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BİRİNCİ OTURUM 
Vazife ile yurt dışına giden Adalet Baka

nı Hasan Dinçer'e, Ulaştırma Bakanı Scyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi ka
bul olundu. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Başbakanlık Bütçesi kabul olundu. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi üzerin

de görüşmelere bir süre devam olundu. 
Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlü-

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 

gu ve, 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 
olundu. 

17 . 2 . 1967 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere• Birleşime (17 . 2 . 1967 günü) 
saat 5,00 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
îsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
. Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucırnun, 

Konya'ya iskân edilen deprem felâketzedesi 
Hmıslı 141 aileye ne gibi yardım yapıldığına 
dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/332) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, 1930 yılından sonra Yugoslavya'dan 
yurdumuza gelen göçmenlerin orada kalan mal
larına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/333) 
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B I R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 

KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Eski
şehir Milletvekili İsmet Angı ve iki arkadaşının 
Avukatlık kanunu teklifinin, aynı konudaki ta
sarıyı incelemek üzere kurulan Geçici Komisyo
na havalesine dair tezkeresi (3/578), (2/445), 
(1/313) 

BAŞKAN — Müzakereye geçmeden evvel 
Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı Te'kinel 
tarafından verilen bir önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 1 . 2 . 1967 tarihli 43 ncü 

Birleşiminde Avukatlık kanunu tasarısını görüş
mek üzere geçici bir komisyon kurulmuştur. 

Başkanlığımızca 15 . 2 . 1967 tarihinde Ko
misyonumuza tevdi edilen Eskişehir Milletvekili 

3. — GÖRÜ? 

1. — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/277, 
Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 205, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
853) 

D — Başbakanlık Bütçesi (Devam) 

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tapu 
ve Kadostro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
müzakereye başlıyoruz. Grupları adına söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Selçuk Çakıroğ-
lu, M. P. Grupu adına Sayın Mustafa Akalın, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, T. 1. P. 

İsmet Angı ve iki arkadaşının Avukatlık kanunu 
teklifinin de mezkûr Geçici Komisyona gönderil
mesi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden 
2/445 esasında kayıtlı kanun teklifinin 1.2.1967 
tarihinde 43 ncü Birleşiminde kurulan Geçici 
Komisyona tevdii hususunun Genel Kurulun tas
vibine sunulmasını saygı ile arz ve talebederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mezkûr kanun teklifi Geçici Komisyona havale 
edilecektir. 

[.EN tŞLER 

Grupu adına Sayın Yahya Kanbolat, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Boyacı-
oğlu. 

Buyurun Sayın Oakıroğlu. 
O .H. P. GPJJPU ADINA SELÇUK ÇAKIR-

OdLIJ (Bilecik) — Sayın Başkan,, sayın millet
vekilleri ; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçesi üzerinde C. H. P. Millet Meclisi Grupu-
nınn görüşlerini sunacağım. 

Sayın Milletvekilleri, 

Hepimiz iyi biliriz taşınamaz ve artırılamaz 
karekteri ile değerini ve ağırlığını insan üzerin
de hissettiren toprak ile onun üzerindeki yapılar 
ve bunlardan doğan haklar, toplumların refah, 
huzur ve güvenliğinde başlıca etken olmuş, on
ların ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin temelini 
teşkil etmiştir. 
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Bundan ötürüdür ki, gayrimenkullerin ka
dastrosu ve sicil kütüklerinin kurulması cemiyet 
içindeki kavgayı durdurması ve onun yerine hu
zuru getirmesi bakımından Devletin başlıca vazi
fesi olmuştur. 

Tapu ve kadastro faaliyetlerinin sonuçlanması 
memleketimize ve vatandaşlarımıza kısaca şu fay
daları ısağlıyacaktır : 

1. Mülkiyet hakkı tapu sicili ile her türlü 
nizadan kurtulacak ve vuzuha kavuşacaktır. 

2. Mülkten doğan ihtilâflar çözüm yolu bu
lacak, vatandaşlar arasındaki huzursuzluk ve asa
yişsizlik büyük ölçüde ısona erecektir. 

3. Orman, ziraat arazisi ve meraların birbiri 
içinde ve birbiri aleyhine inkişafları duracak, 
bunların sınırları belirli bir hal alacak ve böyle
ce bunların sağladığı ekonomik gelirler emniyet 
altına alınacaktır. 

4. Taıpu ve kadostro vatandaşı, sahibolduğu 
toprağa dalha kuvvetle bağlıyacak, onu şevkle is
tihsal faaliyetlerinide daha verimli kılacaktır. 

5. Hazine, belediye, köy hükmî şahsiyeti ve 
fertlere ait arazilere taallûk eden dâvaların 
azalmaları tapu ve kadastro ile temin edilecektir, 

6. Tapu ve kadostro muamelelerinin çoğal
ması neticesi devletin gelirleri daha da artacak; 
gelir vergisi, arazi vergisi gibi yollarla sağlanan 
devlet gelirleri de çoğalacaktır. 

7. Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden 
kredi saklanacağı gibi, umumiyetle Medeni Ka-
numuzda işlemez haldeki gayrimenkul ipoteği, 
gavrimenkul mükellefiyeti hayatiyet kazanacak
tır. 

Bilhassa uzun zamandan beri tasarruflarında 
bulundurdukları gayrimenkullerinin tapusu ol
madığı için kredi müesseselerine gidemiyen köylü 
ve diğer vatandaşlarımız kredi imkânına kavuşa
caktır. 

8. Şehir ve kasabalarımızın imarı, her türlü 
'büyük devlet inşaatı, orman içi köylerinin iskânı, 
topraklarımızı denizlere akıp gitmekten kurtara
cak erazyon çalışmaları, yeni ormanların tesisi gi
bi büyük yatırım faaliyetlerinin sonuçlanmasında 
ve bilhassa günün konusu toprak reformunun 
gerçekleşmesinde, ta;pu ve kadastronun sürat ve 
sıhhat .sağlayıcı, tasarruf temin edici büyük fonk
siyonunu unutmamak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Söz buraya gelmişken sabrınıza sığınarak bi

raz da toprak reformu üzerinde durmak isterim. 
Saym İktidar Partisi Grupu ve onun Hükü

meti ile C. H. P. Grupu olarak toprak reformu 
konusunda aramızda mutabakata varamadığımız 
hususlar vardır. 

Hatırlardadır, Adalet Partisi Dördüncü Ko
alisyonun liderler seviyesindeki protokole, toprak 
reformunun en kısa zamanda sağlanması husu
sunda imza koymuştu. 

1965 seçimlerinden bu yama toprak reformu 
konusunda A. P. de görüş değişiklikleri belirme
ye başladı. Dağıtacak yeteri toprak bulunmadığı 
gibi gerekçelerden sonra, zirai reformda karar kı
lındı. Nitekim Hükümet programında aynı gö
rüşün yer aldığını görüyoruz. 

Gecen yıl bu bütçenin görüşülmesi sırasında 
ilgili Devlet Bakanı Sayın Refet Seagin aynen, 
«Zirai reformla beraber bunun içinde toprak re
formunu taızammun eden kanun tasarısını ha
zırladıklarını, Yüce Meclise takdim edileceğini» 
ssövl emişi erdi. Böylece görüşleri daha çok vuzuha 
kavuşmuş olldu. Sayın Bakana göre aslolan zirai 
reform ildi. Bunun içinde imkân nisbetindo top
rak reformuna da yor verilecekti . 

Sayın milletvekilleri, 
Huzurunuzda C. H. P. Meclis Grupu olarak 

toprak reformu konusunda görüşlerimizi bir kere 
daha belirkmekte fayda vardır. 

Hukukta, hür kişi hakkın süjesi, köle ise hak
kın konusu olarak tarif edilir. Ekonomik hâdise
lerin ön plâna geçtiği çağımızda iktisadi imkân
larla teçhiz edilmemiş kimselerin hürriyetlerinin 
mulhkem olduğu ve bunlardan dilediği bir serbest
lik içinde faydalandığı tam mânasiyle iddia edi
lemez. 

C. H. P. Grupu olarak görüşümüz şudur ki: 
Biz toprak reformunu Anayasanın 37 nci mad

desinin âmir hükmü muvacdhesinde sosyal ada
lete uygun olarak gerçekleşmesi lâzumgelen tâli 
bir mesele değil, ana, bir önmesele olarak görü
rüz. Bizim meselemiz, toprağın mülkiyet rejimi 
ile ilgilidir. Sosyal ve strüktürel tedbirleri şart 
koşar. 

Toprağın üzerinde kiracı, yarıcı ve marahacı 
gibi modası geçmiş iptidai sistemler içinde çalı
şanları veya yeteri toprağı olmıyanları arazi sa
hibi kılmakla mülkiyet haklarını sosyal adalet 
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içinde onlara da yaymayı ve onları arazilerinde 
şevkle çalışan vatandaşlar olarak muvazeneli bir 
cemiyetin fertleri yapmayı, bizler esas gaye bili
riz. 

Bizim inancımıza göre, zirai reform ancak top
rak reformu plâtformunda gerçekleşir ve onu ta
mamlar. Biz, zirai reformu, gelir artırıcı, gübre
leme, sulama, kredi, donatım, pazarlama gibi tek
nik unsur ve tedbirler camiası olarak anlıyor ve 
kabul ediyoruz. 

Meselenin başka bir yönü daha vardır. Bu 
kürsüden çok defa ifade edilmiştir. Arazide ta
pu ve kadastro ikmal edilmeden, toprak reformu
na gidilmesi hatalı olur. 

Sayın milletvekilleri, yukarda da arza çalış
tım. Toprak reformumun Tapu ve Kadastroya 
istinadettirilmesi kadar isabetli ve faydalı bir 
şey olamaz. Toprak Reformu Kanunu Yüce 
Mec'listen çıksa, bunun bir iki yıl gilbi kısa bir 
zaman içinde bütün yurtta tatbik edileceğini 
sanmak hayaldir. Kanun, zaman periyotları 
içinde şüphesiz yurtta bölge bölge tatbik edi
lecektir. Tapu ve Kadastro faaliyeti, kanunun 
tatbik edilmesi mülbrem görülen bölgelerde 
önceden başlar ve onu toprak reformunun uy
gulanması takibeder. Yoksa, toprak reformu 
gibi hayati bir konunun ne zaman biteceği belli 
olmıyan Tapu ve Kadastronun tamamlanmasına 
talik etmek memleket gerçekleri ve menfaat
leri ile asla bağdaşamaz. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar mâ
ruzâtımla memleket kalkınması, refahı ve hu
zuru ile yakın ilgisi bulunan temel âmme hiz
metti, Tapu ve Kadastronun büyük önemini be
lirtmeye çalıştım. 

Şimdi de yüksek müsaadelerinizle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi ve ça
lışmaları üzerinde duracağım. 

Bilindiği gibi bu önemli âmme hizmetleri, 
193'6 tarihli ve 2097 sayılı Kanunla kurulmuş 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtiyle 
karşılanmaktadır. 

Bu teşkilât, bir taraftan Kadastro faaliyet
lerinde bulunur; diğer taraftan gayrimenkul 
tasarrufları ile ilgili işleri görür. Diğer deyim
le âkit ve tescil işlerini yapar, tapu sicillerini 
tutar. 

Genel Müdürlüğün ilk kuruluş yıllarından 
bu yana iş hacmi on misli artmış, itiraf edelim, 

teşkilâtın artan bu iş hacmi ile orantılı geliş
mesi temin edilememiştir. Böyle olmakla bera
ber, bu teşkilâtın elemanları imkânları nispe
tinde canla, başla çalışmışlardır. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü personeline huzuru
nuzda bu vesile ile C. H. P. Grupu adına şük
ranlarımı bildirmeyi bir vecibe sayanım. 

Sayın miletvekilleri, plânlı bir kalkınma 
devresine girmemizden bu yana Tapu ve Ka
dastro işleri bir kat daha önem kazanmıştır. 
Nitekim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
417 - 419 ncu sayfalarında bu hususta dikkatle 
durulmuş, Türkiye Kadasrosurıun 20 yılda ta
mamlanması öngörülmüş, ilk hedef olarak da, 
randımanın şehir kadastrosunda senelik 35 bin
den 150 bin parsele ve arazi kadastrosunda ise, 
5 milyon dönümden 23 milyon dönüme çıkarıl
ması kabul edilmiştir. 

Ayrıca Hükümet programında Tapulama ve 
Kadastro faaliyetleri üzerinde hassasiyetle 
durulacağı vait ve beyan edildiği halde, plân 
hedeflerine varılamamıştır. Bu gidiş ve tempo 
ile plân hedefine ancak 60 - 70 sene sonra va-
rılaıbilıinir. 

Bunun sebepleri üzerinde kısaca, duralım : 
İlk sebep, bütçe yetersizliğidir. Gerek plân 

be deflerinin ve gerekse Hükümet beyanlarının 
(gerçekleşmesini, bütçe sağlıyacak vüsa'tta de
ğildir. 

Bilhassa 1967 yılı Bütçesi geçen yıla naza
ran 8 701 449 lira fazlasiyle 103 900 239 lira ola
rak bağlanmış olmakla beraber artan miktarın 
5 986 479 lirası personelin üst derece terfile
ri, yönetim ve hizmet giderleri gibi tamamen 
cari masraflara ayrılmış, kalkınma plânının ta
hakkukunda önemi açık olan teçhizat ve taşıt 
alımlariyle ilgili yatırım kalemlerine 2 715 000 
lira isabet etmiştir. Bu miktar geçen yılın ya
tırım ödeneğine nazaran 1 035 000 lira daha 
azdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kârlı 
çalışan .müesssese'lerimizden biridir. Devlet ma
liyesine 200 milyon eivarmda bir gelir sağla
maktadır. Hiç olmazsa getirdiği kadar gelirin 
talhsisat olarak bütçesine konması en âdil ve 
mantıki yoldur. Plân hedeflerine ulaşmanın as
gari bütçesi 120 milyon lira olarak bağlanma
lıdır. 
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İkinci selbep; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ku

ruluşunu, artan iş hacmi, zamanla çoğalan ihti
yaçlar, yetersiz kılmış ve cskitmiştir. 

Zamanın ihtiyaçları ve iş hacmına cevap 
verecek yeni bir kuruluşa gitmek ve bunun 
kanununu biran evvel Yüce Meclise getirmek 
zarureti vardır. Bu kuruluşta eleman, vasıta ve 
malzeme durumu inceden inceye hesaibedilmeli-
dir. Bilhassa elemanların özel ihtisas ve bilgi
si göz önünde tutulmalı, ehliyete, ihtisasa, mük
tesep haklara yer verilmelidir. 

Bilhassa, büyük bir seyyaüyet istiyen Tapu 
ve Kadastro işlerinde geçen devre sözcümüzün 
belirttikleri gibi «sabit kadro» esasının mah
zurlarını giderici tedbirler alınmalıdır. Ayrı
ca yeterli sayıda yüksek tahsilli elemana sa-
hiibolmıyan Tapu ve Kadastro teşkilâtı, yüksek 
tahsilli elemanlarla takviye edilmelidir. 

7453 sayılı Kanuna göre çalışan toprak tev
zi komisyonları ile 509 sayılı Kanuna göre ça
lışan tapulama komisyonları arasında ahenk 
teımin edilmelidir. 

Arap harfli tapu kayıtlarının Türkçeleşti
rilmesi için yeteri tahsisat bütçeye konmalı, 
adedleri az olan Arapça bilen elemanların sa
yıları artırılmalı ve en kısa zamanda bu ka
yıtların Türkçeleştirilmesi teımin edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde üç 
Devlet dairesinin hususi bir ehemmiyeti vardır. 
Gayrimenkul sicilinin tutulduğu tapu daireleri, 
kişi sicilinin tutulduğu nüfus daireleri ve millî 
güvenliğimizn dayanak yeri olan askerlik şube
leri. Üzülerek arz edeyim, bina, eşya, eleman 
bakımından en kötü durumda olan diairelerimiz 
de maalesef bunlardır. 

Devletin sorumluluk yüklendiği tapu arşiv
lerinin muhafazası için mahfuz binaların yapıl
ması, milyonluk muamelelerin icra edildiği tapu 
sicil muhafızlarının binaca, eşyaca daha iyi 
duruma getirilmesi ve maddeten tatmin edilmiş 
ehil elemanlarca takviyesi lâzım gelmektedir. 

Bilhassa büyük şehirlerimizde hukukumuza 
yeni giren kat mülkiyeti müessesesinin doğur
duğu muameleler, tapu dairelerimizi sıkışık bir 
duruma getirmiştir. Teşkilâtın bu konuda çalış
malarının çok tatminkâr olduğunu bilhassa zik
retmek isterim. 

Özetlemek lâzımgelirise: Her türlü ekonomik 
faaliyetin temeli, sosyal huzurun kaynağı olan 
Tapu ve Kadastro, millî kalkınmamızın başlıca 
dayanağıdır. Bu sebeple kalkınma plânlarının 
"mgördüğü hedefe mutlaka varılmalıdır. Yete-
;i imkânlar teksifi bir şekilde seferber edilme
li, bütçe yeterli kılınmalıdır. 

Kadastro sahasında, kitaplarda okuduğu
muz, yetkililerden dinlediğimiz İsviçre misali 
bizi asla ümitsizliğe düşürmemelidir. İsviçre'
nin kantona! durumu ve avarızı kendine göre 
bir hususiyet arz edebilir. Bizim için yegâne 
yol, biran evvel plân hedeflerine ulaşmak olma
lıdır. 

Bu hedeflere varmada sayın Hükümet, ay
rıca ne gibi tedbirler almayı düşünüyor; Mec
lise getirileceği söylenen zirai reform ve bunun 
içindeki Toprak Reformu kanununun hazırlık
ları ne safhadadır; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yeni Teşkilât Kanunu konusunda 

Yeteri sayıda ve ehliyette eleman yetiştir
mek bir teşkilât için kâfi değildir. Bunların 
tatmin edilerek, diğer Devlet veya özel sıcktöre 
kaçırılması da önlenmelidir. 

Üçüncü sebep : 
Mevcut teşkilâtın daha verimli kılınması 

ile ilgilidir. Tapu ve Kadastro teşkilâtını yete
ri teknik alet ve vasıtalarla teçhiz ederek, ele
manları, onların kapasitelerini doldurucu bir 
faaliyet içinde daha verimli kılarak kalkınma 
p'lânmm öngördüğü 200 iş günü çalışma hede
fine varılmalıdır. 

Arazide çalışacak görevlilere 6245 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesi gereğince, 10 - 14 lira 
olarak verilen arazi tazminatları asla bugün
kü rayice uymamaktadır. Her bütçede sözcüleri-
ımizin belirttiği gibi, bu konuşmamızda da buna 
değinmeden geçemedik. 

Potogrametrik usulle çalışan müdürlüklerin 
sayısı artırılmalıdır. Memleketimizin avarız du
rumu, hukukî kadastro yapmak meciburiyeti, 
'bizi klâsik metodun muhafazasına zorladığına 
ıgıöre, bu metodun toknik imkânlarla verimlili
ğinin artırılmasına çalışılmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ken
di ihtiyaçları için aynı çalışmalara paralel ça
lışmalar yapmakta olan Harita Genel Müdür
lüğü gibi, burada sözlerimi uzatmamak için ad
larını zikretmediğim diğer Devlet teşekkülleriy
le koordine bir çalışma yapılmalıdır. 
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<ne düşünüyorlar? Bütün bunları öğrenmek iste
riz. 

Sayın Milletvekilleri, 1967 bütçesinin Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne hayırlı 
'olmasını diler, beni dinlemek lûtfunda bulun
duğunuzdan dolayı hepinize grupum adına te
şekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Sa
yın Akalın, 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde geçen sene uzun 
uzun konuşmalar yapmıştık. Bu sene böyle 
uzun konuşma yapacak değilim. Buna sebep, 
geçen sene hevesle birçok mevzuları dile getir
mek ve dile getirilen mevzuların yapılacağını 
üımideden bir çalışma içinde bulunmuş ve bu 
sebeple de Yüksek Huzurunuzda, Yüksek Mec-
lisde meselelere uzun zaman ayırmış, konuşma 
yapmıştık. 

Gördük ki, bizim konuşmalarımız ve bizim 
gibi bütçe tenkidi yapan diğer arkadaşların 
konuşmaları, hepsi zabıtlar üzerinde, zabıtlara 
geçmekle kalmış, hemen hemen hiçbirisi diye
bilirim ki tatbik mevkii bulamamıştır. Bu iti
barla lâf yalnız zabıtlara geçmekle kalacak ol
duktan sonra, uzun konuşma yapmanın mânası 
'olmadığı kanaatine vararak bu sene kısaca bâzı 
noktalara değinmekle yetineceğiz. 

Mulhterem arkadaşlar, geçen seneki konuş
malar sırasında o zaman usul yönünden iptal 
edilmiş bulunan 509 sayılı Kanunun da önü
müzdeki günlerde konuşmalai'i yapılacaktı ve 
biz o beyanatımızda 509 sayılı Kanunun tatbik 
edildiği kısa devre içerisindeki boşluklarını, 
bir hukukçu gözüyle, tespit etmiş ve bunların 
tadili sırasında 18 noi madde, 70 nci madde, 
72 nci madde, ve sair bâzı maddelerinin değişti
rilmesi lâzımıgeldiği hususunda da fikrimizi 
beyan etmişdik. Netice olarak 509 sayılı Ka
nun tekrar Meclislerden geçti. Ancak 70 nci 
maddenin, birinci fıkrasında küçük bir değişik
lik yapıldı, diğer maddeleri üzerinde tatbikat
ta da görülmüş ve elimize bir fırsat geçmiş 
olmasına rağmen her hangi bir değişiklik yapı
lamadı. Bu da bir delil olarak görülüyor ki; 
Yüksek Meclis birçok meselelere, bilenlerin, 
ikaz edenlerin sözlerine atfmazar etmiyor. 

Yine, geçen sene konuşmalarımızda bir nok
taya daha temas etmiş, Tapu -.Kadastro ile 
toprak tevzi komisyonlarının birlikte çalışmala
rının çok faydalı neticeler tevlidedeceğini, 
masrafın azalacağını ve işin daha çabuk ilorLiye-
ceğini bildirmiştik. Bu yola da girildiğine dair 
her hangi bir emare görmemekteyiz. Yüksek 
Heyetiniz de geçen seneki bütçeler sonunda 
Sayın Bakan bu mevzu kendi Bakanlığı ile doğ
rudan doğruya ilgili olmamakla beraber, ilgi
li bakanlarla temas edilip bu yola girileceği
ne dair söz de vermişti. Lâkin görülüyor ki; 
yine tatbikat ayrı ayrı, masraf ayrı ayrı. Bu 
şekilde bütün arkadaşların her zaman temas 
ettikleri gibi, kadastro ve toprak tevzii işi ayrı 
görülmekte; hemen hemen birbirine yakın 
hizmeti gören bu iki teşekkül, ayrı ayrı mas
raflar yapagelmektedirler. Bunların birlikte 
tevhiden iş görmesini yine temenniye şayan 
buluruz ve yine bunları mesul makamlardaki 
zatlara hatırlatırız. 

Muhterem arkadaşlar, bu sene Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü Bütçesi geçen sene
ye nazaran 8 701 479 lira fazla olmak üzere 
getirilmiş olmakla beraber, biz ona kaaniiz ki, 
bu fazlalıkla dahi yaptığımız şikâyetleri önle
yici bir çalışma yapıla/mıyacaktır. İşin hacmi 
büyük, Türkiye'de kadastrosu yapılacak arazi, 
yapılanın 5, 10, hattâ 20 misli. Birçok arkadaş
lar buna temas ettiler, bu kaplumbağa gidişi 
ile bu kadastro işinin daha 100 sene yapılamıya-
cağmı belirttiler. Görülüyor ki, her sene büt
çelere 4 milyon lira, 5 milyon lira, bu sene 
de 8 milyon küsur bin lira koymuş olmakla bu 
kadastro işlerinin tamamlanacağını ve kısa 
zamanda biteceğini sanmıyorum. Ve esasen, 
kadastro bugünkü tatbik edilen muhtelif öl
çüm sistemleriyle de kısa zamanda bitecek bir 
meseleye benzemiyor. 

Şurasını da hemen ilâve edeyim ki, bu sene 
bütçeden ayrılan 103 900 239 liranın 90 735 238 
lirası cari harcamalara ayrılmıştır. Görülüyor 
ki, 35 472 797 lirası -genel idareye, 40 509 359 
lirası tapulamaya, 12 071 812 lirası kadastro
ya, 2" 681 265 lirası okul ve kurs olmak üze
re ayrılan bu cari harcamalardan bakiye ka
lan kısım da pek mühim bir yekûn teşkil et
memektedir. Yukarda da arz etmiş olduğum 
gibi, bu kadar bütçe ile Türkiye'nin kadastro-
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sunun, bizim umduğumuz zaman içerisinde, 
yapılmasına imkân tasavvur edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel konu
şan sö'zcü arkadaşımız da temas ettiler, ben de, 
geçen sene söylemiştim, yine arz ediyorum; 
Türkiye'de üç kısım memur vardır ki, haki
katen diğer memurlara nazaran mağdur du
rumdadırlar. Çok çalışan ve fakat diğer sek
törlerdeki memurlara nazaran az maaş, alan; 
daha doğrusu, çalışmasına karşı az maaş alan 
3 kategoride memur vardır, benim görüşüme 
göre. Bunlar; tapu memurları, zabıt kâtiple
ri, ve Devlet Demiryollarının taşra memurla
rıdır. Bu memur kütlesi çok hizmet görürler. 
Öyle ki, Bakanlık teşkilâtında ve umum mü
dürlük merkez teşkilâtlarında 10 kişinin bir 
yumurtayı kaldırmasına mukaıbil, (bu saydığım 
tapu memurları, zabıt kâtipleri ve Devlet De
miryollarının taşra memurları 15 kişinin gör
düğü işi görecek derecede sırtlarına çok ağır 
yükler yüklenmiştir ve bu insanlar feragatle 
çalışırlar. 

Burada hemen ifade edeyim, cümlenizin 
bildiği üzere, bugün birçok kazalarda, bilhas
sa tapu memurlarının kâtipleri, yanlarında 
hizmet edecek odacıları dahi yoktur. Bu iti
barla Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
nün Bütçesinde biraz daha fazlalık olması bizi 
sevindirirdi. Dileriz ki, bu taşradaki tapu 
memurluklarına kâtiplik ve odacılık kadroları 
verilsin. Bunun verilmesi de yerinde olur, ka
naatindeyiz. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum, 
muhterem arkadaşlarım; zaman geçtikçe eski 
yazıyı bilenler günden güne azalmaktadır. Kal
dı ki, birçok eski yazının da ayrı ayrı yazılış tarz
ları olduğuna göre, bâzı hallerde okunması 
ihtisas haline gelmektedir. Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü eski tapu kütüklerini yeni 
yazıya çevirtmek için bir gayret içerisindedir. 
Fakat, gördüğümüz birçok misallerle biliyoruz 
ki, bu eski yazıdan yeni yazıya kütüklerin 
geçirilmesi sırasında birçok hatalar yapılmak
tadır. Ve yapılan bu hatalar da vatandaşları 
mağdur duruma düşürmektedir. Şöyle ki, bi
zim rastladığımız birçok misallerden bir tane
sini Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. Eski 
yaziyle «Karapınar köyünden Kızıkoğlu Ali» 
yeni yazıya «Kızpmar köyünden Kırıkoğlu Ali» 

olarak çevriliyor. Eski yaziyle «hali» yeni yazıya 
«çay» olarak çevriliyor ve bunda da tabiî tak
dir buyurursunuz geldi gitti, yerlerindeki ya
zıların neticesi vatandaş tapu ile sahibolduğu 
mülkünü bulmakta ve dâvasını kazanmakta 
müşkilât çekiyor. Bu itibarla temennimiz, eski 
yazıyı biliyor diye her önüne gelenin alınmama
sına ve bu işin erbabı olanların çalıştırılmasına 
gayret sarf edilmesini rica ediyoruz. 

Bir de, her sene devam eden şikâyetleri tek
rar dile getirmek istiyorum. O da : Büyük şehir
lerdeki tapu muamelelerinin vatandaşı bezdirecek 
derecede sıkıcı devam ettiğini ve iş sahiplerinin, 
vatandaşların bu birkaç büyük şehirde işlerini 
güçlükle gördürdüklerini her halde bu Umum 
Müdürlüğün mesulü bulunan şahıs da yakinen 
bilir zannmdayım. Bunların giderilmesi husu
sunda âzami gayret gösterilmesini, daha doğ
rusu, bu meselenin kesilip atılmasını istirham 
ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü Bütçesinin millete ve Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğüne hayırlı olmasını te
menni eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler? Yok. 

T.l.P. Grupu adına Sayın Yahya Kanbolat? 
Yok. 

A.P. Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Boya-
cıoğlu? Buyurunuz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
BOYAOTOĞT/U (Burdur) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçesinin Yük
sek Heyetinizde müzakeresi münasebetiyle Ada
let Partisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulun
maktayım. 

Hepinize grup um adına saygılar sunarım. 
Muhterem milletvekilleri, 
Bir devletin her sene artan mamelekinin he

sabını Yüce Meclis olarak bilmesıi ne kadar ehem
miyetli ise gerek şahsın hukuku ve gerekse Dev
letin bizzat kendi hukuku bakımından gayri
menkul] erini bilmesi o kadar önemlidir. Bu ol
madığı takdirde plânlı kalkınmadan bahsetmek 
hayal olur. 

Bugüne kadar bütün bütçe münasebetiyle ge
rek grupları adına, gerekse şahısları adına ya-
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pılan konuşmalarda . kadastronun faydaları sa
yılıp dile getirilmiştir. Tekrarında fayda oldu
ğu için yeniden arz edeceğim. 

Malûm bulunduğu üzere Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü yükümlü olduğu görevlerini 
iki ünite halinde yürütmektedir. 

1. Tapu işleri : Bütün il, ilçe ve kısmen na
hiyelerimizde tapu sicil muhafızlıkları ile me
murluklarının yürüttükleri aynî haklar ve gay
rimenkul hukuku ile ilgili işlemleri yapmakta
dır. 1966 yılı sene sonu itibariyle muamele ade
dinin takriben 149 bin olduğu görülmüştür. Bu
nun yanında resmî dairelere verdikleri cevaplar 
hususiyle mahkeme müzekkerelerinin adedi sa-
yılamıyacak kadar kabarık rakamlar ihtiva et
mektedir. Odacı kadrosundan mahrum, kifayet
siz memur kadrosu karşısında bu kadar geniş 
hizmetin yürütülmesi takdire değer. Zira bu 
kadar astronomik rakamlarla ifadesini bulan hiz
metin tam olarak yürütülmesi imkânsızdır. Nite
kim tatbikatta yakinen görüp müşahede etmek
teyiz. Bir tapu dairesine girdiğiniz zaman bir 
pejmürdelik, yığın yığın defter, kâğıt, daracık 
oda, kırık sandalye, köhnem iş bir masa, çarpık 
dolaplar, işten bunalmış sinirli çatık kaşlı me
murlar. Mesuliyeti ağır bir hizmet karşısında
ki manzara budur. Hukuk mahkemelerinin işleri 
çoğalmakta, dâvalar sürüncemede kalmaktadır. 
Hattâ işlerin çokluğundan yanlış cevaplar ve
rilmek suretiyle bir sürü hakların ziyama sebebo-
lunmaktadır. Bunun yanında 40 milyon eski 
harfli kayıt vardır. 1959 senesinden bu yana 
her sene bütçeye konan 300 000 liralık bir tah
sisat ile ve fazla mesai yaptırmak suretiyle yeni 
harflere çevrilmektedir. Şimdiye kadar ancak 
1,5 milyon kayıt çevrilebilmiştir. Bu tempo ile 
giderse ileriki senelerde hariçten eski yazı bilen 
mütehassıs celbetmek zorunda kalacağız. Bu da 
bizim için acı verici bir keyfiyettir. Bunun bir
an evvel yapılmasının birçok faydaları vardır. 
Bir kere Büyük Atatürk'ün harf inkılâbına ria
yet etmiş oluruz. Diğer taraftan bir sürü yan
lışlıklar sonucu hak ziyamın önüne geçmiş oluruz. 
Birçok parazitleri, tufeyli geçinenleri, soyul
maları önlemiş oluruz. Bugün kadroda ehliyet
li tapu hukuk lisanını bilen memur sayısı eski 
yazı itibariyle yüzde 5 nisbetindedir. Tehlike 
çanları çoktan çalmıştır. Bu seneki bütçede 30 
odacı kadrosunun verilmesi memnuniyetimizi 

nmoibolmaktadır. Artık bu daireleri bugün git 
yarın gel değil yazın git kışın gel felsefesinden 
kurtarmalıyız. Lüzumlu kadro, arşiv, dolap, 
bina, daktilo gibi hizmetin icabettirdiği en müb-
rem ihtiyaçlarını karşılamalıyız, ki istenilen ran
dıman elde edilsin. Vatandaşın haklı şikâyetleri 
sızlanmaları sona ersin. 

2 nci ünite kadastro ve tapulama işleri : 
Bir insanın doğumundan, tekrar toprağa dö-

nünceye kadar hayatta uğraşmasının, didinmesi
nin yegâne sebebi bir lokma ekmektir. Bugün 
fezayı didik didik didikliyen, aya dahi ayak 
basmak üzere olan fen ne kadar ileri giderse git
sin yine bir lokmaya, binnetice toprağa muh
taçtır. Tarih boyunca uğrunda milletçe kan akı
tılan topraktır. Nihayet bir devletin var olması 
toprağına sahibolması ile kaimdir. Bu, Devlet 
Hukuku yönünden böyle olduğu gibi kişi huku
ku yönünden de böyledir. Bugün vatanımızın 
bir karış toprağı için ihtilâfa düşüp de bedelini 
canları ile ödiyen vatandaşların yekûnu hayli 
kabarıktır. Neden? Çünkü vatandaş toprağına 
tam mânasiyle hukukî yönden sahip değildir. 
Kendisini Devlet teminat altına almamıştır. Ta
pusu yoktur. Zilyedliği her zaman ihlâl edil
mektedir. Bu ihlâl edilen zilyedi iğini hemen ala
mazsa aç kalacaktır. Bunun için ihkakı hak yo
luna sapmaktadır. Bunun sonucu bellidir. 

Tapu ve kadastro işleri şehir 'kadastrosu ve 
arazi 'kadastrosu olarak iki yönde çalışma gös
termektedir. Şehir Kadastrosu 23 il ve 27 ilçe 
olmak üzere 50 bölgede faaliyet halindedir. 
Ümitvar çalışmalarıylc şehir 'kadastrolarının 
'biran evvel bitmesi memnuniyeti mucibolacak-
tır. 

Tapulama işleri ise; 5602 sayılı Tapulama 
Kanunu ile başlamış olan tapulama faaliyetleri
nin gayesi köylerdeki tapulu gayrimerikullcrin 
•kayıtlarını yenilemek, tapusuzların da zilyedlik 
esasına göre yeniden kayıtlarmı 'tesis ve plân
larını düzenlemektir. Bu işler için 1950 - 1955 
seneleri, anasında klâsik metotla devam etmiş, 
bilâhara 6587 sayılı Kanunla ileri memlelketle-
riıı uygulamakta olduğu fotoğrametrik metoda 
geçilin iş tir. Bu metot da her araziye uymamak
tadır. Hizmetin icabettirdiği -kolaylığı1 sağlamak 
amacı ile her metot yer yer tatbik edilmektedir. 

Şimdiye kadar olan tatbikat, il erişi için 
ümit vericidir. Her ne kadar Beş Yıllık Kalkın-

— 269 — 



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 O : 1 

ma Plânının ideal hedefi Türkiye 'kadastrosu
nun 20 senede biteceği keyfiyetidir, ama hiz
metin icabettirdiği para, eleman, alet verildiği, 
imkânlar bahsedildiği 'takdirde bu mümkündür. 
Her »ene bütçeye koyabildiğimiz meblâğlar bel
lidir. Fakat kuruluş devresindeki imkânlarla 
şimdiki imkânlar bir değildir. Hizmetin ifası 
her sene geçmiş senelere nispetle periyodik bir 
şekilde 'artmaktadır. Nitekim arazide 200 işgü
nü çalışmak'mümkün iken maddi imkânsızlık
lar yüzünden bu rakam 100 - 125 iş gününe 
inmiştir. Bu dahi gayretli elemanların çalış
ması nisbetinde ümit verici bir 'sonuçtur. Hepi
niz takdir edersiniz 'ki, bu hizmet arazide baş
layıp arazide bitmektedir. Günlerce aile yu
vasından uzakta köylerde yatacak yerinden 
dahi mahrum, güneş altında çalışmanın mahru
miyetini takdir etmemiz icabeder. Şurasını he
men arz edeyim ki, bu sen eki bütçemizde ara
zi yevmiyelerinin ikişer lira artmasını şükranla 
'karşılarız. 

Adalet Partisi millî irade ile iş başına gel
diği günden itibaren toprak reformu kanunu
nun neden getirilmediğini sanki bütün mesulü 
bu parti imiş gibi üzerine yüklemeye çalıştı
lar. Fakat bunun yanı sına bütün parti sözcü
leri geçen seneki ve evvelki seneki bütçe konuş
malarında, toprak reformunun gerçekleşmesi 
ancak kadastro görmüş yerlerde mümkün ola
cağını müttefikan beyan etmişlerdi. Hemen şu
rasını belirtelim ki tatbikatta kadastro görmüş 
yerlere toprak tevzi komisyonları girmekte, 
şahıslar dışındaki toprağı topraksız vatandaşa 
tevzi etmektedir. Tenkidlerimizde insaf ölçü
lerinin nazara alınması icabeder. Memleketi-
mizin imkânları belli iken hemen bunu şimdi 
yapmak demek ya memleket realitelerini bil
memek veya demogoji yapmak gibi millî men
faatlerimizle bağdaşması mümkün olmıyan bir 
talebolur. 

766 sayılı Kanunla geçen ısene harçlar yarı 
yarıya indirildi. Tapuludan 150 kuruş tapusuz
dan 300 kuruş alınmaktadır. Hattâ bu kanu
nun tatbikatı ile geçmiş günlerden harçlar da
hi iade edilmiştir. Bu da vatandaşımızın yü
zünü güldürmüştür. Yine bu kanunun tatbi
katı olarak kadastro sınırı idari sınırla ahenkli 
olarak geçirilmekte ihtilâf zuhurunda mahke
meye 15 gün içinde kesin karara bağlama yet

kisi vermektedir. Bu .maksatla hâkim yerinde 
tetkikat da yapabilir. Şurasını hemen ifade 
edelim ki kadastro sınırı o köyün idari sınırı 
değildir, yalnız kadastro tatbikatı yönünden 
'bir sınırdır. Yine bu kanunla maddi yardım 
yapan köylere öncelik tanınmıştır. Bu da iş
lerin biran evvel bitmesine yardımcı olacaktır. 

Temennilerimiz : 
Beş yıllık Kalkınma Plânının yıllık uygu

lama programlarında öngördüğü gibi, kadastro 
ve tapulama işlerinin tesbit edilen süre içinde 
bitirilmesi, bu teşkilâtın hizmet ihtiyaçlarına 
yeterli kadro imkânlarını sağlıya cak yeni bir 
kuruluş kanununun çıkarılmasına kesin bir ih
tiyaç görülmektedir. 1936 tarihli Teşkilât Ka^ 
nununa göre alınmış kadrolarla idare edilmesi 
iş hacmi o tarihe nazaran 20 - 30 misli artmış 
olan idareyi tahammül edilmez bir çalışmaya 
zorlamaktadır. 

1966 yılında verilmesi öngörülen 93 araba
nın ancak 28 tanesinin alınabilmiş olması üzün
tümüzü muciıbolmuştur. Bunun bu sene ikmal 
edilerek hizmete tahsisini temenni etmekteyiz. 

Bir yerin kadastrosunun bitmesi ile işin bit
tiği zannedilmemelidir. İtirazlı parseller için 
mahkemelere gidilmektedir. Tatbikatta ekse
riyetle 766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından hassasi
yetle nazara alınmasını temenni ederiz. Bu 
madde kanunun âmir hükümleri arasındadır. 
Buna göre yetişmiş hukuk hâkimlerinin tefriki 
icabeder. İş nisbetine göre tapulama mahkeme
leri de çoğaltılmalıdır. 

Bilhassa büyük şehirlerimizde tatbikatını 
gördüğümüz Kat Mülkiyeti Kanununun tatbi
kattaki usanç verici 12 nci maddesinin yeniden 
gözden geçirilmesi zarureti doğmaktadır. Ni
tekim 20 daireli bir apartman için ayrı ayrı 
dosyalar tutulmakta her kat için ayrı fotoğraf, 
ayrı plân ayrı liste istenmektedir. Halbuki bir 
tek asıl kayıtta bunların toplanması suretiyle 
diğer katların bu asıl dosyaya atıf yapmak 
suretiyle iktifa edilmesi işleri daha çok kolay
laştıracaktır. Bunun bir mahzuru bilhassa bü
yük şehirlerimizde aynı kadro ile çalışan tapu 
dairelerimizin işlerinin çok arttığı gibi zaten 
arşivden ve binadan mahrum daireleri müşkül 
duruma 'sokmuştur. 
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Kem alet ile kemalât olmaz derler. Masası, 
dolabı, binası gayrimumtaza'm olan hattâ basılı 
kâğıdı dahi bulunmryan bir dairede çalışan me
murdan nasıl mükemmel iş 'beklenelbilir. Bu 
itibarla mefruşat döşenme İhtiyaçlarımı mümkün 
mertebe karşılamamız icalbeder. 

Yaptığımız tetkika'tta bu genel müdürlük 
hesa'hma burslu ve yatılı okuyan talebe yekû
nu 614 kişidir. Falkat bunların hizmete intikali 
maalesef yarıya düşmektedir. Bu da bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek ödeneği veremedi
ğimiz için bunları bünyede tutmak mümkün ol
mamaktadır. Bunun da çaresini *aramaik yeterli 
becerikli elemanlarla hizmet görmek bakımlın
dan önem taşımaktadır. 

Şehir imar plânları da mül'kiyelt nizamı üze
rine kurulur. Hiçbir zaman imar plânı arkasın
dan hukuk gitmez. İmar plânları ile kadastro 
plânlarının ahenkli bir halde yürütülmesi şartı 
kadastrosu yapılan yerlerde imar hareketleri
nin ve plânlarımın kadasıtro tesıblitlerine dayan
dırılması böylece hem mülkiyet düzeninin mu
hafazası ve hem de hukukî mizamın korunması 
bakımından elzemdir. Bu bakımdan bu iki ida
renin koordinc şekilde çalışması iktiza eder. 
Bunun için bakanlıklararası bâr anlaşmanın 
şart olduğu kanısındayız. 

Kadastro ile tokrap tevzi komisyonları 
ahenkli bir şekilde çalışmalıdır. Başlka bir ifa
de ile kadastrodan sonra toprak tevzi komis
yonları girmelidir. Bunun bir faydası şudur: 
Bugün tatbikatta toprak tevzi komisyonlarının 
mülkiyet anlayışı ile kadastronunki aynı de
ğildir. 4753 sayılı Kanuna göre hududa değdi 
miktara illtifadedilmektedir. Kadastro ise zil
yetlik ve mülkiyet esasına dayanmaktadır. Sa
bit hudutlara iltifat etmektedir. Toprak tevzi 
komisyonlarının gayesi arazi kaızanıp topraksız 
ıköylüye dağıtmaktır. Bu da taıtlbikatta birçok 
sızlanmalara sebebiyet vermektedir. Bu bakım
dan her iki kanunun elden geçirilmesini temen
ni etmekteyiz. Hattâ daha ileri gidilerek Tür
kiye'de bir arazi kanununun tevhidi ve yeni 
esaslara bağlanması bir zaruret halini almışdır. 
Bir yerde toprak tevzii icalbediyonsa kadastro
nun girmesine öncelik tanınrma'lıdır. 

Hepinizin malûmudur ki kadastro girmemiş 
yerlerde Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
göre şahıslar zilyedliğe müsteniden şartları var

sa tescil dâvaları açmaktadırlar. Bu dâvalar 
tatbikatta tam hare alınarak diğer dâvalar gibi 
masraflara katlanılarak yürütülmektedir. Bu 
ise tatbikatta adaletsizliği doğurtmaktadır. Te
mennimiz odur ki Harçlar Kanununda bir de
ğişiklik yapılarak bu gibi tescil dâvalarına 
766 sayılı Kanuna paralel olarak hükümler ge
tirmeliyiz. Bunun faydası bir taraftan kadast
roya yardımcı olacak ona hazır vaziyette par
seller ihtilafsız olarak intikal edecektir. Diğer 
bir faydası da kadastronun biran evvel bitme
sine yardımcı olacaktır. 

Yukarıda belirttiğiımiiz veçhile eslki harfli 
kütüklerin yeni harf İare çevrilmesine hrz veri
lerek arttık bunun bir sonu alınmalıdır. 

Türkiye kadastrosunun biran evvel bitiril
mesini candan arzulamaktayız. Bunun netlicesi 
olarak tokrap benliğimi kazanacak - hâkimleri 
bıktıran ağn dâvaları sona erecek - arazi ihti
lâfları yüzünden çıkan arazi ihtilâflarının sona 
ermesi sonucu kişlinin hayatı teminat altına 
alınacak - toprak reformu gerçekleşecek - kredi 
'bulmakta müşkülât çeken vatandaş böylece 
kredi bulma imkânına kavuşacak - Hazineye 
ait arazi, otlakiy^, moralar ga'sbcdilmiyecek, 
kapanın elinde kalmıyacak - Devlet gelirinin 
artmasına vesile olacak - yatırım projelerinin 
uygulanması ve kamulaştırmanın vakit kay
bedilmeden gerçekleşmesi mümkün hale gele
cek, vatandaş toprağa tapu ile sahibolduğu za
man onun işletme şeklini değiştirerek verimi 
artırma yollarını arıyarak imar edecek, millî 
gelir artacak gelir aıltacak - gayrimenkul akı
cılık kazanacak - tapusuz tarla nikâhsız karıya 
benzer görüşü ortadan kalkacak - ormanın ko
runması kolaylaşacak - hulâsa 'kalkınmamızın 
anaşartlarından başta geleni tahakkuk safihası
na girmiş 'olacaktır. 

Adalet Partisi olarak bütün bu faydalarını 
müdrik olarak Hükümet programında gereken 
ehemmiyeti tebarüz ettirmiş, kısa zaman için
deki tatbikatı ümlit verici olmuş, geçmiş sene
ler sıkıntılarını hafifletmek çalbası ve gayreti 
içine girmiş okluğunu müşahede etmekle ifti
har duymaktayız. Bu imkânlarla ancak bu ka
dar olabilir. Fakat biz parti grupu olarak da
ha da il e ili gidilmesini arzular, vefakâr Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün muhterem 
mensuplarını, gayrimüsait şartlar içindeki ça-
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lışmalarmı huzurunuzda minneıtle anar bütçe
nin milletimize hayırlı olmasını t çimenini eder, 
hopinizji hürımotle selfımlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Sayın Nihat Diler, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Memleketimizin karekteristik vasfı ziraattır 
Zirai sahada ilmin icaplarına göre modern usul 
ve vasıtalardan istifade ederek zirai işletmeleri
mizi en verimli şekilde işletmek bu suretle zira' 
hamlemizi tamamlamak, ondan sonra da, sanayi
leşmeye süratle gitmek, mecburiyetindeyiz. Bu
gün zirai bakımdan iptidai ekonominin on ağır 
şartları altında yaşamaktayız. Nüfusumuzun 
% 76 sı ziraatle meşgul bulunmaktadır. Meden' 
bir seviyeye ulaşmak için asgari bu nisbeti % 25 e 
indirmek, mütebaki kısmını sanayi, sosyal ve kül
türel hizmetler sektörüne aktarmak durumunda 
yız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ekonomik ve sosyal hamleler yapmak istiyen 

her toplulukta en başta yapılması lâzımgelen şey, 
pürüzsüz, değişmez, sağlam bir toprak hukuku te
sis etmektir. Toprak hukuku sağlam ve değişmez 
esaslara bağlanmadığı takdirde kalkınmaya mâ tu i' 
her hareket tökezlenir ve batar. Bu meyanda ön
lenmesi imkânsız sosyal buhranlar yaratır. Top 
rak hukukunun ve sosyal hamlelerin tâbiri ca ; 
ise, temeli tapu ve kadastrodur. Tapu ve kadast
ro dâvası halledildiği takdirde, dinmiyen ıstırap 
lanınız dinecek, kanayan yaralarımızın kanı du 
racak, halli çok müşkül gibi görünen birçok prol 
lemlerimiz en kısa bir zamanda huzursuzluk ya
ratmadan emniyetli ve süratli bir şekilde kendili
ğinden kolayca çözümlenmiş olacaktır. 

Toprak reformu ve zirai reform ancak ka 
dastrodan sonra yapılabilir. Kadastro yapılma 
dıkça bütün topraklar Hazinenin olsa dahi bu su
retle bedel ödeyip istimlâk muamelelerine baş vu-
rulmaksızm mevcut toprakları mücerret çiftçi ai
lelerine taksimi cihetine gitmek için evvelâ topra
ğın geometrik hüviyetini tesbit etmek mecburiye
ti vardır. 

Toprakların geometrik hüviyetlerinin tesbit 
kadastronun ta kendisidir. 
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Sayın arkadaşlar, 
Anayasanın 36 ve 37 -nci maddeleri, top rai: 

larm kamu yararına kullanılmasını emretmiştir. 
Mülkiyet hakkının ihtilafsız hale getirilmesi, ve
rimli şekilde kullanılması kadastro ile mümkün
dür. Mülkiyetini niza ve kazadan uzak elinde 
bulunduran mülk sahibi onu en verimli şekilde 
kullanmanın çarelerini araştırır, bu suretle verim 
elde edince kazancı nisbetinde Hazineye vergi 
öder, kamu menfaati teşekkül etmiş olur. Bugü
ne kadar gayrimenkullerin büyük bir kısmının 
hukukî ve geometrik hüviyetleri açık ve katiyet
le tesbit edilmediği cihetle, mülk sahipleri tarla
larında çalışmak suretiyle geçirmeleri lâzım ge
len zamanlarını ve enerjilerini; mülklerinin elle
rinden çıkmaması için sarf etmektedirler. Zaman 
vre enerjilerinin israfından ayrı en güç. şartlarla 
kazandıklarını çoluk çocuklarının iaşesini sata
rak, elde ettikleri paraları dâva vekillerine, avu
katlara ödemektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kadastro yapılmadan toprak tevzi komisyon

larının köylere gidip faaliyette bulunmaları da
ha kötü durumlar ortaya çıkarmaktadır. Zira, 
kadastro ekipleriyle toprak tevzi komisyonlarının 
vatandaşa tatbikatta yaptıkları hak tcvziiııde bü
yük farklılıklar mevcudol maktadır. Bir Devletin 
hudutları içinde bir kasabaya bağlı hudutlaş iki 
köyden birine bir adalet, diğerine de başka bir 
adalet tevzi edilince, bundan mutazarrır olanlar 
kendilerine hâkim, iradelerine sağlam vatandaş
lar haklarını mahkeme yoliylc aramayı tercih et
mektedirler. İradeleri zayıf olanlar bizzat ihkakı 
hakla fiilî mücadele yapmakta, çoğu zaman has
mını öldürmekte, kendisi hapsaneye, hasmını da 
mezara göndermektedir. Bu acıklı hal, Türki 
/e'nin her tarafında cereyan etmiş ve etmekte 
d ir. 

Sayın milletvekilleri, 
Toprak reformu için, form şarttır. Bu ön ine 

sele halledilmeden Türkiye çapında topyekûn top 
raklarm sınıflandırılmasına gidilmeden işletme 
büyüklükleri ve verimli çalıştırılan işletmeler tes
bit edilmeden, toprak reformuna gitmek büyük 
içtimai buhranların meydana gelmesine sebebola 
bilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hulâsa olarak tapu ve kadastro faaliyetlerinin 

bitirilmesinde şu meseleler süratle halledilebile
cektir. 
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1. Topraktan âzami derecede randıman elde 
etmek için mülk sahiplerine imkân- verilecektir. 

2. Mülk sahiplerinin mülkiyet ihtilâfları hal
ledildikten sonra evvelce birbirlerine bundan do
layı husumet ve düşmanlık duyanlar, birbirleriy
le dost olacak bir tesanüt meydana gelecektir. 

3. Şehir, kasaba ve köylerin imarının mes
nedi de, kadastroya dayandığı için imar hareket
leri de kolaylaşmış olacaktır. 

4. Gayrimenkul sahipleri Medeni Kanunu
muzun kendilerine bahşettiği ve fakat kadastro-
suzluk yüzünden tatbik edilemiyen gayrimenkul 
ipoteği, kayrimenkul mükellefiyeti gibi müessese
lerden istifade edecek, Ziraat Bankasına ve Dev
lete el a-çmadan kendi başına kredi almak im
kânına kavuşacaktır. 

5. Ziraat Bankasından veya diğer Devlet 
müesseselerinden kredi aldığı takdirde ipotek te
sisi kolaylaşmış olacaktır. 

6. Hazinenin, ferdin, ormanın, köy hükmi 
şahsiyetinin ve belediyelerin arazilerinin birbi
rinden ayrılmasını uzayıp giden dâvaların orta
dan kalkmasını sağlıya çaktır. 

7. Orman içi köylerin iskân edilmesini te
min edecektir. 

8. Toprak klâsifikasyonunun yapılması im
kân dâhiline girecektir. 

9. Zirai envanter mevsuk pekin şekilde tes-
bit edilecektir. 

10. Gelir Vergisi ve arazi vergilerinin mat
rahlarının âdil şekilde tesbitini kolaylaştıracak
tır. 

11. Bu suretle vatandaş toprağını en randı
manlı şekilde işletir, millî hâsılada büyük bir ar
tış olur. Âdil vergi verdiği takdirde de yeni 
hamleler yapmak imkânı hâsıl olur. Yurt çapın
da topyekûn bir refah meydana gelir. Ana vaha
mızın emrettiği herkesin haysiyet ve şerefiyle 
mütenasip yaşamasına imkân veren bir nizam bu 
suretle kurulmuş olabilir. 

Yukarıya çıkardığımız halledilmesiyle 11 ka
lem halinde halledilecek meseleler de gösteriyor 
ki, tapu kadastro dâvası bütün diğer sosyal ve 
ekonomik meselelerimizin hepsini içine alan temel 
bir davamızdır. Dâvaların anayasasıdır. 

Beş Yıllık Kalknıma Plânımızda 20 senede ka
dastronun halledileceği bir hedef olarak termit 
edilmiştir. Raportörlerin raporlarında tesbit et
tikleri gibi bu gidişle bu müddet içinde halledil
mesi mümkün görülmemektedir. 

Bu mühim dâvanın halledilmesi için Y. T. P. 
olarak temennilerimizin süratle yerine getirilme
sini istemekteyiz. 

1. Kadastro ve tapulama teşkilâtının kanun
ları eskidir. İhtiyaca cevap verebilecek şekilde 
süratle çıkarılmasını. 

2. Teşkilâtın mükemmel bir şekilde çalışması 
için modern vasıta ve aletlerle teçhiz edilerek ge
reği kadar genişletilip takviye edilmesini, foto-
grameitııi metodunun tatbik edilmesini, 

3. Arazi çalışmalarının arzulanan neticeye 
ulaşması için yılda çalışma gücünün 200 güne çı
karılmasını, bilirkişi ve işçi gündeliklerinin buna 
göre tanzim edilmesini, 

Buna ait ödeneklerin kifayetsiz olduğunu ra
portörler raporlarında ifade etmişlerdir. Bunun 
artırılmasını, 

4. Teknik elemanların yetiştirilmesinin sü
ratle teminini, kurs, okul ve yüksek okullara ve
rilen burs adedinin fazlalaştırılmasını, 

5. İhtilâfların süratle halledilmesi için tapu
lama mahkemelerinin adedinin çoğaltılıp, imkân
larının artırılmasını, 

6. Gerek merkezde gerek kazalarda tapu kü
tükleri ve kıymetli evrakların muhafazalarına ait 
başlanmış bina inşaatlarının tamamlanmasını, ih
tiyaç nisbetinde yeniden bina yapılmasını, 

7. Tapu kütüklerinin eski yazıdan yeni ya
zıya çevrilmesini, 

8. Arazide çalışan kadastro ekibi mensupla
rına verilen tazminatın artırılmasını, 

9. Harita Genel Müdürlüğü, İller Bankası, 
Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Mü
dürlüğüyle koordine çalışmasını, 

10. Hademesi bulunmıyan 225 tapu dairesi
ne hademe kadrosunun verilmesini, 

11. Tapu dairelerinin içinde bulundukları 
perişan durumdan kurtaracak mefruşata kavuş
turulmasını, 

12. Her türlü toprak tevzi işinin kadastro 
faaliyetinden sonraya bırakılmasını temenni eder, 
1967 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin memleketimize, aziz mile timize, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün muhterem men
suplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepini
zi grupum adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz almış arka
daşlara geçiyoruz. Sayın Mustafa Kemal Çilesiz 
'buyurun, konuşmanız on dakika ile kayıtlıdır. 
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MUSTAFA KEIMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem, arkadaşlarım, demokratik idarenin 
Anayasa yönünden, başlıca unsurlarından birisi, 
mülkiyet hakkıdır. 

Mülkiyet hakkı Anayasamızla geniş ölçüde 
teminata bağlanmış, pek istisnai ahvalde, kamu 
menfaati düşüncesiyle ve bedeli tam ödenmek 
kaydiyle, özel mülkiyete el koymayı mümkün 
görmüştür. 

Taşınmaz mallarda, mülkiyet hakkının, yegâ
ne dayanağı Tapu ve Kadastro kayıtlarıdır. Mil
letimizin sosyal nizamında, son derece etkili olan 
'bu müessese, maalesef bugüne kadar kifayetli 
'"bir seviyeye ulaştırılamamış, bu yüzden, her yıl 
yüzlerce vatandaş kendiliğinden ihkakı bak yo
luna başvurarak ceza evlerine düşmüştür. 

Taşınmaz mallar üzerindeki, bütün hakların 
hareketi, yani tasarruflar tapu ve kadastro ka
yıtlarına göre yapılır. 

Bu bir nevi formül hukuk mahiyetindedir. 
Durum bu olduğuna göre, Tapu ve Kadastro 

işlerine, en kısa zamanda gereken ilgiyi göste
rerek, bir taraftan vatandaşların husumetlerini 
önlemek, diğer taraftan son derece masraflı 
olan, dâvaların önüne geçmek zorundayız. Elde 
ı..evcudolan kanunlar eski, günün realitelerini 
c ev apl andı rmıy a c ak durumda dır. 

İkinci önemli mesele, yayla ve meraların, bü
tün memleket sathında, kanayan bir yara ha
linde devam edegelmesidir. 

Bugün yayla ve meralar hakkında net, ke
sin, vatandaşı tatmin eden bir hukuk düzeni 
mevcut değildir. Münferit hâdiselere taallûk 
eden, Yargıtay kararları dahi bu konuyu kesin 
surette halledemem ektedir. 

Tarih boyunca, emlâk ve arazi hukukunu 
idare eden, çok değişik mevzuat gelip geçmiş
tir. Bunların ışığı altında mülkiyet hakkını ke
sin, belirli esaslara bağlıyan bir çalışma düze
nine ihtiyacımız vardır. 

1967 bütçesinin, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne, ayırdığı tahsisat bizi hedefimize ulaş-
tıramıyacaktır. Ekonomik hayatı toprağa bağlı 
olan memleketimizde, âdil veııği, kredi, hakiki 
değeri, teshit edebilmenin ve toprak reformu
nun temelinde yatan, bu konuyu Sayın Hükü
metin, en kısa zamanda ele alarak başarması g-e-
rekir. 

1967 yılı Tapu ve Kadastro Bütçesinin mem
leket ve milletimize uğurlu olmasını temenni 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun?.. Yok. Sa
yın Süleyman Onan-.. Yok. Saym Sadi BinayL 
Yok. Saym llyas Kılıç?.. Yok. Saym Ahmet 
Mustafaoğlu?.. Yok. Saym Kabadayı?.. Yok. 
Saym Balım?.. Yok. Saym Mehmet Altmsoy?.. 
Yok. Saym Mustafa Uyar?.. Yok. Saym Ali Rı
za Çetiner?.. (Divan Kâtibi). Saym Hâmit Fen-
doğlu?.. Yok. Saym Kemal Aytaç?.. Yok... Sayın 
Cevheri?... Yok. 

Saym Bakan buyurun. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sonra sözü size vere
ceğim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Saym Başkan, saym milletvekilleri 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Bütçe kanun tasarısı vesilesiyle saym grup söz
cüleri ve Saym Çilesiz tapu ve kadastro faali
yetlerinin ehemmiyetine işaret eden faydalı mü
talâalarda, tenkid ve temennilerde bulundular. 
Şu anda bundan bir sene evvel Yüce Huzurunuz
da cereyan etmiş bulunan müzakereleri hatırla
maktayım. Yine aynı seviyede vâki olan müza
kereler neticesinde muhterem milletvekillerinin 
ifade buyurdukları tenkid ve temennilerden isti
fade edeceğimizi, tatbikatta bize imkânlar içeri
sinde bunların ışık tutacağını ifade etmiştim. 
Bu cümleden olarak, geçen sene Saym Nihat Di
ler ile Saym Akalın'm - başka arkadaşlar olup 
olmadığını şu anda hatırlamıyorum - haklı ola
rak işaret etmiş oldukları ve bugün de tekrar 
ettikleri önemli bir hususun vadimiz üzerine ger
çekleştirilmiş bulunduğunu, huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum., Bununla bize ışık tutan ya
pıcı, irşadedici tenkidlerden istifade eden bir 
zihniyetin mümessilleri olduğumuzu da arz et
mek istiyorum. 

Haklı olarak 4753 sayılı Kanunun tatbikatın
dan arkadaşlarımız şikâyet etmişlerdir. Toprak 
tevzi komisyonlarının bir yerin kadastrosunun 
yapılmamasına rağmen, oraya gitmek suretiyle 
tescillerde bulundukları ve bu faaliyetlerin hem 
hukukî ihtilâfların çıkmasına sebebiyet verdiği 
ve hem de asayişi muhil birtakım fiillerin mey
dana geldiği tevellüdettiği haklı olarak ifade 
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edilmişti. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Köy 
İşleri Bakanlığı ile vardığımız mutabakat gere
ğince, toprak tevzi komisyonlarının sadece en
vanter tesbiti yapmalarını ve kadastrosu yapıl
mamış yerlerde toprak tevziine katî surette git
memeleri, öncelikle toprak tevziinin yapılması 
lâzımgelen yerlerde de şayet kadastro yapılma
mış ise Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmek suretiyle bu yerlerde öncelikle 
tapu ve kadastro faaliyetlerinin yapılmasını te
min ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu cümleden 
olarak, bundan kısa bir süre önce, Kulu'da ve 
Cihanbeyli de cereyan etmiş bulunan ve çıkması 
melhuz, kuvvetle muhtemel bulunan birtakım 
hâdiseleri, bu tatbikat ve kararla, önlemiş bu
lunduğumuzu da arz etmek istiyorum. 

Saym milletvekilleri, 1967 yılı bütçe tasarısı, 
geçen yıla nazaran 9 milyon lira fazla olarak 
Bütçe Komisyonunda bağlanmış bulunmaktadır. 
İ967 yılında 103 900 239 lira olarak teklif edi
len Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi, 
Bütçe Komisyonundan sağlanan 962 280 lira 
fazlalıkla 104 862 519 lira olarak huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. Tapu ve kadastro faa
liyetlerinin önemi itibariyle 1957 yılından itiba
ren bunlara ne şekilde önem verilmiş bulundu
ğunu Yüce Heyetinize arz etmek üzere bâzı ra
kamları da ifade etmeme müsaade buyurmanızı 
rica ederim. 

1957 yılında 
1958 yılında 
1959 yılında 
1960 yılında 
1961 yılında 
1962 yılında 
1963 yılında 
1964 yılında 
1965' yılında 
1966 yılında 
1967 yılında 

30 700 000 lira 
34 000 000 lira 
48 600 000 lira 
52 600 000 lira 
56 500 000 lira 
62 000 000 lira 
77 600 000 lira 
83 600 000 lira 
86 200 000 lira 
95 700 000 lira 

104 862 519 lira 

Teklif edilmiş olması şunu ifade etmekte
dir ki ; tapu kadastro faaliyetlerine gereği nis-
betinde, bütçenin imkânları içinde önem veril
mektedir. Ancak, ifade etmek lâzımgelir k i ; 
tapulama faaliyetlerinin mahiyetine uygun bir 
teklif değildir, bir bütçe değildir. Ama mem
leketimizin imkânlarına göre elde etmeye mu
vaffak olduğumuz netice budur. 

Tapu kadastro faaliyetleri, hakikatte güç 
olarak ve geç bir şekilde ikmal edilebilmekte
dir. Bu, ne alet noksanlığından, ne eleman nok-
sanlığmdandır. Bugün Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtında yetiştirilmiş çok kıy
metli, güzide elemanlarımız mevcuttur, yeteri 

.kadar mevcuttur. Fennî vasıtalarımız vardır. 
Asıl güçlük, kadastronun hukukî mahiyetinden 
tevellüdetmektedir. Malûmunuz olduğu veçhile, 
Türkiye'de bir senetsiz tasarruflar meselesi var-
drr. îşte işin ağırlığı bu hukukî meseleden neşet 
etmektedir. Kalkınma Plânımız 20 yıl içerisin
de, ideal bir hedef olarak, Türk kadastrosunun 
ikmalini öngörmekte ise de bugünkü imkânlar 
içerisinde ideal olan hedefe, gidiş temposu bu 
halde devam ettiği takdirde, ancak 40 sene içe
risinde varılabileceğini arz ve ifade etmek iste
rim. İsviçre'de 1917 yılında başlıyan ka
dastro faaliyetinin 1980 senesinde bitece
ğini de huzurunuzda belirtmek isterim. Biz
de kadastronun icrası, İsviçre'den, arz et
tiğim mahiyeti itibariyle, daha güçtür. Bu 
sebeple Türkiye'de tapulama faaliyetlerinin 
emsali Avrupa memleketlerinden çok daha yük
sek bir seviyede ve hızla icra edildiğini ifade 
etmek mübalâğalı değildir. 

C. H. P. nin Saym Sözcüsü, geçen sene büt
çe müzakereleri vesilesiyle, toprak reformu ba
kımından arz etiğim beyanları ele almak su
retiyle, toprak reformu konusunda bizimle nok-
tai nazar ihtilâfında bulunduklarını tasrihan 
beyan ettiler. Doğrudur, bizim C. H. P. ile 
toprak reformu konusunda ihtilâfımız vardır. 
Bu mevzuda Hükümet programındaki ifademiz 
ve taahhüdümüz aynen şöyledir : «Tabiî kay
naklarımızın en rasyonel şekilde işletilebilmesi 
için çiftçinin ve köylünün toprağı ile olan hu
kukî münasebetlerinin düzenlenmesi, kesinliğe 
ve açıklığa kavuşturulması lâzımdır. Zirai re
formun ve toprağa ilişkin her türlü teşebbüsün 
temel hizmeti ve öteden beri devam edegelen 
ihtilâfların çözüm yolu tapulama ve kadastro 
faaliyetinin en kısa zamanda bitirilmesine bağ
lıdır. Bu itibarla tapulama ve kadastro faali
yetleri üzerinde artan bir hassasiyetle duraca
ğız.» 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında 
programımız veçhile topraik reformunu, zirai 
reform içerisinde mütalâa etmek suretiyle Yüce 
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Meclislere takdim edeceğimizi arz ve ifade et
miştim. Filhal Tarım Bakanlığında bir komis
yon çalışmaktadır. Bu komisyon kuvvetle muh
temel olarak ismi «zirai kalkınma Kanunu» bu
lunan bir kanun tasarısının esaslarını hazırla
mış bulunmaktadır. Bu tasarı tarım alanında 
topyekûn bir kalkınmayı hedef tutmaktadır. 
Toprak, reformu bu 'kaTkumıanm, yani zirai 
kalkınmanın bir unsuru olarak mütalâa edil
miştir. Bizim ııoktai nazarımız, Hükümet ola
rak, budur. Seçim beyannamemizde ve Hükü
met Programımızda bu hususu bu suretle ifade 
etmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin kadastrosu
nun ikmalinden sonra toprak tevziinin, toprak 
reformunun yapılacağı hakkında bir resmî be
yanımız mevcut değildir. 

Grup sözcümüzün bu konudaki beyanını bi
raz açmak isterim. Teksifi olarak toprak re
formunu yapmak mümkündür. Bir bölgede, 
kadastrosu yapılmış bir bölgede toprak re
formu yapılabilir. O itibarla toprak reformunun 
yapılmasını kadastronun ikmaline talik eden 
bir görüşün sahibi değiliz. IVıınıı arz etmek is
tiyorum. Ama toprak reformuna mutlaka zıini 
reformun bir unsuru, bir parçası addettiğimi/i 
ve o suretle çalışmalar yaptığımızı ve bunun 
«zirai kalkınma kanun tasarısı» adı altında 
Yüce Meclise sevk edilmek üzere çok ileri bir 
safhaya gelmiş olduğunu huzurunuzda Hükü
met adına ifade ediyorum. 

Sayın sözcüler, yeni bir kuruluş kanununun 
hazırlanıp getirilmesinden bahsettiler. Gerçek
ten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü eski 
bir teşkilât kanunu ile idare edilmektedir. An
cak, Devlet Personel Kanunu üzerinde çalış
malar aralıksız olarak devam etmektedir. Teş
kilât 'kanunu meselesi Devlet Personel Kanu
nunun istilzam ettiği gene] kadro kanunu içe
risinde mütalâa edilmek ve onunla irtibatlı 
bulunmak itibariyle o meseleye talikan hazır 
bulunan teşkilât kanununu. Yüce Mce!i;:e sevk 
etmemekteyiz. Bu ihtiyaç ümidcdiyu'iım ki, ge
nel kadro Kanunu ile halledilecektir. 

Sayın Akalın, 509 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki temenni
lerinin de iltifata şayan bulunmadığını ifade 
ettiler ve buna da «yaptığımız tenkidlerin ta
mamı zabıtlarda kalmaktadır» şeklindeki mu
kaddem beyanlarını bir delil olarak gösterdi
ler. Bunun demokratik nizam ile ilgisini bende

niz anlıyamadım. «509 sayılı Kanun iptal edil
dikten sonra yeni bir tasarı halinde Yüksek 
Meclise takdim edilmiştir» ııoktai nazarları 
Yüce Meclisde iltifada şayan olmamışsa, ten-
kidleriniu nazarı dikkate alınmadığı şeklinde 
bunun ifade edilmesi herhalde yanlıştır. 

Tapu kadastro ve toprak tevzii komisyon
larının birlikte çalışması suretiyle masrafla
rın tenzili meselesi görüşü de doğru değildir. 
Çünkü, bu iki komisyon ayrı kanunlara tevfikan 
çalışmalktadır. O itibarla, beraber çalışmaları 
mümkün olamaz. Fakat, konuşmamın başında 
arz ettiğim şekilde bir mesai yapmaları doğru
dur, onun tedbirleri almmş bulunmaktadır. 

Cari hareaımıalara ayrılmış bulunan miehlâ-
ğın da faiz lalı ğın'dan bahsettiler. Zaitıen Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bü
yük kısmımın cari masraflara talhs'is edilmesi 
tabiîdir. Bu başka sakilde bahis konusu okı-
mıaız, Zina, tapulama faaliyetlerini, kadastro 
işlerini uimmımiyetlc mcımrarilar, telkmiısıyemler 
yapımalktaldır, cari masrafların büyülk kışımı da 
bunlara tahsis edilmektedir. 

Bu seme bir miktar odacı ve bir miktar 
ıkâitip kadrosu temim edildiği gibi, arazide ça
lışan teknisyenlerin tazminaltlarınıa bir miktar 
ilâve yapıma imkânları da hâsıl olmuştur. 

Sayın Diler'in 12 noktada topladığı temen
nilerinin bir kısmı bu suretle gerçekleşmiş bu-
fanmalktaıdır. Hemen tamtamına iştinalk edemiz. 
îimkânlar içerisinde örüımüzdeiki bütç.ıeleırd:e 
ıcğer bunlar da gctıeıdkleişirsie Sayım Diller gibi, 
bizim de burudan memnuniyet duyacağımızı 
ifade etm.dk işitiyorum. 

Sayın Millet vekilleri, huzurlunuzda bir hu
susa daha işaret etmek istiyorum: 

Yüec M'eclisiorıdc çeşitli teımkidlcr'e, mııüna-
ikaışalara vesile olan Typulaima Kaınu'mumun tait-
bıilkaıtı acaba ne netice verilmiştir? Burada çe
şitli isftikam et İlerde yapılmış bulunan temlkidle-
rin taltlMkatitaki haklılık deneceleri nedir1? Bu
nu ifade dtmeık baikımınıdan kısaca bir izıaihait 
arz eıdeoeğim. 

Yeni Tapulama Kanununun uygulamtoTaısım-
idam elde edilen ııeticıcler için, Keban bölge
sini misal olaraik ele a'lacağım. Bu bölıgede ba
raj sahası ile ilgili olaraik 172 köyüm 19ıö6 -

'1967 yıllarında tapularının yapılması söız kıo-
ınusııdur. Bu köylerden 121 imim tapulaması 
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'bitmiş 530 286 dönüm apazı isltimlâJk ve inşa
ata -hazır bir bale getirilmiştir. Onhin köyün 
tapulaması da bitmek üzeredir. Böylece 1966 
programının öngördüğü hedefler aşılmış ve 
1967 yılı programına giren işlere başlanılmış
tır. Tapulaması yapılan bu sahadaki ihtilâf 
onanı yüzıde 6 civarındadır. Bu neticelere ba
kılır ve 509 sayılı Kanomun Anayasa Mahke
mesi tarafından iptali sâbehiyle 19Ö6 yılımda 
üç ay kadar çalışıma imkânı bulunamadığı da 
göz önünde tutulursa, neftidendin nıe denece 
olumlu olduğu anlaşılır. 

1960 - 1960 yılları anasında Hazine adına 
4 700 250 dönüm arazi tetseil edilmiş bulun
makta idi. Bu miktarın 2 637 959 dönümü ih
tilaflı idi. Bu yeni kanunun tatbiki sebebiy
le 1966 - 1967 yılları arasında ise 2315 610 dö
nüm yer tesibit edilmiş bulunmaktadır. Bunun 
123 459 dönümü ihtilâfındır. Bu neticelerdeki 
onan mulkayese edilirse 766 sayılı Tapulama 
Kanunuma yakıştırılmak istemen yağma kanu
nu vasfının isabetli bir teşhis, isalbetli bir teş
bih olmadığını ve tatbikatının olumlu netice 
ler verdiğini, birçok siyasi parti gruplarımın 
veya muhterem milletvekillerinin ortak görüş
lerimize uygun neticeler meydana çıkanış bu
lunduğunu arz etımıek isterim. 

Diğer konular bakımından sayın grup söz
cüleri meseleyi derinleştindikleri cihetle o ba
kımdan huzurunuzu işgal ötmek istemiyorum. 

Tapu ve Kadastro bütçesinin memleketimi
ze hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı 
sunarım efendim. (Alkışlar) 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Kanahisar) 
— Efendim, biz Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü bütçesinin çoğunun cari harcamalara 
'gittiğini söylerken demek: istediğimiz şudur; 
25 lira yevmiye alan bir işçi bu kadarın kar» 
siliğini yapmış sayılmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, sual mi soru
yorsunuz, tavzih mi ediyorsunuz? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Efendim, 90 milyon küsur cari harcaması 
hulunan bu bütçe içinde çalışan personelin ve
rimliliği bakımından, az iş yapılması bakımın
dan demek istiyoruz. Sayın Bakan, sanki cari 
harcamalar sadeoe çokmuş dedik gibi ifade 
ettiler. 

BAŞKAN — Sual değil Saym Bıakan, bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Hayır efendim, izninizi rica ede
ceğim Sayın Başkan, bu nolktai nıazana iştirak 
etmemiz mümkün değildir. Çünkü, Tapu ve 
Kadastro G-enel Müdürlüğü elemanları kendi
lerine tahsis edilmekte bulunan meıblâğın, üc
retlerin cari harcama yekûnlarının üstümde 
hir faaliyet ifa etmektedirler, etmişlerdir, bu
nu tavzih etmek isterim. (AJikışlar)1 

BAŞKAN — Sayın Sanihrahimoğlu, buyu* 
run, son söz milleitvelkLİinindir. 

KEMAL SAJtlİBRAHlMOĞLU (Adama) — 
Her halde on dakika ile tahditld değil, değil 
mi efemdim?1 

(BAŞKAN — On dakika ile tahdiıtlidir efen
dim. Şahıslan adına yapılan bütün konuşma
lar om dakika ile kayıtlıdır. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adıana) — 
Muhterem arkadaşlarım, memleketin hakikaten 
anadâvalanmdan, bir arkadaşımın dediği gibi, 
ımiemlefeet meselelerinin Anayasası durumun
da olan bir meseleden, on dakikada kısaca bah
setmek oldukça flor bir iş, zor bir vazife. Ama1 

mümkün olduğu kadar özet halinde görüşle
rimi kusa kısa arza gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu tapu
lama faaliyetleri mevzuunda geçjmiş zabıtla
rı vaktiyle ineıelemişltkn. 1967 ye gelinceye ka
dar, sadece parmak kaldırılmalk suretiyle üze
ninde hiç 'durulmadan geçiştirilmiştir. 1952 de 
Sayın Yusuf AzizoğHrnun son denece güzel, 
vukufla hazırlamış olduğu bir konuşma hariç 
hu mevzii üzerinde hiçbir saygı değer millet
vekili arkadaş görüşylerini beyan ötmek lüzu
mumu dahi duymamış; 1957 den sonra bâzı 
kıpırdanmalar olmuş. Bakan beyin de ifade et
tiği üzene, bu kıpırdanmalara muvazi şekilde 
ödeneklerde bir miktar, son derecıe cılız mik
tarlar halimde, artışlar olmuşjtur.. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Türkiye 
hepimizin, hepinizin ve bütün dünyanın bildi
ği üzeıne, bir ziraat memleketidir. Ziraatin de 
tabiî vasıtası topraktır. Toprak ve imısan müna
sebetlerinin hukukî şekilde, medeni ölçüler 
içinde tanzim edilmediği meonleikıetle!rde topı-
rak, toprak sahipleri için bir baş belâsı ol
maktadır. Bir istihsal unsuru olmalktan da 
çıkmaktadır. Bugün hiçbir vatandaş eli sopalı 
aidamı olmadıkça, güçlü kişi olmadıkça topna-
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ğmı süremez, toprağım sahibolamaz haldedir. 
Devlet, birçok sahalarda olduğu gibi, topraık 
sahibi mevzuunda da, vatandaşın yanında ola
mamakta, Düvlot kuvvetlerini kendisinin ya
nında hlssed e rnem ektedir Yüzde 60 ından faz
lası, topraklurrn, tapusuzdur. Aslında bu, ta
rihî bir geçmişin kötü bir mirasıdır bize. 1274 
hıicrî senesine, yani 1865 yılına kadar, Türki
ye'de topraklar Devlotia sayılırdı, İslâm Os
manlı hukuku böyle idi, tapulara bağlanma
mıştı. Bu taıjdhten sonra yarım yamalak tapü-
lanmaya başlanmış, birtakım - bugün hukukan 
değer atfedilmiyen - kayıtlar tesis edilmiştir. 
Cumhuriyetten sonra tapulamalar başlamış, 
fakat maalesef arazi değerinin düşük, vergile
rinin ağır, mahsul fiyatlarının son derece, ko
mik, denecek derecede düşük olması yüzünden 
tapulamadan vatandaş uzaklaşmak, kaçmak 
durumunda olmuştur. Bugünkü durum nedir? 
Bugün de maalesef bu kötü mirasın mirasçısı 
sıfatiyle hiç de iftihar edilecek olumlu ted
birleri almış olduğumu/ iddiasında bulunmak 
durumunda değiliz, hiçbirimiz. Bunun mesuli
yeti bütün partilere, bütün Parlâmento üye
lerine, Devlet adamlarına racidir. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasi bir 
dengeler rejimidir. Menfaat gruplarının ken
di menfaatlerinin şuuruna ermesiyle, kendi 
menfaatlerini, politika ve Devlet adamlarına 
tanıtmas'iyle dengeler kurulur, arızasız devam 
eder. Türkiye'nin en baş derdi, Türkiye'de de
mokrasinin ycrleşemcmesinin, bir türlü sıhhat
li bir zemine oturamamasrnın en büyük sebe
bi, geniş küfelerin, 2"> milyonu bulan Türk 
köylüsünün, Türk çiftç'sinin menfaatimin şu
uruna ermiş olmaması, teşkilâtlı bulunımaması 
ve demokrat'k mânada bir baskı grupu görevi
ni yapamayışıdır. Türk'yc'deki politika orta
mının, sallantılı ve çalkantılı denizdeki zayıf 
bir geminin perişan duruma düşmesi manzara
sını arz etmedi, bu yüzdendir. Bugün de politi
kacılar köye gider, bol bol lâf eder, rey alır, 
köylünün pilâvını yer, ayranını içer, bununla ; 
da övünür bir iş yapmış gibi, ama köylünün ! 
anada vasinin, derdinin üzerine eğilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'- i 
dcıki cinayet dâvalarının yüzde 99 unun al- i 
tında toprak meselesi vardır, karı - kız meşe- İ 
leşi vardır. Karı - kız meselesinin yüzde 99 u-1 
n<un altında da yine toprak meselesi vardır. 

Toprakla ilg'lidir. Türkiye'de evlenmelerin, 
boş/an m a 1 a rı ıı. yakı n.l ı k 1 a r ı n, ak rab a 1 ıık 1 a rı n ' 
•büyük ekseriyeti. Netice Türkiye iktisadiyatı 
da, Türkiye sosyal hayatı da toprağa bağlıdır. 
Ama biz ne yapıyoruz? 221 milyon lira top
raktan vergi tahsil ediyoruz - son rakam bu -
104 milyon lira Tapu ve Kadastro bütçesrlno 
tahsisat koyuyoruz. Ve buradan da bunu, ba
şarı gibi, ilân ediyoruz. 

Arkadaşlar, şu parti bu parti, şu bakan, 
bu bakan mühim değil, mesele bu değil. Hepi
mizin bundan hakikaten yüzümüz kızarmalı, 
utanmalıyız, hepimizin bunda mesuliyeti var
dır. Zavallı köylünün bu toprakları elinde tut
ması, muhafaza ötmesi için Devlete ödediği 
vergileri dahi sarf etn iyoruz bu toprakların 
tapulanm'asına. Cinayetler, husumetler, köyler 
arasındaki muharebeler, lapulamanın yapılma-
masınıdan ileri gelmektedir. 

Saygı değer bakanımız burada güzel bir 
medeni cesaret örneği verdi, itiraf ettiler, 
«Daha 40 senede bitmez» dediler. Ben bu ra
kamı da iyimser buluyorum. Daha 80 sene bit
mez arkadaşlar, Türk köylüsü çilesini daha 80 
seneye kadar da doldummaz. Yazık değil mi 
bu Türk köylüsüne?.. Etini, ekmeğini yediği
miz, oyunu alıp burada saltanat sürdüğümüz 
Türk köylüsüne yetmez mi bu? Muhterem ar
kadaşlarım bu bir zulümdür, zulüm! Hepimi
zin eliyle Tütk köylüsü zulme uğramaktadır. 
Çünkü, eli yoktur, dili yoktur, sahibi yok
tur, baskı grupu vasfını, imkânını temin ede
cek teşkilâttan yoksundur. Onun için Türk 
köylüsüne sadece gideri/, köyünde tatlı dil dö
ker, nutuklar çekeriz, ondan sonra da geliriz, 
verdiği vergileri dahi, kendisini belâdan ceza
dan kurtaracak tapulama faaliyetine sarf et
mekten, ona ayırmaktan içtinabederiz. Yani 
köylüden kâr temin etmek suretiyle... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Böyle bir 
prensip yoktur, zaten. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, yerinizden mü
dahale etmeyin. Vardır veya yektur... 

KEMAL SARIlBIlAHlMOftLU (Devamla) 
— Başka zümrelerin başka insanların fayd'ası-
na icraat yaparız... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir 
dakikanız var, lütfen toparlayınız. 
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KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Tapulama Kanu
nunu süratle tatbik etmek zorundayız. Bu Öde
neği, en az beş misline çıkarmak zorundayız. 
Anayasanın emrettiği topraık reformunu sü
ratle gerçekleştirmek zorundayız. Yoksa orta 
zamandan, 18 nci Asırdan kalan derebeylik 
usulleriyle Türk köylüsünün sefalet içinde bir 
kütü hayat devam ettirmesine göz yuman, ve
bal altında kalan insanlar durumuna düşmek
teyiz ve düşeceğiz. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Topluyorum Sayın Reis. 

Muhterem arkadaşlar, Adana ile ilgili bir 
mevzuu defalarca bu kürsüye gotirdlım. Ada-
na'da Abdülhamit üzerine kayıtlı, Hazineye in
tikal eden 400 000 ve 280 000 dönümlük iki ta
pu, birbirine muttasıl, iki milyon dönüm ara
ziyi içine alır. Bu arazi cinde, asgari 500 bin 
dönüm arazi, zîkudret zevatın elinde fiilen iş
gal altındadır. 1957 de Medenî Benk'c bunu 
söyledim. Komisyon teşkil etti. Kayıtları yok-
lasınlar, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğünde, Adliye Vekâletinde, tmar ve İskân Ba
kanlığında kayıtlar vardır. Bunun halli yolu 
da gösterilmiştir orada. Rica ediyorum Sayın 
Bakandan, o omri buldursun, o emri süratle 
tatbik eylesin. 

Yine Adana'nın Bobeli çiftliği vardır, Ka-
rataş mıntıkasında.. 450 bin dönüm Hazine 
arazisi, bugün Hazinenin elinde hemen hemen 
hiç toprak kalmamıştır. Ben bir Adana Millet
vekili sıfatiyle vebal altında kalmak istemıiyo-
rum, tebkik etsinler kadastrosunu süratle mi 
yapacaklar... 

NtHAT DİLER (Erzurum) — 509 sayılı 
Kanun var. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Süratle mi yapacaklar, yoksa 4753 sayılı Ka
nunu süratle mi tatbik edecekler? Ne yapacak
larsa yapsınlar ve bu işgal altındaki Hazine 
arazilerini kurtarsınlar. Bu arazıiler kurtuldu
ğu takdirde, Toroslardaki aç ve perişan yüz-
binleroe Çukurova'lı ve yine ovadaki yüzbhı-
lerce Çukurova'lı topraksızlıktan süratle kur-
tarılabilir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın hatip, lütfen 
suiistimal etmeyiniz, üç dakika fazla konuştu
nuz. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Reis, hürmetlerimi 
arz ederim.- (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini ve maddelere ge

çilmesini arz ve teklif ederim. 
İçel 

Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
te rj-ik önergesi kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum: 

(A/ l ) Cari harcamalar 
iölüm Lira 
2.000 Personel giderleri 79 117 515 

BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3.000 Yönetim giderleri 3 578 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4.000 Hiznet " i d c r M 8 412 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3.000 Kuran <nderWi . 549 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.000 Çeşitli giderler 40 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

) 1.000 Etüt ve r>roio giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.000 Makina, tcçnizat ve tajıt alım
ları, büyük onarımları 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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(A/3) Sermaye teşkili; ve transfer harcamaları i 

Bölüm Lira I 
35.000 Sosyal transferler 65 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etûıiyenler... Ka»bııl edilmigiir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul ederilier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Bu şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçesi Yüce Heyetiniz tarafın- I 
dan kabul edilmiştir. Milletimiz ve memleketi- I 
miz için hayırlı olmasını temenni ederim. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü I 
1967 yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Kar- I 
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se- I 
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık- I 
lan tezkereleri. (Millet Meclisi 1/279; Cum- I 
huriyet Senatosu 1/705) (Millet Meclisi S. Sa- I 
yısı : 194; Cumhuriyet. Senatosu S. Sayısı : 855) ' I 

(1) 

BAŞKAN — Programa göre Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresine \ 
geçiyoruz. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : | 
Bütçesi hakkında grupları adına söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum. C. H. P. Grupu I 
adına Saym Mustafa Kemal Çilesiz, Millet Par- I 
tisi Grupu adına Saym Bahattin Uzunoğlu, ı 
Y. T. P. Grupu adına Saym Misbah Ongan, il 
T. 1. P. Grupu adına Sayın Yusuf Ziya Baha- I 
dinli, A. P. Grupu adına Saym Şinasi Osma. 

C.Tl. P. Grupu adına Saym Çilesiz buyurun il 
efendim. \ 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE- \ 
MAL ÇİLESİZ (Giresun) — Saym Başkan, sa- I 
ym milletvekilleri, I 

Türk Milleti,! tarihi boyunca beden eğitimine, 
önem vermiş bir millettir. [ 

Beden hareketleri denilebilir ki, Türk Mille- ;l 
tinin, tarihinde kazanmış olduğu ünün başında ' 
gelen, en mühim sebeplerdendir. I 

Ata binmek, cirit oynamak, güreşmek, koş- \ 
m ak, atlamak gibi, milletimizin tarihinden gelen I 
ve gelenek halini alan sporları, aynı zamanda 'I 
düğünleri, bayramları süsliyen, millî sporları- \ 
mızdandır. I 

(1) 194 S. Sayılı hasmayazt bu birleşim tu- < 
tanağı sonuna bağhdır. 

Hâlâ bu sporlar, en hücra yerlerde yaşıyan 
köylümüzün yemek - içmek kadar ehemmiyet 
verdiği ve yaşadığı spor hareketleridir. 

Bu itibarla, Devletin, sporu modern anlayışa 
uygun bir görüşle, teşkilâtlandırması kadar ta
biî bir hareket olamazdı. 

Beden sağlığı, aynı zamanda, karekter ve ira
deyi sağlam hâle getiren, ruh sağlığını da temin 
eden faktörlerdendir. Nesilleri, sağlam vücutlu, 
iradeli, karakterli ve sağlam ruhlu yetiştirmek, 
bir millet için en büyük mutluluklardandır. 

Zira buna muvaffak olan milletler, ancak 
ileri milletlerden sayılır. Bu itibarla, Beden 
Terbiyesi Teşkilâtına, verilen önem, ve bu uğur
da yapılan masrafın Devletin yapacağı yatırım
lar arasında, müstesna bir yeri vardır. 

Önemine kısaca işaret ettiğim, beden eğitimi 
.konusunda* memleketimiz oldukça ilerlemiş sa
yılmasına rağmen, bu konuya gösterilen alâka
nın, yeterli olduğunu kabul etmeyede imkân gör
müyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Medeni milletlerin, bunca ehemmiyet verdiği 

beden eğitimi konusunu, henüz rayına oturtmuş 
durumda değiliz. 

Millî ve müşterek dâvamız olan, beden eğiti
mi işlerini normal yoluna koyabilmenin ilk çare
si, bugünün ihtiyaçlarına uygun mevzuata sa-
hibolmaktır. 

Halbuki biz, 1938 yılında kabul edilen ve gü
nün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak, bir 
kanunla, teşkilâtı idare etmeye çalışıyoruz. 

Kifayetsiz hale gelmiş olan kanunun, zamanı
mızın ihtiyaçlarına uymaması, idarenin şahsi ol
masına, birinin yaptığını diğerinin yıkmasına 
sebebolmaktadır. 

Modern anlayışa ve ihtiyaca uygun Kanu
nu, Tüzüğü ve yöneitmeliikl'enİ meydiama getirip 
teşkilâtın uygulalmaJsına vermelk, .şalhısî ve hat
tâ keyfî idareden ve anarşiden uzaik ve sağlam 
bir idare mekanizmasının işlemesini sağlar. 

YilTartölan beri vaded.ilen ve teşlkilâtm bir
an evvel çıfem'asmı is'tddiği Kanun, henüz mey-
danlda yofettuv Ve anarşi devam etmektedir. 

'Spor faaliyetlerinin, orta ve yüksek okulla
ra ciddiyetle teşmili ve öğrencileriımizin d'crs 
saatleri dışında, kendilerini fay/dalı hale getir
meleri için çofls lüzumludur. 
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Beden Tabiyesi Genel Müdürlüğünün bu | 
hususta yaptığı hazırlıkları memnuniyetle kar- | 
şılryoruz. | 

Beden eğitiminin köylere kadar teşmili, ve | 
geleneksel beden faaliyetlerinin, modern esas- I 
lara? uygun hale getirilmesini ve köylerde araş- | 
tırmalar yapılarak, spor kollamndia, istidatlı 
görülenlerin yetiştirilmesi, imkânlarının araş- | 
tırılmasmı, temenniye değen buluyoruz. | 

Spor işlerimizin, memleketin her köşesine, I 
ş'ami'l bir mahiyet alabilmesi', elbette ki masrafı | 
gerektirecektir. Spor - Totonun memleketimizde i 
revaç bulması, beden eğitimi alanıma mühim de
recede kaynak teşkil etmektefdir. 

Anealk, artan.ihtiyaçlar karşısında, yeni gelir [ 
kaynaklarına başvurmak da lâzımdır. Bu cüm- • 
led'en olarak Spor Loto hakkındaki kanun ka
bul edildiği takdirde, bu kaynaktan elde edile- I 
cek gelir, arzu edilecek ihtiyaçları karşılamak- I 
'ta faydalı olacaktır. I 

Bakanlığın bu kanun tasarısını talkibederek. ı 
!bir an 'evvel kanunlaşmasına çalışmasını dileniz. 

Betden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, son yıl- I 
latfdaki çalışmalariyle, bu sahada ehemmiyeti 
küçümsenemiyecelk adımlar atmıştır. Bu husu
su şükrarila kaydetmeyi vazife sayıyoruz. 

Anaprensipleri kabul edilmiş ve karara bağ- I 
lanmış olan faydalı konular vardır. Bunlar; 
A) Spora'bilim yönü verilmesi ve sporu ilim 
ve kültür yuvalarına sokmak hususundaki ça- I 
lışimalar, B) Üniversite ve oku'Harda yapılan l 
sportif faaliyetler, C) Yüksek okullar, üniver- I 
site. ve yurtlar bölgelerinde, yaptırılması karar- I 
laştırılan spor tesisleri, D) Sporcu liderler ye
tiştirilmek üzere, bir okul açılmasına kanar ve
rilerek hazırlıklara başlanması, E) Sağlık 
kontrol merkezi kurulması için yapılan teşeb- | 
büs, spor tesislerinin gerçek istek ve ihtiyaçla
ra uygun yapılmasının, prensibe bağlanması, 
memnuniyetle kaydedilecek hususlardır. Spor 
teşkilâtımızın dış i ilişkiler yönünden, giriştiği 
başarılı gayretleri de, ayrıca belirtmeyi önemli I 
vazife sayıyoruz. I 

Spor kollarının, dış memleketlerle temasla- I 
rı hususunda atılan b'aşianlı adımları memnu
niyetle karşılamaktayız. 

Avrupa Konseyi, Kültürel İşbirliği okul dı
şı komitesi ile ve bu konseyde bulunan, devlet
lerle, ilgili anlaşmaların değerini de takdir «îdi- | 

| yoruz. Bu çalışmaların spor sahasında mem-
I lefketimiz'e temin edeceği faydaları ehemmiye-
[ tine işaret etmek isteriz.- Arz ettiğimiz hu-
I suslardaki çalışmalara, büyük ni&bette emeği 
i karışmış/ ve modern spor anlayışına sahip Mia~-
| recileri ve Belden Eğitimi eslki Genel Müdürü. 

Nuri Güeüyener'i takdirle anmayı vazife saya-
| rız. 
I iBtmea emeği ve sağladığı muvaffakiyetleri, 
[ övülmüş olmasına rağmen, bu • değerli Genel 'Mü-
| dürü; ne sebeple değiştirdiğini' de, Sayın' B»a-
i kandan öğrenmek isteriz. 

'Sayın milletvekilleri, 
Belden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 

[ münasebetiyle, grupum adına yaptığım konuş-
| mayı, bir sonuca, bağlamak isterim. 

Bu teşkilâtın zıa'fı, mevzuat kifayetsizliğin-
| den ve personelin daima siyasi anlayışlara göre, 
I sevk ve idare edilmek isttenımesinden ileri gel-
I mektedir. 

îdareei kadronun, istikrarsızlık içinde bu-
I lunması, işlerin iyi gitmemesinde büyük rol oy-
| namazadır . 

İhtiyaçlara cevap verecek ve bu müesseseyi 
şahısların keyfî idaresinden kurt'ariacak bir ka-

I nun ümMediyoruz ki, hiçbir zaman dedikodusu 
I bdtmiyen teşkilâtın; huzur içinde çalışimasmı 

temin etsin. 
G. H. P. Millet Meclisi Grupu adına, say-

I gıl'arımızı arz eder, Beden Terbiyesi Gerte] Mü-
l dürlüğü 1967 bütçesinin, Türk sporuna, Türk 
I gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
I ederiz. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grapu adma Sa-
[ yın Bahattin Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA BAHATTtN UZUN-
I OĞLU. (Samsun) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1967 
Bütçesi münasebetiyle M. P. Meclis Grupu adı
na görüş ve düşüncelerimi arz ve izah edeceğim. 

Beden;'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 28 yıl 
evvel; 3530 sayılı Kanunla kurulmuş katma 
bütçeli bir idaredir. Teşkilâtın amaeı malûmu
nuz olduğu 'üzere yurtaşın fizik ve moral ka
biliyetlerini, ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre 
gelişimini sağhyan oyun, jimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk' ve idare etmiştir. Bu aıma-

I ca ulaşabilmek için mevcut kanun, düzen ve 
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17 milyon 135 bin 3G1 liralık bütçe yetersizdir. 
Yeni Teşkilât Kanununun biran önce çıkarıl
masını zaruri görmekteyiz. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü teşki
lât itibariyle murakabe bekliyen 18 Federas
yon, Tesisler Dairesi, Yayın, Personel, Leva
zım, Sicil ve Ceza kurulları ile bir arada bu
lunması icabeden bir teşkilâttır. 

Müdürlük ve federasyonların ayrı ayrı bi
nalarda bulunmaları işlerin gecikmesine, aksa
masına, murakabenin yapılamamasına sebeb-
olmaktadır. 

Ulus'taki Toprak Mahsulleri Ofisinin işgal 
ettiği binayı 738 bin liraya kiralıyarak ayrı 
ayrı binalarda bulunan teşkilâtı bir araya top
lamak tasavvuru yerinde olmakla beraber bu 
mevzuda çok geç kalınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Beden Terbiyesi kuruluşundan bugüne ka
dar 16 milyon 145 lira kira ödediği hesap
lanmıştır. Bu rakama kamplar için ödenen 
paralar dâhil değildir. Halbuki teşkilâtın ba
şında bulunanlar bugüne kadar bina yapımı 
hususunda faaliyet göstermiş olsalardı teşki
lâtın 16 milyon lirası şunun bunun cebine gire
rek heba olmıyacaktı. Ve arzu edilenden daha 
iyi bir bina yapılabilecekti. 

Ve yine sebebi bir türlü anlaşılamıyan bir 
husus da, teşkilâtın 6 milyon liraya, 3 sene 
evvel satınaldığı istasyon civarındaki eski atış 
poligonunun bulunduğu sahaya bina yapmak 
için hiçbir gayret ve teşebbüsün sarf edilme
mesidir. 

Sayın milletvekilleri; 

Sayın Başbakanın idari teşkilâta zaman za
man gönderdiği tamimler ve gazetelerde çıkan 
beyanlariyle istediği tasarrufa Beden Terbi
yesi Umum Müdürülğü Teşkilâtı maalesef ria
yet etmemektedir. Şöyle ki : 

Umum Müdürlük teşkilâtlarının ayda 15 000 
liraya yakın telefon muhabere ücretleri ödedik
leri hesaplanmıştır. Eş ve dostla ahbaplık ko
nuşmaları yapıldığı anlaşılmaktadır. T. B. M. 
Meclisinin her odasının her masasında telefon 
olduğu halde şehirlerarası konuşmalar kayda 
tabidir. Bedeli de konuşanlardan alınır. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtı böyle bir usule 
riayet etmemekle (Devletin malı deniz, yemi-
yen domuz) felsefesi ile mi* hareket etmekte

dir? Bugünkü tutum ve netice maalesef bizde 
bu intibaı uyandırmaktadır. 

Federasyonların kamp kurma işine gelin
ce; kamplar şunun bunun keyfine göre bir eğ
lence ve zevk yeri olarak mı, yoksa sporcula
rın fizik, moral ğetimini temin maksadiyle 
faaliyet, hazırlık yeri olarak mı kurulur? Şa
yet eğitim ve moral temini için kuruluyorsa 
bu kampların yeri kilometrelerce uzaklarda, 
deniz kenarlarındaki pahalı ve lüks İstanbul 
otelleri olmaması icabeder. Bilâkis saha ve te
sislere yakın yerler olması gerekirdi. 

Uzaklardaki pahalı otellerin kamplar için 
tercihinde hususi bir maksat aramak lâzım ge
lir. Sayın Bakanın bu husus üzerinde ehemmi
yetle durmasını rica edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Dünyanın hiçbir yerinde mevcudolmıyan 

ve görülmiyen olaylardan biri de sahalara be
dava giriştir ki, bu, bizde almış yürümüştür. 
Sahalara paralı girenlerin 1/4 ü kadar da be
dava girenler mevcuttur. Bedavacıların büyük 
yekûnunu Spor - Toto mensupları ile Spor -
Toto Umum Müdürlüğü tarafından verilmiş 
giriş kartları olanlar ve yine federasyonların 
verdikleri davetiydiler teşkil etmektedirler. 
Bunun yanı sıra ücretsiz giren gazeteciler, mil
letvekilleri, senatörlor ve vazifeliler vardır ki, 
bunlardan gazeteciler meslekleri icabı gelir
le^, kendilerine ayrılan yerlerden başka bir 
yeri de işgal etmezlor. 

Senatör ve milletvekilleri ise, çoğu zaman, 
şeref tribününde bedavacılardan yer kalmadı
ğı için oturacak yer bulamazlar. Müsabakala
rı ya saha kenarından takibederler ve yahut 
stad kapılarından geri dönmek mecburiyeti ile 
karşılaşırlar. Dışarda kalanlar arasında bâzan 
Hükümet Erkânının, vekillerin dahi bulundu
ğu görülmüştür. Sayın Bakanın gerek beleşçi
ler meselesine, gerekse spor müsabakalarının 
yapıldığı stad ve sahaların durumlarına el at
masını ve iyi bir protokol ve düzen sağlanma
sını, gerekli alâkayı göstermesini istirham ede
ceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir sporcuya bir, bazan iki idarecinin refa

kat ettirildiği dış seyahatlere gelince; bu seya
hatler maalesef dost ve ahbap kayırılan turis
tik seyahatler olarak düzenlenmektedir. Bunu 

— 282 — 



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 O : 1 

esef vorici bir olay olarak karşıladığımızı be
yan ederiz. Bu işlerin bir plân ve programa 
bağlanmalının, daha evvelden gerekçesi ile 
birlikte Bütçe komisyonları huzuruna getiril
mesinin, icabında bu mevzularda hesap veril
mesinin lüzumuna kaaniiz. 

Federasyonların sorumsuz ve keyfî hareket
lerine ve bu şekil davranışlarından doğan neti
celeri izah için zamanın müsaadesi nisbetinde 
federasyonlardan her hangi birinin tutumunu 
eleştirelim, bu suretle diğerleri hakkında da 
fikir edinmiş oluruz. Meselâ, Güreş Federasyo
nunun tutumunu tetkik ettiğimiz zaman görü
rüz ki, israf, keyfî hareket, başarısızlık, bilgi
sizlik, turistik gezilerde dost ahbap kayırma 
bu federasyonun başlıca hususiyetlerini teşkil 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Her evinde güreş konuşulan memleketimiz
de güreş sporunu organize edecek ciddî bir teş
kilât yoktur. Tamamen -emeklilerden kurulu 
güreş bilgisi noksan federasyon mensupları, üzü
lerek ifade edelim ki, şahsi menfaat ve kapris
lerinden başka bir şey düşünmemekte oldukları 
içindir ki, güreşimiz bugünkü acınacak hale 
düşmüştür. Yaygara ile göz boyamak suretiyle 
yerlerinde kalabilmekten başka düşüncesi bu
lu nmıy an Güreş Federasyonu mensupları Tole-
do'da alman neticeyi bir zafermiş gibi ilân et
meleri, göz boyamak değildir de nedir? Netice 
detaylı olarak incelendiğinde, zafer sayılmama
sı lâzımdır. Şöyle ki : 6 aylık kamp, yüzbinlcr-
ce masraf mukabili alman tek şampiyonluk.... 
ve bir altın madalya, bir millî marş... Bu mu
dur zafer? Bu kadar emek ve masrafın karşılı
ğı bu mu olmalıydı? 1964 Olimpiyatlarının so
nunda alman böyle bir neticeyi zamanın vekili 
tatminkâr görmemiş, zafer olarak kabul etme
mişti. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'de güreşin en parlak devri 1948 
Olimpiyatlarıdır. Bunu takibeden senelerde bâ
zı ufak gerileme ve aksaklıklar olmakla bera
ber, rahmetli Yaşar Doğu'nun şahsi gayretleri 
ve mücadelesi sayesinde 1954 - 1960 yılları ara
sında güreşimiz ayakta kalmış ve parlaklığını 
muhafaza etmiştir, 1960 yılından sonra alman 
münferit şampiyonluklar ve dereceler, Yaşar 
Doğu'nun yetiştirip elinde tutmuş bulunduğu 

elemanlarla sağlanmıştır. Meselâ Nihat Kabanlı, 
Soyit Ahmet Ağralı, Mahmut Atalay, Hasan 
Güngör, Ahmet Ayık, Tevfik Kış, Hasan Sevinç, 
Hüseyin Akbaş bunlardandır. Fakat bugün gü
reşçilerimizde yaş ortalaması 30 - 35 arasında
dır. Güreş sporunun ağırlığı nazara alınacak 
olursa bu yaş sporcularımız için minder hayat
larının sonu demektir. Bunların yerlerini dol
duracak genç elemanlar yetiştirilmemiştir. Üzü
lerek belirtmek gerekirse, bu millî sporumuz, 
isimlerle beraber tarihe karışmaya mahkûmdur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Güreş idaresi mefluçtur, elle tutulur tarafı 

kalmamıştır. Bu zihniyet ve elemanlarla Türk 
güreşinin kalkınmasına imkân yoktur. Güreşe 
tahsis edilen paralar, muayyen şahıslara turis
tik seyahat sağlama ve dışardan eşya getirmeye 
yaramaktadır. Toledo'yu zafer olarak ilân eden
ler son Balkan Şampiyonasında aldığımız feci 
neticeye normal demelerini insaf ve izanla bağ 
daştırmamız mümkün değildir. Yaşları 30 - 35 
arasında miadını doldurmuş güreşçilerden ku
rulu, sözüm ona genç B Millî Takımının seya
hati, yukarda arz ettiğimiz gibi, her güreşçiye 
bir iki idareci isabet edecek şekilde tertiplen
miş, tren ve otobüsle gidilecek komşu memle
kete uçakla gitmek suretiyle federasyonun pa
rası israf edilmiştir. Netice malûm. Bulgar'la
rın 8 defa millî marşlarını çaldırdıkları bu mü
sabakalardan bizim takım hiç birincilik alama
mış, 4 millet arasında ancak üçüncü olabilmiş
tir. 1960 yılında 250 000, daha önceki yıllarda 
daha da az bir bütçe ile basan sağlıyan güreşi
miz, bugün 1,5 milyonun üstünde bütçe ve mun
zam tahsisatlarla netice alamamasının nedenleri 
üzerinde durmak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Bu mevzuda yapılmasını öngördüklerimizi 
şöyle sıralıyabiliriz : 

1. İdarede dinamizm şarttır. Federasyon, 
güreş otoriteleri tarafından güreşe ve güreş 
tekniğine vâkıf gençlerden teşkil edilmelidir. 

2. Halkımızın % 80 i köylüdür. Köylümü
zün tek sporu güreştir. Mevcut bölgeleri teşki
lâtlandırıp yetkili ve bilgili antrenörlerle köy 
gençlerini yetiştirmeye çalışılmalıdır. Kanaati
mizce, her köyden birkaç güreşçi çıkarmış ve 
çıkarabilecek bölgelerimiz pek çoktur. Meselâ 
Denizli'nin Acıpayam kazasının 100 hanelik 
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Aksar köyünden Bayram Şit, Hasan Güngör, 
föaimazan Güngör, Osman Şit, Bayram Uysal, 
Saınsun'un Çarşamba kazasından' Mustafa Da
ğıstanlı, Kavak kazasının îmerli köyünden Se
yit Ahmet Ağralı, Mustafa Civelek, Tevfik Yü
ce, Çorum'un Kargı kasasından Tevfik Kış, 
Mahmut Atalay, Hamit Kaplan, Tokat'ın Ag-
nus kazasından Hüseyin Akbaş, Amasya'dan 
ibrahim Zengin, Hayrullah Şahin, Nuri Ayva, 
Mehmet Gocur, bunlar hep köy çocuklarıdır. 
Eahmetli Yaşar Doğu ve Sayın Nuri Hoca (Nu
ri Baytorun) köylere kadar gidip bunları bul
muşlar, çalıştırıp şampiyon yapmışlardır., Bu
günkü federasyon mensupları bu şampiyonlar 
diyarları köylere gitmişler midir? Gitmedikleri 
ve genç kabiliyetleri tesbit ve teşvik etmedik
leri içindir ki, güreşimiz bugünkü acınacak ha
le' düşmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, 
Spor - Totonun güreşteki rolü büyüktür. 

Geçmişte Yaşar Doğu'nun gayret ve çalışma
ları ile köylerden merkeze getirilen güreşçilere 
el etek öpmek pahasına da olsa iş temin edil
miş, yetiştirilen güreşçilerle Dünya ve Olimpi
yat şampiyonlukları elde edilmiştir. 

Fakat 1960 tan sonra güreşçilere iş temini 
imkânı azalmış, hattâ bu yüzdendir ki, T. M. 
Ofisi ve Şeker Şirketine ait kulüpler kapatıl
mış, daha sonra zamanın vekilinin emirleriyle 
Spor - Toto İdaresinde güreşçilere 30 kişilik iş 
için kontenjan tanınmış, maalesef sonradan bu 
kadrolar Umum Müdür ve Bakan sekreterlik
lerine tahsis edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Vaktin dar olması sebebiyle Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğüne bağlı diğer federasyonla 
rın durumları hakkında bilgi vermemiz müm
kün olamamıştır. Biz birinin durumunu arz et
tik, sizler diğerlerini tahminde güçlük çekmi-
yeceğiniz kanaatindeyiz. 

Bu vesile ile aşağıdaki sorularımızın alâkalı 
ba,kan tarafından cevaplandırılmasını istirham 
ederiz. 

1960 yılında 7 altın madalya ve muhtelif 
gümüş, bronz madalya aldığımız Dünya Güreş 
Şampiyonası için kamp masrafları, seyahat mas
rafları, idareci sayısı ve idarecilere harcırah ve 
masraf olarak ödenen para. 

1966 yılında Amerika'da yapılan, şampiyo

na için yapılan kamp masrafları, gidiş - geliş 
seyahat masrafları, harcırah v. s. masraflar, se
yahate iştirak edenlerin vazifeleri... 

Balkan Şampiyonasına (yani Yugoslavya'
ya) gidenlerin sayıları, kamp masrafları, seya
hat ve sair masraflar. 

1966 yılında Güreş Federasyontaıca muhte
lif yerlerde açılan kampların yekûn masrafı, 
Ankara Palastaki kamp için ödenen paranın 
miktarı nedir? 

Beynelmilel Federasyon İkinci Başkanı olan 
zat kaç yerden harcırah, masraf v. s. almakta
dır? Bizden de almış ise bu para isti'rdadedil-
miş midir? Bu zatın masrafları için kendisinden 
vesika alınmış mdıır? Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Güreş Federasyonu Başkanlığı ile 
bir mukavele yapmış mıdır? Yapmışsa şartlar 
nedir? Genel Müdürlüğün böyle bir mukavele 
yapmaya salâhiyeti var mıdır? 

Spor - Totodan maaş alan kaç güreşçi var
dır? Bu güreşçilere verilen para nedir? Güreş
çiler için ayrılan 30 kişilik kadro ne olmuştur? 
Bu kadrolar kimlere tahsis edilmiştir? Bu kad
roya almanlar nerelerde çalıştırılmaktadırlar? 

Bu sorularımızın da Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını beklerken, yürürlüğe 
giren 655 sayılı Kanunla suyu kurumuş, çeş
meye dönen Beden Terbiyesi bölgelerinin faali
yet gösterebilmesini temin maksadiyl'e, beledi
yelerce tiyatro, sinema ve karagöz oyunları gibi 
eğlence yerlerinden alman paranın, spor müsa
baka biletlerinden al'ınmamaısı, bu hususta gay
ret gösterilmesi en halisane temennilerimizden-
dir. 

Ve yine Spor - Toto Umum Müdürlüğünün 
yaptırmakta olduğu spor tesislerinin kontrol ve 
murakabesini sağlamak maksadiyle 3611 sayıli 
Kanunla kurulmuş bulunan Nafıa Vekâleti teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun birinci mad
desinin (f) fıkrası gereğince Nafıa Vekâletine 
devredilmesini zaruri görmekteyiz. Zira 1959 
yılı ortalarında kabul edilmiş bulunan Spor - To
to Kanunu, üzerinden 7 sene geçmiş bulunma
sına rağmen, memleketimizde ele alınacak esas
lı bir tesisin yapılmış olduğunu görmemiz maa
lesef mümkün değildir. 

Sözlerime son verirken, amatör bir ruhun 
temsilcisi sahalarımızda her zaman büyük mu
vaffakiyetler göstermiş centilmen sporcumuz 
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ismail Akçay'm başarısını hürmetle anar, ken
di parasiyle gidip muvaffakiyet sağlıyan bu 
sporcumuzun muvaffakiyetini kendi üzerlerine 
almak garabet ve samimiyetsizliğini gösteren 
B. T. Teşkilâtınla karşı üzüntülerimizi arz eder, 
bugün Türkiye'mizde amatörlüğün fiilen ölmüş 
olduğunu da belirtmek ister. Beden Terbiyesi 
bütçesinin Türk sporuna, Türk gençliğine ha
yırlı olmasını en içten gelen temennilerimizle 
Cenabı Haktan dileriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Y. T. Partisi Grupu adına Sa

yın Misbah Ongan. 
Y. T. P. GRUPU ADINA MÎSBAH ONGAN 

(Siirt) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, bütçe alışılagelmiş usullerle hazırlanır 
ve yine alışılagelmiş usullerle, şöyl'e bir ten-
kidedilir. 

Şimdiyedek olagelen tatbikat odur ki ; 
Yarar bakımından önemi de denli güçlü 

olursa olsun, ikaz yönlü tenkidler, temenni yol
lu istekleri; kifayetsiz icraatın bir yıllık sün
gerinde silinmeye mahkûm kalırlar. Ve tabiî, 
yeni bir yıl, yeni bir dönem ve yeni bütçe ten-
kidleriyle başlıyan fasit daire, mûtat üzere hük
münü bi'r daha icra eder. Eğer fayda mülâha
zası bahis konusu değilse, prosedür olarak, dö
nüşü olmıyan bir akıntıya, Parlâmento her yıl 
neden sürüklenir1? Bunun izahını yapmak güç 
olsa gerektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı bütçesini tetkik ile, bir yıl önceki tenkid-
leri etüdedenler; geçen yıla ait Meclis çalışma
larının, en ufak bir ünite halinde dahi bütçeye 
inikas etmemiş bulunduğunu kolaylıkla ve fa
kat üzüntüyle fark ederler. 

Bir tenkid, ya hakikaten yarar kefesinde bir 
ağırlıktır, dikkate ahnır, ya da sosyal, siyasal 
veya ekonomik nedenlerden biriyle malûldür, 
riayet edilmez. Ama, gerekçeli izahı yapılır. 

Bütçe tatbikatına ışık tutmak amaciyle ya
pılmış tenkid ve teme'nnileri; Sayın Bakanın
dan, en kıdemsiz personeline kadar, tüm teşki
lâtı kapsıyan kadroda, bir defa dahi okumuş, 
bir yetkilinin bulunabileceğini sanmıyoruz. 

Binaenaleyh, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1967 yılı bütçesi hakkında, Y. T. Par
tisinin görüşlerini açıklarken; fayda mülâhaza
sının esaslı unsuru saydığımız bu noktadan ha

reketi, kaçınılmaz bir zaruret saymaktayız. İyi 
niyetimizin delili, hareket noktamızın, bu büt
çe tatbikatında, dikkate alınması temennisi 
içinde mündemiçtir. 

Muhterem milletvekilleri, 
. Miadını doldurmuştan çok, ölü maddeler ha

linde yaşıyan 3530 sayılı Kanunla, günün ge
reklerine uygun sportif faaliyetler arzına çay 
lışan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; kur
tulamadığı bir çelişmenin umursamazlığı için
de gözükmektedir. Yurttaşın fizik ve moral ka
biliyetlerini geliştirmeyi, birinci maddesiyle 
amaç edinen mezkûr kanun, hedef ve amaç yö
nünden, çağm çok gerilerinde kalmış bulun
makta ve bu keyfiyeti dahi bilmez görünen tu
tumu ile; meselenin öneminden habersiz oldu
ğu, kanı ve kaygusunu yaratmaktadır. 

Zira mesele artık, fizik ve moral gelişmesini 
sağlamak meselesi değildir. Hele sadece seyir
cinin temaşa zevkini tatmin meselesi hi'ç değil
dir. Çünkü, değişen değer ölçüleri muvacehe
sinde artık mesele; olimpiyat gibi büyük çapta 
yapılan organize teşebbüslerin, turistik maksat 
ve hâsıla gayelerine, kanalize edilebilme mese
lesidir. 

Zira, artık mesele; Moskova kelimesinin afi
şe edilemediği bir devremizin siyasi atmosferin
de, Macar Millî Futbol Takımını, Türkiye'ye 
davet için, hariciyemizin çok ter dökmek zo-
ruTiluğunu hissettiği önem ve değerde, politik 
ve diplomatik bir meseledir. 

Ve artık mesele, Spor - Totonun sağladığı 
büyük gelirlerden sonra, teraküm etmiş serma
ye sıkıntısı çeken memleketimizde, önemi haya
tiyet arz eden bir hüviyet ve mahiyette ekono
mik, bir meseledir... 

Sporumuzun bu geniş mânada gelişmesine 
mâni olan; temeldeki sebeplere geçmeden ön
ce ; teşkilâtın, konu ile ilgili anlayışına delil 
teşkil eden birkaç olaydan bahsetmeyi faydalı 
ve zaruri bulmaktayız. 

Basketbol Genç Takımlar Balkan Şampiyo
nasında, yaşları büyük oyuncularımızın nüfus 
kâğıdı düzenbazlığı ile müsabakaya çıkarılma
larını ve bunun Avrupa basınında yer alan 
akislerini sadece skandal olarak kabul etmemi
ze imkân yoktur. Ankara'da yapılan bir millî 
güreş temasında, hakemlerimizin haksız karar
ları yananda, bilhassa Federasyon Başkanının 
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mindere fırlıyarak, Nihat Kabanlı'nın kolunu 
kaldırması ve onu galip ilân etmesi, sadece bir 
kaba kuvvet gösterisi olarak nitelenemez. Ve 
nihayet yapılacak boks millî teması için Anka
ra'ya gelen İtalyanlara karşı, daha önceden ta
karrür ettiği halde, yabancı hakem bulundur-
mayışımızm sebcbolduğu olay ve bunun Avru-

. pa basınındaki çirkin akisleri, kolay kolay haz
medilemez. Dikkatinize bilhassa sunmak istedi
ğimiz bu olayın, Avrupa basınına intikal etmiş 
kupüründe aynen şöyle denmektedir. 

Antrenör Rea verdiği beyanatta olayları şu 
şekilde anltmaktadır. «Bizi gayet iyi karşıladı
lar, ve iyi bir otele yerleştirdiler. Başında her 
şey normal gidiyordu. Fakat Cuma günü öğle
den sonra olaylar birbirini kovaladı. Türkler 
Yugoslav hakemi gelmediğinden, maçları üc 
Türk ve bir İtalyan hakeminin idare etmesini 
ısrarla bize kabul ettirmek istiyorlardı. Tabiî 
biz bu kurnazlığa kanmadık ve reddettik. Fa
kat dediklerinde ısrar edip bizi hâlâ kandır
maya çalışıyorlardı. Yalnızdık. Etrafımızda 
fırtına oluyor gibiydi. Bizi âdeta tehdide-
diyorlardı. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Se
firin ısrarları fayda vermedi. Bunun üze
rine Türkler hemen otele telefon edip, 
İtalyanların otelden çıkarılmalarını ve hc-
sn/nlarını kanatmalarını istemişler. Pazar günü 
sabahı, otelde elime bir mandaline almıştım. 
Garson gelip elimden çekti. Artık siz düşünün 
ne haldeydik. Bunun üzerine takım kaptanı 
Pinto arkadaşları ile konuştuktan sonra bana; 
«Dönmek ringte yenilmekten daha iyi, gidelim» 
dedi. 0+el; taraftarlar tarafından hıncahınç dol
muştu. Her an bizi linç edebilirlerdi. Fakat Al
lah'a şükür sefirin yardım iyi e hesabı ödedik 
ve sefirin tahsis ettiği arabalarla uçağa yetişir
ken, bu sahne bize aynen «Topkapı» filminin 
kaçış sahnesini andırıvordu. Bu kaçışta, malze
meleri alacak vakit olmadığından otelde bırak
tık. inşallah gönderirler.» 

Bu sözlerden sonra Rea röportajını şöyle 
bitirmiştir : 

«Her biri bir kurnaz ve geri görüşlü Türk 
idarecilerin yüzünden, Türkivo - İtalya maçı 
mahvolmuştur. Bu, bugünkü dünya sportmen
liğine yakışmaz. Yazıklar olsun.» 

İtalyan antrenörünün ifadesindeki mübalâ
ğayı anlamamak mümkün değildir. Ama, temas 

ettiği hususlarda beğenmediğimiz gerçekler 
mevcutsa, günahkâr elbetteki başkasıdır. İşte 
teşkilât; meselenin dış politikayı, ekonomiyi ve 
turizmi kapsadığını ve bunun önemini kavrıya-
mamıştır. 

Bütün iyi niyet çabalarına rağmen, sportif 
gelişmeyi engelliyen temeldeki sebepleri; spor 
bakanlığının ademimevcudiyeti ve teşkilâtın, 
modern hukuk düzenine kavuşturulamamış ol
ması şeklinde özctliyebili'riz. 

Spor bakanlığı; geniş teşkilâtı ve geniş büt
çe imkânlariyle tesis kifayetsizliğini giderebil-
diği ölçüde, gelişme şartlarını modernize edecek 
ve dolayısiyle hedefe ulaşabilecektir. 

Sporcu, müzisyen gibi, fıtri kabiliyetle dün
yaya gelir. Gelişmesi, müsait zemin dediğimiz 
tesis ve bilim çerçevesi içindeki çabasiyle müm
kündür. 

Dakikada kürek adedi 40 - 45 olan normal 
vasatta, 35 kürek adedi ile boealıyan sporcula
rımızın tek eksikleri, tesistir. Uç yanı denizle 
çevrili yurdumuzda yüzücü yetişememesinin se
bebi de aynıdır. 5,5 milyon lira sarf edildiği 
halde Ankara Yüzme Havuzunun neden kapalı 
vüzme havuzu olarak inşa edilmediğinin man
tıki izahını yapmak güçtür. Yüzme sporunda 
tesis denince, akla gelmesi gereken havuzun ka
palı olanıdır. Zira acık havuzdan, yalnız yaz 
sezonunda istifade edilebilir. 

Tenis sporunda ter dökenlerin, kapalı korta 
olan hasretleri malûmdur. Atletizm, üvey evlât 
güreş sporu ise, en ön safta olmasına rağmen, 
en ufak ilgiden, hele en basit bir tesisten yok
sundur. 

Spor - Toto hâsılatının yüzde 40 mı alarak, 
1961 yılından bu yana, tam 183 milyon lira te
sislere harcadım, diyen teşkilâtın ; bugünedek 
tesis olarak neleri meydana gstirdiği hususu; 
üzerinde önemle durulması gereken bir sorudur. 

Teşkilâtın bünyesini kemiren ve Türk spo
runu bu sebeple etkiliyen temel nedenlerden 
birinin de, hukukî düzensizlik olduğunu açıkla
mıştık. Teşkilât 28 yıl önce tedvin edilen 3530 
sayılı Kanun hükümlerine göre çalışır. Amatör 
kuruluşları hedef tutan mezkûr kanunun, profes
yonel eylem için kifayetsiz kalacağı ve düzen 
sa";lıvacak yerde; düzensizlik yaratacağı tabiî
dir. Faraza; yönetim ve denetimi, Cemiyetler 
Kanununa göre tanzim edilmiş bulunan futbol 
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kulüplerinin, amatör idarecileri yanında kulübe, 
hususi hukuk hükümleriyle bağlı, profesyonel 
futbolcular var. Resmî dairelere karşı mükelle
fiyetleri, keza Cemiyetler Kanunu çerçevesi için
de kalan aynı kulüpler, vergi ve sigorta ödiye-
rek çelişmeyi daha da artırırlar. 

Binaenaleyh Spor Bakanlığı ihdasını mütaa-
kıp; tedvin edilecek teşkilât kanununda, profes
yonel ve amatör ayırımı, 2 ayrı federasyon ha
linde ve kesin olarak yapılmalı ve profesyonel 
kuruluşlar; vergi ve sigorta ödiyen; kendi ele-
manlariyle, Ticaret ve Borçlar Kanunu ahkâmı 
içinde bağıntı kuran, anonim şirketler halinde 
örgütlenmelidir... 

Kavranması gereken önemli hususlara, aksa
yan tarafların temelinde yatan sebeplere ait bu 
izahlardan sonra, sözü birkaç temenni ile bitir
mek istiyoruz. 

1. Spor - Totodan yılda 80 milyon lira kaza
nır hale gelmiş bulunan teşkilâtın; Toto - Bank 
adı altında, bir banka kurmak suretiyle, kaynak 
yaratıcı güç olarak; memleketin ekonomik sava
şına katılması lâzımdır. Türkiye tş Bankası gibi 
iştirakler yoliyle, teraküm etmiş sermayeye ih
tiyaç duyan yatırım alanlarında faaliyet göste
rerek, sınai hamlenin gerçekleşmesinde yardım
cı olmalıdır. 

2. 19-61 yılından bu yana, tesisler için 183 
milyon lira sarf eden teşkilâtın, büyük bir in
şaat bürosu kurmak suretiyle; mütaahhit tasal
lutundan kurtarılması iktiza eder. Artık tesisle
rini kendi inşa etmenin emniyet, sağlamlık ve 
ucuzluğuna kavuşmalıdır. 

3. 655 sayılı Kanunla, gelirleri kaldırılan il
ler bölge müdürlüklerine, geçen yılın aksine, 
mutlak surette yardım yapılması; sporun vatan 
sathına yayılmasını sağlaması bakımından çok 
önemlidir. 

4. Anayasanın 11 nci maddesine aykırı dü
şen, ebedi boykot cezasına son verilmesi, mak
sat ve gayeye hizmet bakımından önemli bir fak
tördür. 

5. Vergiden muaf oldukları için kulüp namı 
altında, gençliği ifsadeden kumarhanelerin kal
dırılmasına, sosyal sebeplerle dahi olsa mutlak 
zaruret olduğu, dikkate alınmalıdır. 

6. Kendi takımında, hele millî forma altın
da sakatlanan sporcunun; şahsına ve kulübüne 
tazminat verilmesi; teminatın emniyetini, sağla

ma bakımından önemli ve sosyal adaletin bir ica
bıdır. 

7. Teleks tesisleri ve matbaacılık alanındaki 
istihsal üniteleri işletmeciliği, başka alanlara da 
teşmil edilmelidir. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı-
na Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı, buyurunuz. 

T. 1. P. ADINA YUSUF ZİYA BAHA
DINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupumuz, spor 
ve beden eğitimini, genel eğit min temel bir 
dalı olarak görmektedir. Spor ve beden eği
timinin, küçük bir azınlığın uğraştığı ve bü
yük çoğunluğun sadece seyircisi ve dinleyi
cisi bulunduğu bir iş olmaktan çıkarılmasının 
gereğine inanmaktayız. Spor ve belen eğitimine, 
memleket gençliğine ve halk kütlelerine beden 
sağlığı ve erdemler kazandırmak olr.n asıl ama
cı göz önünds tutularak yeni bir yön, yeni bir 
biçim verilmesi zorunluğunu duyuyoruz. Ancak 
bu yollarla sporun okullara, üınlversitelere ve 
genir. halk kütlelerine ; kışlalara, ceza evle
rine : köylere, kasabalara ciddî, bir uğraşı ola
rak ulaşabileceği kanısındayız. 

Bugün, beden eğitimi ve spor çalışmaları. 
bkkaç yolla yapılmak istenmektedir : 

Bunlardan biri Millî Eğitim Bakanlığınca 
yürütülen, okul çalışmaları... Bu çalışmalar, 
snıflara ayrılan haftada 45 dakikalık bir za
man içinde yapılmaya çalışılır. Ve öğrenciye 
diğer derslerlen 45 dakika da oba bir ka
çış sağladığı için sevilen bir oyumdan öteye 
geçemez. öğretmen çok şey yapmak ister, 
ama hiçbir şey yapamaz. 

Tüı'kiyo'de binlerce okul iç;nde beden eğiti
mi ve spor yapabilecek salon sayısının beşi 
geçtiğini sanmıyoruz. Bu dersin önemi benim-
senmediğinden, salonun olmadığından ve zama
nın az olusundan bin'n üzer'nde beden eğlıtlmi 
ö^retmei yurt sporunda faydalı olmamaktadır. 
Haftada 30 saat ders okutmakta, çok defa okul 
idareciliğini üzerine almaktadır, öğrencileri 
oyalamaktan ve bir de 19 Mnyıs hazırlığı yap
maktan öteye gsoomemoktedlr. 

Yine okul çakşmalaradan, Bedon Eğ'timi 
ve İzcilik Müdürlüğünce yönetilen izci ve yav-
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ruıkurt çalışmaları da bir göstermelikten iiba-̂  
rettir. izci elbisesi ve eşyasını alabilenlerin izci 
olmaları, bu işin eğitiminden çok bir göster
melik olduğunun bir delilidir. 

Oysa okul programları beden eğitimi dersin
den neler belenmektedir... 

«Çocuğun bedenini, iradesinin emrinde bir 
araç olarak kullanmak, sağlıklı olmak, • sağlık 
kurallarına uymalk, kendini ve çevresini temiz 
ve bakımlı (tutmak gibi alışkanlıklar kazanma
sına yardım edilmiş olur. Beden eğitiminin ge
reği gibi uygulanması sayesinde çocukta giriş-' 
kenlik, kendine güven, kendini kontrol, yiğit
lik, arkadaşça işbirliği, ça'buk karar verme, 
itaat, hoşgörürlük; hakkı, iyiyi, güzeli takdir 
etme... gibi alışkanlık ve yetenekler geliş:r. 
Onun, sağlıklı, dayanılklı olmanın neşesi ve ya
şama isteği içinde çalışma ve başarma iradesine 
sahip, fedakâr, verimli, yardımsever bir yurt
taş olması sağlanır.» 

Programın istediği bu erdemler, gerçekte 
sağlanabilmekte midir? Kaç kişi bu vasıfları be
den eğitimi sayesinde kazandığını iddia edebilir. 
Bunun böyle olmadığını özellikle sporcuların 
ve sporseverlerin ağzından küfürler halinde 
duymuyor muyuz? Bu konuda iki husus var : 
Ya programlar gerçekçi değil, ya da program
lar uygulanmıyor. 

Ordudaki beden eğitimi ve spor çalışmala
rının okullardan da, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü çalışmalarından da . daha metotlu, 
daha âdil, daha verimli olduğunu görüyoruz. 
Bu çalışmalardan, erden, astsubaydan en yük
sek rütbeli subaylara dek bütün askerlerin 
yararlandırılması en olumlu bir davranıştır. 
Beden hareketleri, amacına uygun bir şekilde, 
erleri, sağlıklı, kuvvetli, zinde ve uyanık tut
mak yolunda yapılmaktadır. 

Spor çalışmaları da yine aynı amaç ve me
tottan hareket edilerek amatör sporun bü
tün branşlarında, her sınıf ve derecedeki as
keri, ilgili kılarak, gerek yurt içinde gerekse 
dünya ordulararası yarışmalarda iyi derece
ler alınmaktadır. 

öğretmenlerini Gazi Eğitim Enstitüsünün 
Beden Eğitimi Bölümünde, yardımcılarını dfl 
Manisa Spor Okulunda yetiştirmeleri beden 
eğitimine ve spora önem vermenin bir başfo< 
belgesidir. 

Bütün yurt beden eğitimi ve sporu görevini 
üzerine alan Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne gelince : • 

28 yıl önce çıkarılan Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Kanununun birinci maddesi : 

«Yurttaşın fizik ve' moral kabiliyetlerini 
ulusal ve inkilâpçı amaçlara göre gelişimini 
sağlıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyet
lerini sevk ve idare» amacını güder. 

28 yıllık bir kuruluş, birinci maddede sözü 
edilen kaç yurttaşın fizik ve moral kabiliye
tini sağlamıştır? Sorusunun cevabında 
çok zorluk çekileceği muhakkaktır. Yetkili
lerin iılk vereceği cevap «parasızlık» olacak
tır. Para, ilk akla gelenlerdendir elbette. 
Ama daha önce çok önemli bir husus vardır. 
Birinci maddede sözü edilen «yurttaş» kim
dir? örneğin Hakkâri'nin bir köyündeki 
yurttaş Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
değil hizmet, aklına bile gelmez. Çünkü 
Genel Müdürlükçe yurttaşın sözlük anlamı 
büyük şehirlerden dışarıyı kapsamaz. Yurdu
muzdaki bütün Devlet ve tabiat nimetlerin
den faydalanmak, büyük şehirlerin büyült 
imkânlarına sahi'bolanlarm hakkı sayıldığı sü
rece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü elbette 
bir istisna gösteremiyecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü halkın 
eğitimini bir amaç saymadığı gibi, okullar
daki haftada 4!5 dakikalık bir dersi yeter bul
muş, bunun da Millî Eğitim Bakanlığınca 
yürütüldüğü inancı içinde gençliğin beden 
eğitimiyle, sporuyla ilgilenmemiştir. Hele 
üniversite gençliğiyle ne Millî Eğitim Ba
kanlığı ne de Beden Terbiyesi' Genel Müdür
lüğü ilgilenmiştir. 

Oysa gençliğin genel eğitiminde gençleri 
pasiflikten, münzevililkten, yalnızlıktan ve 
hareketsizlikten korumada; onlara hayatı, ya
şamayı sevdirmede sporun büyük etkisinin 
olduğunu kimse inkâr edemez. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, halkla, 
gençlikle ilgilenmemekte, gerekli görevi ye
rine getirmemekte olduğu meydanda iken,. 
kendisine görev seçtiği kulüplerle olan ilişki
lerinde de olumlu bir yolda olduğu söyle
nemez. Tek uğraşısı, kulüplerin temasla
rını, organize etmek, yurt içi ve yurt dışı 
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sportif yarışmalara oyuncu yetiştirmek ol
muştur. 

Elbette kulüpler organize edilecek ve 
yarışmalarda iyi puan almak için çalışıla
caktır. Ama Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün tek görevi bu alanda toplanırsa, 
halkın beden eğitimiyle sporuyla ilgilenecek 
yeni bir kurum meydana getirmek lâzımdır. 

3530 sayılı Kanun, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünü, beden eğitimi ve spor ko
nusunda, ordu için Millî Savunma Bakan
lığı, ceza evleri için Adalet Bakanlığı, 
okullar için' de Millî Eğitim Bakanlığiyle, ilgi 
kurmak, müşterek çalışmalarda bulunmak gö
reviyle zorunlu tutar. Oysa, her bakanlık 
birbirinden habersiz olarak çalışmalarını yü
rütmektedir. Ordunun ve okulların bu ko
nudaki tutumlarını belirttik. Ceza evleri ise, 
spor konusuyla hiç mi hiç ilgilenmemekte
dir. Adalet Bakanlığı, cezalıların beden eği 
timiyle, sporuyla asla uğraşmamaktadır. 

Böylece Beden Terbiyesi Genel Müdürlü"" 
bu görevini de yapmamakta, kendi dar bö1 

ge'si içinde bürokratik bir çalışmadan( ötey^ 
gidememektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün. 
hele işçilerle ilgilendiği, fabrikalarla ilgi k"~-
duğu hiç söylenemez. 

Bir zamanlar, özellikle Devlet dokuma 
fabrikalarında, beden eğitimi ve spor, günlük 
zorunluklar arasındaydı. Alanlar, salonlar, ha
vuzlar işçilerin hizmetindeydi. Zamanla bu 
yerler fabrika müdürünün, idarecilerin, mü
hendis ve yüksek memurların ve ailelerinin eğ
lence yerleri haline getirilmiştir. 

Bütün uysrar ülkelerde olduğu gibi. fabH 
kalarda, büyük is yerlerinde, beden epifitim" 
ve spora mutlaka yer verilmektedir. Cesitl' 
kulüpler kurulmalı, fabrika sa'h'lbi oları Dev
let, ya da özel sektör bu alan için ayrı bir 
para ayırmalıdır. 

Beden Terbiyesi Genel MürlürlüfHi ilk ku-
mıldup-unda Başbakanlığa bağlı idi. Sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına, daha sonra tekrar 
Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Beden eeitimİ, büyük - küçük de'meden. 
okul iei, okul dışı demeden, bütün Türk hal
kını hedef aldığına göre, bu çalışmalar bö
lümleri, tek bir kuruluşla yönetilmelidir 

Beden eğitimi uygulamasını okul içi, «kul 
dışı diye ikiye bölmek bilimsel değildir. 
Eğitim bir bütündür. Gerek Millî Eğitim Ba
kanlığı Teşkilât Kanunu gerek mantık ve ge
rekse Türkiye'nin gerçekleri açısından be
den eğitimi ve spor, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca yönetilmelidir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdülüğü Kanunu, 
28 yıldan beri bir hususun daha uygulan
masını istemektedir : 

Türkiye'de beden eğitimi yaptıracak ordu, 
ceza evi, okul gibi bütün kuruluşlara ge
rekli olan teknik eleman antrenör, monitör, 
masör, spor hekimi gibi uzmanların yetiştiril
mesi amaciyle bir yüksek beden eğitimi ensti
tüsü kurulması öngörülmektedir. 

Bugün, ortaokul ve liselerde, benzeri okul
lara ve bir de orduya beden eğitimi öğret
meni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsünün Be
den Eğitimi Bölümü vardır. Bunun dışında 
antrenörleri, monitörleri, masörleri ve spor 
hekimlerini yetiştiren bir okul mevcut de
ğildir. Çok zaman sporla uzaktan biraz ilgisi 
olan kişiler bu sıfatlara rahatça büründü-
rülimekte ve görev yaptırılmaktadır. 

Gazi) Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi 
bölümü, bir yıl daha uzatılarak bu branş
lardan kişiler yetiştirmek mümkündür. Bu
günkü haliyle uzmanlık istiyen spor çalış
malarında en yararlı olacak kişiler beden 
eğitimi öğretmenleridir. 

Ne var ki, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü, çalışmalarında binin üzerinde bir yekû
na sahip bu öğretmenlerden yararlanmak is
tememekte, sporla uzaktan ilgili kimseleri 
türlü kollarda uzlman olarak çalıştırılmaktadır. 

Son yıllarda birtakım spor tesisleri yapıl
makta hele Spor - Toto'dan ayrılan % 40 l.arla 
milyonlarca liralık yatırımlarda bulunulmak
tadır. Ne var ki, burada da, Devlet eliyle ki
şiler zengin edilmekte, mütaahhitlere bol bol 
paralar verilmekte, bu yüzden de isler uza
makta, işe hile karışmakta ve Usulüne, tekni
ğine uygun iş çıkmamaktadır. 

Bu düzen içinde yapılan tesisler, işletme
cilik bakımından yanlış uygulamalarda bulunul
makta,'kısa zamanda harabolup gitmektedir. Er
zurum'da birkaç yıl önce yapılan spor salonu 
buna bir örnektir. 
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Genel Müdürlük bütçesine ayrılan paralar, 
çoğunlukla, çalışmalarını ticari birer anlayış 
içinde yapan profesyonel kulüplere verilmekte, 
amatör kulüpler dûDtoklenmomektedir. 

Kulüplerin sporcuyu açık artırmaya koy
malarını insani bulmuyoruz. Sporcu birer mü
zayede konusu olmamalıdır. 

Boden Terbiyesi Gfenel Müdürlüğü bütçesi
nin büyük kaynağı olan köylere ve kasabala
ra spor hizmetlerini götürmeyi b'rinci görev 
bilmelidir. 

Köy ve kasabalarla bölge müdürlüklerine 
bağlı köy ve kasaba snor yuvaları kurulmalı
dır. Sporun bütün branşları mahallî ve coğ
rafi bölgeler göz önünde tutularak en küçük 
yerleşme yerlerine dahi götürülmelidir, örne
ğin, güreş ve kayak her tarafta uygulanabil o-
cefr spor çeşitleridir. Hele güreş'n halkovundf 
sevimli bir geçmişi vardır. Bundan yararla
nıp tüm köy gençlerini ve bu benzeri spo l̂*1 

ilgilendirmek- pekâlâ mümkündür. Teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla. 
BARKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Şinas' Osma. 
A. P. GRUPU ADTNA ŞINASt OSMA rİz

mir) — Sayın Başkan ve sayın Mrictvekille-
ri. 

Adalet Partisi Meclisi Grupu adına, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 19G7 yılı büt
çe tenkidi erini yapmak üzere huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Süslerime başlamadan evvel, bugün dünya 
yüzünde yaşıyan, modern devlet anlayışına sa
hip topluluklarda iktisadi, içtimai, turistik ve 
siyasi mevzular kadar büyük bir ehemmiyet 
taşıyan, bir memleketin topyekûn 'gençliğini 
alakalandıran, ırk, din, mezhep ve kültür ay
rılıkları gösteren milletleri birbirine yaklaştı
ran beden eğitimi ve spor, maalesef memleke
timizde lâyik olduğu derecede ehemmiyetli ola
rak mütalâa edilmemektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Milletleri ve toplulukları alâkalandıran çe

şitli mevzuların, her birisinin kendisine mah
sus bir politikası olduğu malûmunuzdur. Bina
enaleyh bütün bir gençliği ve hattâ milyonlar
ca spor severi alâkalandıran beden eğitimi ve 
sporun da kendisine mahsus bir politikası var-

I dır. Ve esasen olması da lâzımdır. Bu husus bu 
suretle ortaya konulduktan sonra memleketin 
ve toplulukların çeşitli dertleriyle meşgul < lan 
millet temsilcilerinin, senatör ve milletvekille
rinin gerek kendi bölgelerine ait ve gerekse 

j bütün memlekete şamil bir mahiyet arz eden 
sporun sevk ve idaresi, sporun çeşitli kolların
da yapılan çalışmalarla meşgul olmaları vazi
feleri cünılcsindendir. 

Şu halde spor ve p litika birbiriyle öyle 
hemhal olmuştur ki, bâzı bilgisiz ve idraksiz 
kimselerin, işlerine gelmediği için, sporla poli
tikanın ayrılması yolunda ortaya koydukları 

I iddialar manasızdır. Bilhassa ömrü boyunca 
I bu mevzua gönül vermiş, bu mevzuda yorulmak 
I b'lmcden çalışmış, memleket içirde ve beynel

milel alanda yaptığı hizmetlerden ötürü tak
dir edilmiş insanların, nerede olurlarsa clsun-
lar, hangi makamı ijgal ederlerse etsinler spor
la meşgul olmaları, sporun sevk ve idareliyle 
alâkalanmaları tabiî hakları olduğu kadar, bir 

I memleket vazifesidir de. 

I Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türk gençliği, güzel yurdumuzun 

mutlu yarınlarının 'gerçek teminatı çocukları
mızı aile birliği içir.dc, okul sıralarında ve top
lum hayatımızda Türk terbiyesinin geleneksel 
bilgilerine göre, Atatürkçü vasıflariyle, iyi in
san iyi vatandaş ve iyi birer muharip olarak 
yetiştirmek, fizikî ve moral güçlerini geliştir
mek hepimize düşen kutsal bir vazifedir. 

Ancak, bütün dünyada olduğu gibi, yurdu
muzda da gençlerimizi sorumsuzluğa, huzur
suzluğa ve tecavüzkâr bir davranışa iten ters 
akımların, eğilimle.in tesirinden korumalıyız. 

Toplum düzenimizi zedeliyen, yapmak iste
diğimiz hamleleri köstekliycn bu çeşit davra
nışları önlemek için (aile, okul ve spor cami
ası) bir kalkan halinde koruyucu ve önleyici 
olarak çalışmak, gerekli tedbirleri almak, el
birliğiyle bu gibi sapık fikir ve hareketleri za
rarsız hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Gençlerimizin ruh ve beden sağlığını ko-
I ramak ve geliştirmekle görevli spor teşkilât

larımızın, hususiyle okul içi ve okul dışı boş 
zamanlarını, kültür fizik ve sp^r çalışmalariy-
le değerlendirmeleri için her türlü tedbiri ad-

I mamız zaruridir. 

— 290 — 
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Henüz mevcut tesislerimizin azlığı, antre
nörlerimizin ve spor liderlerimizin noksanlı
ğı göz önünde tutııLrak, geçen sene yine bir 
bütçe tenkidi vesilesiyle belirttiğimiz gibi spD-
rumuza ilmî bir yön vermek, sporu ilim yuva
larına, kültür merkezlerine sokmak gayesine 
matuf çalınmalar yapılmalı ve buna devam 
olunmalıdıı-. 

Kalkınmakta olan bir ülke olarak türlü ??üe-
lükler içinde bulunmamıza rağmen, amatör 
ruhlu, çalışkan ve bilgili bâzı spor sever ida
recilerimizin çabaları sayesinde, son iki sene
de, yurdumuzda büyük ölçüde bir spor kalkın
masının olduğunu kimse inkâr edemez. 

Edirne'de'! Kars'a, Samsun'dan A n t a ^ ' y a 
kadar bütün illerimizde ve hattâ ilçelerimiz
de su, yol ve elektrik kadar ehemmiyetli gö
rülmeye başlıyan, stad, kapalı salon, teleski, 
traplen, veledrom ve yüzme havuzlarının yapıl
masının arzulanması mucibi memnuniyettir. 

Kıymetli arkadaşlarım;, 
Biraz sonra kuruluşunu ve yaptığı büyük 

hizmetleri, kısa da olsa di1 e getirmeye çalışa
cağımız Spor - Toto gelirleri sayesinde Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 19G7 de, 
uygulıyaeağı İkinci Beş* Yıllık Programa göre, 
300 milyon lira sarf ile, bölgelerin önem ve ön
celik sırasına göre memleket sathında yapa
cağı tesisler, her Türk gibi bizi de sevindir-
mektedi/. 

Ancak, Genel Müdürlüğün 1938 modeli bir 
Kanunla bugünün modern anlayışına ayak uy
durması ve iş görmesi tabii ki kolay değildir. 

Bundan evvelki senelerde yine bu kürsü
den arz ettiğimiz gibi Beden Terbiyesi Teşki
lâtımız, gövdeye uygun bir baş haline -getiril
medikçe müspet hamleler yapmaya imkân yok
tur. Bu da evvelâ bir spor Bakanlığının kurul-
masiyle mümkündür. 

Bugüne kadar bu vazifeyi Başbakan adına 
tedvire memur edilen Devlet Bakanları, kanu
ni imkânsızlıklar yüzünden olduğu kadar, ken
di arzusuzluklarmdan, kendilerine spor Baka
nı dedirtmekten daima .çekinmişler, bâzıları 
da bilmedikleri, anlamadıkları bu mevzuun ba
şına hasbel tesadüf getirildikleri için Devlet Ba
kanlığı isminin arkasında saklı kalmaya ter
cih etmişlerdir. 

Bugün samimiyetle itiraf etmek isterim ki, 
iş başında bulunan Sayın Devlet Bakanı ken-

I dişine, zaman zaman Spor Bakanı denilmesin
den zevk almış, bu suretle de sporcularla spor 
severlerin «Bizim de Bakanımız var» diye se
vinmelerine imkân vermiştir. Bu sebeple ken
dilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Kıymetli arkadaşlarım. 
Bu vesile ile bir hususu daha Yüksek Hu

zurunuza getirmeyi ve bu mevzudaki görüş ve 
anlayışımızın arzını lüzmlu görmekteyiz. 

Nedense memleketimizde, bilen de, bilmiyen 
de sp^r mevzuunda kendisini sahibi salâhiyet 
görmekte veya göstermeye çalışmaktadır. Bu 
maksatla eline kalem alarak yazı yazanlar da 
çoktur. 

Halbuki, yeknazarda basit bir iş imiş gibi 
görünen beden eğitimi ve sporun sevk ve ida
resi o kadar kolay değildir. 

Kendini eğlendirmek, boş vaktini geçirmek, 
I oynadığı Sp~r - Toto'nun neticelerini görmek 

için stadl ara koşan, kapalı salonlarda boy -gös
teren, çeşitli spor faaliyetlerini tribünlerden 
seyredenlerin görüş ve anlayışına göre spor 

I sevk ve idare edilemez. 
Bu mevzuda bilfiil sporcu, idareci, yazar 

ve politikacı olarak kırk seneden fazla bir za-
I manini bu mevzuda harcamış fasılasız sporun 

her kademelerinde, federasyonlarda, istişare 
kurullarında vazife almış, mesuliyet taşımış, 
beynelmilel alanda memleketi temsil etmi<j, bir 
arkadaşınız olarak şunu samimiyetle itiraf 
ederim ki, tenkid çok kolaydır ama, bugünkü 
hal ve şartlar içinde bu işi sevk ve idare etmek, 
başarılara ulaşmak çok zordur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Kiım ne söylerse söylesin, kim ne yazarsa 
yazsın, şunu katiyetle iddia ediyoruz ki, son 
iki sene içinde Beden Terbiyesi Teşkilâtının 
plânlı, programlı ve düzenli çalışması her ba
kımdan övülmeye değer mahiyettedir. 

Mevcut bâzı noksanların giderilmesi, teş
kilât kanununun değiştirilmesi ile bu çalışma
lar daha güzel, daha iyiye ve daha mükemme-

I le gidecektir. 
I Bu iddiamızın doğruluğunu ispat için 1966 
I y;lında yapılan işlerle alman neticelerin bir 
I kısmına şöyle bir göz atalım. 
j 1. Batı demorasilerinden alman örneklere 

göre hazırlanan kanun tasarısı Meclise veril
mek üzeredir. Bu kanun, tasarısının komisyon-

I larda incelendikten sonra huzurunuza, en mü-
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keımmel şekli ile geleceğinde MÜphe yoktur. 
2. Amatör spora karşı gösterilen alâka, 

Umum Müdürlüğün bu maksatla bütçeye koy
duğu tahsisat, geçmiş yıllara nazaran bû faali
yetlerin yurt sathına yayılması mucibi mem
nuniyettir. 

Bu cümleden olarak millî sporumuz olan 
güreşte tekrar Dünya Şampiyonluğunu kazan
mamız, genq yelkencilerimizin kuvvetli rakip
leri arasından sıyrılarak Avrupa Şampiyonlu
ğuna yükselmeleri, değerli atletimizin mara
tonda Balkan birinciliği ve ikinciliği, ayrıca 
dünya ikinciliği elde etmesi göğsümüzü kabar
tacak başarılardır. 

Diğer bir millî sporumuz olan binicilik ko
lunda yeni kulüplerin kurulmasının teşviki, 
18 - 20 yaş arasındaki öğrencilerden kurulu si
vil millî binicilik ekibimizin Ankara'da, İstan
bul'da ve Balkanlar'da birincilikler kazanma
ları sevinç vericidir. 

Genç basketbolcularrmızm ve boksörlerimi
zin Balkanlarda derece almaları da zikre şayan
dır. 

Bu meyanda Amatör Millî Futbol takımımı
zın Avrupa şöhretleri arasında 'grup şampi
yonu olması, genç Millî Takımımızın Avrupa 
turnuvasmıdaki başarısı, Ümit Millî Talkımımızın 
galibiyeti, hakikaten iftihar edilecek başarı
lardır. Bundan başka, Ordu Futbol takımımı
zın üçüncü defa dünya şampiyonluğunu kazan
ması, Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizde spo
ra verilen ehemmiyeti, programlı ve disiplin
li bir çalışmanın değerini ortaya koymak ba
kımından çok önemlidir. 

Bu amatör faaliyetler yanında, profesyonel 
futbol takımımızın da Danimarka, İran, Rus
ya, Tunus ve İspanya'ya karşı yaptığı müsa
bakalarda elde ettiği galibiyet ve beraberlik
ler göğsümüzü kabartacak değerdedir. 

3. Spor tesisleri; 
Bundan evvelki senelerde çeşitli sebepler

le yarım kalmış tesislerin malî ve hukukî an
laşmazlıklarla, meydana çıkarılan yolsuzluk
ların üzerinde hassasiyetle durulması, hemen 
çoğunun neticelendirilmesi mucibi memnuni
yettir. 

Bu cümleden olarak : 
Ankara Olimpik Yüzme Havuzunun açılma

sı, 2 500 kişilik Selim Sırrı Tarcan Kapalı Sa

lonunun Devlot Demiryollarından satmamarak 
gençlik hizmetine tahsisi, balkanlarda bile eşi 
bulunmıyan İzmir kapalı salonunun tamamlana-
ralk hizmete girmesi, Malatya, Adapazarı,' An
talya, Niğıde ve ÇSoruım kapalı salonlarının ta
mamlanarak bölgeleri emrine verilmesi. Kayse
ri, Samsun, Van, Elâzığ, Ordu, Kastamonu ve 
Tekirdağ kapalı salanlarının açılışı hazırlıkla
rınım tamajınlamimıalk üzene oluşu, İzmlilt Kapalı Sa
lonunun yakımda bitirilmek üzene bulunuşu, 
inşaatı süraıtlendiiıriiılem 7 500 kişiilllik Ankara Ka
palı Salonunum 1967 de tamamlanması için sarf 
edilen çabalar, İzmir'de temelleri atılan Olim
pik Yüzme Havuzu, inşaatı birkaç sene aksı-
yan Bursa Kapalı Salonunun inşasına başlanma
sı, Ayrıca, Diyarbakır ve Eskişehir'de inşa 
ıcdiUlmcMıe elam kapalı aallomlarla Gaziantep 'te 
evvelâ yüzme havuzu olarak düşünülen, bilâ-
üıara kapalı saloın haline çevrilen tesisin yer 
tesliminin yapılması Erzurum - Hınıs - Tel es
kimin ihale edilmesi, senelerce sürüncemede ka
lan Hınıs Boğazı Kayakevinin i/hale edilip er
telenmesi, Yine evvelki senelerde çeşitli pro
jelerle inşaatı duran ve bâzı yolsuzlukları mey
dana çıkarılan Celbeci Stadınım yeniden ele alı
narak ihaleye çıkarılması cidden başarılı hk-
mı etlerdir. 

Bunlardan başka; 
Türkiye'ide spor fa ali yeti e ilimin mihrakını 

teşkil edem arsa prolblomleri yüzünden senelerce 
el atılmıyan güzel fetanlbui'da yüz milyon lira 
sarf iyi e Anadolu Hisarımda meydana getirilme
si plânlanan ve ilk adımı atılan olimpiyat site
si, inşaatı devam eden Fenerfbaihıçe Bölge Stadı, 
yapılması tasarlanan Beşiktaş Bölge Stadı ve 
İstanbul'un bâzı semtlerimde yapılması tasar
lanan jimnastik salonları, iki veledrom ve bir 
bağımsız atletizm stadı, umutlarımızı kuvvet-
lendirem sevime verici çalışmalardır. 

Ayrıca: 1971 de yapılacak Akdeniz Olion-
piyaitları için senelerden beri alâkamız kalan 
Ege spor şiltesine el atılması, plânlarının re-
vkyone odilonek yeniden hazırlanması ümitle
rimizi daha da kuvvctlendlrmektıedir. 

4. Okul ve üniversitelerin desteklenmesi: 
Türk sporuna gerçek mamada bilim ve kül

tür vermenin tornel şartı, telisleri ve anrenör-
ler iyi e birlikte srjorıı okullara ve üniversitelere 
mal etmokle mümkündür. Bu maksatla mevcut 
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21 federasyonun 1987 bütçesine konulan öde
nek, mucibi memnuniyettir. 

Diğer taraftan üniversite ve yüksek okulla
rımızın bulunduğu yerlerde çabuk, ucuz ve 
gayeye uygun yeter evsafta açık teslislerin ya
pılmasının kararlaştırılması takdire değer ma
hiyettedir. 

1986 yılında üniversite ve okullarımızın 
spor faaliyetleri için harcanan 980 bin liradan 
başka bu yd da 1987 için aynı maksat ve gaye 
ile bütçeye konulan 950 bin lira isabetli olmuş
tur. 

5. Olimpiyat Komitesiyle işjbirliği: 
Amatör spor faaliyetlerinin ve her türlü 

olimpiyat oyunlarımın 'tertip ve tanzimin dr:, 
amatör sporun gelinmesi ve yapıl masunda önem
li bir vazifesi bulunan ve bu husırata en yetkili 
bir organ olan Millî Olimpiyat Komitesinin ma
lî gücünün desitakl emmesi ve bu organla işbir
liği yapılması yerindedir. Ancak bu organım 
tarzı teşekkülü ve seçim şekli üzenimde durul
ması ve bu organın, bâzı şaiıi'slarm inhisarın
dan kurtarılması lâzımdır. 

6. Spor - Toto faaliyetleri : 
Spor âleminde olimpiyatlardan sonra en mü

him bir hâdise olarak vasıflandırılan Spor - Toto 
İngiltere'de doğmuş, sonra Avrupa memleketle
rine ve Lâtin Amerika'ya geçmiştir. Bu suretle 
yüz milyonlarca insana hitabeden bu organizas
yon hakikaten dikkate şayandır. 

Yarım asra yakın bir maziye sahibolan, top
luma hitabeden ve onların faydasına hizmet 
eden, sportif ve sosyal eserlerin tahakkukun
da başlıca rol oynıyan Spor - Toto, hemen her 
memlekette tahminlerin fevkinde rağbet gör
müş ve sevilmiştir. 

Bilhassa malî kaynakları mahdudolan mem
leketler için fevkalâde bir gelir kaynağı olan 
bu teşekkül, bizde 1959 da kabul edilen 7258 sa
yılı Kanuna göre 26 Mart 1960 da faaliyete geç
miştir. 

Modern devlet anlayışının hâkim olduğu ce
miyetlerde gittikçe ehemmiyet kazanan ve spo
run kalkınmasında lüzumlu ve zaruri tesisle
rin kurulması yanında sosyal alanda ve ikti
sadi sahada büyük hizmetleri görülen bu te
şekkülün gösterdiği başarı takdire şayandır. 

Bu teşekkülün kısa zamanda yaptığı hiz
metleri anlıyabilmek için 1960 dan bu yana bu 

teşekkül sayesinde elde edilen paralarla bunla
rın sarf edildikleri yerlere göz atmak kâfidir. 
Genel olarak bugüne kadar 827 574 968 lira elde 
edilmiştir. Bunun 273 862 538 lirası tesislere, 

372 320 525 lirası ikramiye olarak vatandaş
lara, 

81 409 485 lirası komüsyon olarak bayilere, 
43 762 786 lirası teşkilât masraflarına, 
36 429 843 lirası okul yurtlarına, 
27 790 160 lirası kulüplere yardım olarak ve

rilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu tevzi şekli bize mahsus bir dağıtım şekli 
değildir. Beynelmilel bir usûldür. Ancak yurt
lara yapılan yardım bize mahsustur ve bir ka
nunla düzenlenmiştir. Bu münasebetle bir nok
taya dikkatinizi çekmek istiyorum. Her nedense 
memleketimizde hemen herkesin gözü, henüz ge
lişme çağında olan bu müessesenin gelirleri üze
rinde toplanmaktadır. Bu müessesenin elde etti
ği gelirleri başka maksatlarla harcamak gayreti 
belirmektedir. 

Halbuki, memleket sporuna, gençliğe hiz
met yolunda çalışan ve başarılı sonuçlar almaya 
başlıyan bu müessesenin gelirlerine el uzatmak, 
kanaatimizce Türk Gençliğine ihanet olur. Kal
dı ki, bu şekilde bu müessesenin gelirlerine el 
uzatılması, iştirakçileri ürkütmekte ve iştirak 
nisbetini azaltmaktadır. 

Hele bu müessesenin gelirlerine el uzatılmak 
istenildiğinin basın yolu ile efkârı umumiyeye 
intikali, Spor - Toto gelirlerini büyük ölçüde bal
talamaktadır. 

Binaenaleyh, bu sebeple, Hükümetin dikkati
ni bu mevzua çekerek bu gibi el uzatmalara asla 
müsamaha etmemesini, gençliğin zaruri ihtiyacı 
bulunan spor tesislerinin biran evvel tamamlan
masını ehemmiyetle rica etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün bu izahlardan sonra çok açık olarak 

görülmektedir ki, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü mevcut demode bir kanuna, teşkilâtının 
yetersizliğine rağmen son iki sene içinde çeşitli 
spor kollarında dünya ve Avrupa çapında elde 
ettiği başarılarla memlekete büyük hizmetler 
yapmıştır. 

Ancak, biz bu başarıları da kâfi görmüyoruz. 
Fakat şu hususu da memnuniyetle arz etmek is
teriz ki, millî sporumuzun bütün problemleri 
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ele alınmış, hastalıkları teşhis edilmiş ve hedef
leri tesbit olunmuştur. 

Şu halde boş lâfları dedikoduları, lüzumsuz 
çekişmeleri bir tarafa bıra'karak bir kalkınma 
savaşı içinde bulunan güzel yurdumuzun yöne
ticiden, sporcuya, yazardan sporseverlere kadar 
herkesin el ve gönül birliğiyle çalışmaları mem
leketimizin menfaati icabıdır. 

Bu vesile ile Beden Terbiyesi Umum Müdüı*-
lüğünün 1%7 yılı Bütçesinin memleketimize, 
ümidimiz ve güvenimiz olan gençlerimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi A. P. 
Grupu adına, hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan birleşi
min ikinci oturumuna başlıyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde müzakereye devam ediyoruz. Sabahki 
müzakerede bütün parti grup sözcüleri konuşmuş 
bulunmaktadır. Şahısları adına konuşacaklara 
geçiyoruz. 

Sayın Ahmet Demiray, buyurun. Konuşmanız 
10 dakika ile kayıtlıdır. 

AHMET DEMİRAY (Amasya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüş ve di
leklerimizi sunarken Yüce Meclisi saygılarımla 
selâmlarım. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 29 yıl ön
ce 3530 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Teşkilâtın amacı : 
Yurtdaşların fizik ve moral yeteneklerimi, 

ulusal ve devrimci amaçlara göre gelişini sağla
mak, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini ida
re etmektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Milletimiz, aslında, sporcu ruhlu oluşu saye

sinde tarih boyunca büyük kabiliyetler ve basan
lar göstermiştir. Bir zamanlar Viyana kapıla
rında at oynatan ecdadımızın biniciliği dillere 
destandı. Vatan savunmasında süngüsünü bü

yük bir maharetle kullanan Mehmed'in kolundaki 
kudrete cihan hayran kalmıştı. 

(Meydan sizin artık çıkın ey şanlı kılıçlar) te-
râneleriyle kılıcın kabzasına yapışan çelikten el
ler, Türkün büyük kuvvetini tarihe yazdırmıştı. 

Bir zamanlar güreş meydanlarında milletimi
zin şanlı bayrağını şeref gönderlerinde dalgalan
dıran ünlü pehlivanlarımız (Türkün yenilmez 
kuvvetini) dünya sporuna tanıtmışhı. Yakın bir 
geçmişte dünyaca şöhret kazanmış takımları, 
futbol alanlarında yenilgiye uğratan millî ta
kımlarımız bütün gönüllerimizce alkışlanmışlar, 
bir ay kadar önce de Los Angelos maratonunda 
büyük basanlar gösteren atletlerimiz, Türkün adı
nı Amerika ufuklanndan spor âlemine yayarak 
göğüslerimizi kabartmışlardır. 

işte sayın arkadaşlar, vatandaşın şahsını ge
liştirici, toplum ruhunu olgunlaştırıcı, yurt sa
vunma gücünü yükseltici, memleketimizin namı
nı zaman zaman dünyaya tanıtıcı bir vasıta olan 
Beden Terbiyesi Teşkilâtı, çok daha bol imkân
lara sahibolduğu takdirde, damarlarındaki asil 
kandan kuvvet alan Türk gençleri göğüslerini ye
ni başarılarla süsliyecektir. 

Amaca ulaşmak için, sporu küçük yaştan 
itibaren her Türk çocuğunun kafasında yerleştir
mek lâzımdır. Daha ilkokuldan başlamak sure
tiyle bütün okullarda, üniversitelerde spora daha 
çok önem verilmelidir. 

294 



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 O : 2 

Japon güreşçilerinin çoğunlukla üniversite 
öğrencüerinden seçilişi, Amerikan atletlerinin 
çoğunun üniversiteli oluşu karşısında, bizim 
okullu, üniversiteli gençlerimizin de heyecanları
nın, şevklerinin bir kat daha artmış olduğuna 
inanıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden 
okullara üniversitelere spor için lüzumu kadar 
para ayrılmalı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü ile bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, hattâ bütün bakanlıklar ara
sında sıkı bir bağlantı kurulmalıdır. 

Türk gençliği, böylece, işbirliği yapılarak ele 
alındığı, spor milliyetçüik eğitimi ile daha iyi 
yetiştirildiği, yeter derecede spor tesislerine . ka-
vuşturulduğu takdirde, elbette kahvelerin du
manlı havası yerine, spor alanlarının tertemiz ha
vasını seçmesini bilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 

Sporun bütün kollarına gereken önemi verir
ken, yetişen şöhretlerin de kadrini bilmesi, basarı 
gösteren elemanlara, şampiyonluk mertebesine 
ulaşanlara gegim sıkıntısı çektirilmemelidir. Bir 
memleketin şampiyon evlâdları, çoluk çocuğu
nun yiyeceğini, giyeceğini düşünür, maddi sı
kıntılar içinde kıvranırsa elbette o memlekette 
şampiyon olma hevesi kalmaz. Memleketin spor 
alanında ad yapmış seçkin evlâdları da başka 
memleketlere gitmek zorunda kalırlar. 

Sayın milletvekilleri, 

1965 yılında çıkan 655, 695 sayılı kanunlarla, 
belediye, özel idarelerin Beden Terbiyesine ayır
makta oldukları paylar kaldırılmış bu suretle 
bölgelerin gelirleri kesilmiştir. 

Büyük bir para yardımından ve borçlardan 
kurtulan belediyelerin hiç olmazsa spor tesisleri
nin yapılmasını sağlamalarını, spor eğlence res
mini kaldırmalarını, Avrupa, Amerika memleket
lerinde olduğu gibi spor faaliyetlerine karşı da
ha yakından ilgi gösterilmesini de gönülden te
menni ediyoruz. 

Saym milletvekilleri, Beden Terbiyesi Büt
çesi münasebetiyle Spor - Totodan sağlanan 
milyonlarca liralık gelirlerle beş yıldan beri 
memleketimizde yapılan spor inşaatını, çeşitli 
tesisler için yapılan geniş yatırımları memnun
lukla karşılarken spor alanındaki protokollara bi
raz daha özen gösterilmesini temenni ediyoruz. 
Gençlerimize spor alanında çalışma imkânı vere
bilmek için yeter sayıda spor alanları, güreş sa

lonları yapılmasını diliyoruz. Ama Spor - Toto 
gelirleri bu işlerin kısa zamanda yapılmasını 
mümkün kılmadığından, Spor - Loto Kanunu
nun da biran önce çıkarılmasını temenni ediyo
ruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sonuç olarak şunu belirtmek isteriz ki, 
1938 de günün ihtiyaçlarına göre kurulan Be

den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bugüne ka
dar olan görevini başarmış olduğuna inanıyoruz. 

Bugün Türk sporunun, uygar miletler düze
yine yükselmesi, Türk sporunun bir bütün ha
linde kalkınması için, örgütlerin genişletilerek, 
bir Spor Bakanlığının kurulmasının gerekli ol
duğu kanısındayız. Ancak, bu suretle okullarda, 
üniversitelerde ve bütün spor teşekküllerinde faa
liyetler koordine edilecek, bütün spor kolları da 
daha sistemli, daha plânlı bir şekilde arzu edilen 
seviyeye ulaşacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 

Bir taraftan, mutlaka bir Spor Bakanlığı ku
rulurken, bununla birlikte spor akademilerinin, 
futbol okullarının açılması da düşünülmelidir. 

Millî sporumuz olan güreşin eski şerefli duru
muna yükselebilmesi için, köy meydanlarından 
şehir alanlarına kadar tertiplenecek yarışmalar
da gerçek değerlerin meydana çıkarılması, bun
ların geliştirilmesi ve formlarını kaybetmemeleri 
için gerekli eğitim işine önem verilmesi lâzımdır. 

Sözlerimi bağlarken, bütün spor alanlarının, 
spor salonlarının çabuklukla tamamlanmasını 
beklediğimiz vatan topraklarının üstünde Türk 
gençlerinin her türlü aşırı akımların dışında 
sağlam kafalı, sağlam karekterli, sağlam vücut
lu birer sporcu olarak daha çok gelişeceklerine 
güveniyoruz. 

Spor için her türlü imkâna sahip, zamanında 
takdir görecek, şevke getirilecek, çelik gibi sağ
lam, disiplinli Türk evlâdları fuabolda, güreş
te, her türlü spor alanında başarıdan başarıya 
ulaşacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
memleketimiz için, özellikle Atatürk gençliği için 
uğurlu ve hayırlı olmasını Allahtan diler hepi
nizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterliğine dair 
önerge gelmiştir. Önergeyi oyunuza koymadan 
evvel Hükümet adına Sayın Devlet Bakanına söz 
veriyorum, Buyurunuz efendim, 
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DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (Gazi
antep) •— Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Beden Terbiyesi Genel Müclrülüğü Bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle çok değerli grup 
temsilcilerinin ve milletvekillerinin tenkid, te
menni, fikir ve mütalâalarını dikkatle dinledim. 
Arkadaşlarıma ayrı ayrı arzı cevabçtmcden ev
vel geçen seneki bütçe müzakerelerinde ileri sü
rülen tenkid ve temennilerin ışığı altında değerli 
arkadaşlarıma bir senelik faaliyetimiz hakkında 
kısa dahi olsa malûmat vermeyi faydalı telâkki 
etmekteyim. Sayın milletvekilleri, Beden Ter
biyesi Genci Müdürlüğü çalışmalarını başlıca iki 
kısımda mütalâa etmek icabeder : 

1. Yatırım işleri, 
2. Sportif faaliyetler. 
Geçen seneki bütçe müzakereleri esnasında 

devraldığımız sportif tesislerin hiç de iyi .du
rumda olmadıklarını, hemen hemen hepsinin mü-
taahlıit ihtilâfı v. s. sebeplerle durmuş bulundu
ğunu ve bunların en kısa bir zamanda halledi
lerek hizmete açılacağını arz etmiştim. Bütün 
vatan sathına yayılmış olan bu gibi tesislerin 
üzerinde önemle durulmuş, türlü ihtilâf ve pü
rüzler halledilerek bu tesislerin tamamlanması 
sağlanmıştır. Şöyleki : 

1. Antalya, Sakarya, Çorum, Trabzon ve 
Kayseri 2 000 kişilik kapalı spor salonları ikmal 
edilmiş, bir kısmı hizmete açılmış geri kalan kıs
mı ise bugünlerde hizmete açılacaktır. 

2. 5 000 kişilik İzmir Kapalı Sopr Salonu 
yıl içinde hizmete girmiştir. 

3. 2 000 kişilik Malatya Kapalı Sopr Salonu 
ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

4. 2 000 kişilik Samsun Spor Salonu tamam
lanmak üzeredir. 

5. 1 000 kişilik Niğde Spor Salonu hizmete 
girmiştir. 

6. 1 000 kişilik Kastamonu, Ordu, Tekirdağ, 
Elâzığ ve Van kapalı spor salonları bitirilmiş 
olup dış bağıntıları yapılmaktadır. 

7. 1 500 kişilik Denizli Kapalı Spor Salonu 
bitirilmiş ve hizmete girmiştir. 

8. Ankara ve Antakya yüzme havuzları nok
san inşaatları tamamlanmış, suları temin edile
rek hizmete açılmıştır. 

0. Balıkesir Yüzme Havuzu filitrasyon ve 
klorlama tesisleri tamamlanmış su teminine ça

lışılmaktadır. Maalesef burada su yoktur. 
10. 7 500 kişilik Ankara Kapalı Spor Salo

nu nam ve hesaba ihale edilmiş olup Mayıs veya 
Haziran ayında açılışı yapılacaktır. 

11. Senelerden beri sürüncemede kalmış 
olan ve müteahhidin iflâs etmesi ile yürtülme
şine imkân bulunmıyan Cebeci Stadının bütün 
hukuki formaliteleri ikmâl edilmiş olup, önü
müzdeki günlerde nam ve hesaba ihaleye çıkarı
lacaktır. 

12. İstanbul'da Yenikapı'da yapılmasına ka
rar verilen 5 000 kişilik Kapalı Yüzme Havuzu 
ve 3 000 kişilik Spor Salonu projesi ile ilgili mü
sabaka hazırlıkları tamamlanmış ve jüri heyeti 
seçilmiştir. 

13. İzmir Yüzme Havuzu temeli atılmış, in
şaatı devam etmektedir. 

1 1 Eskişehir Kapalı Spor Salonu inşaatı 
devam etmektedir. 

15. 5 00 kişilik Bursa Kapalı Spor Salonu 
ihtilâfları halledilerek inşaatın devamı sağlan
mıştır. 

1G. Gaziantep 2 500 kişilik Kapalı Spor Sa
lonunun temeli atılmıştır. 

17. Fenerbahçe Stadı inşaatı devam etmek
tedir. 

İS. Yozgat, Rize, Ereğli, Karaman ve Kır
şehir stadlarınm ihalesi yapılmış olup inşaatları 
devam etmektedir. 

19. Ali Sami Yen ve İzmir Alsancak stad-
ları ışıklandırma ihaleleri yapılmış ve tesislerine 
başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıda arz edilen işler 1966 yılında tahak

kukuna muvaffak olunmuş ve büyük bir kısmı 
gençliğin hizmetine açılmış olan tesislerdir. Bun
ların yanı başında yine 19C6 yılında yapılmış 
olup büyük yatının mahiyetini taşımı yan işler 
vardır ki bunları dermeyan etmeye lüzum görmü
yorum. 

1966 yatırım programımızda mevcut işlerden, 
yaklaşık olarak % 85 i ihale edilmiştir. 
31 . 12 . 1906 itibariyle ve dördüncü devre rapo
rumuzda da işaret edildiği veçhile fizikî yatırım 
nisbetimiz % 74 e baliğ olmaktadır. Malî yıl 
sonuna kadar bu nisbetm % 85 i tecavüz edece
ğini tahmin etmekteyiz. 

.1967 yatırım programımızı tesbit ederken 
yurdumuzda yapılacak spor tesislerini aşağıda 
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arz edeceğim esaslara göre plânlamış bulunmak
tayız. Bu esaslar şunlardır : 

1. Nüfus kesafeti, 
2. Okul adedi ve öğrenci sayısı, 
3. Kulüp adedi ve kayıtlı kayıtsız sporcu 

sayısı, 
4. Mahallin örf ve âdetleri, 
5. İklim şartlan, 
6. Millî müsabakaların yapılması gereken 

yerler. 

Yukarıdaki esaslar göz önüne alınarak tesbit 
edilen 1967 yatırım programımızın umumi yekû
nu 53 milyon lira olup 1966 senesi yatırım prog
ramının 41 milyonuna nisbetle 12 milyon lira bir 
artış göstermektedir. Bu suretle şimdiye kadar 
sportif tesislere sahibolamıyan il ve ilçelerimize 
bu hizmetlerin geçen senelerden daha fazla ve 
sistemli bir şekilde götürülmesi mümkün olabi
lecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü sportif 

faaliyetlerini 21 federasyonla yürütmektedir. Bu 
federasyonların vazifesi kendi branşlarında ça
lışmak ve bütün yurtta spor hareketlerini ve 
bilhassa amatör sporu teşvik ve tanzim etmek
tir. 

Şimdi müsamahanıza sığınarak 1966 yılında 
muhtelif kollarda elde etmiş olduğumuz beynel
milel neticelerden bahsetmek isterim. 

1. Millî sporumuz olan güreşin tekrar arzu 
edilen seviyeye çıkarılması ve Hükümet progra
mında ifadesini bulan ehemmiyetini tarsin mak
sadı ile, bu spora büyük önem verilmiştir. Yıl 
içinde Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyona
sında takımımız 1 puan farkla Avrupa 2 nci si ol
muş bilâhara Tolcdo'da yapılan Dünya Birinci
liklerinde büyük bir basan kazanarak 9 sene
den sonra takım halinde Dünya Şampiyonu 
olmuştur. Memleketimize gelen kuvvetli İran ve 
Rus Güreş Millî Takımlarını da yenmek suretiyle 
şampiyoinluğa hak kazandığı bir defa daha is
pat etmiştir. 

.2 . Ata sporu olan binicilik de ehemmiyetle 
ele alınmış ve binicilerimizin gerek çalışmalarında 
ve gerekse kendilerine yer temininde hiçbir mad
di ve mânevi fedakârlıktan geri kalınmamıştır. 
Bunun neticesi olarak da genç binicilerimiz Bul
garistan'da yapılan Balkan Müsabakalarında fer
di ve takım halinde 1 nci olmşulardır. Bundan 

sonra Türkiye'de yapılan Balkan milletleri ara
sındaki müsabakalarda da takım halinde 1 nci ol
muşlardır. 

3. Genç yelkencilerimiz kuvvetli rakiplerini 
yenerek Snipe sınıfında Avrupa Şampiyonu ol
muşlardır. 

4. Genç Basketbol Millî Takımımız Balkan 
ikincisi olmuştur. Almanya'da yapılan Gençler 
Avrupa Turnovasında takımımız 2 nci olmuştur. 

5. Futbolda Amatör Millî Takımımız kendi 
grupunda şampiyon olmuş, Genç Millî Takım ise 
yıl içinde elde ettiği iyi neticelerle varlığını ispat 
etmiştir. Futbolda (A) Millî Takımımız daha 
istikrarlı bir devre içerisine girmiş ve yıl içinde 
Moskova'da yaptığı Millî Maçta Rusları 2 - 0 yen
mek suretiyle ümitlerimizi artırmıştır. Son defa 
İstanbul'da yapılan dünyaca meşhur İspanyol 
Futbolcularının içinde bulunduğu İspanya Millî 
Takımı ile berabere kalmıştır. 

6. Kıymetli atletimiz İsmail Akçay Maraton 
mukavemet yarışında Balkan milletleri arasında 
1 nciliği kazanmış, bundan sonra Meksika'da ya
pılan Dünya Maraton Şampiyonasında 2 nci gel
mek suretiyle Türkiye'nin atletizmdeki başarısını 
meydana koymuştur. 

7. Bunların yanında diğer spor branşların
da da gözle görülür bir ilerlemenin ve inkişafın 
müspet belirtilerini görmek mümkün olmakta
dır. 

Netice- olarak şurasını memnuniyetle ifade et
mek isterim ki: Son yıllarda yapılan tesislerin ve 
sarf edilen gayretlerin neticesi olarak Türk spo
runda bir ilerleme kaydedilmiştir. Bundan son
ra daha iyi neticelerin alınacağına şüphemiz yok
tur. 

1967 senesinde yurdumuzda aşağıda sıralanan 
beynelmilel müsabakalar yapılacaktır. 

1. Avrupa Gençler Futbol Turnovası (16 
millet), 

2. Avrupa Voleybol Şampiyonası (48 millet), 
3. Atletizim Avrupa Şampiyonası, 
4. .Beynelmilel Kayak Şampiyonası, 
5. Masa Tenisi Balkan Şampiyonası, 
Ayrıca, 1971 yılında İzmir'de yapılması dü

şünülen Akdeniz Olimpiyat Oyunları için gerekli 
hazırlıklara geçmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, umumi faaliyetlerimiz 
hakkında kısaca arzı malûmat ettikten sonra, bi
raz evvel burada konuşan ve bizi irşat eden Sa-
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yın Grup Sözcülerinin tenkidlerine ve temenni
lerine cevap vermek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsü Sa
yın Çilesiz 3530 sayılı Kanunun yetersiz oldu
ğunu ve bunun biran evvel değiştirilmesi gerek
tiğini ifade ettiler. Biz de kendileriyle beraberiz 
ve bunun için bir kanun tasarısı hazırlamış bulun
maktayız. Bugünkü şartlara göre, bugünkü an
layışa göre, bugünkü spor anlayışına göre düzen
lediğimiz bu kanun tasarısını yakında Hükümete 
tevdi edeceğiz. 

Spor - Loto kanununun biran evvel çıkarılma
sını arzu ettiler. Spor - Loto kanun tasarısı ta
rafımızdan hazırlanmıştır ve Hükümete tevdi 
edilmiştir. 

Millet Partisi Grupu Sayın Sözcüsü Uzunoğ-
lu, bütçenin yetersiz olduğunu ifade ettiler. Ken
dileriyle hemfikirim, fakat ne yapalım ki, im
kânlarımız bu kadardır. Bunun daha fazla üstü
ne çıkmak bizim için mümkün olamamıştır. Teş
kilâtımızın şimdiye kadar dağınık yerlerde çalış
makta olduğunu, birleştirilmesi lâzım geldiğini 
ifade buyurdular. Biz bunu daha evvel düşün
dük ve hakikaten dağınık bir şekilde muhtelif 
binalarda, gayrimüsait şartlar altında çalışan 
teşkilâtımızı bir binada toplamayı, vazifeye baş
ladığımız ilk günden beri, arzu etmemize rağ
men, müsait bir bina bulunamadığı, için şimdiye 
kadar yapmamıştık. Fakat şimdi müsait bir bina 
bulduk, bunun için de bütçeye lüzumlu ödenek 
konuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi bu binayı Ni
san ayı içinde tahliye edecek ve biz de bütün teş
kilâtı orada toplamak imkânına sahibolacağız. 

Teşkilâtımızın bir bina yaptırması hususunda
ki temennilerini de teşekkürle karşılarım. Bunun 
için de çalışmalarımız vardır. İstasyon civarın
daki arsaya bir spor sarayı yaptırmak için her 
türlü proje ve plânlarımız hazırlanmıştır. Yalnız 
belediye ile bir ihtilâfımız mevcuttur. Bu ihtilâf 
kısmı imar plânı üzerinde bir ihtilâftır. 
Bu da halledilince inşaallah bu sene onaya da 
bir temel aıtmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Telefon giderlerimizin fazla olduğundan ve 
bunun ayda on - onbeş bin liraya baliğ bulun
duğundan bahsettiler. Bu doğru değildir. Te
lefon giderlerimiz ayda onbeş bin lira değildir. 
Bütçeyi mütalâa buyururlarsa, geçmiş sarfiya
tımıza da bakarlarsa bu sene de yine bütçemize 

altmış bin lira olarak yıllık bir ödenek kon
muş olduğunu müşahade buyururlar. 

Dış seyahatlere fuzuli kimselerin iştirak 
ettirilmemesini istediler. Bunun için kati (tali
matı vermiş bulunmaktayız. Dış seyahatlerde 
hiç kimsenin kayırılmamasını fuzuli kimselerin 
kafilelere iştirak ettirilmemesini temin etmiş 
bulunmaktayız. Yalnız şurasını ifade etmek 
isterim ki; bâzı mücbir sebepler karşısında, 
'meselâ kafileler anlaşmalar mucibince hâkem
lerin ve antranörlerin bilhassa güreşte iştiraki 
mecburi olmaktadır ve bunların da adedi za
man zaaman kafile adedini kabartmaktadır. 

Otellerde kamp yapılmaması hususndaki 
fikirlerine yine iştirak ederim. Ben de buna 
taraftar değilim. Ama ne yapalım çaresizlik, 
bizi buna mecbur >etm'ektedir. Şimdiye kadar 
kamp yerleri yapılmamıştır. Kamp 'nrevzuubaih-
solunca, iki şey nazarı itibara alınmalıdır. 
Birincisi; kampa gidecek sporcularımızın isti-
rahatini temin edecek yer; ikincisi, 'müsabaka
ların yapılacağı rakım ve hava şartları. Ve 
biz bunları düşünerek, meselâ soğuk bir mem
lekette 'müsabakalar yapılacaksa, kampı so
ğuk bir yerimizde kurarız, sıcak bir ımemleket-
te ise, bunu daha ziyade, sahillerimize intikal 
«ittiririz. Yalnız kamp kuracağımız yerde spor
cularımız için çalışacak tesislerin ımevcudolması 
icabeder. Kamp yerleri hususunda da teşebbüs
lerimiz vardır. Ankara'da 19 Mayıs Stadı için
de bir kamp yeri, bir de Anadolu Hisarında bir 
kamp yeri yapmak tasavvurundayız. Bunların 
da bu sene fiiliyata intikal edeceğini ümidet-
mekteyiz. 

Güreş çalışmaları hakkında ve güreş, neti
celeri hakkında arkadaşıma maalesef iltihak 
edemiyeceğim. Bunda pek insaflı davrantmadılar. 

Muhterem arkadaşlarını, 8 sene fasıladan 
sonra Millî Takımımız Dünya 1 ncisi olmuştur. 
Bunu bugün bu kürsüden zemmetmek değil; 
bunu bu kürsüden küçük göerek değil, bilâkis 
bunu takdir etmek mecburiyetindeyiz. Güreşçi
lerimiz Toledo'da çok iyi şartlar altında 
çalışan, mütemadiyen çalışan, hakikaten bü
yük imkânlar içinde çalışan milletler arasın
da büyük bir varlık göstermişlerdir. Ve bu ne
tice, dünyayı kıskandıracak bir netice olmuş
tur. Bunu küçük görmeye kimsenin hakkı yok-
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tur. Bunu küçük gördüğümüz takdirde, 'bu 
zaferi bize temin edenleri, zannederim-ki, üzün
tüye, küskünlüğe sevk edebiliriz. 

©ABATTIN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Bakan küçümsemedik, kâfi görmediğimizi 
söyledik. 

DEVLET BAKANI KÂMİL x OCAK (De
vamla) — Dünya şampiyonluğundan daha yük
sek birşey olmaz. Ay şampiyonluğu bugün mev
zubahis değildir. 

Mumterem arkadaşlar, biz her şeyin dört 
ba§ı mamur olduğu iddiasında değiliz, fakat 
bir gayret içindeyiz. Güreşimiz iyi yoldadır. 
Sair spor kollarımız iyi yoldadır. Bunları daha 
iyi bir hale ifrağ etmek için, daha iyi bir hale 
getirmek için mütemadiyen çalışmaktayız. 

Güreş Federasyonunun iyi çalışmadığını ifa
de ettiler. İyi çalışmıyan bir federasyon bu ne
ticeyi alamaz. Biz, dedikodudan daha ziyade, 
söylentilerden daJha ziyade neticelere ve fiiliya
ta bakmak mecburiyetindeyiz. Biz bir federas
yonun çalışma ölçüsünü, sağdan soldan söyle
nen lâflarla değil, aldığı . neticelerle ölçeriz. 
Şunu ifade etmek isterim ki, evvelâ Avrupa 
ikinciliği ki, o da Ruslara bir puvan farkla kay
bedilmiştir. Ondan sonra Dünya Birinciliği, 
onun arkasından tran galibiyeti Millî Takım 
olarak, onun arkasından Rus Millî Takımını 
yenişimiz, güreş federasyonumuzun ve güreş 
federasyonuna verdiğim not müsbettir. (Soldan 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, biz her sporcumu
zun temin ettiği muvaffakiyetten haz duyan, 
her sporcumuzun, her Ay Yıldızlı formayı 
göğsünde taşıyan insanın bize gönderdiği müj
deli haberden sevinç duyan insanlarız. İsmail 
Akçay da Meksika'dan bu müjdeyi bize gön
dermiştir. Ve Balkanlarda birinci olduktan 
sonra maratonda dünya ikinciliğini almıştır. 
Arkadaşım belki iyi tetkik etmemiş olabilir. 

İsmail Akçay kendi masraflariyle gitti dedi
ler. Öyle değildir. İsmail Akçay'ı biz gönderdik. 
İsmail Akçay'ın maddeten kendi masrafı ile 
Meksika'ya gitmesine imkân yoktur, onu biz 
(gönderdik, masraflarını biz verdik. Binaena
leyh, İsmail Akçay bizim verdiğimiz masraf
ları, para olarak ödediğimizi bize manen çok 
büyük bir halde iade etmiştir. Bu kürsüdıen 
bu şekilde hareket eden bütün sporculara min

net ve şükranlarımı arz etmek isterim. (Alkış
lar) . 

Muhterem arkadaşlarım, sahalara giriş key
fiyeti, tarafımızdan tekrar ele alınmıştır, bir 
talimata bağlanacaktır ve hakikaten doğrudur, 
bugünkü uygunsuzluklar da izale edilecektir. 

Y. T. P. sözcüsü Sayın Misibah Ongan, genç 
Basketbol Millî takımımızda nüfus tezkeresi 
düzeltilmesinin olduğunu ifade ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, bu bir gazete havadisi
dir. Biz de okuduk. Tarafımızdan tetkik edil
miştir. Böyle birşey yoktur. Nitekim, .gene bize 
bâzı gazeteler, bâzı gazeteler demiyeyim, bir ga
zete amatör küme grup birinciliğini kazanan ta
kımımızın profesyonel-olduğunu iddia etmiştir, 
memleketimizde. Ve bizi ihbar eylemiştir. Bey
nelmilel federasyona. Fakat Beynelmilel Fede
rasyon bunun profesyonel olmadığını, amatör 
bulunduğunu tescil etmiştir. Bu hâdise de böy
ledir. Arkadaşım müsterih olsunlar, böyle bir
şey yoktur. 

Türkiye - İtalya Millî Boks müsabakasından 
evvel maalesef bir hakem meselesi dolayısiyle 
anlaşamamazlık olmuştur. Yugoslavya'dan da
vet edilen hakem gelmediği için müsabakalar 
yapılamamıştır. Yalnız, İtalyan gazetesinin yaz
dığı gilbi, ne otelden kovma keyfiyeti, ne linç 
edilme tehlikesi gibi birşey varit değildir. Biz, 
esasen bu meseleyi müfettişlerimize tevdi et
tik, müfettişlerimiz bunu tetkik etmektedirler, 
ve bu meseleyi İtalyan Federasyonuna da intikal 
ettirdik. İtalyan Federasyonundan gelecek ce
vaba göre de katî kanarımızı alacağız. 

Gene Sayın Ongan, üç tarafı su ile çevrili 
bir memlekette yüzücü yoktur, dediler. Muhte
rem arkadaşlarım, bir memleketin üç tarafı de
ğil, dört tarafı da su ile çevrilmiş olsa dahi, 
yüzücü yetiştirmeye imkân yoktur. Çünkü, bu
gün dünyada yüzücü denizde değil, havuzda 
yetişmektedir. Eğer yüzücü yetiştirmek istiyor
sanız, havuz yaptıracaksınız. Bunun misali 
Adana'dır. Türkiye'nin en iyi yüzücüleri, Tür
kiye'nin rekortmen yüzücüleri Adana'dadır. 
Adana da sahilde değildir. Onun için biz, 1967 
ve onu mütaakıp 5 yıllık programımızda mem
leketin uygun yerlerinde yüzme havuzları yap
mak gayretindeyiz. 

Toto Bankası kurulması üzerinde durdular. 
Bu, tarafımızdan ve bizden daha evvel tetkik 
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edilmiş bir mesele. Fakat yapılan tetkiket iyi 
netice vermemiştir ve arkadaşlarımızın bize ifa
de ettiklerine göre, o zaman da raııtabl bulun
mamıştır. 

Geçen sene bölgelere lâyikı veçhile yardım 
edilmediği doğrudur. 655 sayılı Kanunun çık
ması. bölgelerin belediyelerden ve özel idare
lerden almakta oldukları paylardan, bölgeleri 
mahrum bırakmıştır. Bölgeler, Beden Terbi
yesinden de büyük bir yardım göremeyince 
müşkül anlar geçirmişlerdir. Fakat, bu sene 
bütçeye konulan biraz fazla parayla bölgele
rimize daha fazla yardım imkânlarını elde ede
ceğiz. 

Sayın T. I. P. Sözcüsü Bahadmlı, sporun 
okullara teşmil edilmesini ve okullarda spor 
yaptırılmasını istediler. Muhterem arkadaşla
rım, bu hususta da sizlere biraz malûmat ver
mek isterim : Bizim okul sistemlerimizde spor 
tesisleri yoktur. Bunun içindir ki, gerek orta 
dereceli, gerekse yüksek dereceli okullarımız 
âdeta spor yapmak imkânlarından mahrumdur
lar. Biz teşkilât olarak 1966 senesinden iti
baren ve hemen hemen ilk defa okullara gir
miş bulunmaktayız. Orta dereceli ve yüksek 
dereceli okullaır arasında müsabakalar, futbol 
müsabakaları, güreş müsabakaları, atletizm 
müsabakaları, basketbol müsabakaları tertibet-
mekle, onları spora karşı teşvik etmeye, he-
veslendirmeye gayret sarf etmekteyiz. Geçen 

sene Konya'da Üniversitelerarası Spor Hafta
sı tertibettik. Bu sene de bunu yine Anadolu'
nun başka bir şehrinde tekrarlryacağız ve bu 
sene geçen senekinden daha fazla bütçemize 
koyduğumuz tahsisatla mekteplerarası sportif 
faaliyetleri, daha büyük bir mikyasta icra 
edeceğiz ve okullarımızda spora hevesli çocuk
larımızın sporla iştigalini temin edeceğiz. Bun
dan başka, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 
yaptığımız sportif tesislerden okullarımızın ve 
öğrencilerimizin âzami derecede istifade et
mesini sağlamak için de her türlü tedbiri al
mış bulunmaktayız. 

Son defa açtığımız ve bundan sonra açaca
ğımız spor salonlarımızdan öğrencilerimiz isti
fade edeceklerdir. İlgililere talimat verilmiştir. 
Onun için biz okullarda da sporun yapılmasını 
ve okul çağında olan çocuklarımızın Beden 
Terbiyesi tarafından inşa edilen sportif tesis

lerden âzami derecede istifade etmesini can 
ve gönülden arzu etmekteyiz. Gelecek yıllarda 
bu hususta faaliyet ve gayretlerimiz daha çok 
olacaktır. 

Pek iyi anlıyamadım, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından mı dediler, yoksa bizim tara
fımızdan mı dediler, 5 salon yaptırılmıştır, de
diler. Kaydı ihtiyati ile söylüyorum, tarafı
mızdan şimdiye kadar Anadolu'nun muhtelif 
yerlerinde 40 aidod salon yapılmıştır ve bun
dan sonra da yapılmaya devam edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla vakit
lerinizi almamak için sözlerimi burada bitiri
yorum. Yalnız sözlerimi bitirirken A. P. Söz
cüsü Sayın Şinasi Osma'ya sam'imî görüş ve ifa
delerinden dolayı huzurunuzda teşekkürü borç 
telâkki etmekteyim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Bâzı arkadaşlarımız soru sor
mak isterler. 

Sayın Kodaman oğlu, buyurun. Sual, kısa 
ve sarih olsun lütfen. 

NURİ KODAMANOÖLU (Yozgat) — 1965 
'bütçe müzakcrcelrinde Sayın Bakana Bahçeli-
evlerde'ki eğitim sitesinde 20 000 i aşkın 18 -
'30 yaşlarında okul genci bulunduğunu arz et
miş ve burada komple bir spor sitesi kurulup 
Ikurulmıyacağı hususunu sönmüştüm. Sayın 
Bakan arsa bulunabilirse buyurmuşlardı. Bu 
arsayı kimin bulacağını bekliyorlar ve şimdiye 
kadlar ne yapılmıştır 1 

BAŞKAN — Buyurun Saym Balkan. 
DEVLET BAKANİ KÂMİL OCAK (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Betten Ter
biyesi mevzua/tına göre, tesis yapılacak bir şe
yin mülkiyetinin Beden Terbiyesine inti'kıali 
ieabetm ektedir. Kime a id olursa olsun, kim vc-
recelkse bu mülkiyetin Beden Terbiyesine dev
redilmesi lâzımgelir. Biz daha ziyade ya be
lediyeler tarafından Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne temlilk edilmiş arsala1* üzerinde ve
yahut B'etlcn Terbiyesinin bizatihi kendisinin 
almış olduğu arsalar üzerinde sportif tesisler 
Ikurarız. Eğer üniversite veyahut geniş çapta 
öğrencisi bulunan bu gibi yerler bize müracaat 
eder ve arsayı Beden Terbiyesine temlik etmek. 
mül/kiyetini Beden Terbiyesine vermek şartı nı 
kabul eylerlerse, bunu da yapmak imkânlarını 
araştırırız. Şimdiye kadar bize bu hususta 
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bir müracaat vâki olmamıştır, zannediyorum. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan, bu 

soruyu cevaplandırılmış sayıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De

vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Bakan konuş/mam esnasında sormuş oldu
ğum sualleri cevaplandırırken bâzılarını unut
muş olacak ki, tekrarında fayda görüyorum. 

Beynelmilel Federasyon İkinci Başkanı olan 
zatın hem Beynelmilel Federasyondan ve hem 
de bizden harcırah masrafı ve saire için para 
alıp almadığına dair bir sual sormuştum. Bu 
suali cevaplandırmadılar. Tekrar bu suali so
ruyorum. Doğru mudur? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Bizim kayıtlarımıza göre, Beynelmi
lel Güreş Federasyonu İkinci Başkanı ilki taraf
lı yolluk almamıştır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Güreş Fe
derasyonu Başkanlığı ile bir mukavelesi olup 
olmadığının, varsa Bdden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün bu hususta yetkili olup olamadı j|ı 
hususunun cevaplandırılmasını istiyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Güreş Federasyonu Başkanlığı ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasında bir 
ımukavelenin olup olmadığını soruyorsunuz. Fe
derasyon başkanlariyle mukavele yapılmaz. 
Federasyon başkanlarının tâyini bir statüye ta
bidir. Tâyin edilir ve Balkan tarafından da tas
dik eÜilir. (A. P. sıralarından «Bu nasıl sual? 
Yeter» sesleri.) 

BAŞKAN — Balkanla milletvekili konuşu
yor. Olurdu veya olmazdı, Başkanlık takdir 
•eder, istirham ederim, Buyurun Sayın Uzun-
oğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Spor - Totodan kaç güreşçinin maaş aldığını. 
Totoda güreşçiler için evvelce ayrılmış olan 30 
kişilik kadroların kimlere tahsis edildiğini ve 
bu kadrolarda çalıştırılanların nerelerde çalış
tırıldığını sormuştum. Buna da cevap verme
diler. 
. DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Arz edeyim efendim. Spor - Toto
da güreşçiler için 30 kadro vardır. Bunların 

6 şında antrenörler vardır. 24 ünde güreşçiler 
vardır. Ve bu 30 kişi halen Spor - Totodan 
maaş almaktadır ve yerlerine kimse alınmamış
tır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Te
şekkür ederim. 

Son olaralk, ismail Akçay'm muvaffakiyeti
ni sağlıyan Amerikan seyahatinde federasyon 
ne kadar maddî yardımda bulunmuştur. Mik
tarını öğrenmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — İki kişi gitmiştir. İsmail ve Hü
seyin uçakla gitmişlerdir. Hatırımda kaldığı
na göre tam rakam ifade edemiyeceğim; yalnız 
ikisinin masrafı 25 bin lira civarındadır. 

BAŞKAN — Niyazi Özgüç buyurun. 
NİYAZI ÖZGÜÇ (Sinop) — Sayın Baka

nın izahlarına göre spor faaliyetleri iyi bir in
kişaf halindedir. Bunu sağlıyan Umum Müdü
rün de bunda bir hissesi olduğuma göre, acaba 
niçin değiştirildi veya istifaya zorlandı? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Umum Mü
dür istifa etmiştir. Yine kendi bünyemizde 
bir vazifeye talibol muştur. Spor - Totoda müşa
virliğe tarafımızdan tâyin edilmiştir. 

B A ŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Ba

kan 1966 yılı içinde yapmış olduğu bir Güney 
gezisinde, Antalya civarında bir yüzme havımı 
projesinin hazırlandığını ve ihale edileceğini 
beyan ettiler. Bu ihalenin yanılmamış olması
nın sebebi nedir? Mail1? inhidam ran^rıı alıp 
da bup*ünkü îlkindi M'i^î L'^e iştirak erlen An-
talyaspor sahasındaki tribünler bu yıl inşa edi
lecek ™VHr? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK rDe-
vamîa) — Antalya'da yapılması karargir olan 
yüzme havuzunun bilûmum hazırlıkları tamam
lanmıştır, en yakın bir zamanlda ihaleye çıka
rılacaktır. Antakya stadında benim de gördü
ğüm, maili -înlhldam olan yer yıktırılacak, ve ye
niden inşa ettirilecektir. 

BAŞKAN — Saym Bakan, Saym Yûsuf Z-
va Bahadınlı Başkanlığa gönderdiği bir yazı 
île zatıâlinizden bir sual sormaktadır. 

Fabrikalarda, ceza evlerinde, köylerde, spor 
ve beden eğitimi çalışmalarımız oldu» mu, ol
duysa neler yapıldı ? 
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DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Fabrikalarda, cezaevlerinde her han
gi bir spor çalışmamız olmamıştır. Ve buna da 
bugünkü imkânlarımızla girmek bizim için 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, benim küçük bir ada üzerinde kü
çük bir sualim vardır. 

Erdefc kazasının karşısında küçük bir ada 
var. Bu alda, Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğümün mailidir. Bu adada otel, lokanta gibi 
teslisler vardır. Şimdi sualim şu: Taimamı Be
den Terbiyesinin olan bu adadaki tesislerde 
kışın ne yapılır? Yazın hangi Beden Terbiyesi
nin yüksek zevatı orada keyif çatlar veya na
sıl istifade eder? Bunları öğrenmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Erdek'in 
Ikarşısmda ufacık bir ada vaırdır, Zeytin adası. 
Burası öteden beri Beden Terbiyesinin malıdır. 
Beden Terbiyesi buraya tesisler kurmuştur ve 
her teşkilâtın olduğu gibi, bu teşkilât mensup
ları da yıllılk yaz tatillerini burada geçirirler. 
Eğer buna zevku sefa deniyorsa zevku sefa di
yelim. Tatil geçirmefk deniliyorsa tatil geçir
mek diyelim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahis'ar) — 
Tamam değildir. 

BAŞKAN — Tamamdır. Ef endim bir şe
yin mutlaka cevabını almanız, cevaplandırılma
sı gerekmez. Cevap vermeye mecbur değil bu 
suale. Efendim veröbildiği kadar, bu kadar 
verdi. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Aileler duruyor. 

BAŞKAN — Sayın Ongan buyurun. 
Sayın Akalın usule riayet edelim. 
MİSBAH ONGAN (Siirt) — Spor teşkilâ

tına ait Emlâk Kredi Bankasında 80 milyon li
ralık bir mevduat mevcut mudur?.. Eğer mev
cutsa hangi tarihten beri, orada bdkleimelktedir, 
yine mevcutsa tesislere tahsisatı icalbeden meb
lâğ niçin orada bekler? 

BAŞKAN — Sayın Ongan lütfen daha yak
laşınız ve daha yakından sorunuz. 

MİSBAH ONGAN (Devamla) — Spor - To-
t'o İdaresine ait EmlâJk Kredi Bankası ' uhde
sinde mevduat olaark 80 milyon lira mevcut 

mudur? Eğer mevcutsa tesislere tansisi icâbeden 
bu paranın orada mevduat olarak beklemesinin 
sebebi nedir? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; Emlâk 
Kredi Bankası Spor - Totonun Başibayiiidir. Ku
ponları satar, paraları toplar, gönderir ve 
Spor - Totonun paralan orada toplanır. Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne intikal eden pa
ralar da Emlâk Kredi Bankasında durur. Bu
günkü mevcudumuz 23 - 24 milyon lira civarın
dadır, 80 milyon lira değildir ve biz Emlâk 
Kredi Bankasında bulunan bu paralarımızı ih
tiyacımız olduğu zaman, yapılmakta bulunan 
sportif tesislere sarf ihtiyacı olduğu zaman 
mütaahhitlere veririz ve bu suretle Emlâk ve 
Kredi Bankası bizim bankamızdır ve ihtiyaçla
rımızı kendi paramızla karşılarız. 

BAŞKAN — Son olarak Sayın Eroğan bu
yurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Ba
kandan iki sualim olacaktır. Birincisi; İstan
bul'da mevcut stadlar istanbul'un ihtiyacını 
karşılamakta mıdırlar? Karşılamadığı kanısın
da iseler ne gibi tedbir düşünüyorlar? Bay
rampaşa Stadı hakkında bir fikir, bir mütalâa 
mevcut mudur? Bir. 

İkincisi, İstanbul'da bir kapalı salon ihtiya
cı mevcut mudur? Mevcut kanısında iseler ne 
gibi tedbir düşünüyorlar ? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkaJdaşlanm, bu sualleri 
siorduğu için Eroğan arkadaşıma teşekkür ede
rim. Istanjbul Türkiye'nin en kalabalık şehri
dir. Gerek öğrenci bakımımdan, gerek kulüp ve 
sporcu bakımından en önde güden bir şehridir. 
Şunu da eisefle ifade etmek lâzımgelir ki, İs
tanbul şimdiye kadar sportif tesisler bakımın
dan de en geri kalmış bir şehirdir. Biz bunu 
göz önüne alarak 1967 programlımızda ve onu 
müitaakıp İkinci Beş Yıllık programımızda İs
tanbul için bâzı şeyler düşündük. İstanbul'da 
büyük bir stad mevzubahistir. İstanbul'da bü
yük. bir staddan ziyade bir spor sitesi mevzuu-
baihistir. Bunum yerinin şimdi neresi olduğunu 
ifade etmliyeceğilm, İstanbul'da Yıenlilkapıkla üç 
bin kişilik kapalı bir spor salonu yapılacaktır. 
Demin de arz ettim, projeleri müsabakaya ya
kında çıkacaktır. Bu da kâfi değildİT. İstan-
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ibul içki. İstanbul W<a on bin kişilik 'bir (kapalı spor 
salonu yapılmak üzere bu yıl, 1967 yılında prog
ramımıza lüzumlu tahsisatı koymuş bulunmak
tayız ve bumu da Mâlthatpaşa civarımda bir ar
saya yapmak arzusundayız. Bunun için de ge
rek sıtad yerini tâyin ve gerekse kapalı spor 
salonu yerimi belediye ile bir anlaşmaya var
mak için bütçe sonumda bir heyetimiz İstan
bul'a gidecektir. Bundan başka Çukurlbostan 
namı ile mâruf yer tarafımızdan istimlâk edil
mek üzeredir. Burası ya bir atletizm sahası 
veya bir futbol sahası haline getirilecektir. Fe-
ııerlbahçe Stadı yapılmaktadır, bu o tarafın ih
tiyacını karşılıyacaktır. Bundan (başka İstan
bul'da semt sahaları elde etımek mecburiyetin
deyiz. Bu semıt sahalarının yanı başında gayet 
ucuz, fazla paraya çıkmıyacak olan, âdeta se
yircisiz kapalı spor salonları yapmayı düşünü
yoruz. Ccvalben arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakerenin yeterliği önergesini oya koymadan 
evvel sıradan bir milletvekiline söz verece
ğim. 

Sayın Sadi Binay yerine Sayın Ömol Sakar. 
Sakar arkadaşımız yeriue de Sayın Barlas 

Küntay. Buyurun. Sözlünüz on dakika ile kayıt
lıdır. Lütfen ona göre düzenleyiniz. 

BARLAS KÜNTAY (Buma) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bütün dünya memleketlerinde açık ve ka
palı, oyun, jimnastik ve spor tesisleri, toplu
mun fikir gelişmesi yanında, fizik ve ruhî ge
lişmesine hizmet eden imkân ve vasıtalar ola
rak mütalâa edilmekte; bunlardan yoksun olan 
cemiyetin yetiştirme fonksiyonunu tam yapa-
mıyacağı kabul olunmaktadır. 

Çağdaş uygarlığa erişmek ve ayak uydur
mak medbuıiyetino olan bizim de, daha yetişme 
çağındaki gençlerilmiızi beden eğitimi faaliyet
lerinin minnetlerinden kendilerini faydalandır
ılmayı artık önplânda almamız zamanımız gel
miştir. 

1938 yılımdan beri uygulanmakta olan 
3530 sayılı Beden .-Terlbiyesi Kanunu, amatör 
sporumuzun bugünkü seviyesine gelmesinde, 
amâmleket sathına yayılmış, natamam ve yanlış 
da olsa bir spor anlayışının yerleşmesinde, 

•sporla ilgilenenlerin keyfiyetten çok kemıiyeit 
bakımından müşahede edilen artışında, saha ve | 

•tesislerin yapıım ve onarımında büyük rolü bu
lunmakla beraber; işleyiş baknmından mükelle
fiyet, tâyinle gelen eşhasla federasyonların 
idaresi giibi antidemokratik hükümleriyle ve 
uzun zaman tatbikatında raslanan ıboşluıkları 
ile, ilgililer nezdinde itimadını kaybetmiş, yıp
ranmış, çıkarılan talimatnamelerin çoğu zaman 
biribirini nakzeden hükümleriyle spor işlerimizi 
hir çıkmaza sokmuştur. 

{jienel müdürlüğün fonksiyonu bugün, ku
ruluş maksadını yerime getirmeye hiç yaklaş-
ımadan, sadece Cemiyetler Kanununa göre te
şekkül etmiş bulunan bilhassa profesyonel spor 
kulüplerinin faaliyetlerini düzenlemekten ileri 
gidememektedir. Gerçek budur. Bundan da za
man zaman türlü ihtilâflar ortaya çıkmış
tır. 

Mükellefiyet, saha ve tesis yapımı, çalış
malarının sıklet merkezini teşkil eden 3630 sa
yılı Kanun; yiirnii dokuz semeliik uzun devre için
de her iki fonksiyonundan, mükellefiyet gilbi 
ya tamamen ayrılmış, ya da plânsız iş tutumu 
ve siyasi tesirler dolayısiyle gayesinden uzak
laşmıştır. Bütün vatandaşları ilgilendiren hü
kümleri yavaş yavaş yürürlükten kalkmış ve 
işlemez bir hale girmiştir. Vatandaşların fi
zik ye moral eğitimini yönetecek bir teşkilât 
olarak kurulan Beden Terbiyesi Geıruel Müdür
lüğü; değil okul dışı vatandaşlarla meşgul ol
mak, fakat bir milletin temeli ve istikbali olan 
gençliğin yüzde doksanını içine alan okul ça
ğındaki ve içindeki gençleri tamamen ihmâl et
miş, hiç denecek bir ilgi dâhi gösterememiş
tir. Haftada bir saatlik beden eğiıtimi darsinin 
tatbikatı dışımda okul gençliğinin sportif faali
yetleri tamamen ortadan kaldırılmış, kemdi hal
lerine bırakıldığı esefle müşahede edilmiştir. 
Bu ise, yaşamak azıminde bulunan bir milletin 
geleceği için ciddî endişe ve tehlikelerin baş
langıcı olalbilccek değerde sosyal bir problem 
olmaya müsaittir. 

Bugünkü Bed'en Terbiyesi Genel Müdür
lüğü; ne okul gençliği ile ilgilenmekte, ne her 
yaştaki vatandaşların boş zamanlarını değerlen
direbilmektedir. Beden Terbiyesi Kanunu ve 
Teşkilatı bu sebeplerle her yönü ile işliyemez 
bir hale gelmiştir. Nitekim mezkûr kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplanan 

I geniş kadrolu spor şûralarının umumi istekleri; 
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bu kanunun behemaJıal değiştirilmesi mezkezin-
deydi. ileri sürülen sebeplerin başında, kanu
nun antidemokratik veçhesiyle, bilhassa fede
rasyonların seçimle teşkil edilmemiş olmaları 
gösteriliyordu. 

Sağlam temellere ihtiyacı bulunan Türk 
Milletinin yarını; ancak ve ancak, bugünden 
milletin ruhî ve f i m kültürünü beslemek ka
dar, bedenî yapısı üzerinde de ilmî metotlara 
sadık kalmak ve sağlık kurallarının icaplarını 
yerine getirmek suretiyle fizik kültürünü tat
bikle garanti altına alınabilecektir. 

İlkokuldan üniversite sonuna kadar, okul 
için gençliğin beden eğitimi - jimnastik,-oyun, spor 
ve izcilik faaliyetleriyle yetiştirilmesi; 'bütçe, 
saha, salon ve öğretici elemanlara ihtiyaç gös
termektedir. İşte bütün bunların tahakkuku, 
Spor - Toto hâsılatından Millî Eğitim Bakanlı
ğına okul gençliği için spor tesisleri yapmak 
üzere bir miktar yardım yapılması ile mümkün
dür. 

Kurulduğu günden bu yana müsbct bir ge
lişme gösteren Spor - Toto İdaresinin bâzı mas
raflardan gerekli kısıntıyı yaparak Türk genç
liğine gerekli hizmeti yapması lâzımdır. 

Böyle düşünen ve böy]e yapanlar Türk 
gençliğinin gerçek dostu, Türkiye'nin geleceği
nin de yapıcıları arasında yer alacaktır. Kulüp 
ve federasyonlar eliyle yürütülen sportif faali
yetler dışında kalan her yaştaki - okul dışı -
vatandaşın rekreaktif faaliyetleri, kampları, 
yurt gezileri ve yaşlarına uygun sportif meş
guliyetlerinin bir düzene konması suretiyle 
onların da bedenî güçlerini artırma yolu tutul
malıdır. 

Kısaca, birinci derecede dimi gençliğini 
içine alan ve kulüple okul dışında kalmış va
tandaşların boş zamanlarını değerlendiren, 
saha, salon, tesis ve malzeme yapımını ilmî prog
ramları ile tabaîkkuk ettiren ve Devlet yar
dımını federasyonlara kadar intikal ettiren 
bilhassa, sayıları 4 milyon 700 bini bulan ilko
kul çağından üniversiteye kadar okul gençli
ğinin sportif karşılaşmalarını ve beden eğitimi
ni yürütmesi suretiyle, sağlam karektcrli ve 
sağlam vücutlu nesli yarına aktarmak vazife
sini de yapacak yeni ;bir teşkilâta şiddetle ih
tiyaç vardır. 

Bunun için; okul içi ve okul dışı gençliğin, 
işçi kütlesinin, Silâhlı Kuvvetler mensupları
nın, diğer resmî ve özel sektör mensuplarının, 
bütün spor çalışmalarının ahenkli ve işbirliği 
halinde yürütülebilmesi için teşkilâtın bir 
«Gençlik ve Spor Bakanlığı» tarafından idaresi 
şarttır. 

Bu arzularımızın, gerçekleştiğine, iyi niyet
lerine ve müsbet gayretlerine her vesile ile 
çahidolduğumuz Sayın Ocak ve arkadaşlarının 
zamanında şahidolmayı istemek hakkımızdır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 

üzerindeki görüşmelerin kifayetini saygıyla arz 
ederim. 

Adana 
Sabahattin Baybora 

Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 

üzerinde yeteri kadar konuşulmuştur, 'kifayeti 
müzakereyi arz ve talebederim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Sayın arkadaşlarım, Beden Terbiyesi gibi 
vatandaşların, yurttaşların ve gençliğin moral 
eğitimiyle ilgili bir mevzuun, milletvekilleri 
kâfi derecede konuşmadan yeterlilk (kelimesi 
doğru değildir, caiz değildir. 

Diğer taraftan bu kürsüden zaman zaman 
da bir çok arkadaşlarımın ve bendenizin şikâ
yette bulunduğumuz üzere altı milletvelkili ko
nuşturulmadan yeterlik önergesinin Başkanlık 
tarafından oya 'konulmam İçtüzüğün açık hü
kümlerine ve Anayasanın 'milletvekillerine ta
nıdığı söz hak ve hürriyetine ve bu söz hak ve 
hürriyetini titizlikle korumak vazifesiyle mü
kellef ve bu İçtüzük ve Anayasayı hâkim kıl
mak vazifesiyle yükümlü olan Başkanlığın 
görevleri ve görevlerini tanzim eden hüküm
lerle bağdaşmaz haldedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir Meclis kendi İç
tüzüğünü değiştirebilir, hükümleri beğenmiye-
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bilir. Anayasanın 85 nci maddesi Meclislerin 
kendi İçtüzüklerini kendilerinin yapacağını 
âmirdir. 2 Mayıs 1927 senesinde tanzim edil
miş olan ve bugün geçici bir madde ile yürür
lükte bulunan İçtüzüğün bundan 40 sene evvel 
tanzim edilmiş hükümleri dahi bugünkü tatbi
katı haklı gösterecek istikamette değildir ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu hükümleri tetkik 
etmişler ve bu hükümlerin tetkikinde görmüş
lerdir ki, altı milletvekili konuşmadan yeterlik 
önergesi verilemez. Yalnız Yüce Meclisiniz 
maalesef birkaç senedir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul müza
keresi mi yapıyoruz, yeterlik önergesinin aley
hinde mi konuşuyoruz? 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Yeterlik önergesinin aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterliğin aleyhinde 
konuşuyorlar. Yeterliğin aleyhinde konuşur
ken Sayın Sarılbrahimoğlu, bu Mecliste altı 
yıldan beri vukubulan tatbikat ve içtihat ha
linde teşekkül etmiş movzuatı yeni baştan 
tenkid ediyor, dinliyoruz. Her gün bu mesele
ler tartışılmış ve artık tatbikat Meclis huzu
runda kâmil mânasına ulaşmıştır. Ama Sayın 
Sarılbrahimoğlu tekrar eski konudaki müna
kaşaları devam ettiriyor. 

Buyurun efendim. 
KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlar, bâtıl emsal olamaz, 
diye bir hukuk kaidesi vardır... 

BAŞKAN — Sayın İbrahimoğlu, Meclisin 
kararı bâtıl olmaz. Bu Meclisin kararı ile vü
cut bulan bir hal ortadadır. Bu sebeple çok ri
ca ederim, iki gün evvel de Sayın Kasım 
CKilek'in bu kürsüden vâki beyanı üzerine yeni 
baştan müzakere edilmiş ve Meclis karariylc 
tekrar husule gelmiştir. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, ben yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz aldım. Yeterliğin neden 
doğru olmadığını da İçtüzük ve Anayasa hü
kümleri ve teorübeme istinaden beyan etmek 
hakkına sahibim. Bir kere Sayın Ataöv'ün din-
lemiye ihtiyacı var, dinlesin... (Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv'ün anlaşılmıyan müdahale
leri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv.. Sayın Ataöv!... 
Müdahale hakkınız yok, rica ederim. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reise de rica ediyorum, son derece 
mühim bir Anayasa mevzuu üzerinde bulundu
ğumuz kanaatindeyim ve bir de takrir hazırla
dım bu bapta. Sayın Başkanlığa sözlerimi bi
tirdikten sonra takdim 'edeceğim. Onun için 
lüzumsuz yere sözümü arkadaşlar keserek uzat-
masalar iyi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, grup ve encümen 
sözcülerini 85 nci madde imtiyazlı kabul et
miştir. İçtüzüğün 83 ve 84 ncü maddeleri 
okunursa, açıkça mebusların söz hakkından 
bahsettiği görülür. 85 nci maddenin 3 ncü fık
rasındaki grup ve encümen sözcülerinin imti
yazlı okluğunu söylerken bunların mebus olup 
olmadığı hususu üzerinde durmamış, sadece 
grup ve encümen sözcüleri, demiştir. Mebusla
rın söz hakkını ayırmış ve hattâ aynı madde
de, son söz mebuslarındır, denilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların müza
kere usulünü gösteren 103 ncü maddenin 2 nci 
fıkrasında da «Lehinde, aleyhinde ve hakkında 
söz istiyenlerden en az ikişer mebus konuşturul
madan yeterlik önergesi oya konulamaz.» den
miştir. Anayasanın 85 nci maddesinin son 
fıkrasındaki bu madde İçtüzüklerin, Meclis 
idaresinin İçtüzüklerle tanzimine dairdir. Son 
fıkrada; «Meclisler, kendi kolluk işlerini Baş
kanları eliyle düzenler ve yürütürler.» demek
tedir. Yine Başkanların vazifesinden bahseden 
İçtüzük hükmü 203 ncü maddenin 2 nci fık
rasından; «Bu nizamname ahkâmının tatbiki», 
3 ncü fıkrasındaki; «Müzakerelerin idaresi Baş
kanlara mevdudur.» der. Yine... 

BAŞKAN — Sayın İbrahimoğlu... 
KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bitiyor ofendim. 

BAŞKAN — Bitiyor diyorsunuz, bitmiyor.. 
Çok rica ederim, yeterlik önergesi aleyhinde 
konuşacaksınız. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla). 
— Onun aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarılbrahimoğlu, beni 
dinleyiniz efendim. Başkanların vazife ve salâ
hiyetlerini burada müzakere etmeye konu mü
sait değildir. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, yeterliğin aleyhinde konuşuyo-

,_ rum; akla, mantığa, ilme, bilgiye dayanarak 
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konuşuyorum, boş lâf etmiyorum. Rica ederim 
sözümü kesmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, Başkan
lığa karşı bu şekilde hakaret etmeyiniz. Başkan
lık sadedi tâyinde muhtardır, serbesttir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Başkanlık da benim buradaki konuşma hakkı
mı müdafaa ile mükelleftir, kısıtlamakla değil. 

BAŞKAN — Sizi tekrar sadede davet ediyo
rum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sadetteyim. Sadedin içindeyim. 

BAŞKAN — İkinci defa sadedin dışına çık
tığınız takdirde konuşup konuşmamanız hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sunabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada sadece ye
terlik caiz değil, olmaz deyip, ileri geri birtakım 
edebî lâflar ederek inmek niyetinde değilim. 
Maalesef Başkanlık yanlış bir tutumun içindedir, 
tenkide de tahammülü yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, ikinci 
defa zatıâlinizi sadede davet ettiğim halde yeter
liğin aleyhinde konuşmanız gerekirken, usulî me
seleleri mevzuubahsetmek suretiyle konuşuyorsu
nuz. Sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim. Bu
nun için Yüce Meclisin oyuna başvuracağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Sarıibrahimoğlu yeterlik aleyhinde söz 

'istemiş ve kendisine usul muvacehasinde söz ve
rilmiştir. Fakat iki defa sadet dışında beyanda 
bulunmuştur. Başkanlık bunu böyle takdir et
miştir. Bu balkımdan İçtüzüğün maddei mahsu
suna göre bu konuda iki ihtara rağmen bir türlü 
sadede girmediği için konuşmasının kesilmesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyuran Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Teşekkür ederim Sayın Reis. Maalesef burada 
söz hakkımı gasbediyorsunuz. (Mikrofon kesildi) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. Mec
lis kararma saygılı olunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Tarih sorar hesabını ve sormuştur. Sormuştur, 
sormuştur! 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mese
leler 6 kişi konuştuktan sonra yeterliğin oya ko

nulup konulmıyacağı meselesi, bu Mecliste 6 
yıldan beri yapılan tatbikatta bu şekilde tecelli 
etmiştir ve bu meseleler zaman zaman bu kür
süden fırsat zuhur ettikçe münakaşa edilmiş 
fakat Yüce Heyetiniz daima bunun böyle uygu
lanmasını kararlaştırmıştır. Şimdiye kadar bu
nun aksine hiçbir tatbikat vukubulmamıştır. Çok 
daha yeni bir vakıayı Yüce Meclisin huzuruna 
arz etmek isterim; Bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmelerin yeterliği bahis konusu olduğu bir 
sırada Sayın Kasım Gülek de son defa olmak 
üzere bu konuya temas etmiş ve fakat.Yüce Mec
lis eski uygulamasını devam ettirmiştir. Bu 
/kürsüde yeterlik önergesi aleyhinde söz alıp da 
eskiden müzakere edilmiş ve karara bağlanmış 
meseleleri ve içtihat haline gelmiş kararları yeni 
baştan burada müzakere etmeye mesağ bulun-

;mamaktadır. Kaldı ki, münakaşa ettiğimiz mese-
' le yeterliğin aleyhinde konuşmayı icabettiren 
bir meseledir, bir usul meselesi de değildir. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
' Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 445 000 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 12 208 352 lira ki, toplam olarak 
17 653 361 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira, 
12.000 Personel giderleri 3 162 796 

BAŞKAN — Kabul edemflteır... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 075 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 504 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
15.000 

Lira 
54 200 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edesnüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 139 000 
BAŞKAN — Kabul ededller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenlDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 
BAŞKAN — Kabul ©denlDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

BAŞKAN — Kabul edemfter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 12 005 001 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 138 350 
BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler...'Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan ve ka

bule iktiran eden bölümleri ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birin
ci madde bölümleri ile birlikte aynen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 17 653 361 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bölümlerini okutuyorum. 

Bölüm 
61.000 Kurumlar hasılatı ve payları 

BAŞKAN — Kabul edetnlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 
BAŞKAN — Kabul edetnUer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
800 002 

250 000 

5 001 

72.000 özel gelirler 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 

14 598 358 
Kabul edenller... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

İkinci maddeyi okunan ve Yüce Heyetin tas
vibine iktiran eden bölümleri üe birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1967 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 30.5.1941 tarihli ve 
4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1967 bütçe yılında kullanılamaz. 

— 307 — 



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 O : 2 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri har-iç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödenek
lerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Futbolda müşterek bahis ha
sılatından elde edilecek gelir spor tesisleri iş
letmelerinden, spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler ve basımevi gelirleri bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 
63.000 ncü bölümlerine gelir, diğer taraftan 
bağlı (A/1) işaretli cetvelin (12.911 12.912, 
14.571,14.573 ve 15.921, 15.923, 15.926 ve 15.116) 
ncı (A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli 
(A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli 
cetvelin 32.100 ve 34.720 nci maddelerine öde
nek kaydına, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölge
ler paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden 
elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvelde 
gelir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.200 ncı mad
desine ödenek kaydına Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan 
kısım, ertesi yıla devir ve birine! fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi tümü itibariyle açık 
oylamaya labidir. Bu sebeple oy kupaları gez
dirilmek suretiyle oylama muamelesi icra edile
cektir. Gezdiriniz. 

3. — Vakıflar Genci Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bilice Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi: 1/290; Cumhuriyet Sena
tosu 1/706) (Millet Meclisi S. Sayısı : 195; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 566) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde müzakereye geçiyoruz. Lütfen 
ilgililer yerlerini alsınlar. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
söz almış olan grup sözcülerinin isimlerini oku
yorum. C. H. P. Grııpu adına Sayın İhsan Ka
badayı. M. P. Grupu adına Mustafa Akalın, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Emin Gündoğdu, 
T. 1. P. Grupu adına Sayın Yahya Kanbolat, 
A. P. Grupu adına Sayın Abıbas Ali Çetin. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Kabadayı buyu
runuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ABINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı Bütçesi üzerinde O. H. P. Grupu adına gö
rüş ve mütalâalarımızı bildirmek üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. Türk Milleti, 
tarihi boyunca maddi hiç bir karşılık bekle
meden; insani, dinî, hayrî ve içtimai duygularla 
ıbııgün sayısı 10 bini geçen ve maddi değeri mil
yonlar üstünde, mânevi değeri ise nesillerimize 
daima gurur ve şeref verecek olan Hanlar, ha-
nıaımlar, bedestenler, çcşmele;, köprüler, ker
vansaraylar, türbeler, camiler, çiftlikler, zeytin
likler ve hastahaneler, gelir kaynaklan ile ve 
tanzim ettikleri vakıfnamelerle vakfetmişlerdir. 

Bu ecdat bergüzar.ları, halen adını taşıyan 
bir Genel Müdürlük tarafından muhafaza ve 

(1) 195 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın 
sonuna eklidir. 
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idare edilmektedir. Yeryüzünde gelmiş geçmiş 
hiçbir milletin ecdadı; ahfadına maddi ve mâ
nevi değerleri bu kadar büyük içtimai yardım 
müesseselerini ve tarihî eserleri bırakma
mışlardır. Bu hususu meşlhur Avusturyalı 
müsteşrik Mr. Sehmitt Türk Ticaret Yolları 
adındaki eseriyle gayet güzel anlatmıştır. Bir 
pasajında şöyle yazar : «Ortaçağda Selçuk 
Devletinin hudutlarından içeri girdiğiniz an
dan 'itibaren her istikamette giden yolları, yol
lar boyundaki köprüleri, hanları, kervansaray
ları, darüşşifaları ve seJbilleriyle her türlü iç
timai kıymet Allah rızası için huzur duygula-
riyle yürütülür. Bunları devrin zenginleri ha
kanları, sultanları yapmıştır. Hiçbir karşılık 
beklemeden yapmışlardır. Bugünün Avrupası 
içtimai yardım müesseselerinde ne kadar yük
selttiğini iddia ederse etsin Ortaçağdaki Sel
çuklu Devletinin bu yoldaki seviyesine kavuş-
mıyacaktır» der. O gün için ecdadımızın Ana
yasası yoktu. Sosyal adalet mefhumlarını 
(bilmezdi. Ancak ecdadımızın ahlâk yasası, ha
yır yasası, din yasası vardı ve bu duygularla 
yapardı ve hiçbir zengin bugünkü zenginlerin 
pek çoğunda olduğu gibi, zenginliklerinin vâ
risleri için mal bekçisi değil, hayrın, hasena
tın, insanlığın bekçisi idi. Gelmiş, geçmiş bu 
hayırlı eserleri görerek bugünkü zenginleri
mizin bu yolda hayırlı müesseseler kurmasını 
temenni ediyoruz. 

Vakıfların insanî ve kutsal yönlerini anla
mak için, Karatay vakfiyesinden büyük bir 
pasajı söylemeden geçemiyeceğim. Vakfında 
zengin, fakir, Müslim, gayrimüslim, 3 gün hiç
bir şey beklemeden hiçbir bedel alınmadan ye-
dirilir, içirilir. Eğer misafir yetimse ve öksüz-
se bir çift de ayakkabı hediye edilirdi. Şunda-
ki insanlık duygusunu, hayır duygusunu gö
nülde yaşayıp da ecdadınız namı hesabına if
tihar etmemek elden gelmez. 

Tarihimiz boyunca vakıf müesseselerine 
özel bir ehemmiyet verildiği bir müddet : Se
riye ve Evkaf Nezareti adı ile, bir Bakanlık 
olarak hizmet gören vakıfları, bilâüıara Dev
let teşkilâtı içinde, Başkanlığa bağlı kuruluş
lar arasına alınarak, bir Genel Müdürlük ha
line getirildiği 'görülür. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana vakıf
lara ait müteaddit kanun ve nizamnameler çı

karılmış ise de; evvelâ vakıfnamelerin tatbi
katı, sonra da bu eserleri koruma ve yaşatma 
bakımından, gereken gayeyi sağlamamış ol
duğu, açıkça görülür. 

Ayrıca uzun yıllardır; mevcut vakıf eser
lerine Medeni Kanunun tesis hükümlerinin ağır 
'oluşundan, yenileri de ilâve edilememiştir. Bu
nun içindir ki, gelişen ve değişen iktisadi, sos
yal ve kültürel şartlara göre Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerini daha rasyonel ve 
ekonomik şekilde tahakkuk ettirecek, yeni bir 
teşkilât kanununa kavuşturulmasına şiddetle 
ihtiyaç vardır ve böylece mevcut vakıflara ye
nilerini de tesis etmek imkânı doğmuş olacaktır. 

Elimize gelen bütçe tasarısı tetkik edilirse, 
bu muhteşem teşekkülü yaşatmak, idare etmek 
ve beklenen içtimai gayeyi tahakkuk ettirmek
ten yoksun olduğu açıkça görülür. 1967 yılı 
için Vakıflar, kendi kaynaklarından sağladığı 
32 milyon 785 bin lira ve Hazine yardımı ola
rak da 20 milyon 650 bin lira ile ceman 53 mil
yon 435 bin liralık bir gelir bütçesi, aynı mik
tarı da cari ve yatırım harcamaları ile, sermaye 

teşkili ve transfer harcamalarına tahsis edip 
gider bütçesi olarak kabul etmiştir. 

Gelir kaynaklarının başında 19 milyonla ki
ralar gelmektedir.. 6570 sayılı Kanunun 2 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değisjtirilmesi ile kira 
geliri yüzde yüz artmış ise de bunun üzerinde 
biraz durulursa aynı gelirin aynı miktara gö
re artacağı kanısında bulunmaktayız. Bunu 
takiben de 6 milyon 772 bin lira ile hasılat ve 
2 milyon 700 bin lira ile de Türkiye Vakıflar 
Bankasının yer aldığı görülür. Türkiye Vakıf
lar Bankasının 50 milyonluk sermayesinin % 
55 ini Vakıflar Genel Müdürlüğü taahhüt et
miş ve karşılığı olan 27 milyon 500 bin lira
nın halen tamamını ödemiştir. Onbir senelik 
mazisine rağmen diğer bankalarla mukayese
sini yaparsak; yıldan yıla gelişen bir hızla t e 
rakki eden memleketin iktisadi ve ticari haya
tında beklenen hizmet ve ıgayre'ti başarı ile ya
pan, çok kısa sayılan mazisine rağmen her 
yönden gelişip inkişafa mazhar olması ve eriş
tiği rantabilitesi ile de diğer bankalara örnek 
gösterilecek bir banka haline geldiğini ifti
harla görürüz. Bu bankanın halen 71 şubesi 
faaliyettedir. 1967 yılında o a 10 şulbesinin 
faaliyete geçeceğini müjdeli bir haber olarak 
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öğrenmiş 'bulunmaktayım. Bankanın 1965 yılın
da safi kârı 8 milyon iken 1966 yılında bu kâ
rı 10 milyon lirayı geçmiş bulunmaktadır. Bu 
bankayı kısa zamanda bu muvaffak seviyeye 
ulaştıran, başta genel müdür olmak üzere, bü
tün idareci ve memurlarına GTrupum adına te
şekkür ve şükranlarımızı bildirmeyi bir borç 
bilirim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıfların yüz
de yüz şartlarına uymamakla berajbcr, İstan
bul'da 360 yataklı Gurejba Hasta'hanesmi aynı 
arazide yapmakta olduğu 20 milyon liralık mo
dern ihastahane inşaatını muhtelif illerimizdeki 
30 aded Vakıf öğrenci yurtlarını muhtelif vi-
lâyetlerıdeki 18 aded imaretleri ve ayrıca muh
telif şehirlerimizde yaptığı ve yapmakta ol
duğu işhanları, oteller ve motelleriyle ve sonra 
âmâ ve muhtaçlara yaptığı yardımlariyle mıem-
leket çapındaki tekmil sosyal hizmetlerinden 
dolayı Büyük Meclisin huzurunda grupum adı
na Sayın Bakana Genel Müdürüne ve teşkilât 
mensuplarına teşekkür ve şükranlarımı ifade et
meyi bir borç bilirim 

Bugün vakıfların elinde bulunan eserlerin 
toüyük çoğunluğu, milleit olarak ecdadımızın 
kurduğu millî pasaport ve millî hüviyetimiz 
mesa)besindeki tarihi eser ve âbideleridir ki, bu
günkü durumu i'lıe çıoğu harabiyete yüz tutmuş 
ıbir haldedir, miktarları 3 500 ün üstündedir. 
Bunların korunması ve eski haline ifrağı için 
'600 milyona ihtiyaç bulunmakta ve mevzuun 20 
senelik ıbir programla ve her sene bütçeye 60 
milyonluk ıbir ödenek konularak, halli gerekir
ken Vakıflara kendi kaynaklarında bu paranın 
teminine imkân olmadığından Hazineye sa
dece her sene için 15 milyonluk yardım yapıl
mak ve bütçesine konulmak suretiyle yürütül
düğü görülmektedir. 

Halbuki bu miktar ise çok azdır. Bu tempo 
ile onarım ve restore işi 60 yılda ancak bitecek
tir. Devlet Plânlama Dairesinin vizesi ile bütçeye 
her ne kadar 15 milyon konulmuş ise de: 5 Yıllık 
Plâna göre Hazinece yapılacak yardımın her se
ne asgari 20 milyon lira devamlılığı prensibini 
kabul ettiği halde, bundan uzaklaşıldığı 1966 ve 
1967 bütçesinden 5 er milyon lira kesildiği, bu 
da yetmiyormuş gibi, Hazine tasarrufu mülâha 
zasiyle % 10 un kısılması suretiyle ecdat bergü 
zarlarının, tarihî âbidelerin tamir işi maalesef çok 

uzun yıllara sirayet etmiş bulunmaktadır. Temen
nimiz odur ki, bu Hazine yardımının biran ev

ci 15 milyondan 20 milyonun üstüne çıkarılması 
e % 10 tasarruf kesintisinden de vazgeçilmesini 

görmek arzumuzdur. 
Dernekler ve köylerde yapılmakta ve tamir 

edilmekte olan camilere yardım için ayrılan 6 
milyonunun geçen yıla nazaran, bir fazlalık arz 
ettiğini ögrüyorsak da yapılan işlere nazaran 
6 milyonun az olduğunu hiçolmazsa 10 milyonun 
üstüne çıkarılmasını grup olarak arzu etmekteyiz. 

Vakıflar İdaresi çok kıymetli tarihî eserlerin 
onarım ve restoresinde ücret ve kadro kifayetsiz
liğinden dolayı, özel ihtisas ve teknik eleman sı
kıntısı çekmektedir. Evet, deminden beri söyle
meye çalıştım; Vakıf, adiyle vakıftır fakat uhde
sine verilen birçok tarihî eserleri bu topraklarda 
gelmiş geçmiş ecdadımızın meydana getirdiği ta
rihî eserleri yaşatmak ve daima Türk kalacağını, 
dışarıya, yabancıya karşı da isbat etmek için, bu 
eserleri korumaya mecburuz. Fakat müesseseye 
geniş hizmetler verilirken bu hizmetleri yürütecek 
teknik eleman, mimar bulunamıyor, zira kadro 
kifayetsizliği vardır. Verilen ücret azdır. Tanı
dığım Yüksek Mimar Ali Saip Ülgen, bu muhte
rem zat, bu eserlerin değerini çok iyi bilen, gönül
den bu eserlere bağlı olan, bunların değerini an
latırken kendinden geçen, gözleri dolarak yâdc-
den bir insandır. Ama o bu kıymete kadroyla bağ
l ı , değil gönülden aşkla bağlıdır. Hiç kimsenin 
Yüksek Mimar Ali Saip Ülgen olmasını bekli-
yemeyiz, o bir müstesna tip idi. Bu kıymetli eser
lerin korunması için kıymetli mimar ve mühen
disleri bu müesseseye toplamak için kısa zamanda 
bir kadro tadilinin yapılmasını ben şahsan zaru
ri görmekteyim. Ayrıca bu işlerin ihalesi 2400 
sayılı Kanuna göre yapılmaktadır. Mevcut kanu
na göre de kim kırarsa ona verilmek kanunun 
âmir hükmü olduğu için, gelişigüzel müteahhit
ler bu restore işlerini almaktadırlar. Pek çoğu 
bu yolda ihtisas ve bilgi sahibi olmadığı için, 
eserler orijinalitesini, değerini kaybetmektedir. 
Böylece grup olarak demek isteriz ki, bu kanu
nun biran evvel değiştirilmesini, bu tarihî eser
lerin bu işten anlıyan ihtisas sahibi insanlara ve
rilecek şekle sokulmasını temenni etmekteyiz. 

Diğer temennilerim arasında şunlar yer al
mış bulunmaktadır. Mevcut Vakıfların envan
terinin tamamlanmadığını duyduk. Arşivlerdcki 
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mevcudu eski vakıfnameleri anlıyan, okuyan, 
tercüme eden değerler gün begün memlekette 
adedi azalmaktadır. Bu varlıklar hayattayken 
mevcut vakıfnamelerin tercümesini, yeni nesille
rin anlıyacağı hale getirilmesini ve dosyalarda 
bulundurulması en büyük arzumuzdur. Ayrıca 
Vakıflar elindeki zeytinlikler ve narenciyenin bü
yük bir külfet olduğunu, İdareyi bir hayli meşgul 
ettiğini, bunun karşılığında da pek uzun boylu 
bir kâr sağlamadığını müşahede etmekteyiz. Bu
nun topraksız köylüye verilmesi ve karşılığında 
da büyük şehirlerimizde iş yerleri, iş hanları ya
pılması temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem Beyler, Anadolu'yu örf, âdet, töre, 
kültür ve tarihî eserleriyle ezelî, ebedî Türk kı
lanı Selçuk Hakanı Alâettin Keykubat Camimin 
başına gelen âkibeti öğrenmişsinizdir. Bir Kon
yalı olarak mütaaddit defalar müracaat ettiğim 
halde ödenek kifayetsizliğinden ele alınamamış
tır. Korkumuz odur ki, eserlerimizi kötü akıbet
ler beklemektedir. Bunun biran evvel ele alınma
sını arzu etmekteyiz. 

Yine Sa'bahat Toktamış imzasiyle bir röportaj
da bir Türk olarak hepimizi üzen bâzı satırlar 
okuduk; meselâ Süleymaniye Camimin Bakırcı-
lar'a bakan tarafındaki vakıf dükkânları bakırcı
lar tarafından zaman zaman satılmış ve bnmı 
Kum vatandaşlar almış ve peyderpey Rum Fe
ner Patrikhanesine vakfedilmek suretiyle o cep
hede bulaman bütün dükkânların Rum patrikha
nesine geçtiğini üzüntüyle okumuş bulunuyorum. 
Ayrıca Rüstempasa Camii minaresinin arsası sa
tılmış, tamir edildiği zamanda aradaki emval sa
hibi tamirine dahi müsaade etmemiş. Ayrıca Pro
fesör Süheyl Ünver'in bu yolda verdiği bilgiler 
daha da hazin; Süleymaniye Camimin bir kapı
sının satıldığı, Ayaısofya camimin minaresinin bi
rinin altının satıldığı, Yeni Cami mahfilinin sa
tıldığı, Lâle Camimin müştemilâtından olan taş-
hanın, 44 odalı taşhanm 43 ünün satıldığı ve er
meni vatandaşlara geçtiği hakikaten hepimizi üze
cek ve gözlerimizi dolduracak örneklerdendir. 
Ben Vakıflar İdaresine grupuım adma, külfet 
olanları satsın, zeytinlik araziyi satsın derken bu
nu, demin anlattığım ellere geçmesine mâni ola
cak tarihî âbide, eser sayılacaklarını da satılın ı-
yarak Türk'ün millî pasaportu, haysiyeti, şerefi, 
varlığı akidesi olarak elde tutulmasını, demin 
bahsettiğim faciaların da biran evvel kamulaştı-

rılarak hakikî haline ifrağını, bu varlıkların vak
fedenlerin ruhlarının azapta bırakılmamasını ar
zu etmekteyim!.. îstanbuldaki hamamların hepsi 
ve hepsi bu hayırsever kişiler tarafından vakfe-
dildiği halde hepsi elden çıkarılmış, sadece ve sa
dece Yenicami hamamı kalmıştır. Bu kaibîl mev
zularda Vakıflar İdaresi hassas davranırsa çok 
memnun kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarımı bitirir
ken Vakıflar İdaresinin memleket ve millete ha
yırlı olmasını temenni eder, bu güzel vakıfların 
vakfedenlerden hayatta olanlarına selâmet, rah
metli olanların da huzurunuzda hayırla ve min
netle yâdeder. Grupum adına cümlenizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalın, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Afyon Karahisar) — Muhterem milletvekilleri, 
geçen seneki Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin tenkidinde Vakıfların hukukî durumundan, 
tarihi gelişiminden, tarihi Vakıf eselerin korun-
-rnaJsından ve tamirinden uzun uzadıya bahsetmiş
tik. Bu itibarla bu sene bu mevzua tekrar girmek 
istemiyorum. 

Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğünün Büît-
cesi üzerinde kısaca duracağız. 
ısene 53 227 562 lira ayrılmıştır. Bu, geçen sene-, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Bütçeden bu 
ki Bütçeye nazaran 2 544 261 liar fazlalık arzet-
mektedir. 

Carî harcaımalr 1966 da 23 746 114 lira iken 
bu sene 26 220 002 liradır ki, 2 473 888 lira cari 
harcatmalarda fazlalık görülmektedir. Buna mu
kabil; 

Yatırım harcamalamndan geçen seneye naza
ran 600 000 liralık bir fark vardır. 

Bu mukayese, tarihî mazisi olan bu ecdat 
yadigarı müessesede de yıldan yıla masrafların 
arttığımı gösterir. 

Kuruluşu, yaşayışı ile muhafazakâr ve müıte 
vaizi bu Umuım Md. lük Bütçesi dahi cari harcama
larına Bütçenin yarısından fazlasını almaktadır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü, elinde akaar ge
tiren büyük değerde gayriımenbuller olmasına rağ
men, kiralardan ancak 19 075 000 lira temin et
mektedir. Bu pek sevindirici bir netice değildir. 

Vakıflar İdaresine bağlı işletmelerden de arzu 
edilen verimlilik elde edilememiştir. 
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Umarız ki, bundan sonraki devrelerde gayreıt 
edilirse gerek kiradaki gayrimenkullerden, gerek
se işletmelerden daha çok gelir ve verim elde 
edilme çareleri bulunabilir. 

ıSaym milletvekilleri; Vakıflar İdaresi içtimai 
hizmetleri cümlesinden olarak memleketin muhte
lif yerlerinden açtığı yurtlarında 3122 öğrenciyi 
barındırmakta keza; 

Vakıf imaretlerinde 8860 fakir ve kimsesiz 
öğrenciye yemek vermekte ve Rahmetli Bezmi-
alem Valde Sultanın vakfı olan Gureba Hastane
sinde 42 240 poliklinik, 2 426 klinik, tedavi ve 1 448 
ameliyatla yaptığı isılhhıi hizmeti de huzurunda tak
dir ve şükranla kaydetmek isteriz. Ve bunun da
ha da artırılmasını temenni ederiz. Geçen sene te
mas ettiğim bir hususa bu sene de kısaca temas 
etmek isterim. Gureba Hastanesindeki hekimlere 
diğer hastanelerdeki tabilbler gibi tazminat öden
mesi ve personelinin de emsallerine göre ayarlan
masını temenni ediyoruz. Ancak öğrendiğimize 
.göre başhekime tazminat veriliyormuş, bunun di
ğer hekimlere de teşmilini münasip görürüz. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünce âmâ ve muh
taçlara yapılan yardımları da şükranla kaydede
riz. Ancak bu âmâ ve muhtaçlara yapılan yar
dımın çok cüzi bir miktara tekabül etmesi karşı
sında mümkünse bu yardımların biraz daha bu
günkü para rayicine göre artırılmasını uygun 
buluruz. Vakıflar Umum Müdürlüğünün bu in
sancıl hizmetlerinin daha çok yaygın olabilmesi
ni can ve gönülden temenni ediyoruz. Bunu temin 
için de biz diyoruz ki, cari masraflar, harcama
lar yıldan yıla artırılmasın. Hazmeden yapılan 
yardımlarla birlikte Umum Müdürlüğünün işlet
melerinden elde ettiği gelirleri bu gibi vakfm 
esas vazifesi olan yollara sarf etsin. Eğer cari 
harcamalar kısılamıyorsa, azaltılamıyorsa işlet
meleri kiralan artırsın. Yani daha verimli şe
kilde çalıştırma imkânını hazırlasın, gelirleri bu 
suretle artırsın ve yukarda arz ettiğim gibi, yar
dım hizmetlerini daha yaygın bir şekilde ifa et
miş, olsun. 

Bu meyanda gene gelirlerin artırılması ba
bında Vakıflar Umum Müdürlüğüne düşen diğer 
mühim bir hizmet de işte bulgun Türkiye'nin 
dört bucağına yayılmış, o hayırsever ecdadımı
zın vakfettiği pek çok vakıflar halen, misalini 
vereceğim biraz sonra, birçoklarından Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün haberi yoktur. Türkiye 
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çapında, Türkiye sathında araştırmaya tabi tu
tulsun, Vakıflar arşivindeki vakıfnameler tetkik 
edilsin. Bu vakıfnamelerde yazılı vakıflar halen 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde midir, de
ğil midir? Bir tetkikten geçirilsin ve binaen
aleyh, bugün hususi şahısların veya özel teşek
küllerin şu veya bu sebeple eline geçmiş bulu
nan vakıfların Vakıflar Umum Müdürlüğü hiz
metine girmesine gayret edilsin. Onun için gere
ken muameleye tevessül edilmiş olsun. Nitekim 
tarafımızdan geçen sene Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne yapılan bir uyarma neticesi Lala Si
nan Paşa vakfına ait 10 bin dönümlük bir çayır 
vakfının izi bulundu ve bugün için 10 milyon 
lira değerinde olan bu vakıf çayırı elinde tut
makta bulunan - benim hukukî anlayışıma göre -
gasp rolünde bulunan kimseler aleyhine açılan 
dâva devam etmektedir. Bunun gibi aynı vakıf
namede şahsan bildiğimiz Lala Sinan Paşanın 
Hicrî 1931 tarihindeki vakıfnamesinde Türkiye'
nin 4 bucağında milyonlar değerinde vakıfları 
mevcuttur. Yaptığım temastan anladığıma fc'öfe, 
bizim uyarmamız neticesi elde edilen, üzerine, 
izine varılan 10 milyon lira değerindeki 10 bin 
dönüm çayırdan gayrı aynı vakıfnamede adı ge
çen muhtelif yerlerdeki vakıflara hâlâ el atıl
madığı, ne durumda olduğu tesbiti hususuna te
vessül edilmediği, bu itibarla gerek bizzat bil
diğim, gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü arşi
vinden daha evvelki -bundan çok yıllar evvelki 
malûmatıma göre arz ediyorum - bildiğim bir
çok vakıflar bulunup, çıkarılmalı ve onların el
de edilmesi hususunda hemen faaliyete geçilme
lidir. Bu suretle de yukarda arz ettiğimiz gibi 
vakıfların geliri de artmış olur. ? 

Aziz milletvekilleri; raporda irat getirmiyen 
gayrimenkullerin satılması derpiş edilmiş. Bu 
satılma keyfiyeti kanuna uygun olsa dahi bun
dan tevakki edilmelidir. Çünkü satmak hiçbir 
zaman vâkıfın arzusu değildir. Şartı vâkıfın 
tebdiline ise gönül razı olamıyor. Vakıflar İda
resinin bir iktisadi kuruluş haline getirilmesi de 
vakfın mahiyet, bünye ve fonksiyonu icabı doğ
ru olamaz kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, halen Vakıflar İdaresinden ma
aş alan imam ve müezzinlerin Diyanet İşleri 
Başkanlığından maaş ve ücret alan imam ve mü
ezzinlerle kıyaslandığı zaman mağdur durumda 
oldu'klarmı biliyorduk ve bunların düzeltileceği 
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vadedilmisti, düzeltiılmemilsse helmem bu yola 
gidilmesini temenni ediyoruz, istirham ediyoruz. 
Keza köy ve dernekler vasıtasiyle hayrat cami
lerinin yapımı ve onarımlarına yardım miktarı 
için 10 milyon lira kadar para konmuş. Bunun 
da biz az olduğunu iddia ediyor ve bu hususta 
Umum Müdürlüğün bu yardımları esirgememe
sini istirham ediyoruz. Geçen sene temas ettiğim 
gibi, bir nokta daha var, Kanunu Medenide te
sis müessesesi bizim anladığımız mânada, vak
fın yerini tutmadığı cihetle, geçen sene bunu 
Abbas Çetin Bey de, ben de ve birçok arkada
şım da temas etmişlerdi, bizim ecdat âdeti o gü
zel hayır etme müessesesinin ihyası bakımından 
muhakkak eski vakıflara uygun bir mevzuatın 
getirilmesi hususunda çalışmaya girişilmelidir. 
ve bunda geç kalınmamalıdır. Bir de gene gez
diğimiz yerlerde gördüğümüz üzere, vakıflar 
bölge müdürlerinin birçoklarının bu meseleye 
ciddiyetle eğilmediklerini, tam mânası ile bu 
işin, bu vakıflar meselesinin ehli olmadıklarını 
müşahede ettik. Bunların da Umum Müdrülük-
çe şöyle bir taramaya tabi tutularak vakıf mev
zuunu anlıyan ve vakfm bünyesine kendisini 
vermiş olan, buna inanan kimselerin tâyini hu
susunda gayret sarf edilmesini istirham ediyo
ruz. 

Demin bir arkadaşımız da temas ettiler; ben 
de o noktaya temas edeceğim. Bugün Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivinde öyle çok, miktarda 
ve çeşitli yazılarla, vakıfnameler var ki, bugün 
birkaç mütehassıs zat ancak bu yazıları okuya
bilmek imkânını buluyorlar. Günün birinde 
- Allah onlara gene uzun ömür versin, ama mu
hakkak günün birisinde - bu yazıları okumak 
daha çok zorlaşır, okumak işinde daha çok zor
lukla karşılaşmak mukadderdir. Bu itibarla 
mümkünse bıına ayrıca bir hassasiyet gösterilip 
okunması ihtisas istiyen bu vakıfnameleri gene 
asıllarının muhafaza edilmesi kaydı ile yeni ya
zıya çekilmesi işinin biran evvel yapılmasını 
ehemmiyetle istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, bir dakikanız 
var, lütfen bu bir dakika içinde bitiriniz. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Vakıflar Bankasının faaliyetleri
ni, ziyadesiyle parlak bulmamakla beraber, yine 
yüz güldürecek nitelikte olduğundan, tebrik et
mek istiyoruz. Bu vesile ile büyük tarihi eser

ler mahiyetinde ve her yönden Türkiye'nin top
rağına sökülmiyecek şekilde çakılmış imzalar 
halinde duran âbideleri ve diğer vakıflar vak
fedenleri şurada rahmetle yadetmek istiyor ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinin gure-
baya, fakir fukaraya, yurtta barınanlara ve Va
kıflar Umum Müdürlüğüne, millete hayırlı olma
sını temenni ediyor, Millet Partisi Grupu adına 
cümlenizi saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Emin Gündoğdu. 

Buyurun efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EMİN GÜNDOĞ

DU (Bingöl) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; ecdat yadigârı olan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1967 yılı Bütçesi üzerinde Y. T. P. 
Meclis Grupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile 
ile Yüksek Heyetinizi Y. T. P. Meclis Grupu 
namına hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; tarih boyunca Devle
tin yanıbaşmda yer alan ve her çeşit din, hayrî, 
imar, kültürel ve sosyal yardım mevzularında 
hizmetler yapmış ve yapmakta bulunan vakıfla
rımızı yaşatmak çabası içinde olan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçesini 1966 yılı büt
çesine nazaran 2 752 161 lira fazlasiyle huzuru
nuza getiren Vakıflar Genel Müdürüne ve men
suplarına teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bugünkü faaliyetlerini özetlemek 
icabederse belli - başlı iki grupta toplamak ge
rekir. 

1. Hayrî ve sosyal hizmetler, 
2. Mevcut gelir kaynaklarını en iyi şekilde 

değerlendirmek, 
Hayrî ve sosyal hizmetlerden : 
a) Ecdadımız hiçbir karşılık beklemeksizin, 

maddi ve mânevi değerlerinin ölçülmesine im
kân olmıyan bizlere emanet ettiği ve bugün bi
rer kamu hizmeti mahiyetini iktisabeden, okul
lar, medreseler, kütüphaneler gibi ilim ve tahsil 
müesseseleriyle hastaneler, hanlar, hamamlar, 
kervansaraylar, zarif çeşmeler, köprüler hülâsa 
sayıları (3 500) ü mütecaviz eski eserlerin 
onarım ve restorasyonlarının en az 600 milyon 
lira gibi büyük bir meblâğla mümkün olabile
ceği ilgililerce ifade edilmiştir. 

Saniyen, 7044 sayılı Kanunla da Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne devrolunan eski eserlerin ona-
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rım ve sair işlerinde sarf edilmek üzere Hazinece 
yapılan yardım miktarı yılda 20 650 000 liradır. 

5 Yıllık Kalkınma Plânı Vakıflar İdaresince 
543 aded âbide ve eski eserin restorasyon ve 
onarımını öngörmüş olduğu cihetle Maliyece ya
pılan bu yardımın kısıtlanmamasını ve plânın 
tabiki için mümkün olduğu takdirde artırılma
sını temenni ederiz. 

Bu cümleden olarak Vakıflar Genel Müdür
lüğünün 1965 ve 1966 yılı içinde yaptığı hizmet
lerden kısaca bahsedelim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1965 yılında 
14 468 000 lira sarfiyle (170) aded ve 1966 yılın
da da 13 500 000 lira sarfiyle (122) aded eski 
eser ve âbidenin ihale edilerek yılları içinde ona-
rıldığı bittekik görülmüştür. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce 1967 yılında da (124) aded 
cami, medrese ve kervansarayların restoresi öngö
rülerek programa bağlanmıştır. 

Gün geçtikçe artan talepler karşısında muh
telif cami derneklerine de yardım yapılması pren-
sibolarak kabul edilmiş, ancak 1966 ilâ 1967 yıl
ları bütçelerine konulan miktar 6 000 000 lira 
olduğu görülmüştür. 1965 yılında bu kısım için 
konulan ödenek miktarı 4 239 604 lira iken 1966 
yılında 6 milyon liraya çıkarılmış, fakat 1967 yı
lında ise her nasılsa bu miktar yüksel t i İm iye rek 

- (6) milyon lira olarak muhafaza edilmiştir. Ka
naatimizce bu ödenek kifayetsizdir. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı 
hayrî ve sosyal hizmetlerin önemlilerinden biri
si de halen (30) ilimizde (3 122) aded orta ve 
yüksek öğrencileri barındıran yurtlardır. 30 
yurttan (3) adedi yüksek öğrenim yurdu olup, 
bunlardan ikisi İstanbul'da, bir kız yurdu da An
kara'dadır... 

1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
(29) yurdunda 2 864 öğrenci barındırılmakta 
iken, 1966 yılında Çanakkale'de (52) öğrencilik 
yeni bir yurt açtığı ve muhtelif vilâyetlerdeki 
yurtlara da (31) normal vp, Doğu depreminden 
zarar gören felâketzedelerin çocukları içinde yi
ne muhtelif vilâyetlere (175) kadro vererek 1966 
yılında cem'an (258) yurt kadrosunu artırmış bu 
suretle yurt adedini (29) dan (30) a ve öğrenci 
adedini de 2 864 ten 3 122 ye çıkarmıştır. Sa
niyen 1967 yılı bütçesine fazla .konulan 800 000 
lira ile 1967 yılında Bitlis, Kilis, Samsun, Erzin-

I can, Denizli, Akhisar ve Amasya'da olmak üzere 
yeniden (7) aded yurdun açılacağını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 1967 yılında yeni-

I den açacağı (7) aded yurt ile 1966 yılında Do-
I ğu'da vukubulan deprem âfetinden dolayı muhte-
I lif vilâyetlere yerleştirdiği felâketzede (175) aded 
I orta öğrenim öğrencisinden ve Çanakkale'de aç-
I tığı (52) adedlik öğrenci yurdu ile diğer vilâyet

lere verdiği (31) aded talebe kadrosundan mü
tevellit Vakıflar Genel Müdürüne teşekkür etme
yi vazife sayarız. 

c) Orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine 
I yaptığı hizmetin dışında ilkokul fardaki fakir ve 

bakımsız çocukların her türlü ihtiyaçlarını sağlı-
yan kampların açılacağı ve bu faaliyet içinde 
1967 yılı bütçesine 40 000 lira ödenek konul
muş okluğu öğrenilmiştir. Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bu hizmeti de şükranla karşılanmış
tır. 

ç) Yukarda arz edilen hizmetler dışında fa-
I kir öğrencilerle muhtaçlar için (3) adedi İstan

bul'da, (18) adedi de diğer vilâyetlerde olmak 
üzere (21) aded Vakıf imaretinin faaliyette bu
lunduğu ve bu imaretlerde (8 860) fakir ve kim
sesiz öğrenciye yemek verildiği ve Vakıflar Ge-

I nol Müdürlüğünce 1967 yılında bu imaretlerin 
I çoğaltılması düşüncesiyle bütçeye fazla konulan 

60 000 lira memnuniyetimizi mucibolmuştur. 
d) Sosyal hizmetler meyanmda yer alan 

âmâ ve muhtaç kimselere yardım amaciyle 1966 
yılında bütçeye konulan 731 700 lira 1967 yılı 
bütçesine 207 900 lira fazlasiyle 939 600 liraya 

I çıkarıldığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
I e) Vakıflar Genel Müdürlüğünün sağlık, sos

yal hizmetlerinin önemlilerinden birisi de: Bez
ini - Âlem Valide Sultan Vakfından olan İstan
bul'daki Vakıf Gurcba Hastanesidir. İlgililer
den alman bilgiye göre bu hastane halen (360) 
yataklı olup fakir vatandaşların tedavilerini üc
retsiz yapmaktadır. 

1965 yılında (300) yataklı olan Gurcba Has
tanesi 1966 yılında hizmete giren Bevliye Pavi-
yonu ile (360) yatağa çıkarılmıştır. Öte yandan 
mezkûr Vakıf arsası üzerine (575) yataklı tah
minen 20 milyon lira değerinde yeni bir hastane 
inşası 2 nci 5 Yıllık Plâna alındığı, bu plânın 
gerçekleşmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü sağ
lık ve sosyal alandaki hizmetlerine önemli bir hiz
meti daha eklemiş olacağı memnuniyetle öğre-

I nilmiştir. 
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2. Vakıflar Genel Müdürlüğünün ikinci fa
aliyet sahasına giren, mevcut gelir kaynaklarını 
en iyi şekilde değerlendirmektir ki, bunu da belli 
başlı üç noktada toplamak kabildir. 

Edindiğimiz malûmata göre en son j^apılan 
tesbitlerde Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 
bir milyarın üstünde kıymeti olan 20 bine yakın 
gayrimenkulu olup, 6570 sayılı Gayrimenkul Ki
raları hakkındaki Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden önce an
cak bu servetin % 1 nisbetinde 10 milyon lira 
alabiliyormuş, 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin iptaliyle bugünkü kira miktarının 
19 milyona yükseltildiği memnuniyetle öğrenil
miştir. 

Türk Vakıfları sistematik bir Devlet teşkilâtı 
içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ida
re edilegelmiş, mevzuatın müsaadesizliği hasebiy
le, bilhassa Mühasebei Umumiye, Artırma ve Ek
siltme kanunları gibi kanunların vaz'ettiği kayıt
lar ve takyitlerle elindeki bu geniş serveti, çağ
daş usullerle işletemez ve binnetice medeniyet 
ve sanat eserlerimiz olan ecdat yadigârı âbide
lerimizi imar, ihya ve muhafaza edemez duruma 
düşmüştür. Bu itibarla gelişen ekonomik durum 
sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti 
de göz önüne alınarak Vakıflar Genel Müdür
lüğünün faaliyetlerini kısıtlayıcı bâzı kanunlar
da değişiklik sağlamak bu sayede disiplinli bir 
Devlet murakabesinden kurtarmak suretiyle ge
lir kaynaklarını sağlayıcı tedbirleri vaz'eden 
kanunların süratle hazırlanarak Meclislere sevk 
edilmesi zaruri olduğu "kanaatindeyiz. Vakıflar 
idaresinin kuruluşuna ait 2762 sayılı Kanunun 
da bugünkü şartlara kifayet edemiyeceğini anlı-
yan Vakıflar Genel Müdürlüğü, öğrendiğimize 
göre 2762 ve 6760 sayılı kanunlarda lüzumlu de
ğişikliklerin yapılması için Vakıflar G-enel Mü
dürlüğünde çalışmalarda başlanılmıştır. Temen
nimiz bu kanunların biran önce hazırlanarak 
Yüksek Meclislere sevk edilmesidir. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün işletme
leri : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer bir ge
lir kaynağı da, Ayvalık, Antalya ve Aydın ha
valisinde bulunan geniş çaptaki zeytinliklerin, 
malhsulüdür. Vakıflar G-enel Müdürlüğü tarafın
dan 1965 yılında Antalya'da kurulan fabrikada 
idare kendi zeytinlerinin işletmesini yaptığı gibi 

bu mmtakadaki halkın da faydalanmasını sağ
lamış ve halk hizmeti için hayırlı bir teşebbüste 
bulunmuştur. Bu başarısından dolayı idareyi 
tebrik etmeyi vazife biliriz. Ancak 1967 yılı Büt
çesinin (B) işaretli cetvelinin bölüm 62.000, 
madde 62.142 deki zeytinlikler hâsılatının 1966 
yılına nisbeten 68 000 lira ve madde 02.144 zey
tinlikler işletmeleri hâsılatı, kân ve kira na l ı n 
daki kısımda da 603 020 lira ki, cem'an 671 020 
lira, 1966 yılı Bütçesine nazaran noksan tahmin 
edildiği sebebinin neden ileri geldiğinin Sayın 
Bakan tarafından açıklanmasını rica ederiz. 

c) Bunlardan ayrı 623 sayılı Kanunla is
tanbul - Taksim/de inşa edilecek ve işletilecek 
Turistik Otel Anonim Ortaklığına 22 milyon lira 
ile katılan Vakıflar Genel Müdürlüğü, otelin bit
mesiyle işletmecilik hizmetine yeni bir eser ek
lemiş olacaktır. Şirketin bugünkü sermayesi 70 
milyon lira olup, otelin inşaat maliyeti 130 mil
yon lira tahmin edilmektedir. Emekli Sandığı 
Umum Müdür Muavinliği görevinde inşaat ve 
işletmecilik hizmetlerinde başarı sağlıyan Vakıf
lar idaresinin yeni Genel Müdürü bu otelin işlet
meciliğinde de başarı kazanacağından emin bu
lunmaktayız. 

d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün kaynak
larını iyi şekilde değerlendiren mevzulardan bi
risi de bankacılıktır. 

6219 sayılı Kanunla 1954 yılında 50 milyon 
lira sermaye ile kurulan Türkiye Vakıflar Ban
kasına Vakıflar Genel Müdürlüğü % 55 nisbe
tinde iştirak etmiş ve taaJhıhüdettiği 27 500 000 
lira sermaye hissesini tamamen ödemiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün % 56 iştiraki 
olan Türkiye Vakıflar Bankasının 1966 yılı faa
liyeti ile 1967 yılında yapmayı tasarladığı işler 
hakkında kısaca edindiğimiz bilgileri arz etmeyi 
faydalı bulmaktayız. 

Vakıflar Bankası 1966 yılında öz ve yabancı 
kaynaklardan sağladığı büyük imkânlar nisbe
tinde ticari plasmanlarını ve mevduatını geçen 
yıllara nisbeten artırmış ve yurt ekonomisinde 
büyük rolü olan özel sektörün turizm konusun
da yapmakta olduğu yatırımları teşvik için ilgili 
bankalarla ve AÎD arasında imzaladığı esas ve 
tâdil anlaşmaları gereğince turizm kredilerini 
de artırmak suretiyle turizm gelişmesine yararlı 
olmaya gayret etmiştir. 
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Vakıflar Bankası bankacılık hizmetlerine 
1966 yılında Söke, Ankara (Siteler), Afyon, Bi
ga, Çanakkale, Ankara (Anaf artalar), îzmit, 
Kütahya, Konya (Çarşı), Ünye, Çarşamba, Ay
dın ve Nazilli'de cem'an (13) aded yeni şube aça
rak halkın hizmetine âmâde kılmış ve 19>67 yılın
da da yurdun muhtelif yerlerinde yeniden 15 
şube açacağı öğrenilmiştir. Vakıflar Bankasının 
1965 yılı sonu itibariyle, sermaye, ihtiyatlar ve 
karşılıklardan terekkübeden öz kaynaklarının 
toplamı 55 896 075 lira iken 1966 yılı sonunda 
% 3.78 nisbetinde artırarak 58 008 775 liraya 
yükseltmiştir. Vakıflar Bankasının yabancı kay
nakları arasında bulunan T. C. Merkez Bankası 
imkânları ile AÎD fonlarının toplamı 1965 yılı 
sonunda 151 004 905 lira iken 1966 yılı sonunda 
% 26.74 oranında artırarak 191 398 641 liraya 
yükseltmiştir. 

Vakıflar Bankasının mevduat ve plasman 
durumlarına gelince : 

1965 yılı umumi mevduat toplamı 386 232 617 
lira iken 1966 % 31.87 oranında 128 106 859 
lira artırarak 509 339 477 liraya ve 1965 yılı so
nunda umumi plasman mevcudu 426 285 579 
lira iken % 31.87 oranında 139 745 664 lira ar
tırarak 1966 yılı sonunda plasman mevcudu 
566 031 243 liraya yükseltilmiştir. 

Vakıflar Bankasının 1966 yılı bilançosunda 
müşahede edilen büyük gelişmelerde kâr ve za
rar hesabında da olumlu neticelerin elde edildiği 
takdirle görülmüştür. Şöyle ki ; 

Bankanın 1965 yılı safi kârı 8 011 000 lira 
iken 1966 yılında % 41.88 oranında 3 345 909 
lira fazlasiyle 11 365 909 liraya yükselmiştir. 
Kâr durumu 1965 yılında 1964 yılma nazaran 
artışı % 19.12 ve 

1966 yılında 1965 yılma nazaran artışı 
% 41.88 dir. 

Safi kârın sermaye nisbetini ifade eden malî 
rantabilitesi, 

1965 yılında % 17.14 idi, 
1966 yılında % 23.71 e yükselmiştir. 
İlgililerce ifade edildiğine göre Umumi He

yetçe kabul edildiği takdirde 1966 yılı kârın
dan mazbut vakıflar : 

A) Grupu hissesi % 12 hesabiyle 3 300 000 
lira, 

Mülhak vakıflara ait : 
B) Grupu hissesi % 12 hesabiyle 966 101 

lira temettü alabileceklerdir. 

Yukarda kısaca arz ve izah etmeye çalıştığı
mız Vakıflar Bankasının 1966 yılı faaliyeti son 
derece memnuniyeti mucibolduğu cihetle başta 
bankanın Sayın Genel Müdürü ve ilgilileri Yük
sek Huzurunuzda grupum adına tebrik ve tak
dir ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıymetli zamanınızı fazla almamak ve sabrı

nızı tüketmemek için birkaç cümle ile temenni 
ve dileklerimizi arz ederek huzurunuzdan ayrıla
cağım, 

1. Vakıflar idaresine ait mevcut vakıfların 
envanterlerinin biran önce tamamlattırılmasını, 

2. Vakıflara ait eski eserlerden arap harf
leriyle olanların biran önce Türkçeye çevrilme
sini, 

3. Vakıflara aidolup halen kiraya verilen 
'gayrimenkullerin kiralarının, diğer gayrimenkul 
kiralarına nisbeten çok az olduğundan vakıflara 
ait gayrimenkullerin kiralarının yeniden gözden 
geçirilmesini, 

4. Ayasofyanın Vakıflar İdaresine cami ola
rak vakıf edildiğinden bahsedilmektedir, bu hu
susun hakiki durumunun Sayın Bakan tarafın
dan açıklanmasını rica ederiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Büt
çesinin Büyük Milletimize ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan diler, Y. T. P. Grupu adına Yüce Meclisi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adma Sayın Yahya Kanlbolat?... Yoik. 

Adalejt Partisi Grupu aJdına Sayın Abbas 
Ali Çetin. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALÎ ÇETİN 

(Kars) — Muhterem Başkan, nıuhıtere'm arka
daşlarım; VaJkıflar Gemici Müdürlüğü 1967 yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu-
ınun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorujm. 

Kendi görüşlerimizi arzdan evvel Vakıflar 
Genel Müdürlüğünü ve bu Genel Müdürlüğün 
kentlisine ıbağlı bulunduğu bakanı yürekten 
tebrik ederim. Berilden evvel konuşan muhale
fet partisi muhterem sözcüleri, sanki ben ko-
nuşuyormuşum gibi, bu teşekkülün faaliyetle
rini övdüler. Tamamiyle kendilerine iştirak edi
yorum. O derece övtdüler ki, ben de onlar gibi 
Ikanuşacağım, onlar da benim gilb'i konuış'muş ol-
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dular. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, muhali-
ftiyle, muvafıkıyle Mıedlis gruplarının taikdirle-
rinli bu derece kazanımış olmalarından dolayı ken-
dlilenini yürekten telbrlik ©derilim. (Alkışlar) 

Vakıflar Gıenel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı, 
katma bütçeli bir müessesedir. 

Geçen seneki konuşmamda vakıf mefhumu
nun nereden geldiğini, nasıl inkişaf ebtûğini ve 
Cumlıuriyot devrine nasıl intikal etitiğini ge
niş geriiş ara etmişltim. Bu kere o sahalara g(ir-
miyeceğim. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı Bütçesi ve bugünkü faaliyetleri üzerinde 
maruzatta bulunacağım. 

Vakfın menşei dinîdir, islâmîdir, fakat hiz
metleri tamamlyle insanidir. Benden evvel ko
nuşan Cumhuriyet Halk Part'isi sözcüsü arlka-
daşım da Konya'da bulunan Kara'tay vakfını 
buna misâl göster diler, doğrudur. Müslüman 
Türkler vakıf yöluyle din farkı gözetmeksizin 
bütün insanlara hizmet etmişler, onlara yarar
lı vakıflar yapmışlardır. 

Bu kısa mukaddimeden soınra bugünkü Va-
ikıflar Genel Müdürlüğüne geliyorum. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, malûm olduğu üzere, Baş
bakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe haiz, katma büt
çeli bir idaredir. Bu Genel Müdürlük mazbut 
vakıfları idare, mülhak vakıflarla, cemaatlere 
aiıt vakıfları murakalbe etmektedir. Fıaaldyeitle-
rini 3 grupta toplamak mümkündür. 

1. Tarihî ve ım'iınıarli kıyım'dtli haliz oslkii esıer ve 
âbidelerin, bakım, onarım ve restorasyonu. 

2. Hayrî ve sosyal hiznıetler. 

'3. Yukarıki iki hizmetin yürütülmesi için 
gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendir
mek. Adedlerl 3 500 ü aşkın İbüyük, küçük 
ibadethanelerle okullar, medreseler, kütüphane
ler gibi ilim ve talhsil müesseseleri, hastaneler, 
hanlar, hamamlar, aşevlerii, kervansaraylar gibi 
sağlık ve soısyal yardım müesseseleri, su tesis
leri, çeşmeler, sebiller, köprüler ve yollar gibi 
•bayındırlık eserlerinin bakım, onarım ve res
torasyonları Vakıflar Genel Müdürlüğünün va
zifeleri eümlesindendir. Bunun yanında âbide 
ve tarihî ve mimari değeri olan eserlerin ka
mulaştırılmasını da yapar. Ayrıca dernekler ve 
(köyler tarafından inşa ve tamir edilecek hayrata 
da yardım eder. 

Bu bizıınetler içiin büyük meblâğlara ihtiyaç 
olduğu aşikârıdır. Ancak malî imkânsızlıklar 
dolayısiyle Hazine her sene 15 milyon lira yar

dım yapabilmektedir. Bu seneki bütçede de 
yardım miktarı 15 milyon liradır. Bu kıt im
kâna rağmen Vakıflar Genel Müdrülüğü 1965 
yılında 14 468 000 lira sarfiylc 170 aded eski 
eser ve âbidenin 1966 yılında 13 500 000 lira 
sarfiylc 122 aded eski eser ve âbidenin onarı
mını yapmıştır. Sosyal hizmetleri, orta ve yük
sek öğrenim öğrencisi yurtları açmaktadır. Ha
len 30 ilimizde 3 122 öğrenciyi barındıran yurt
lar, mevcudolup bunlardan üçü yüksek öğrenim 
yurdudur. İkisi İstanbul'da birisi de Ankara'da
dır. Ankara'daki kız yurdudur. 1967 yılında 
üç yurt daha açmak için bütçeye 800 bin lira 
ilâve ödenek konulmuştur. Her yıl zayıf bün
yeli ve bakıma muhtaç ilkokul çağındaki çocuk
ların her türlü ihtiyaçlarını sağlıyan kapmlar 
açılmaktadır. 1967 yılı bütçesine de bu maksat
la 40 000 lir ek ödenek konmuştur. Muhtelif 
vilâyetlerimizde 21 aded vakıf imareti mevcut
tur. Bunlardan 8 860 fakir ve kimsesiz öğrenci
ye yemek verilmektedir. 1967 yılında mevcut
lara ilâveten yeni imaretler açılacaktır. Bu 
maksatla bütçeye 600 000 lira ödenek konmuş
tur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü körlerle muhtaç
lara maaş vermektedir. Bu maksat için 1967 
bütçesine 731 700 lira Ödenek konulmuş bulun
maktadır. Bununla 600 köre ayda 60 ar ve 
555 muhtaca ayda 45 er lira yardım yapılacak
tır. Bezmi - Âlem Valide Sultan Vakfından olan 
İstanbul'daki Gureba Vakfiyesindeki adiyle 

«Gurabai Müslimin hastanesi» de Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün sosyal hizmetleri meyanm-
dadır. Bu hastanenin 300 olan yatağı 360 a çı
karılmıştır. Yine vakıflar arsası üzerinde 575 
yataklı tahminen 20 milyon liraya malolacak 
bir kısmın inşası İkinci Beş Yıllık Plâna alın
mıştır. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kıs
mın inşası hazırlığını yapmaktadır. Bu hasta
nede klinik, poliklinik tedavileri, ameliyat
lar yapılmaktadır. Cümlenin bildiği gibi bu 
hastane İstanbul'un sayılı hastanelerinden biri
sidir. Hele o Yıllık İkinci Kalkınma Plânında 
inşası derpiş olunan hastane de inşa edilip hiz
mete girerse Türkiye'nin en geniş ve en iyi has
tanesi haline gelir. Biran evvel bu hale gelme
sini temenni ederiz. 

Genel Müdürlüğün mühim hizmeti, tarihî 
eserlerin bakım, onarım ve restorasyonlarını temin 
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edebilmek ve diğer sosyal hizmetlerini yerine 
getirebilmek için gelire sahibolmasıdır ve elin
deki değerleri bu hizmetleri bihakkin yerine; ge
tirebilecek şekilde değerlendirmek ve gelir temin. 
eder bir hale getirmektir. En son yapılan tes-
bitlere göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün elin
de bir milyarın üzerinde değer taşıyan 20 000 e 
yakın gayrimenkul vardır. Bunların, gayrimen
kul kiraları hakkındaki kanun meriyetteyken 
icarları, değerinin % 1 i olan 10 milyon lira 
kadardır. Bu kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
iptalinden, yeni gayrimenkul kiralarının serbest 
bırakılmasından sonra bu kira değeri iki misline 
yakın bir miktara 19 milyona, çıkmıştır. Bun
ların tamirleri yapılır, bakımları yapılır ve gü
nün değişen şartlarına göre kiraları takdir edi
lirse bu. kira miktarı daha yükseğe çıkabilecek
tir ve çıkacağı ümidindeyiz. Menşeini İsi ânı 
hukukundan alan Türk vakıfları mahiyeti iti
bariyle özel hukuk müesseseleridir. Cumhuri
yeti mütaakıp Türk vakıfları sistematik bir 
Devlet teşkilâtı içinde Vakıflar Genel Müdür
lüğü ve bir aralık da bir bakanlıkla idare edil
miştir. Mevzuatın müsaadesizliği hasebiyle bil
hassa Umumi Muhasebe, Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunları gibi klâsik kamu hizmetlerine 
mahsus usullerin koyduğu kayıtlarla elindeki bu 
geniş serveti günün icaplarına göre işletemez ve 
değerlendiremez hale gelmiştir. Bu serveti kıy
metlendirmek için istihsale tahsis etmek, eko
nomik gayelerle kullanmak gerekmektedir. Bu
nun için gelişen ekonomik durum, sosyal ve 
kültürel hizmetlerin önemi ve mahiyetleri göz 
önünde tutularak Vakıflar G-enel Müdrülüğü-
müzün özel hukuk hükümlerine tabi bir kurun; 
haline getirilmesi şayanı temennidir. 

Bu maksatla gerek 2762 sayılı Vakıflar Ka
nununda, gereksie 6760 sayılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri balbındaki Ka
nunda lüzumlu değişikliklerin yapılması için 
Genel Müdürlükçe çalışmalara başlandığını 
memnunlukla öğrenmiş bulunmaktayız. Temen
nimiz kısa süre sonra yep yeni hüvviyette ha
zırlanan bu tasarıların Yüce Heyetinizin tasvi
bine mazlıar olmak üzere huzurlarınıza getiril
mesidir. Böylece bugün .geçen yıla nazaran 
2 544 261 lira fazlalık ile 3:2 577 5(62 liraya yük
selen Vakıflar Gıenel Müdürlüğümün öz gelir
leri gittikçe artmak surotüyle Ibaş'lıcıa görevi 

olan eski eser ve âbidelerin bakım, onarım ve 
'estorasyüimlarmı kısa zamanda ikmal edebil e-
;;clktir. 

İdarenin diğer bir gelir kaynağı da Ayva
lık, Antalya ve Aydın hava I esindeki geniş zey
tinliklerdir. Benden evvel konuşan arkadaşla
rım bu zeytinlikler hakkında geniş izahat ver
diler, kendilerine tamamen iştirak ederim. Ger
çek olanların ifade ettikleri gibidir. 1966 yılı 
zeytin mahsûlü için biraz az ma.ht-ıül senesi ol
masına rağmen, Ayvalık İşletmesi tarafından 
2 190 454 Kg. zeytin tanesi toplanmış ve bun
lar işlenerek 465 360 Kg. zeytinyağı ehle edil
miştir. 1967 yılı mahsulü 6 milyon Fvg. tahmin 
»Ilınmaktadır ve bundan 1 200 ton zeytinyağı 
elde edileceği umulmaktadır. 

Vakıflar Banlkasınm Millet Partisi sözcüsü 
arkadaşımın tamamen iştirak etmediği, kısmen 
iştirak ettiği fakat diğer sözcülerin iştirak et
tikleri, benim arz edeceğim fikirlere iştirak et
tikleri, ço'k hayırlı, çok verimli işlerden birisi 
de Vakıflar Hanta ld ı r . Vakıflar Bankası Y. 
T. I\ sözcüsü arkadaşımın 'bütün tafsilâtliyle 
ifade buyurduğu gibi, çelk iyi çalışan, gelişen 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27 milyon kü-
•iür olan sermayesine her sene 2,6 milyonun üs
tünde safi temettü veren bir 'bankadır, inki-
iaf" halindedir, rasyonel çalışmaktadır. Mevcut 
uillî bankalarımız içinde hususi bir yeri ve her

kes tarafından aranılan bir vasfı mevcuttur. 

Sevguül arkadaşlarım, şimdiye kadaılki nıâ-
•ıızatım, diğer sözcü arkadaşların da bir aşağı, 
)ir yukarı ifade buyurdukları ve bütçe rapo-
'iında movcudolan hususlardır. Bunların dışı-
da iki. ciddî temennim var; grupımıııızuaı iki cid
dî temennisi 'mevcuttur. 

Birisi; yeniden vakıf yapmaya imkân vere
cek kanunun biran evvel yüksek heyetinizden 
çıkmasıdır. Bu kanun yüksek heyetlinize kadar 
jveİmiş ve gündelme girmiştir. Daha evvel geldi, 
çıktı, Senatodan da çıktı, usulî bir mesel edeni 
dolayı Sayın Oumlhurlbaşkanı tarafından veto 
edildi, tekrar seyirini talkibetti huzurunuza gel
di. Bu kanun çıktığı vakit yeniden hayır ve 
.servet sahiplerinin yeniden vakıf ya/pması im
kânı hâsıl olacaktır ve bu suretle Türk vakıf
ları tarihte o günün şartlarına göre ifa etmiş 
oldukları geniş sosyal hizmetlerini, 'bayındır
lık hizmetlerini bugünün icap ve şartlarına göre 
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yapabilir hale gelecektir ve bu suretle millet
çe içimde bulunduğumuz kalkınma çabasına bü
yük ölçüde yardımı edecektir. 

Kanaaıt ve gÖrüsümıüz budur. Ve bu sebep
le de kanunun biran evvel muhterem heyetini
zin tasvibinden çıkmasını temenni etmekteyiz. 
Birinci temennimiz bu. 

İlkindi muhlim tomonnlımiiz de şu; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün elinde, talihin derinliğin
den gelen ve gerçek kıymeti halen tamamiyle 
tesbit olunmamış büyük değerler vardır. Çok 
potansiyel vardır. Bunların, günün icaplarına 
göre işletilmesi, değerlendhlilmıcısi zaruridir-. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün lüzum gördü
ğü ahvalde işletmeler kurmaisıma veya mevcut 
işletmelere, iktisadi işletmelere iştirak edebil
mesine imkân sağlanmalıdır. Bugün Vakıflar 
Genel Müdürlüğü böyle bir şey düşünse yük
sek huzuranuza gelmeye ve bir kanunla bu im
kâna kavuşmaya medburdur. 

İstanbul'daki turistik Taksim Oteli böyle ol
muştur. Bir kanunla olmuştur, Vakıflar Bankası
na iştirak böyle olmuştur. Binaenaleyh, elinde
ki bu geniş serveti, Artırma Eksiltme ve İhale 
Kanunu umumiyet itibariyle klâsik Devlet usul
lerinin dar hudutları içerisinde çalıştırmasına ve 
değerlendirmesine gerçekten de imkân yoktur. 
Ağır işler, muayyen şekiller içinle işler. 

Benden evvel konuşan arkadaşlardan birisi 
dedi ki, «Efendim, bu eski âbide ve eserlerin ta
mirleri ihale ile veriliyor, kim az veriyorsa, ona 
ihale etmeye mecbur.» Doğrudur, ihale etmeye 
mecburdur ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu
nun üzerinde .yapacağı bir tasarruf da yoktur. 
İhaleye girme salâhiyeti var mı, elinde vesikası 
var mıdır? Vardır. Girer, kırar ve alır. Alır ama, 
bu tarihî eser, bu âbide arzu edilen şekilde ta
mir edilemez, arzu edilen şekilde restore edilemez. 
Bugünkü mevzuat da başka türlüsüne imkân ver
miyor. Bu ve buna benzer bütün hallerde Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün işin mahiyetine, günün 
icabına ve ekonomik şartlara uygun hareket ede
bilmesi, serbestçe hareket edebilmesi için mutla
ka özel hukuk kaidelerine göre çalışır bir kurum 
haline gelmesinde zaruret görüyoruz ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün çalışmaların] da memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun da biran 
evvel gerçekleşmesini temenni etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünü tekrar tekrar 

tebrik ederim, bütçenin evvelâ milletimize soma 
Vakıflar Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı 
olmasını ve tarihin derinliğinden beri bugünkü 
nesillere bu değerleri dini hislerle bırakmış olan 
ecdadın da ruhlarının şadolmasmı temenni ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen? Yok... 

Şahısları adına söz alan arkadaşlara geçiyo
rum. Sayın Hasan Tahsin Uzun buyurunuz efen
dim. 

Sözünüz Meclis kararı ile 10 dakika ile kayıt
lıdır. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

1967 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde şahsım adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Geçmişin derinliklerine inerek uzun vakitleri
nizi almak istemiyorum. Bizim yapabileceğimiz 
iş, bu müeseseyi kurtarmak olacaktır. Bunun için 
de, her şeyden önce Vakıfların Devletle mutlak 
surette ilgisinin kesilmesidir. Bu belki hemen 
mümkün olmıyabilir. Plânlamanın görüşleri alın
mak suretiyle, Hükümet en kısa zamanda Vakıf
lar Genel Müdürlüğünü müstakil bir idareye ka
vuşturmak zorundadır. Bu hareketi Vakıfları en
gelliydi kanunları değiştirmekle işe başlamak ye
rinde olur kanısındayım. Bu haliyle Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden çok şeyler beklemek hak
sızlık olur. Gelir kaynaklarını artırabilmek için 
gösterilen çabaları görüyoruz. Yeni yatırımlar, 
gelecek için iyimserlik kaynağıdır. Kira mesele
si, Vakıflar Genel Müdürlüğü için en büyük prob
lemlerden biridir. Milyarlık servetin vârisi, mü
essesenin aldığı kira üzücüdür. Değişen kanun, 
kira miktarlarını artırmayı öngörmüşse de Va
kıflar bunu lâikiyle değerlendirememiştir. Bugün 
Vakıfların kira karşılıkları emsallerinden en az 
% 50 aşağı durumdadır. Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bu durumu tekrar gözden geçirmesini te
menni ederim. 

Tarihî cKerlerin restoresi için ayrılan para 
azdır. Bu işin bu parayla karşılanmasına imkân 
yoktur. Her geçen yılın bir taşını alındırdığı bu 
kıymetlerin elden çıkmaması için müessesesinin 
Turizm ve Millî Eğitim Bakanlığiyle müşterek ça
lışma ortamına girmesi lâzımgelir kanısındayım. 
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Esas görevi olmadığı halde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü eliyle dağıtılmak üzere cami onarımı 
yahut yeniden yaptırılması için dernekler veya 
köy ihtiyar heyetlerine ayrılan paranın azlığına 
inanmaktayım. Ancak şunu da söylemekten ken
dimi alamıyacağım. Camisi olan çok köylerde 
okul olmadığını üzülerek görmekteyim. Yollarda, 
otobüslerde ve trenlerde karşımıza çıkan iyi ni
yetli insanların ellerindeki makbuzlar, mutlaka fi
lân köye cami yapılması için yardım istiyen mak
buzlardır. Bunlara her fert güçleri kadar yardım 
yapmaktadır. Bu makbuz başlıklarında filân kö
ye okul yaptırma derneği yardım makbuzudur, 
başlığını görmek mümkün değildir. Bu bakım
dan okulu olmıyan köyün yaptıracağı camiine 
yardım yapmamak prensibini benimsemek, vatan
daşı okul yaptırmaya da teşvik etmiş olacak ve 
bu iki kuvvetin köylere müşterek girmesini sağ
lamış oluruz kanısındayım. Sayın Bakanın bu 
husustaki düşüncelerini öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıfların en büyük desteği olan Vakıflar 

Bankasına temas etmek isterim. Büyük hissesi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından karşıla
nan bu Banka gün geçtikçe bankacılık konusun
da ilerleme kaydetmiş ve bu hususta başarı sağ
lamıştır. Başta Bankanın Sayın Genel Müdürü 
ve ilgilileri tebrik etmek yerindedir. Bankacılık 
ta ticari görüş esastır. Bankanın büyük serma
yesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolduğuna 
göre, Vakıflar Bankasının şubesi bulunan vilâ 
yetlerde Vakıflara ait işlerin takibi banka şu
beleri yoliyle yapılması büyük masrafları önli-
yecektir. 

Konuşmama son vermeden önce Sayın Baka
na bir ricam olacak; Vakıflara ait bulunan cami
lerdeki imam kadrolarının düzeltilmesi orada 
imamlık yapan şahısların karnını doyurmasını 
sağlıyacak paranın verilmesini dilerken sözlerimi 
bitirir, Vakıf ar Genel Müdürlüğü bütçesinin Türk 
Milletine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mensup
larına hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım; 
teşekkürler. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lannııyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı . 
FAİK KIRBAŞLI (Bundur) — Sayın 

Başkan sayın milletvekilleri bütün tarih bo

yunca her çeşit dinî ve hayrî ve sosyal münase-
betleriımizide büyük bir yer işgal etmiş bulunan 
ve hakikaten büyük bir örnek müessese olarak 
ş" midiye kadar devam etmiş bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesi, üzerimde benden ev
vel konuşmuş olan arkadaşlar gerek tenkid 
ve gerek temennilerinde bizim söyliyebileceği-
miz birçok hususları da burada belirttiler. Bun
ların tekrarına girişecek değilim. Yalınız şu 
noktayı ehemmiyetle arz etmek isterim ki, Mı
sır plânlamasında, Mısır'daki Türk vakıfları, 
Osmanlılar devrinden kalmış olan vakıflar, 
esaslı surette ele alınmış ve bu plânlama için
de bunun sosyal ve iktisadi yönden değerlen
dirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bugün bu açı altında Türk vakıflarımın da, 
Türk hudutları içerisinde böyle bir plânlama 
devrinde sosyal ve ekonomik yönden değeri en-
dirilmesiınin çok isabetli olacağı kanısında
yım. 

Diğer yönden arkadaşlarımın fikirlerine ilâ
veten şunu ifade etmek isterim; bugün Vakıf
lar Genel Müdürlüğü çalışma tarzı itibariyle 
aşağı - yukarı bir geliri, bir de gideri olan 
Devlet bütçesinden de yardım - alan bir teşek
kül olarak karşımızda bulunmaktadır. Gelir
lerinin kışımı âzami 19 küsur milyon lirayı kira
lardan elde etmektedir, öğrendiğimize göre bir 
milyar civarında değeri bulunan gayrimenkul-
lerinden elde edilen bu gelir aşağı - yukarı bu
günkü ekonomik şartlar dışında % 2 gibi ran-
tabl olmıyan bir nisbette bulunmaktadır ki, 
bu nokta üzerinde bizatihi Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün hatası olduğunu söylemek de 
doğru değildir. Bu, mevcut kira kanunları
nın ve Vakıflar Kanununun üzerinde yapıla
cak değ:sikliklerle kendilerine sağlanacak inisi
yatif yoliyle düzeltilebileceği kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan ilk ele alınacak mevzu doğru
dan doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bundan böyle gelir ve gideri olan bir mües
sese, hattâ bir iktisadi Devlet Teşekkülüne ben-
ziyen bir kurum yani başka bir deyimle kendi 
inisiyatifi altında özel hukuk prensipleri için
de gelir ve giderini düzenliyobilecck ve ayarlı-
yalbilecek bir kurum olarak işletilmosiınin Türk 
ekonomisi bakımından, vakıfların sosyal yönü
nün inkişafı bakımından çok isabetli olacağı 
kanaatindeyim. Zaten vakıflar1-» bu haliyle bu 
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ekonomik bünye içerisinde, Türk ekonomisi içe
risinde bu sosyal ve iktisadi şartlar altında ga
yesine uygun bir yaşama seyri içinde bulunabi
leceğine ve vazife görebileceğine şahsan inan
mıyorum. Bu bakımdan bu kanunun biran ev
vel çıkmasında fayda vardır. Bunu söyleme-
mizdeki kasıt Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bünyesinde bir nevi ticari mahiyeti haiz işletme
lerin de bulunmasıdır. Bünyesinde ticari ma
hiyeti haiz işletmelerin bulunuşu Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünü ister istemez böyle bir ku
ruluşa zorlamaktadır. Bu suretle genel bütçe
den almakta bulunduğu ve bugün için 19 - 20 
milyon tutan bir kotizasyonu da bu suretle or
tadan kaldırmış olacağız. Diğer taraftan böyle 
bir bünye kabul edildiği takdirde, ki şiddetle 
ihtiyaç vardır, bilhassa 3 500 - 4 000 civarında 
olduğu tahmin edilen ve henüz envanteri yapıl
mamış olan han, hamam ve kervansarayların ve 
turistik bakımdan büyük kıymeti haiz olan ve 
bugün için yıkılmaya ve tabiatın haşin şartla
rına bırakılmış müesseselerin de biran evvel 
gereği şekilde sanatkâr ve usta elleriyle restore 
edilerek 'Türk tarihine bırakılması zaruretine 
inanıyoruz. Bu sadece bir gösteriş olmıyacaktır. 
Turistik bakımdan gelir sağılıyan, lakaar getiren 
müesseseler haline iblâğı da bu suretle müm
kün olacaktır. Biz bilhassa Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün sosyal siyaseti içinde bulunan has
tane, talebe yurtları ve bakım evleri gibi sosyal 
bakımdan bugünkü Türk cemiyetinin Avrupa 
nazarında ve Avrupa'ya kıyasla adedleri çok az 
olan böyle müesseselerin biran evvel kurulması 
ve genişletilmesi yolunda gayret sarf etmesini 
de özellikle burada belirtmek isteriz. 

Burada yine işaret etmek istediğimiz diğer 
bir husus da bilhassa köylerde bulunan camilere, 
ibadethanelere ayrılmış bulunan tahsisatın çok 
az oluşudur. Gerçi burada birtakım bütçe mü
lâhazaları da bir cevap olarak ileri sürülebilirse 
de bir milletin mânevi değerlerinin temsilcisi 
olan bu gibi ibadethanelerin de biran evvel ve 
gereken şekilde tamiri işlerinin ikmali, yeniden 
yapılması veya yarım kalmış yerlerin ikmali 
hakikaten çok isabetli olacağı için bu tahsisatın 
mümkünse bu sene olmasa bile gelecek sene, 
çünkü iki senedir değişmemektedir, artırılması 
gayreti sarf edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı bir dakikanız 

var, lütfen ona göre düzenleyiniz konuşmanızı. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam 

efendim, bitiriyorum. 

Şimdi şu noktaya da burada işaret etmeyi 
faydalı buluyoruz. Malûm olduğu üzere Vakıf
lar Genel Müdürlüğü elinde bulunan mailiin-
hidam kararı alınmış veya belediyelerin istim
lâkine veya pazarlıkla satışına tabi tutulmuş 
birçok yerleri satmak suretiyle bir fon teşkil 
etmektedir. Bu fondan yeni tesisler, vakıflar 
kurmaktadır, hattâ o kadar bu hususa riayet 
edilmektedir ki, yeni kurulacak tesislerde iki, 
üç vakfın parası toplanıp tek vakıf haline ge
tirilebilmekte ve tescili de bu üç eski vakıf na
mına yapılabilmektedir. Burada işaret edece
ğimiz husus yalnız vakfı, dinî sosyal mânada 
tamamiyle yüzde yüz almanın dışında Vakıf
lar İdaresini getireceğimiz bir kanunla sınai ve 
ticari teşebbüslere de para yatırabilecek ve bu 
suretle kendisini gelir bakımından takviye ede
bilecek faaliyetlerde bulunmasına yardım ve 
hizmet edecek şekilde bir faaliyet içerisinde gör
mek hepimizi memnun edecektir, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerinde 
müzakerelerin yeterli görüldüğüne dair önerge 
gelmiştir, önergeyi mevkii muameleye koymadan 
evvel Sayın Devlet Bakanına söz vereceğim, onu 
takiben de sırada bulunan bir arkadaşımıza söz 
vereceğim. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı vesilesiyle siyasi parti grup 
sözcülerinin ve şahısları adına konuşan savın 
milletvekillerinin cidden istifadeli, büyük tetkik 
mahsulü konuşmalarını dinledikten sonra Hükü
met olarak aslında bize temennilere cevap ver-
mefkten başka bir meselenin kalmadığı mülâhaza 
olunabilir. Ancak ben bu kanaatte değilim. 
Önümüze meseleyi tetkik ettiğimiz zaman ye
ni problemler çıkmaktadır. Vakıflara el attık
ça Türkiye'de ne derece zengin vakıfların 
mevcudiyeti ve bunların maalesef bütün teşkilât
taki vazifelilerin iyiniyetli gayretlerine rağmen 
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âdeta perişan, âdeta mefluç halde bırakılmış, 
âdeta birtakım vatandaşların vakıf malıdır, 
bundan dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin 
düşüncesi içerisinde hareket edilen bir hayrı 
millî servet olduğu yürekler acısı bir şekilde 
görülür. Bu işin gerçek tarafıdır. Bu meseleyi 
15 aya yakın bir zaman içinde tetkik ettik. Bu 
tetkiklerimiz neticesinde ecdadımızın bizlere 
hediye ettiği ve bizden mütaakıp nesillere in
tikal edecek bu büyük hajyrî servet membaının 
vakfiy el erdeki vakfın şartına, maksatlarına uy
gun şekilde istimalinin temini lâzımgeldiği ka
naatini hâsıl etti. Karşımıza bu noktada bâ
zı meseleler çıkmaktadır. Bâzı arkadaşlarım 
ifade buyurdular, dediler ki : Vakıfları bir ik
tisadi kurum, bir İktisadi Devlet Teşebbüsüne 
benziyen bir kurum haline getirelim, daha isa
betli olarak gayeye hizmet eden hale getirmiş 
oluruz. Bendeniz bu kanaatte değilim. Aslın
da vakıf müessesesine hücum, edenler, Batı 
Hristiyan hukukçuları ve iktisatçıları bu konu
yu inceledikleri zaman vakıfların tedavüle mâ
ni olduğunu, bir memlekette tembelliğe teşvik 
ettiği gibi bir mâna içinde yanlış teşhis ede
rek ifade etmek suretiyle fakat aslında vak
fın tedavül fonksiyonuna mâni olucu bir vasfı 
bulunduğu cihetle isabetli bulunmadığını ifade 
etmişlerdir. Bu noktai nazarlar bir bakıma ona 
yakındır. Bizim yapacağımız şey vakıflar sa
hasındaki bu dedikoduların tamamından sıy
rılmak suretiyle vakıfları, vakfiyclerindeki bu
lunduğu hal üzere bırakmak fakat onun idaresi
ni tebdil etmek, idaresine yeni bir zihniyet 
getirmek, idare tarzına yeni bir anlayış getirmek 
ve bu suretle vakıf gayrimenkul eri vâkıfın mak
sadına daha uygun şekilde, daha müsmir şekilde 
daha hayrî şekdldo işletmenin yollarını ara
maktır. İşte biz, Vakıflar Oenel Müdürlüğünde 
mesel evi bu zaviyeden mütalâa etmek suretiyle 
bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktayız. 
Ümidedivorum ki, yakın bir gelecek içerisinde 
Yüce Meclise bu çalışmalarımızı takdim etmek 
imkânını bulacağız ve o zaman bunun münaka
şasını âriz ve amik yapmak suretiyle vakıflar 
Sahasında bundan sonraki seneler içerisinde da
ha fazla tenkid etmek daha çok iş yapmak su
retiyle hatalı meseleleri ortaya çıkaran bir 
davranışa kavuşacağımız cihetle, daha çok ten-
kidlere muhatabolacağız. Ve bu vakıfların müs

takbel hayatiyeti için en isabetli bir yol olacak
tır. 

Vakıfların isabetli idare edilmemesini gerek
tiren kanun hükümleri vardır. 2490 sayılı Ka
nun bunlardandır, Vakıflar Teşkilât Kanunu 
bu zümredendir. Bütün bunları ele alarak ıslah 
eden bir çalışma içerisinde bulunduğumuzu 
bir defa yapılmasına teşebbüs edilen, yarım 
kalan ve gayriciddî bir safhada bulunan envan
ter tesbitinin ciddiyetle ele alınmasına baş
lanmış bulunduğunu, hulâsa topyekûn bütün 
vakıfların isabetli bir şekilde tedvirini temin 
eden şümullü tedbirler üzerinde bütün teşkilâ
tımızın 17 Aralık 1966 tarihinden itibaren ça
lışmaya başlamış bulunduğunu huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Sayın sözcüler vakıfların faaliyet konularını 
filhal Türkiye'de yaptıkları sosyal yardımları 
imarethaneleri, talebe yurtlarını teker teker dile 
getirdiler... Bunlar çok güzel fakat memleketi
mizin şartları bakımından hiç de kâfi olmıvan 
bir çerçeve içerisinde maalesef cereyan etmek
tedir. Hedefimiz bunları daha fazla artırmak ve 
vatandaşlarımıza bu yolla daha fazla yardım et
menin imkânlarını elde etmektir. Bu imkânlar 
vakıflar sahasında vardır. Eğer elde edemezsek 
kusur bizimdir. 

Sayın Kabadayı gayet müfit izahatında Sul
tanahmet Camimin yanındaki vakıf dükkânları
nın ve Rüstempaşa Camii minaresi altındaki dük
kânın ve daha birçok vakıf dükânların satılmış 
nm ve daha birçok vakıf dükkânların satılmış 
olduğunu, buna dair bir yazının da neşredilmiş 
bulunduğunu ifade buyurdular. Bunların içinde 
Yenicami mahfelmin satıldığı varit değildir. 
Bir müze haline getirilmek üzeredir, çalışması 
bitmiştir. Ancak bundan evvel çok eski zaman
larda, Saym Kabadayı'nm işaret ettiği husus
lar, maalesef vukua gelmiş bulunmaktadır. Bu 
satışlar vâki dır. Vakıflar İdaresi tarafından 
2762 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereö'incc 
tahsis edildikleri maksada. o;örG kullanılmaları 
kanuna veya âmme intizamına uygun olmıvan 
veya işe yaramaz hale gelen havrat, Vakıflar Ka
nununun derpiş ettiği formalitelerin ikmalin
den sonra satılmakta ve elde edilen naralar av
ın suretle di.^er havrata tahsis olunmakta
dır. İşte bu hükümlere istinaden maalesef bu 
yollara gidilmiş bulunmaktadır, eski hâdiseler-
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dir. Halen Vakıflar idaresi 7463 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiyle bu gayrimenkulleri eline 
geçirmiş olanlara tebligat yapmak suretiyle, ken
di nezaret ve murakabesi altında tamir ve res
tore etmeye çalışmaktadır. 

icar bedellerinin azlığından bahsedildi... 6570 
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptalin
den evvel 6 - 9 milyon lira arasında seyreden icar 
bedelleri, bu maddelerin ilgasını takiben hâsıl 
olan yeni hukukî düzen içerisinde ve ittihaz edi
len tedbirlerle 19 milyon liraya vâsıl olmuş bu
lunmaktadır. Ama bu rakam da gerçekten çok 
azdır. 

Vakıfnamelerin, vakfiyelerin tercümeleri işi 
cidden önemli bir meseledir. Önümüzdeki yıl içe
risinde talebe ve eleman yetiştirmek suretiyle bu 
mesele ele alınmış olacaktır. 

Sayın Akalın Gureba Hastanesi hekimlerine 
tazminat verilmesi konusundan bahsettiler. Gure-
ba Hastanesindeki asistanlar için tazminat veril
mesini tazammun eden tasarı Yüce Meclise tak
dim edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'deki vakfivelerin aranması, bulunma
sı, vakıf gayrimenkul!erin idarece bilinmiyen
lerinin tesbiti faaliyetine biraz önce arz etti
ğim tedbirler cümlesinden olmak üzere başla
nılmış bulunmaktadır. Lala Sinanpaşa vakfı
nın durumu hakkında Sayın Akalın'm Genel 
Müdürlüce vapmış olduğu yardımlara huzuru
nuzda teşekkür etmeyi bir borç telâkki ederim. 

trat îTetirmiven gavrimenkullerin satılma
ması hakkındaki mütalâalarına katılmamız müm
kün delildir. Savın milletvekilleri, Türkive'-
nin çeşitli yerlerinde irat getirmiven birtakım 
vakıf .o-avrimenkuller vardır. Bu -vakıf gavri-
monkulleri, bu vasıfta olan vakıf gayrimenkul
leri, kanunun vermiş olduğu yetkiye istinaden 
satmak suretivle vâkıfın gayesine uygun ve 
mümkün mertebe satıştan mütehassıl bedelleri va
kıf eravrim en külün bulunduğu yerdeki bir yeni 
hizmete tahsis etmek suretivle değerlendirme ka
rarı ve tatbikatı içinde bulunduğumuzu ifade et
mek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden maaş alan 
imam ve müezzinlerin durumu bu seneki bütçe 
teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığından maaş 
alan emsalleri seviyesine çıkarılmış bulunmakta
dır. Bu suretle gayriâdil durum ortadan kaldı
rılmış olacaktır. 

Hayrata yardımın 10 milyon lira olduğunu zu-
hulen ifade ettiler. Maalesef bütçemizdeki im
kânlarımız hayrata yardımın ancak 6 milyon lira 
olması imkânını vermiştir. Bu 6 müyon liranın 
1 milyon lirası Doğu zelzelesi sebebiyle yıkılan 
camilere tahsis edilmiş olacaktır. 

Istitraden arz edeyim ki, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü zelzele sebebiyle kendisine düşeni yap
mış, cem'an 224 öğrenciyi vakıf yurtlarına statü 
şartlarına bakmaksızın almış ve bunlara 70 000 
liranın üstünde elbise, çamaşır, ayakkabı tevzi 
etmiş bulunmaktadır. 

Vakıflar Bankası da zelzele felâketzedelerine 
300 000 lira nakdi yardımda bulunmuştur. 

Sayın Gündoğdu, müfit izahatının sonunda, 
zeytinlikler hasılatının azalması sebebini sordu
lar. Yüksek malumlarınızdır ki, zeytin mahsulü 
bir sene iyi olur, ertesi sene mahsul bir evvelki ü 

seneye nisbetle düşük seviyede idrak edilir. İşte 
iki sene arasındaki farkın sebebi budur. 

Ayasofya'nın durumunu sordular. Tetkiki
miz neticesinde Ayasofya Camiinin müstakil bir 
vakfiyesinin bulunmadığı, Fatih İkinci Meh-
med'in arşivlerimizde 28 nci Anadolu Vakfiye 
defterinin 27 nci sayfasında kayıtlı Fatih'in 
muhtelif hayratı için yaptığı vakfiyenin 38 nci 
sayfasında yazılı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın Abbas Çetin yeniden vakıf yapmaya im
kân verecek kanunun acele çıkarılmasını arzu et
tiler. Biz de bu arzuya katılmaktayız. Yüce Mec
listen filhal vakıf yapmayı bekliyen, bunun için 
para tahsis eden hayırsever vatandaşlarımızın 
mevcudiyetini ve bunun biran evvel kanunlaş
masının beklendiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın İhsan Kabadayı Konya'daki Alâaddin 
Camiine dokundular. Bunun hazin bir hikâyesi 
vardır, meselenin önemi bakımından arz etmek 
istiyorum. 

«Tahminen 12 nci yüzyılda inşa edilip günü
müze kadar muhtelif devirlerde tamir ve tadil 
edilen Konya Alâaddin Camiinde tehlikeli çat
lak ve sapmalar meydana geldiği Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü yetkililerince zamanında tesbit 
edilmiş ve hareketin nedenleriyle yapılması ge
rekli müdahalenin tâyini için araştırmalara 
başlanmıştır. Yaptırılan sondajlar ve temel etüt
lerinden elde edilen malûmat Alâaddin Tepesi is
miyle mâruf suni tepenin teknik deyimiyle şer 
ihtiyarlaması veya nihai stabiliteye geçiş duru-
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mu ile karşı karşıya bulunduğunu ortaya koy
muştur. Bu durum muvacehesinde camiin de-
monte edilerek derin kazık temelleri üzerine 
tekrar ve aynen inşası için müsaade alınmak 
üzere tek ve nihai karar mercii Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna başvu
rulmuş ve bu iş için 1966 yılı Bütçesinden 800 
bin lira ödenek tefrik edilmiş bulunmaktaydı. 
Ancak Yüksek Kurul eserin demonte edilip ye
niden yapılması halinde eskilik vasfına halel 
geleceği gerekçesiyle suni tepenin hareketleri so
nucu eserin kısmen kendiliğinden çökmesi paha
sına dahi olsa, bu çözüme müsaade edemiyeceğini 
bildirmiş ve tepenin hareketlerinin durdurulması 
yollarının araştırılması için yerli ve gerekirse ya
bancı uzmanlarla konsültasyon yapılmasını ta-
lebetmiş bulunmaktadır. 

Bu karara uyularak durum Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce İstanbul Teknik Üniversitesi Ze
min Mekaniği kürsüsüne intikal ettirilmiş olup 
ancak raporun Yüksek Kurulca karara bağlan
masını mütaakıp gereğine tevessül olunacaktır. 
Bu maksatla da programımızda 500 bin liralık 
ödenek ayrılmış bulunmaktadır.» 

Sayın Hasan Tahsin Uzun okulu olmıyan 
köylere cami yardımı yapılıp yapılmaması hak
kındaki mütalâamı sordular. Bütçe Komisyo
nunda da arz etmiştim; tabi'atryl'e her köyümüz
de okul ve her köyümüzde cami bulunması şa
yanı arzudur. Bu iki mesele ayrı konulardır. 
Aslında köye okulu Devlet yaptırmaktadır, kö
ye camii hayırsever vatandaş yaptırmaktadır. 
O itibarla Sayın Uzun'un kasdettiği mütalâaya 
iştirak etmemiz bu sebeple de mümkün değil
dir. 

Muhterem milletvekilleri, Vakıflar Bankası, 
yüksek malûmunuz bulunduğu veçhile, 1954 se
nesinde 6219 sayılı Kanunla kurulmuştur. Fil-
hal Türkiye'de 71 şubesi bulunan ve millî ban
kalarımızın içinde dördüncü seviyeyi ihraz et
miş olan bu banka Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün mülhak ve mazbut vakıflarından cem'an 
yüzde 75 hisse ile kurulmuş bulunan bir ban
kadır. Faaliyetleri her gün tekâmül etmekte, 
Türk ekonomisine, Türk vatandaşlarına yardım 
eden bir müessese olduğu gibi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne dolayısiyle hayrî hizmetlere de 
faaliyetleriyle yardım etmektedir. 

Ayrıca Beş Yıllık Plân mevzuu bulunan ve 
1958 senesinden beri ele alınmış olan Taksim 
Oteli konusunda Vakıflar Bankası Genel Mü
dürlüğünün Vakıflar Bankasiyle beraber % 52 
hisseye isabet eden iştirakleri mevcuttur. Bu 
konuda bir anonim şirketin kurulmuş bulundu
ğunu ve Taksim Otelini işletmesi muhtemel fir
malarla filhal müzakere halinde bulunduklarını 
ve otelin inşasına başlanmak üzere Mart başın
da inşaa mahallindeki Taksim Belediye Gazino
sunun fiilen yıktırılmasına başlanacağını arz et
mek istiyorum. Vakıflar Bankasının fonksiyo
nunu daha iyi ikmal etmesini temihen hazırlan
mış bulunan bir kanun, tasarısı Ticaret Komis
yonunda kabul edilmiş olup, bugün Maliye Ko
misyonunun gündeminde bulunmakta idi. Bu 
tasarının kanunlaşması halinde bankanın daha 
hayırlı hizmetler ifa edeceği kanaati içerisinde 
bulunduğumuzu da arz etme'k isterim. 

Sayın milletvekilleri memleketimizde ecda
dımızın meydana getirmiş bulunduğu bize inti
kal eden vakıf gayrimenkul!er, hastaneler, yol
lar, sebiller, kervansaraylar ve çeşitli işletme
ler yüce huzurunuza takdim edeceğimiz yeni 
çalışmalarımıza esas teşkil edecek tasarıları-
mızdaki alâkalarınızla arzu ettiğiniz seviyenin 
üzerine çıkar bir hale ümi'dediyorum ki, iki se
neye kadar gelmiş olacaktır. Bu konuda filhal 
hizmeti geçenlere ve Parlâmentomuzun kıymet
li mensuplarına, sebk edecek yardımlarından 
dolayı peşinen şükranlarımı arz, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ve hayırsever Türk milletine 
bu bütçenin hayırlı olmasını temenni eder ve 
saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesini oya sunmadan evvel sıradan 
bir milletvekiline, «son söz milletvekilinindir» 
hükmüne göre söz vereceğim. 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz?.. Yok. 
Sayın Sadi Binay?.. Yok. 
Sayın îlyas Kılıç,?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Süleyman Onan?.. Yok. 
Sayın Ahmet Mııstafaoğlu?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın İhsan Kabadayı?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Dursun Akçaoğlu?.. Yok. 
Sayın Faruk önder?.. Yok. 
Saym Ali İhsan Balım?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Gıyasettin Karaca?.. Yok. 
Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
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Sayın Nihat Akay?.. Vazgeçti. 
Sayın Altmsoy?.. Yok. 
Sayın Uyar?.. Yok.... 
Sayın Bohça?.. Yok. 
Sayın Boyacıoğlu?.. Yok. 
Saym. Osman Serdengeçti?.. Yok. 
Sayın Tahi'r Akman, buyurunuz efendim. 
TAHlR AKMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlarım; konuşmam her halde çok kısa 
olacaktır. Huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Vakıflar, tarihimize âmme hizmetleri gören, 
hayrı ve sosyal hizmetler gören bir müessese 
olarak geçmiştir. Vakıf Müessesesi hakikaten 
dünyada bir eşine daha raslanmıyan bir mües
sesedir. Gönül isterdi ki, bu müessese şimdiye 
kadar devam etsin ve hayrı ve sosyal hizmetleri 
dolayısiyle memlekete büyük yardımlarda ve 
hizmetlerde bulunsun. Cumhuriyet devrine ka
dar Vakıf Müessesesi devam etmiş fakat dağı
nık bir şekilde bu müessese i'dare edilmiş, Cum
huriyet devrinde bu müesseseye bir veçhe vere
bilmek bakımından",yeni bir kanun çıkarılmış
tır. Bu suretle mazbut vakıflar ve mülhak va
kıflar namı altında iki vakıf müessese meyda
na gelmiştir. . 

Vakıfların ulvî ve kudsi bir tarafı vardır. 
Bu itibarladır ki, bu müesseseye karşı vatan
daşlarımız büyük bir itibar göstermiştir. Vakıf 
Müessesesinin bu ulvî ve kudsi tarafı dolayı
siyle itibar gören bu müessesenin zamanımızda 
da aynı şekilde itibar göreceğine hiç şüphe et
memekteyiz. Her halde biraz evvel Saym Ba
kan da sövledi. bâzı arkadaşlarım da söylediler: 
Bu mevzuda da bir kanun tasarısı veya kanun 
teklifi hazırlanmış, Meclise intikal etmiştir. Va
kıf, bir malını her hangi bir hizmet için vakfe
derken bunun Allah'ın mülkü olduğunu kabul' 
etmiştir. Onun içindir ki, Vakıf Müessesesine 
dokunulmamıştır. Zamanımızda vakıfların, 
sanki bir Devlet malı imiş gibi, tasarruf edil
mesi cihetine gidilmek istenmiştir. Bu Mecliste, 
bu kürsüde bâzı arkadaşlarımızın vakıf malla
rına el uzatılması, hattâ gecekondu sahalarında 
olan vakıf mallarının gecekondu sahiplerine' 
meccanen verilmesini dahi temenni etmişlerdir. 
Bu hal vakfın ruhunu muazzep eder. Buna şüp
he yoktur. Vakıf her hangi bir hizmetin yapıl
ması için bunu vakfetmiştir. Ve bunun mânevi 

duygusu içinde bu dünyadan göçmüş gitmiştir. 
Bu itibarladır ki, vakıf müessesesine, vakıf mal
larına hürmet etmemiz lâzım.. Bunları vakfın 
gayesine uygun bir şekilde işletmemiz lâzım ol
duğu gibi, eğer vakfın gayesine uygun hizmet 
bugün yoksa, buna yakın bir hizmete tahsis 
edilmesi icabeder. Kanun da zaten bunu derpiş 
etmiştir. Bizim temennimiz vakıf mallarının bu
günkü iktisadi şartların icabı içinde işletmek ve 
ona daha rantabl bir şekil vermek ve bu su
retle vâkıfın gayesini tahakkuk ettirmek ve 
vâkıfı manen huzur içerisinde bırakmak olmak 
icabeder. 

Vakıf malları bugün iki şekildedir : Birisi, 
Devletin âmme emlâki mahiyetinde olan hayrat 
vakıfları, camiler, hastaneler gibi, diğeri'si de 
gelir getiren mallardır ki, bunlar üzerinde Va
kıflar Genel Müdürlüğü tasarruf edebilir. Bu 
malları Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığımız 
tetkikata nazaran bir program dâhilinde bu
günkü iktisadi şartların icabı içerisinde satmak 
ve yeni gelir kaynakları getirmek, yeni gelir 
kaynaklarına bağlamak, - gayet tabiîdir ki, ran
tabl bir şekilde işletilmesi icabediyorsa - buna 
bağlamak gaye ve amacını gütmektedir. Bunun 
için Vakıflar Genel Müdürlüğünün daha çok 
gayret sarf etmesini temenni etmekteyiz. 

Bu meyanda bir de Vakıflar İdare Meclisi 
vardır. Bu Vakıflar İdare Meclisine biraz dina
mizm vermek icabeder. öyle tahmin ediyorum 
ki, âdeta vakıf malları satılmasın, olduğu gibi 
kalsın gibi bir zihniyet içerisinde hareket etti
ğini hissediyorum. Bu itibarla buna bir hareket 
verilmesi çok yerinde olur. Vakıf mallarının 
kıymetlendirilmesi ve yeni gelir kaynakları ge
tirilmesi ve bu suretle memlekete, Devletin ya
nında yeni âmme hizmetlerini görmesi, sosyal 
hizmetleri görmesi bakımından, hakikaten çok 
daha faydalı olacaktır. Bunu vakıflar bugün 
yapmaktadır. Bilhassa memleketin birçok böl
gelerinde yurtlar açmıştır, imarethaneler açmış
tır, aşevleri açmıştır. Ama bunların genişletil
mesi eok favdalı olur. Elinde mevcudolan mil
yarın üzerindeki bu serveti kıymetlendirmeli-
dir. Buna yeni bir şekil verilebilir. Devletin hü
küm ve tasarrufu altında olan bu mallar Hazi
ne malı olmadığı için, hiç şüphesiz Hazine ma-
Una kalbedilemez. Ancak, Devlet, Hükümet ola
rak bu malları tasarruf etmektedir. Tasarruf et-
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tiğine göre Hazine mallarım, yahut Hazine pa
rasını nasıl tasarruf ediyor, nasıl bunlarla yeni 
iktisadi teşekküller kuruyorsa, bu paralarla da 
aynı şekilde teşekküller kurabilir. Meselâ, 
Emekli Sandığının parası Devlet parası olmadı
ğı halde bir tktisadi Devlet Teşekkülü mahiye
tinde çalışmaktadır. Şu halde mademki, Dev
let bu vadiye girmiştir, hüküm ve tasarrufu al
tında olan bu malların, bu paraların da bu yön
den işletilmesi ve bu şekilde bir veçhe verilmesi 
hakikaten çok yerinde olur, daha rantabl bir 
şekilde çalışmasına imkân verilmiş olacağına 
kaaniim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır efen
dim. 

TAIIÎR AKMAN (Devamla) — Efendim. 
vakıfların en mühim teşebbüslerinden birisi de 
memleketimizin iktisadi ve ticari hayatında 
mühim bir rol ovmvan Vakıflar Bankasın bir 
anonim şirket halinde kurmuş olmasıdır. Haki
katen bugün Vakıflar Bankası memleketimizin 
malî ve iktisadi bünyesi içinde itibarlı bir ban
ka haline gelmiştir. Bu bankanın daha cok in
kişaf etmesi temenniye şayandır. Bunun için de 
nasıl ki, bir İş Bankası bugün memleketin kre
di müessesesi olarak itibarlı ve en kuvvetli bir 
müessesesi ise Vakıflar Bankası dahi bu hale 
getirilebilir. Ancak Devletin ve Hükümetin bu 
bankaya da el uzatması ve bâzı mevduatın be
lediye, özel i'dare veyahut diğer müesseselere 
ait mevduatın bu bankava yatırılmasivle haki
katen bu bankanın inkişafını temin etmek im
kânına sahibolabilir. iş Bankası bu yolda inki
şaf etmiştir. Biz de bunu bu şekilde temenni 
edivorrz. 

Huzurunuzdan ayrılırken sonsuz saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım başka 
söz istiyen yoktur. 

Yeterlik önergesi gelmiş ve fakat sırada ya
zılı arkadaş bulunmadı"! için yeterlik önerge
sini ovrnrza srnmTvaea<hm. 

Vakıflar Genel Müdürlümü 1967 yılı bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmeler bu şekilde bit
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu Yüc.o H^ve-
t 'n ovma sunuyorum. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 26 427 902 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 18 600 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 407 560 lira ki, top
lam olarak 53 435 462 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm T/iro 
12.000 PprsnTml giderleri 14 436 648 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

13 .000 V " r r + - ı r ^ l p - l n - î 7 0 8 9 5 2 

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

14.000 Tr—-• ~vipr.ı««," 9 012 102 
BAŞKAN — TObul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Tr , ~vipT.ı™i ı 570 200 
BAŞKAN — Kabul eri enler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 ' W J V ~ ; - I - ' — 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

150 000 21.000 T>"+ — îir>m'n ~ : ,w i«H 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
n-M-^n 18 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları vn onarımları 240 000 
BAŞKAN — TObul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
1— 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
34.000 Malî transferler 226 000 

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

35.000 Sosyal transferler 7 901 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi şimdi okunmuş 

ve kabul edilmiş olan cetvelleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiven
ler... 1 nei madde bağlı cetvelleriyle birlikte 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüsü
nün gelirleri ba^rlı (B) işaretli cetvelde göste
ril d' n-i üzere 53 435 462 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
Bölüm Lima 
62.000 Vakıf mallan n^Hor i 28 608 111 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 fWı ™iHer 24 827 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddevi tekrar okrtuvorum. 
(2 voî madde tekrar okrndu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okrnan ve tas

vibinize iktiran eden cetvellerivle birlikte oyu
nuza sunrtvoram. Kabul edenler... Etmivenler... 
2 r\o{ madde bağlı cetvelleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1967 bütçe vılında elde edilecek nrlir çeşitle
rinden her birinin dayan di «n hükümler, ba^-lı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de vazılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 Bütçe 
'yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddevi oyunuza srnuvorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

M n/H e 4. — Vakıflar Genel Müdürlüsünün 
30.6.1939 tarihli ve 36">6 saydı Kanunun 19 nen 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

17 . 2 . 1967 O : 2 

3656 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
-kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1967 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları villan bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/1). (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 
ödeneklerden (Gecen yıllar borçları) maddesi
ne, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı. tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
:^aretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1967 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın çırayı ile, 500 000 lira 
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kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç
tırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-
• liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 
' Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü bütçesi tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir. Müsaade buyurursanız bu oylama
yı da oy kupasını gezdirmek suretiyle yapa-

, lım... 
İkinci kupa gezdirilsin. 

Beden Terbiyesi bütçesi üzerinde yapılan 
açılk oylamaya oylarını kullammıyam arkadaş
larımız- var mı?.. («Var» sesleri) Arkadaşlar 
lütfen oylarını kullansınlar efendim... 

E — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi: 
BAŞKAN — Düzenlenmiş bulunan prmı,q'ram 

gereğince Dışişleri Bakanlığının bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Dişisi eri Bakanlığı bütçesi üzerinde parti 
:•• grupları adına söz almış olan arkadaşların isim

lerini okuyorum: 
• O. H. P. Grupu adına Saym Nihat Erim, 

M. P. Grupu adına Saym Mesut Ozansü, Y. T. P. 
Grupu :adma Sayın Recai İsikenderoğlu, T. 1. P. 
Grupu adma Sayın Benice Boran, A. P. Grupu 
adına Saym Ertuğrul Akça... 

Birinci defa grupları adma beyanda bulun
mak üzere müracaat etmiş bulunanlar şimdi bu 

- dkuduğum arkadaşlardır. Onu takılben ikinci 
• defa parti i rapları adma beyanlda bulunmak 
üzere siÖz istemiş bulunan arkadaşlarımız var: 
-. Cumhuriyet Halk Partiısi Grupu adına Sa

ym Coslkun Kırca, Türkiye İşçi Partisi Gramı 
adına Sayın Yahya Kanbolat, Adalet Partisi 
Gramı adma Saym Ertuğrul Akça. 

Şahısları adma söz almış bulunan arkadaş
ların isimlerini okuyorum: 

Bayın Kasım Gülek, Hasan Tahsin Uzun 
arkadaşımızla yer değiştirmiştir, Saym Reşat 
Özarda, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Saym 
Sadi Binay, Saym llyas Kılıç, Saym Ahmet 
Mustafaoğlu ve diğer arkadaşliarımız sıradan 
talkiib etmektedirler. 

Bütçe Komisyonu, yerinde. Bakanlık men
supları, Dışişleri Balkanı, burada. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Saym 
Nihat Erim, buyurunuz efendim. (C. H. P sı
ralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
('Kocaeli) — Saym (milletvekilleri, Dışişleri 
Bakanlığımın 1967 yılı bütçesi münasebetiyle, 
C. H. P. Grupu adına görüşler, düşünceler söy-
liyeceğim. 

Dışişleri Bakanlığının, 1966 Bütçesi Yüce 
'Mecliste geçen yıl konuşulduğunda, Saym Dış
işleri Balkanının ileri sürülen tenkİdlere, endi
şelere, dileklere cevaplarını başlangıç noktası 
olarak alimalk istiyorum. 

Sayın Bakan, 19 Şubat 1966 günü bu kürsü
den, sözlerinin başınlda Dünyadaki silâhlanma 
yarışının yarattığı tehlikelere işaret etmişti. 
Türkiye'nin öteden 'beri, tam, genel ve kontrol
lü bir silâhsızlanmaya taraftar olllduğunu kay
detmişti. Soğuk harlb'in, yerini «nispî bir yu
muşamaya» bıraktığını ve tehlikenin ağırlık 
merkezinin Avrupa'dan Asya'ya kaydığını söy
lemişti. Aradan geçen 12 ay içindjc, Birleşik 
Amerika ile Sovyetler Birliği arasında «yumu
şama»' daha da ileri gitmiştir. Bu iki büyük 
devletin etrafında kümelenmiş üllkeler arasında 
da, soğukluk yerine yaklaşıma ve dana sık iliş-
Iki'ler göze çarpmaktadır. Bilhassia Avrupa'da, 
Batı i'l'e Doğu memleketleri arasında günden 
güne yoğunlaşmakta olan yemi bir anlayış ha
vaisi estiği hissediTmektedir. 

Moskova'da 196*3 te imzalanmış olan nük
leer silâJhliarm uzayd'a denenimcsinÜ y'aısaiklıyan 
anlaşma, Amerika ile Sovyet'ler Birlimi aras'm-
da Dünya plânında bir uzlaşmaya gidilmekte 
olduğunu açığa vuran ilk resmî vesika sayıla
bilir. Ondan sonra 1066 yılı toplantı sın d'!a 
Birleşmiş Milletler G-cnel Kurulunda kabul edi
len (uzayın askerî malksatlarla kullanılmama
sı) na dair anlaşma, genel bir yalklaşma, barış 
yolunda- ileri b'ir adımdır. Bu audla^ma Sov
yetler Birliği ile A. B. D. arasında, Moskova'da 
27 Ocak 1967 günü imzalanmıştır. 
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Amerika ile Rusya arasındaki anlaşma iste
ğinin devam ettiği açıkça görülmektedir. Muaz
zam paralar sarfını gerektiren «füzelere karşı 
füzeler» yapılması yarışını önliyeeek bir sözleş
menin eMe ollduğu bildiriliyor. Atlantik veya 
Avrupa ölçüsünde atom teşkilâtı kurmaktan 
Amerika'mın vaz geçmesini Moskova'nın bir pa
zarlı/k konusu olaralk öne sürdüğü yazılıyor. 
Amerika'mın, Avrupa devletlerine verdiği uran
yumun Avrupa Atom Birliği (Euratom) vası-
tasiyle değil, Birleşmiş Milletlerin Viyama'dalki 
Milletlerarası Ajansı kanalından kontrol edilme
si söz konusudur. Bu sonuncu teşkilâtın için
de Sovyetler Birliği de temsil edilmektedir. 

Nihayet, Vietnam harbine Amerika'yı da. 
Rusya'yı da memnum edecek bir sonuç bulma 
gayretleri her günkü çalışmalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar, bu
günkü Dünya politikasının artık ne 1949, ne 
1953, ne de 1961 şartları içinde olmadığımı is
pat etmektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanı, geçen yıllki bütçe 
konuşmasında, şöyle demişlerdi: 

«Türkiye, halen üyesi bulunduğu savunma 
t'ertiplerine, İkinci Cihan Savaşı sonrasının 
çeşitli tehlikeli gelişmelere müsait, istikrarsız 
günlerinde, müdafaasını sağlatmak endişesiyle 
girmiştir. Bugün dahi bu ittifak manzumele
rinden beklediğimiz hizmet değişmemiştir.» 

Gerçekten, Türkiye, içinde bulunduğu sa
vunma teşkilâtına büyük güvenlik endişe ve ih
tiyacı ile girmiştir ve bu girişten faydalar sağ
lamıştır. • 

Ancak, yukarıda birer birer işaret ettiğiniz 
yeni bir cihan dengesinin ve uzlaşta'asmım belir
tileri önünde Türkiye, pasif kalmamalıdır. Ge
lişmeleri yakından izliyerek gerekli dersleri al
malı, durumunu ye tutumunu bun'a uygun ola
rak düzene koymalıdır. 

Söz bu noktaya gelmişken, Federal Alman
ya'nın yeni Başbakanının güven oyu almak için 
Parlâmento önüne çıktığımda söylediği nutka 
dikkati ç'ekmek isteriz. Bay Kiesinger'in bil
hassa şu cümlesi istifade olunması gerekli bir 
ders niteliğindedir. Alman şansölyesi diyor ki : 

«Geçmişte, Birleşik Amerika ile ilişkileri-
ımizde, kendi öz endlşelerimiiıze, ihtiyaçları mi
za ve. menfaatlerimize çok fazla önem vermiş 
olabiliriz. Bunu yaparken Birleşik Amerika 

gibi bir büyük devletin de müttefiklerinden an
layış ve -mümkün olan yerde- destek bekle
diği, kendi endişeleri ve kendi meseleleri olabi
leceğini unuttuk.» 

Luldwig Erfoard'in Başbakanlığı dönemi so
na erinceye kadar, Almanya her şeyi Ameri
ka'dan bekliyordu. Yeni Şansölye ise «Ameri
ka'nın da kendi endişeleri ve kendi meseleleri 
'Olabileceğini ve bunlar karşısında anlayış bek
lemek haklı olduğuna» işaret etmekle, Amerika 
gibi bir büyük devletin, yalnız Alimtoya'yı dü
şünmekle yetimemiyeceğini, bazen kendisi ba
kımımdan daha önemli meseleleri olabüleceğihi 
kabul ettiğini ilân etmiştir. 

Batı ve Doğu Almanya'yı birleştirme gay
retlerinin başarılı olmasını dilediğimiz Yeni Al
man Hükümeti, yeni bir anlayış içimde, başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere, Doğu Avrupa 
memleketleriyle ilişlkilerini düzeltme çabalarına 
hız vermiştir. Bu davranışta, Amerika'nın. 
Dünya ölçüsünde politikasında, ona yardım, 
onun işini kolaylaştırma arzusu da gözden kaç
maz. 

Şansölye Kiesinger, aynı konuşmada 
NATO'nun Federal Almanya için bugün de ha-. 
yatı önemini muhafaza ettiğini söylemiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanımız geçen yılkı bütçe 
konuşmasında NATO'nun Türkiye yönünden 
değerine dikkati çekerken şöyle deımistir: 

«Ancak, değişen Dünya şartlarına "NATO'
nun intibakını sağlamak şeklinde bir durumla 
(karşılaşılabileceğini de bir ihtimal olarak göz 
önünde tutuyor ve bunun için hazırlıklı bulunu
yoruz.»' 

Bu yukarıki sözler Sayın Dışişleri B'akamı-
nınldır. Dünya şartlarımın değişmekte olduğu
nu teslim ederek, bu değişen Dünya şartlarına 
NATO'nun intibakını sağlamak şeklinde bir 
durumla karşılaşılabileceğini kabul ve buna 
karşı da hazırlıklı bulunduklarını söylemişler
dir. Bu sözlerin üzerinden 12 ay geçti. Dün
ya şartlarını her halde Batı - Doğu gerginliği
nin azalması istikametinde ve Uzak - Doğu me
seleleri yönünden daha da değişti ve gelişti. 

Bu durum önünde, Hükümetten şunu sor
mak isteriz: 1969 da yirmi yıllık dönemi ta
mamlanacak olan NATO'nun Türkiye, bakımın
dan devamı, sona ermesi veya değişikliğe uğra
ması şıkları içinde, birisi şimdiden Hükümetçe 
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seçilmiş midir? Bu şakların her biri için Tür
kiye'nin istekleri tcsbit edilmdktc midir? Zira 
bunu şimdiden tesbit edip ona göre hazırlan
mak gereklidir. Bir ihtimal de, elcştiıme ve 
bdklemenin ciddî olarak devam etmendir. Bu 
da önemli bir çalışmadır. NATO üyesi devlet
lerden bâzıları çeşitli değhiklik istekleriyle or
taya çıkmaktadırlar. C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu olarak, bu konuda daima tekrarladığı
mız düşüncemiz açıktır, kesindir: 

Türkiye NATO'ya hayaiî bir güvenlik ihti-
yaeiyle ve sırf savunması için girmiş ür. NATO 
.1949 - 1969 döneminde gerok genel olarak B a 
tının, gerekse özel olarak ülkemizin savunma
sı hazırlıklarında önemli rol oynamıştır, oyna
maktadır. 

Amerika ile aramızdaki ikili anlatmaların 
gözden geçirilmesine girnildiği şu sırada, bun
ların hükümranlık haklarımızla bağdaşıp bağ
daşmadığı, diğer NATO müttefikleriyle k1 yan
landı gında eşitlik dışmda yani bir kelime İV 
milletlerarası gelenekler dışında, olup olrnad'-
g' konusu ya w n'la siyasi ve askerî açılardan 
ülkemiz çıkarlarına uygunlukları günün şart\n-
rı içinde bir kere daha incelenmelidir. 

1909 da NATO'va. tâvin cdiVcnk akıbet n-
olursa olsun, Türkiye için dcğrsmiyer>ek tene ' 
dış politika kuralları vardır. Şüy'e ki: 

1. Atatürk'ten gelcn «Yurtta barn. cihan 
da barış» ilkesine bağlı kalmalıyız. Yani. ya1-
mz savunma için geniş ölçüde kolektif veya bö1-
gesel çalışmalara izlenmeliyiz. 

Bunu yaparken komsıdar^ı iyi ilişkiler ko
nusunda bizim önem verdiğiniz ilk adımı, bütür 
NATO müttefiVeri içinde, Sıvvrt T'n^vn İV 
uzlaşmak, en Terde düşman olmak zTın'vpt-'n-
den kesin surette ayrılmaktır. İyi ilişkiler 
bu ülkeden baslar. 

2. Dünyada veya bölgemizde rahat b'r gü
venlik düzeni kurulduğu zaman dahi, Biti uy-
gar^gı toplumu ile ya'km doıs'Ibık ve insanbırT 
mutluluğu uğrunda sda işbirliği içinde kalma
lıyız. Bu yol TiH'-'ve Onmburiyot'nin teme
linde yatan mânevi değerler, inançlar çizmek
tedir. 

Bu sözlerimizle. D\™uya v v a frîiM-evn ^ r ' 
çevirelim demek isteniliyoruz. Bu türlü düşün
celer birlen uzaktır. Ancak Avrupa entegra"-
yon hareketinin içindeyiz. Avrupa'nın şimid'lkî 

siyasi çehresinin, coğrafî gerçeğe uygun ola
rak, Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün dü-
tündüğü gibi Atlantik'ten Ural dağlarına kadar 
bir bütün haline gelebildiğini görmek isteriz. 
Bu yolda harcanan gayretlere zaten katılmış 
bulunuyoruz. Sovyetler Birliğiyle, 1964 te İnö
nü Hükümeti zamanında başlıyan, ilişkileri nor
malleştirme ve güveni yeniden canlandırma ça
l ı ş m a c ı meyvalar vermektedir. Büyük Ku
zey komşumuzun Başkanı Bay Kosigin'in yur
dumuzu ziyareti bu yakınlaşmanın en yeni gös
terisidir. 

Bay Kısif>*in'in ziyareti önemli bir zamanda 
oldu. Çek değerli netice'cr verdi. Her şeyden 
evvel Sovyet Rusya ile yeni açılan iyi müna
sebet politikasının devamlı bir karekteri olup 
olmadığının belirmesi lâzımdır. Gerek Ürgüp
lü, gerekse A. P. iktidarı zamanında türlü 
adımlara karşı koyarak, Sovyetlerle münase
betimizin, istikrarı tecrübeden geçmiştir. Sa
yın Başbakan Demirel'in Bay Kosigin ile karşı
lıklı itimat havası içinde görüşebilmes.i memle
ket için faydalı ve Sayın Başakan için tebrike 
değer önemli bir başarı olmuştur. Misafirin 
Barbakanla bir itimat havası içinde ayrıldığını 
zannediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öteki Doğu - Avrupa 
ii'keleri ile de ilişkilerin geliştinlırvcsi yerinde
dir, lâzımdır. Şunu hatırlatalım ki. Batı dev
letleri içinde Franaı 'nm önayak olduğu bu dav
ranış şimdi bütün Avrupa Konseyinin 18. devlc-
'•rn'n biHedikleri politika olmuştur. - D">ğu -
Hı/tı ilHkiTcr'!n:n geliştirilmesi. Avrupa Konse-
v' l i t 'sarî Assa ruh Vıs:n!n art^k her t^a.nt ıs-nda 
ıVe abnan konulardan birip.i namustur. 

Simd; biz son b'rkac yıllık politikamı"71 a bu 
davranışlarda, gerek bölgemiz, ç^ore^ Dümva 
-m^ü çabalarında ilham vermiş 'devletlerden 
birviz. 

Sayın mi^etvekileri. Türkiye'nin maddeten 
ve nanen kalkınması Batı uygarlığı ve Batı ör-
TÜtü içinde v^r almas-v^a ilgilidir. Batı'da en
tegrasyon çalışmaları İrrla gelişmektedir. ÜV 
ı-rv^îr, o^tnV Pa-ar adı İV andan j\vruna Eko-
•n"»'!1' Tnr»''n1n"'n^n «>xrta.'%» üve oVuıstıır. Bu 
şimdilik tam üyelik değildir. Tam üyeliğe ulag-
••'ipk için h'!-'!"1ık 'dönelini fociiy^mz. 

Burada. Türkiye Odabır Birliğin'n 1966 ik
tisadi raporunda verilen bâzı rakamları tek-
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rarlamalkta fayda vardır. Yurdumuzun, 1965 
yılı sonu itibariyle, ticareti, ithalâtta Ortak 
Pazarla 165 milyon dolar, yani bütün ithalâtı
mızın % 32 si, İngiltere'nin etrafındaki yedi 
devletle (Efta) 91,9 milyon dolar - % 18,1 - ve 
A. B. Devletleriyle 139,4 milyon dolar - % 27,5 -
dır. Demek ki, bütün ithalâtımızın % 77,6 sı 
bu memleketlerdendir. İhracatımız da hemen 
hömen aynı rakamlarla ve aynı nisbet'te bu ül
kelere yapılmaiktadır. (% 75,7) 

Adı geçen bu devletler entegrasyonu ta
mamlama gayretleri içindedir, önce Ortak 
Pazarla yediler (Efta) birleşmenin arefesinde 
görünüyorlar. Önümüzdeki 2 - 3 yıl sonunda 
bu işin gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca. 
Kennedy Round adı verilen plânda öngörüldü
ğü üzere, Amerika ile Batı - Avrupa memle
ketleri geniş bir gümrük anlaşmasına gitmek 
iç'n çaba sarf etmektedirler. 

Ortaık Pazara C. II. P. Koalisyonları zama
nında ilk adım atılmıştır. İkinci ve daha son-
ralki adımların atılması için Türkiye'ye düşen 
hazırlıklar vardır. Bu alanda geç kalırsaik. ih-
Tnalci davramrsaJk ç^k zararlara uğrayabiliriz. 
Bir ülkenin dış politikasının şahsiyetli ve bu-
gürtkü anlamı ile bağımsız yürütülebilmesi ise. 
en basta ekonomik ve toknolojik duruma dayn-
nır. İçinde yasadığ-mız âlemde, artık, hiçbir 
devlet yalnız kal'aralk kalkınamaz, etkili bir dış 
politika güdemez. 

Bundan dolayı dış politikamızın selâmeti ve 
yurdumuzun yüce çıkarları yönünden Avrupa'
nın ekonomik entegrasyonundan uzak 'kalma
malıyız. Ortak Pazara tam giriş hazırlığı içir 
ayrılan ilk beş yıl süratle geçiyor. Say^n Dşiş-
leri Bakanından bu alanda gerekli hazırlıklarm 
ne ha^de olduğunu öğrenmek ve bu işe üstün 
önem verilmesini isteriz. 

Değerli milletvekilleri, 
Dünyada slrtrrKve karlar tarihin hiçbir döne

minde görülmemiş bir teknoloji ve bilim yarış1 

vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sov
yetler Birliği bu bakımdan Batı - Avrupa mem
leketlerini çok geride bırakmışlardır. Fransa. 
Almanya, İngiltere gibi İkinci Cihan Savasına 
Tcadar bilim ve teknoloji alanında da en önde 
gelen devletler şimdi, geri kaldık diye feryat 
ediyorkr. Fransa'nın Bilimsel Araşfrrmalar 
Bakam Akin Peyrefit'te bu gerçeği şöyle id
dia ©diyor: 

«Birleşik Amerika Devletlerinde bilimsel 
ve teknik ilerleyiş o kadar hızlı, o kadar bü
yüktür ki, gelişmemiş memldketler nasıl Av
rupa'nın gerisindeyseler biz de Birle=u!k Devlet
lerin o derece gerisine düşmek tehlikesindeyiz.» 

Yine aynı konuda, OrtaJk Pazar Teşkilâtı 
Başkanvokili Robert Marjolin şöyle diyor: 

«Eğer, altı Ortak Pazar memleketi yeni bu
luşların başlıca ithalâtçısı ve beyinlerin başlı
ca ihracatçısı olarak kalırlarsa, kısa zamanda, 
gerilemelerini çaresiz hale sokacak bir gelişme-
mişliğe kendilerini mahlkûm edeceklerdir.» 

Avrupalılar bu geri kalmışlığı, bu açığı ka
patmak için bilimsel ve tökni'k araştırmalar, ye
ni buluşların sanayie uygulanması alanlarında. 
t end i aralarında birleşerdk çalışmaktan başka 
çare kalmadığını ilân ediyorlar. İtalya D-şişle-
ri Bakanı Amintore Fanfani bu maksatla te
şebbüse geçmiştir. Avrupa Konseyi tstişari 
Asamblesi Bilim ve Kültür Komitesi Başkanı 
İsviçreli Profesör Olivicr Reverdin ise, Ocak 
ayı toplantısında: Bütün Avrupalılar aramızda 
birleşsek bile Amerika yardım etmezse bilimde 
ve teknikte geri kalmışlığı gidermdk mümkün 
değildir, demiştir. 

İste, Avrupa Devlet adamlarının, bilim 
adamlarının son yıllardalki müşberdk endişeleri, 
sızlanmaları budur. 

Bunu bu kürsüde söylerken şunu düşünü-
voruz: Dünya yepyeni bir oluşun ortasındadır. 
Daha şimdiden, milletlerin dış politikasını iç 
ve dış ekonomik tutumlarını etkiliyan yeni ve 
bambaşka meydana çıkmıştır. Baş döndürücü 
bir yarış blliımsol ve teknolojik dönmeyi alt - üst 
etmiş ve etmoktedir. Bu yarışa tek başımıza ka
tılamayız. Fakat üyesi bulunduğumuz Avrupa 
Konseyi devletlerinin gayreti o: 0nin mutlaka 
İçinde olmalıyız. Bunlardan uzak kalırsak ya
lan gelecokte çok acı çekebiliriz. 

Bilimsel ve teknik ilerlemeler o safhaya gel
miştir ki, Amerika ve Sovyet Rusya da dâhil 
olmak üzere, bütün Avrupalı veya Avrupa dışı 
ülkeler gayretlerini birleştirmek, birbirleriyle 
dayanışma halinde çalışmak zorunluğundadır-
lar. Nasıl 15 nci yüzyılın başında topun icadı 
güllenin uzağa kuvvetle fırlatılabilmesi ile do-
^an teknik ilerleme kaleler, surlar içinde yaşı-
yan derebeylikler siyasi sistemine son vermişse, 
bugünkü teknik ilerlemeler, şimdiye kadar alı-
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şılmış olan siyasi inançların aşılmasını ister is
temez gerektirecektir. Dünya bu aşılmanın ka-
pısındadır. 

Türkiye 18 nci yüz yılda başlıyam sanayi 
devrimiinc ayak uyduramadığı için geri kalmış
tır. Şimdi içinde bulunduğumuz teknolojinin, 
elektroniğin ve nükleer enerji devriminin de, 
dışında, kenarında kalırsak, geçmişte olduğun
dan da büyük acılara düşmemizle şaşmamalı
dır. 

Bu konuda Hükümetten ricamız, be.m ya<bam-
cı ülkelerde genç bilim adamlarımızın yetişme
lerini mümkün kılacak tedibirlori alması hem de 
yurdumuzda bu alandaki çalışmalara üstün 
önıam vermelidir. Zira, artık dış politika, gü
venlik, savunma, okonoımik gelişme en başita 
Ibu etkenlene bağlıdır. 

Baçika memleketlere oranla sayıları zaten 
az olan bilim adamlarımızın, uızmamlarımızın 
yurdumuzu terk ederek yabancı diyarlarda yer
leşmeleri tef afisi mümkün olmıyan bir zarar
dır. Batının en ileri ülkeleri hile «'beyim akntıl-
masımdau» yani bugünlerin ve uzmanların dışa
rıya kaçışımdan şikâyetçidirler ve bumu önliye-
cek çareleri aramaktadırlar. 

Hükümetten, yetişmiş seçkin uzmamlarımı-
zm, bilim adamlarımızın, doktorlarımızın, mü
hendisi erimizin yalbancı memleketlerde yerleş
melerimi tcşVük edici etkenler üzerine eğilme
sini rica ederiz. Bunu söylerken bu işe yasak 
tedbirleriyle çare bulunamıyacağını, yapıcı ve 
bağlayıcı şartların hazırlanmasını düşünüyo
ruz. 

Uluslararası bilimsel yarışlarda iddialı ol
maktan uzağız. Bizim şimdi ödemimiz milletler 
için en önemli .güçlenme konusu olan bilimsel 
çalkaya etkili, verimli, alomî bir usul ile blir defa 
ıcididî olarak başlamaktır. Ciddî olan ilkel bilim
sel çalışma dalhi malî güc, yani bütçe meselesi
dir. Bilimsel giderleri cari ıgklerlor arasında 
isağlıyamayıız. Sağlamaya çalışmak gülünç olur. 
Bilimsel araştırma, yüksek kabiliyetleri yetiş
tirime ve koruma her şeyden önce bu çalbalarım 
bir kalkınma hamlesi 'olduğunu anlamaya ve 
ıkural olara'k kabul etmeye dayanır. Bunun için 
bilimsel araştırma ve örgütlenme konusunu bir 
kalkınma yatırımı saymak lâzımdır. Teklifimiz 
yeni kalkınma plânına tarım., sanayi, sağlık bö
lümleri gibi bilimsel araştırmalar için de bir 

bdıüm açıp yatırım parası koymaktır. ITükü-
'-Tettem hayatî saydığımız bu komuyu yeni plân
da d eğeri endir m es iril isteriz. 

BAŞKAN — Bir dakika.Sayın Erim. 
Muhterem arkadaşlar; parti grup sözeüleri

nin grupları adına yapacakları beyanların yir-
,vıişcr dakikayla kayıtlanmasını mutadanım m 
daha önce Meclisin bir kararı vardı. Sayın 
Ib'im'in grup adına yaptığı kemu-îma yirmi da
kika içinde cereyan etmiştir. Görüyorum ki 
önündcJkikfaıugnuıımetmı:' çok uzundur. Esasen bu 
'TrıvmııtabİT önergede vardır, bütün partü grupları 
'sözcülerine 'tcım'şil edllmdk ü/iefe lilik yıapaeakları 
konuşmaların yirmi dakikayla kayıtlanmasını 
öngörinektedir. Önergeyi okutayım, Yüce Mec
lisin oyunu istihsal edeyim, oma göre devam (îdi
niz. 

Yüksek Başkanlı ğa 
Dışişleri listesinde grup sözcülerinin ilk ko

nulanlarınım 20 dakikayla kayıtlanmasın] arz 
ve teklif öderiz. 

C. I*. Grupu adına 
Kayseri Çorum 

Turnan Fey/'ioğlu .Hilmi İncesulu 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Devamla) — Söz buraya gelmişken Hüküme
tin dikkatini şu noktaya da çekmek isteriz : 

Avrupa Konseyi, bugün ve bilhassa yarın 
için önemli bir hazrıhtk merkezi, politik ' bir 
lâboratuvar olmuştur. Ocak ayı Assamble top
lantısına ingiltere Başbakanı, Harold Wils'on, 
Federal Almanya Başbakan Yardımcısı ve Dış
işleri Bakanı Willy Brandt, İtalya Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Koordinasyon Başkanı 
Rubinacci, Avusturya Barbakan Yardımcısı ve 
Ticaret Balkanı F. Bock, Avusturya Adalet 
Balkanı Kîecatsky, İsviçre Adalet ve Güvenlik 
Bakanı L. von Moos, Tunus'un Plân ve Millî 
Ekonomi Bakamı Ahmet Ben Salah, Fransa 
Dışişleri Müsteşarı N. de Broglîo, Kanada Dış 
işleri Balkanı Siyasi Müsteşarı Donald Mae 
Donald katılmışlardır. Ayrıca Avrupa Atom 
Araştırmaları Ajansı, Birleşmiş Milletler 
Gıda vo Tarım Teşk'lâtı, Avrupa Uzay Araş
tırmaları teşkilâtı gibi milletlerarası bâzı ku-



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 0 : 2 

ruluşlarm genel müdürleri veya uzmanları 
da hazır bulunmuşlardır. 

Avrupa Konseyi şimdiden bir form ve bir 
hazırlık, siyasi deney lâboratuvarı olarak va
zife görmektedir. Bizim de üyesi bulunduğu
muz Avrupalılar topluluğu içinde gelecek hem 
de yalsın gelecek için önemli gelişmelerin te
meli atılırken, biz Türkiye olarak ne yapıyo
ruz? 

Avrupa Konseyimde üyeyiz. Fakat bu üye
liğin gereklerini itam olarak yerine getirdi
ğimiz söylenemez. Strasbourg'daki temsil işle
rimiz tamamlanmaya muhtaçtır. Oradaki Dış
işleri Bakanlığı temsilciliği yeter unsurlarla 
teçhiz edilmelidir. Yunanistan, temsilciliğini 
büyükelçilik seviyesine çıkarmış ve bir büyük
elçi tâyin etmiş bulunuyor. Büyükelçilerin 
öteki temsilcilere kıyasla üstün durumunu izaha 
hacet yokttur. Strasbourg'daki teşkilâtımızı da 
Birleşmiş Milletler nezdindeki teşkilâtının 
standardına artık çıkarmalıyız. 

Bundan başka, Türkiye, Parlâmentosu sena
tör ve milletvekili olarak on kişi ile orada 
temsil ediliyor. Fakat bu temsilin gereği gibi 
yapılabilmesini sağlıyacak yardımcılardan he
yet mahrumdur. Parlâmento delegasyonumu
zun oraida bir kâtibi bile yoktur. Halbuki. 
Assam'blc'de görüşmelere yurdumuzun menfaat
leri açısından faydalı bir katgıda bulunabil
mek için ele alman konuların her birinde, 
senatör ve mıiılletvekillerimizin, yetkili Türk 
uzmanlarınca teçhiz edilmeleri şarttır. Bu ise. 
en basta Strasbourg'daki, Dışişleri Bakanlığı 
temsilciliğinin ona göre kurulmasına bağlıdır. 

Bu hususun Sayın Dışişleri Balkanının dik
katine Büyük Meclis ve kamu oyu önünde 
önemle arz etmek isteriz. Milletlerarası kuru
luklara katılmaktan yeterli fayda sağlamanın 
birinci şartı ona göre örgütlenmektir. Bu ör
gütlenme yapılmadıkça elde edilecek fayda za
yıf ve tesadüflere bağlı kalır. 

Savm millet vekilleri, 
Hükümetin, Asya ve Afrika'da Üçüncü Dün

ya, yahut Tarafsızlar adı ile anılan veya yeni 
bağımsızlıklarına kavuşan memleketlerle gün 
geçtikçe daha yoğun ilişkiler kurma isteğini 
teşvike lâyık görüyoruz. Ancak, böyle bir po
litika güderken, yeni dostlukları kurma gay
retlerini desteklediğimizi söylerken bir nok

taya önemle dikkati çekmeden duramıyacağız : 
Yeni dostluklar, eski ve denenmiş, imtihanını 
vermiş dostlukları soğutma, hattâ sadece se
rinletme bedeli ile ödenmemelidir. Bu sözleri-

• mizle, Arap memleketleri arasındaki, iç çeliş
mezliklerden üzüntü duyduğumuzu ve bunlara 
katılmak istemediğimizi belirtmek istiyoruz. 

(Sayın Dışişleri Bakanının Kahire"yi ziyareti, 
bir sır çemberi ile çevrili olarak başladı ve bitti... 
Bu gibi ziyaretler sonunda yayımlanması gele
nek olan bir bildiri bile yayınlanmış değildir. 

Kahire görüşmesinden bugün bizim bekliye-
bileceğimiz tek olumlu netice Mısır Hükümeti
nin Makarios'u destekler tutumunu terk etme
sidir. Sayın Bakan bu konuda acaba> memlekete 
ne getirmişlerdir? 

Bundan başka İsrail ile olan olaylardan da, 
üzüntü ile bahsetmek isterim. Arap âleminin İs
rail ile münasebetlerinin bir düşmanlık havasın
dan kurtulmasını samimî olarak dileriz. Zama-

. nm tedavisi yanında, beraber yaşama zaruretle
rinin her tarafça soğukkanlılıkla takdir edilme
sini bekliyoruz. İyi dileğimiz sulh tarafmdadır, 

Dış politikamızda, Pakistan ve İran ile ülke
miz arasındaki özel kardeşlik ilişkilerinin daima 
sağlam ve sıcak kalması, dostluğun ilerletilmesi, 
ekonomik alanda geliştirilmesi içten dileğimiz
dir. Hükümetin bu yoldaki çalışmalarını yakın 
bir ilgi ile izlemekteyiz. 

Wiet - Nam'da sürüp giden savaşın, Birleş
miş Milletler Anayasası ideallerine uygun bir 
sonuçla biran önce bitirilmesini diliyoruz. Ata
türk'ün 1937 de, Ankara'yı ziyaret eden Roman
ya Başbakanına söylediği gibi, dünyanın bize en 
uzak köşesindeki acıları dahi kendi vücudumu
zun bir uzvundaki acı gibi, duyuran bir anlayış 
içindeyiz. Hükümetimizin bu konuda yeri ve sı
rası geldikçe mi'lletimi'zi'n düşüncelerini aksettir
mesini bekleriz. 

Değerli milletvekilleri, 
1963 yılı Aralık ayının son günlerinden beri 

milletçe hepimizi üzen Kıbrıs faciası ne yazık ki 
sonuna yaklaşmış görülmüyor. 

1967 büteçsinin tümü üzerinde konuşan 
A. P. nin Sayın Sözcüsü, Kıbrıs meselesinin Ada
let Partisi tarafından bir iç politika çekişme ko
nusu olmaktan çıkarıldığını üç gün önce söyle
diler. Sayın Sözcüden insaf dilerim. Eğer Kıbrıs 
meselesi bir İç politika çekişme konusu olmak
tan çıkarıldıysa, bu başlıca, muhalefet olarak 
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C. H. P. nin anlayışlı tutumu ile sağlanmıştır. I 
C. H. P. koalisyonları dışarda uğraşırken içerde 
de o zamanki muhalefetin hücumlarına mâruz 
bulunuyordu. Biz muhalefet olarak ilk günden 
hükümetlere yardımcı olacağımızı ilân ettik ve 
öyle davrandık. Kıbrıs dâvası bir millet meselesi 
olarak gerçekten bizim tarafımızdan her zaman 
için Hükümeti destekliyen bir millî gayret öne
mi taşımıştır ve taşıyacaktır. Şimdiki mâruzâ
tım da bu silsileden olacaktır. 

Büyük Mecliste, 1965 seçimlerinden sonra, bu 
mesele, Hükümet programı görüşmeleri ertesin
de, Birleşmiş Milletler Assamblesi kararı dolayı-
siyle geniş bir tartışma ile ele alınmıştı. 

O tarihte Hükümet, tenkidler karşısında he
nüz bir kaç haftadır işbaşında bulunma mazere
tine sarılmıştır. Birkaç ay sonra, 1965 Dışişleri 
Bütçesi Millet Meclisinde konuşulurken Sayın 
Dışişleri Bakanı, Kıbrıs meselesinde durumu şu h 
sözleriyle belirtmiştir. 

«Kıbrıs meselesinin siyasi çözüm şekline ge
lince, meseleyi Assamble kararından sonraki 
durgun safhasından çıkaracak nitelikte bir inki
şaf vukubulmuş değildir.» 

Sayın Dışişleri Bakanı bu sözleri 19 Şubat 
1966 da söylemişlerdir. Yakın zamanda - Ocak 
ayı başında - bu kürsüde açıkladıklarına göre 
Yunanistan ile ikili görüşmeler 25 Haziran 1966 
da başlamış ve Atina'da Hükümetin düşmesiyle 
17 Aralık 1966 da kesin bir olumlu sonuç ver
meksizin suya düşmüştür. 

Burada, Sayın Dışişleri Bakanının 3 Ağustos 
1965 günü bir gensoru dolayısiyle Millet Mec
lisinde verdikleri izahlar sırasındaki şu sözlerini 
de hatırlatalım : 

«Ada'da bugünkü statüko böylece devam 
ederse, bunu bir emrivaki telâkki ederiz. Eğer 
bu sükûnet böyle devam edecekse, siyasi bir çö
züm yolu ufukta gözükmüyorsa, o halde her iki 
Cemaati ihata eden şartlar eşit duruma gotiril-
melidir iddiası tarafımızdan ciddî şekilde ilgili
lere duyuruldu. Her fırsattan istifade edilerek 
müttefiklerimizle ve uluslararası temaslarda im
kân bulduğumuz Devletlerin yetkilileriyle Kıb
rıs hakkındaki görüşlerimiz teati edildi ve mese
lenin âcil çözüm yoluna bağlanması zarureti 
açıklandı.» 

Sayın Bakan Ağustos 1966 başında böyle söy
lemişlerdir, öteden beri tutumlarının bu olduğu
nu ilân etmişlerdir. J 

Hükümet işbaşına geldikten bu yana aradan 
onbeş ay geçtiği halde çözüm yolu ufukta gö
rülmüş değildir. Âcil çözüm yoluna bağlanma 
zarureti diye belirttikleri şart da yerine gelmiş 
olmaktan uzaktır. 

Şu hade Hükümete soralım : 
«fler iki cemaati ihata eden şartlar eşit du

ruma» kendi anlayışlarına göre getirilmiş mi
dir? 

Hükümetimiz daima iddia etmiştir ki, Türk 
Cemaati eskisinden daha iyi durumdadır. Bu 
iddiayı gerçek diye kabul edecek iyimserlikten, 
ne yazık ki, bizi mahrum eden vesikalar bu 
•kürsüden daha geçen ay bir gensoru vesilesiyle 
ortaya konmuştur. Fakat biran için bu nok
tayı tartışma dışında bırakarak, her iki cemaati 
saran, çevrcliyen şartlar eşit duruma getirildi 
mi; getirilmedi mi? Bunun üzerinde duralım. 

Şüphesiz böyle bir eşitlik elde edilmiş, sağ
lanmış değildir. Hükümet sorum yüklendikten 
bu yana 15 ay geçti, ikili müzakerelerde ise 
âcil çözüm yolu yerine, tam ucuna gelindi sanıl
dığı sırada Atina'da kabine düşürüldüğüne frörc. 
Yunanlılar vakit kazanma ve eyalama taktikle
rinde gene başarılı olmuşlardır. Türk Cemaati 
kale içinde çevrilmiş insanların sıkıntıları, 
mahrumiyetleri, acıları altında yaşamışlar, dayan
ma güçlerine 15 aym yükü de binmiştir. Üste
lik üç ay kadar önce Makarios'un Çekoslovak
ya'dan ağır muharebe silâhlarını girlice alarak 
Kıbrıs'a soktuğunu da gördük. Birleşmiş Mil-
1 erler Genel Sekreteri Utaant'ın 8 Aaralık 1966 
tarihli raporunda bildirildiğine göre, Adaya Ba
rış Gücü Komutanına haber verilmeksizin son 
aylarda sokulan başka silâhlar da olmuştur. 
Komutan, Rum Hükümetine bir mektupla bu 
meseleyi yazmış, kendisine cevap bile verilme
miştir. 

Yani üst üste emrivakiler Makarios'ça yapıl
mıştır, yapılmaktadır. 

Hükümetimizin emrivakilere müsaade etmi-
yeceği, derhal enerjik tedbirler alacağı şeklin
deki iddiaları ile bu hali nasıl bağdaştırabilece-
ğimizi bilemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu nokta ü-erinde ısrarla duruşumuzun se

bebi sizlerce bilinmektedir: Hükümet işbaşına 
geldiği günlerden başlıyarak bıkıp usanmadan, 
hep aynı noktaya dikkati çekmeye çalıştık. Yu
nanlıların oyalama, vakit kazanma taktiğine 
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kapılmayınız, dedik. Onbeş ay sonra meselenin 
siyasi çözümü henüz ufukta görülmüş de^il, ama 
Kıbrıs'taki durum Türk Cemaati bakımından 
Türkiye bakımından iyimserliğe de asıa elverişli 
sayılmaz. 

Hükümet, siyasi çözüm yakm değilse, hiçol-
mazsa iki cemaatin çevreli oldukları şartların 
eşit kılınmasını isterim, demiştir. Bu çok yerin
de olan isteği sonra neden terk etmiştir, bilemi
yoruz? Yunanlılar, şartları eşit kılmaktansa, 
ikili görüşmeye oturmaya istekli olmuşlardır. 
Bunu aylarca sanki Enosis dışında bir siyasi 
çözüm kabul edeceklermiş gibi sürdürmüşler. 
tş artık daha ziyade uzatılamıyacak bir safhaya 
geldiğinde bilinen taktiğe başvurarak Hükümeti 
düşürmüşlerdir. Şimdi yeni bir taktik sahneye 

. konulmak üzeredir. Bugünkü Yunan Hükümeti 
seçimlere kadar Kıbrıs meselesinde esaslı sorum 
yüklenemez. Siyasi bir çözüm kabul edemez. 
Türkiye Yunan seçimlerinden önce enerjik bir 
davranıştan alıkonmalıdır. Bu maksadı gerçek
leştirmek için Atina'da geçen hafta Kırallık 
Meclisi toplamıştır. Bütün parti liderleri Tür
kiye ile görüşmelere şimdiki Hükümetin yeniden 
başlamasını uygun görmüşlerdir. Eğer yayın
lanan haberler doğru ise, gene onlar için Enosis 
esas'ir. Ve Enosis'e karşı hiçbir toprak tâvizi 
kabul edilemiyecektir. 

Hükümetimiz bu yeni oyuna da gelecek mi
dir? Bilmiyoruz. Ancak şunu önemle belirtmek
te fayda görüyoruz. Hiç olmazsa bu defa ikili 
konuşmalara girişmeden önce - görüşme ister ol
sun, ister olmasın - Kıbrıs'ta Türk Cemaatini 
kale içinde çevrilmiş, hapsedilmiş insanlar du
rumundan peşin olarak çıkarmayı şart koşma
lıdır. Türk Cemaatinin denizden veya hava yo
lundan dışarı ile teması Rum müsaadesine ihti
yaç duyulamıyacak şekilde fiilen sağlanmalıdır. 
Hükümet bunu elde etmek için var gücüyle te
şebbüse girişemez mi? Yunanistan ve diğer il
gili devletlere bu konuda kararlı olduğumuz du-
yurulmalıdır. Böyle bir imkân yaratıldığı tak
dirde ikili görüşmeler bir oyalama ve vakit ka
zanma taktiği olmaktan çıkarmanın asgari şartı 
elde edilmiş sayılabilir. Mayıs ve Haziran'da 
yapılacağı bildirilen Yunan seçimlerinden önce 
geçecek günler, haftalar ve aylar Türkiye ba
kımından en müsait zamandır. Bunu iyi değer
lendirmek gerekmektedir. 

Meselenin esasına gelince; onbeş aylık verim
siz gayretlerden sonra, federatif ve bağımsız bir 
Kıbrıs içinde, haklarına sahip bir Türk Cemaati 
siyasi çözüm şeklinin dışında bir yol aramanın, 
bugünkü dünya konjonktüründe sadece hayal 
kırıklığı yarattığını artık Hükümetin de teslim 
öleceğini ümidetmek istiyoruz. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerinde 
oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen acele 
kullansınlar. 

Lütfen arkadaşlarımız acele etsinler... 
Oy verme muamelesi sona ermiştir, kupaları 

kaldırınız. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Mesut Ozan-

sü, buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi .ilişkisiyle, dış 
politika üzerindeki görüşümüzü Millet Partisi Mec
lis Grupu adına sunacağız. 

Dış politika den'nce, zihinlerde ilk beliren 
konular Türkiye'yi ilgilendiren konulardır. Hal
buki bugün uluslararası ilişkiler hiçbir memleke
ti dünyanın her hangi bir yerinde cereyan eden 
olaylardan ilgisiz bırakabilecek bir niteklite de
ğildir. Aksine, uluslararası oyların izlediği, gidişi 
bilmeden ulusal bir politika izlemeye imkân olma
dığı gibi böyle bir politika dünya koşulları, mem
leket gerçekleri ve ilmin icapları d.kkate alınma
dan kısa vadeli düşüncelerle tâyin edilemez. 

Gerçek bu olunca içinde bulunduğumuz çağın 
politik ve sosyal durumunu bilmeden Türk dış 
politikasını tesbit etmek mümkün olmıyaca4îtır. 
Bu gerekçe ile konuşmamıza dünyadaki siyasal 
gelişmelerin bir özetini yaparak başlıyacağız. 
Ancak bunu yaparken çok uzaklara gitmeden 
2 nci Cihan Savaşının son yıllarından bahsetmek 
suretiyle söze başlamanın yerinde olacağı kanısın
dayım. 

Savaşın bütüniyle ortada gerçek anlamda iki 
büyük devletin kalması onşekiz ve ondokuzuncu 
yüz yıllarda görülen klâsik güc dengesinin (kuv
vet muvazenesinin) ortadan kaybolmasına sebe-
bolmuştur. Ulusların egemenliğini amaç edi
nen ve savaş ihtimallerini büyük ölçüde azaltan 
klâsik güc dengesinin 11945 ten sonra ve günümüz
de işliyememesinln nedenlerini şöylece belirtebi-
liz: 
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Büyük devletlerin saygılarının azalması, geçen 
yüzyılda İngiltere'nin yaptığı gibi, dengede ibre 
rolünü oynıyan bir devletin bulunmayışı, büyük 
devletlerin güçlerini artırabilmeleri için işgal 
edilecek yeni sömürgelerin kalmayışı ve aksine 
sömürgelerde kurtuluş mücadelelerinin başarı ile 
yürütülmesi, 1914 te sekiz, 1939 da yedi büyük 
devlet varken 1945 te büyük devletlerin sayısı iki
ye inmiş ve miletlerarası politika çok merkezli bir 
dengeden iki kutuplu katı bir bloklaşmaya kay
mıştı. Bu kutuplaşma hem Birleşmiş Milletleri 
zayıflatıcı sonuçları bakımından, hem de barışı 
korumakta yararlı olan klâsik güc dengesini or
tadan kaldırdığı için iki açıdan olumlu bir geliş
me olmadı. Savaştan sonra barış ve güvenliği ko
ruma yolunda ilk teşebbüs 30 Ekim 1943 te Dış
işleri Bakanları Moskova. Konferansından başlıya 
rak Tahran, Yalta ve Postdam konferanslarında 
beş büyük devletin dünyayı barışçı ilkelere uy
gun olarak görüş birliği içinde yeniden düzenli-
yecekleri umulmuştu. Halbuki müttefikler büyük 
ittifak içinde bile birbirlerinden şüphe eder hale 
gelmişlerdi. 

Ağustos 1941 yılında yayınlanan Atlantik 
bildirisi gibi önemli bir belge bile yalnız Ameri
ka ile İngiltere'nin katılması ile hazırlanmıştı. 
Savaş sonrası düzenin ilk temelleri atılırken Sov
yetlere barış hazırlıklarının bu ilk adımında da-
nışılmaması, eski güvensizliğin devam ettiğini ve 
karşılıklı olarak yeni güvensizliklerin doğacağını 
gösteriyordu. 

Diğer taraftan Stalin - Molotof ikilisinin an
layışsızlığı Sovyet dış politikasına hâkim olan. ye
ni unsurun örnekleri idi. Dışişleri Bakanları 
Moskova Konferansı 10 Mart 1947 de açılmıştı. 
Bundan iki gün sonra Türkiye ve Yunanistan'a 
yardım vâdeden Truman doktrini açıklandı. Bu, 
Sovyetler Birliğini çevreleme siyasetinin başlan
gıcı olarak kabul edilebilir. 

Böylece Batı, yeni bir dünya siyasetine yönel
mişti. Bu siyasetin temellerinde problemli bir 
dünyayı yoluna koymak, ya da aç ve sefil insan 
yığınlarını doyurmaktan çok, güvenlik endişesi ve 
Sovyetler Birliğine karşı koyma ilkesi yatıyordu. 
Bu arada Sovyet savunma sistemi de ikili antlaş 
malarla başlıyarak gelişmekteydi. (Arnolt 
Toyynbee) nin dediği gibi «Karşılıklı şüphe her 
iki tarafa da bir tarafın, görüşü ile bütüniyle 

savunucu ve diğer tarafın açısından da kışkırtıcı 
bir şekilde saldırgan olarak görülen hareketlere 
yol açtı.» 

Böylece müttefikler savaş yıllarındaki iş
birliğini devam ettirememiş oluyorlar ve dün
ya kesin olarak ikiye bölünmeye doğru yöne
liyordu. , . 

Bu oluşun içerisinde Türkiye ve Yuanistan 
18 Şulbat 1950 de ve Federal Almanya Cumhu
riyeti de 19 Mayıs 1955 te NATO'ya girdi. 

Muhterem milletve'killeri, İkinci Cihan Sa
vaşından bu yana değişen dünya koşulları içe
risinde Nükleer çağm başlıca sorunlarından 
olan Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO'-
nun tarihine kısaca değinirken bu ittifakın 
NATO dışı ve NATO içi bâzı devletler tara
fından tenkid edilişinin nedenlerine değinme
nin yerinde olacağı kanısındayız, 

Bu devrede NATO'nun tarihini iki bölüme 
ayırabiliriz : 

1949 dan 1955 e kadar olan askerî birleşme 
ile geçen yıllar ve ,1956 dan sonra «Üçlü Ko
mite» n'in tavsiyelerine uygun olarak NATO'nun 
askerî olmıyan alanlardaki gelişmesine çalı
şıldığı yıllar, NATO'nun kendisini bir örgüt 
olarak değişen koşullara uydurma çabaları 
yanında, gterek NATO içinde, gerekse millet
lerarası politika alanında bâzı önemli değişik
likler olmuştur. Yine Amerika ve Sovyetler, 
müttefiklerinden çok ayrı bir plânda, Nükleer 
silâh stokları ve sabit olmıyan gezici Nükleer 
üslerle kendi aralarında bir «Terör dengesi» 
kurmuş • durumdadırlar. 

2 nci olarak, NATO sorunlarının en önem
lilerinden biıri Nükleer gelişmelerin ışığında 
ortak bir stratejik doktrin üstünde anlaşılama
mış olmasıdlır. NATO içinde askerî bir itti
faktan beklenilen bir yön birliği eksiktir. 

Hem bendi stratejik doktrinlerini, hem 
atom bilgisini dostları ile paylaşamadığından 
Amerika böyle bir ortak amacın gelişmesini 
önlemiştir. Diğer taraftan Batı - Avrupalı dev
letler de hem farklı stratejik doktrinleri savun
makta, hem de Sovyetlerin «Barış içinde yan-
yana yaşama ilkesinin letkisinde kalarak bütçe
lerini, ekonomik sorunlarını düzenleme yolun
da gayret sarf etmek istediklerinden, savunma 
masraflarından kaçınmaktadırlar.» 
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Özet olarak, İngiltere misilleme ilkesine da
yanarak Amerika görüşüne yaklaşırken, Al
manya bölgesel savunmanın ayrıntılarında ağır
lık vermekte ve Fransa da Nükleer silâhlarla 
konvamsiyeıl silâhlar .arasında fark gözetme yo
luna gitmektedir. Stratejik doktrin konusunda
ki bu anlaşmazlıklar tarafsızlık politikasını 
kamçılıyan faktörlerden biri olmuştur. 

Üçüncü olarak NATO sorunlarının .en önem
lilerinden biri de Fransa'nın NATO içindeki 
durumudur. Fransa Atlantik Paktından ve Av
rupa Birliğinden yanadır; ama egemenlik hak
larının devredilmesine kesinlikle karşıdır. Ame
rika'nın arzuladığı tarzdaki «Entegrasyon» ha
reketleri, dünyada Amerikan hâkimiyetinden 
başka bir sonuç vermiyecektir. 

Bu sebeple Fransa Ortak Pazar ve NATO 
konularında egemenlik haklarını yeniden ka-
zanmıya önem veren bir politika izlemektedir. 

Bu cümleden olarak, Fransa yabancı atom 
silâhları stoklarının tesisini reddetmiştir. Ame
rika'nın kolektif nükleer silâhlanma projeleri
ne her defasında hayır demiştir. Fransız bir
liklerini NATO'ya tabi olmaktan kurtarma yo
lunda devamlı gayret göstermiştir. Deniz kuv
vetlerini NATO kumandasından çektiği gibi 
Cezayir Harbi dolayısiyle NATO'dan alman iki 
Fransız tümenini, yeniden Merkezî Avrupa 
Müttefik Kumandanlığı emrine vermemiş, Fran
sa'da millî kumandanlık emrinde muhafaza et
miştir. 

Yine Fransız baskısı altında, Amerikan 
ikmal yolları kuzeye kaydırılmıştır. 

Ortak Pazar konusunda, 1958 den itibaren, 
millî egemenliğinin devredilmesine karşı çık
mış ve andlaşmalarm gözden geçirilmesini is
temiştir. 1965 Eylülünde «Tarım Ortak Pa
zarı» müzakereleri dolayısiyle çıkan anlaşmaz
lıktan sonra müzakerelerin yeniden başlatılma
sını istemiş ve Ortak Pazarın 3 ü aşmasında 
bâzı kararların oy birliği yerine oy çoğunlu
ğu ile alınmasına da muhalefet etmiştir. 

Bunlara ilâveten Hükümet Amerikan serma
yesinin Kayati alandaki bâzı Fransız sanayii
ne el koymaya başlaması üzerine, yabancı ser
mâyeye karşı tedbir alma yoluna gitmiş
tir. Fransız yetkilileri bu hususun önem'ini 
şöyle belirtiyorlar.. «Bir ülkeyi sadece toprak
larına karşı girişilen saldırılardan korumak 

yetmez. Aynı zamanda yabancı sermaye sız
malarını da tesbit etmek ve azaltmak gerek
lidir.» Bu görüşün ışığı altında 1965 yılı Ocak 
ayında yabancı yatırımlar sınırlandırılmıştır. 
Petrol aLanında takibettiği yeni politika ile mil-
lerarası petrol şirketlerinin, Fransız Pazarı üze
rinde kurduğu egemenliği yıkmaya çalış
mışlardır. 1960 Ekiminde kurulan «Petrol Ge
nel Birliği» adlı Devlet teşekkülü rafinaj ve da
ğıtım ialanLarında yalbancı şirketlerin yerini 
alma çabasındadır. 

Fransa'nın takibettiği politikanın özellikle
rinden biri de hem Sovyet hem de Amerikan 
hegomanyasma karşı çıkarak, yer yüzünde 
uluslarım bağımsızlığını önplânda tutan bir den
ge kurmaya çlışmasıdır. 

Bu düşünce ile Fransa; Rusya, Çin ve Do
ğu - Avrupa ülkeleriyle geniş ticari ve kültürel 
ilişkiler kurmuştur. Yine Fransa Amerikan 
İttifakına bağlı olduğunu defalarca belirt
miştir. 

Ama Fransa'nın bu ittifak anlayışı Ameri-
kanmkinden farklıdır. Şöyle ki, «ittifaklar bir 
ülkenin savunmasına sahi'bolmasmı engelleme
melidir» ve yine «Frasa'nm savunması Frasız 
olmalıdır.» Bu sebeple Fransız brilikleri yabancı 
bir kumandanın emrine verilemez. Bunun için
dir ki, Fransa bugünkü şekliyle NATO'ya 
karşıdır. Bir ulusun hayatı, dost da olsa, baş
ka bir Devletin eline bırakılmaz inancındadır
lar. G-örülüyor ki, Fransa'nın NATO içindeki 
durumu bu kadar farklı durumlar göstermek
tedir. Böyle bir tutuma Fransa'nın ihtiyaç 
duyduğu ve böyle bir politika izlemenin müm
kün olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kısaca Fransa, Batı ittifakına bağlı olma
sına rağmen böyle bir serlbestî hem bu ülke
lere kendi millî menfaatlerini kendi dostla
rına, karşı da daha iyi koruma imkânı ver
mekte, hem de uluslararası politikaya çok mer
kezli bir sistem getirerek aşırı kutuplaşma
lar, gereğinden fazla bağlılık ve bu yolda ge
reksiz ve çok defa tek taraflı fedakârlıklar 
ve donmuş bloklar içinde pazarlık gücünü 
kaybetme gerçeğini ortadan kaldırmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri. 
Nükleer çağın en önemli sorularından biri 

olan silâhsızlanmaya da değinmek isteriz. 

- — 337 — 
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Nükleer denemeleri durduran antlaşma
ların imzalanması ile so^nk harbin devrimiz
den kesinlikle uzaklaştığı milletlerarası poli-
tika sahnesi 1949 dan farklıdır. Bugün si
lâhsızlanmaya doğru büyük hamleler yapıl
mıştı:*. Böylece blokların barış içinde yan-
yana yaşıyabileceği, savaşların kaçınılmaz 
olmadığı gerçeği insanlığın bekası bakımın
dan bir zaruret halini almıştır. 

Amerikan Sovyet yakınlaşmasını mümkün 
kılacak ortam bile yaratılmıştır. NATO ile 
Varşova Paktı arasında bir saldırmazlık 
paktı imzalanabileceği de söylenmektedir. 

30 Mayıs 1953 tarihli nota ile Sovyetle
rin Türkiye'den hiçbir toprak talebi olmadığı 
bildirilmişti, 25 Ocak 1954 Berlin Konferan
sında hiçbi'r ilerleme kaydcdilmemişse do 
12 - 15 Nisan 1955 te Avusturya'nın tarafsız
lığı üzerinde anlaşıldı ve Avusturya'dan iş
gal kuvvetleri çekildi Sovyet Hükümeti 25 
Ocak 1955 te Al marya ile savaş halini sona 
erdirdi ve dip1 ornat'k münasebetler kurdu. 
Yugoslavya ile arasını düzeltti az g?lişmir> 
ülkelere yakınlık göstermeye başladı ve si
lâhsızlanma, atom silâhlarını . yasaklama gibi 
tedbirler ileri sürdü. 

Fakat Sovyet dış politikasında asıl büvük 
dv^isiklik Şubat 1950 20 nei parti kongre
sinden sonra başladı. Burada iki sistemin ba
rış içinde yanyana yaşıyabileceği, savaşların 
'kamn^ma'* olmadıkı? v!ne nvrp kon^odo TOr.t-
çef, Stalin'in iç ve dış politikasını ağır bir şe
kilde eleştirdi. Krutçef Amerika'da yayınlanan 
«Foreign Affair» dergisine yazdığı «Barış için
de yınyana yaşama» başlıklı bir yazıda şunu 
söylüyordu. «İki yıl olabilir, ya savaş ki roket 
ve Hidrojen bombaları çağında savasın çok yı
kıcı sonuçları vardır, ya da barış içiınde yanya
na yaşama. Komşunuzu sevseniz de, sovmese-
niz de yapılacak bir şey yoktur. Birlikte yaşa
manın bir yolunu bulmak gerek» 

Muhterem milletvekilleri; 
Konu buraya gelmişken, bir zamanlar Joıhn 

Foster Dulles'kı inkâr ettiği ve bugün dahi bâzı 
çevrelerin küçürnsediği «Asya - Afrika bloku:-
diye anılan tarafsız devletlerden de bahsetmenin 
yerinde olacağı kanısındayız. 

Bu ülkeler çoğunlukla ikinci Cihan Sava
şından bugüne kadar egemenüklçrini kazanan 

ve bunu korumakta titizlik gösteren sömürge
cilik aleyhtarı devletlerdir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının üyesi olan 
bu devletlerden çoğu NATO üyelerine karşı 
kurtuluş savaşı ve güçlerini duyurmak için 
Ağustos 192G Bierville'de yapılan milletlerara
sı barış konferansı, Şubat 1927 de Briilksel'de 
«Ezilen milletler» konferansı Nisam 1955 te 
Bandung konferansından Adis - Ababa konfe
ransına ve bundan sonraki diğer konferanslarda 
ortak bir tutumun yollarını aramışlardır. 

Muhterem mile t tekilleri: 
Dünyada dış politikadaki bağımsızlığı, . çe

şitli faktörlere bağhyan çevreler vardır. Hal
buki bu politika, blokların ortak.görüşü dışın
da ve andlaşmalardan da önce başhyan bir eği
limin neticesidir. Bu eğilimler tesadüflerin ge
tirdiği bir olgu, bir davranış değil, aksine dün
ya halklarının kendilerinin mutluluğuna engel 
oları bağları ortadan kaldırma yolundalki dü
şünce ve çabalarına paralel olarak gelişti. 

Bandung'tan önce bu devletlerin pek çok
ları, önce kurtulmak, sonra da yaşamak için 
dövüşmüşlerdi. O zamana kadar, ihmal edilmiş 
olan bu halkların artık yalnız olmadıkları bir 
gerçektir. 

Çağımızda genel bir savaş korkusu ve eko
nomik güçlükler onları bağımsız bir politi
ka izlemeye zorlamıştır. Çünkü bu savaş biz
zat anlaşmazlık merkezlerinin uçları ile ken
di topraklarını tebdil etmekteydi ve el'an da 
ciddî olarak etmektedir. 

Bu sebeplerdir ki, bu devletler iç ve dış 
problemlerini kendi' içerinde fakat II nci Ci
han Savaşı sonrasında toplum hayatının her 
alanında kaçınılmaz ölçü olan birimin süzgecin
den geçirerek çözümlenirlerdir. Böylece bu 
devletler Batı ve Doğu bloku arasında taraf
sız bir politika izl'yerck bugün küçük devlet
lerin haklarını kabul ettirmiş ve itibarlarını 
yükseltmiş olarak dünya politikasna yön ver
mektedirler. 

Muhterem milletvekilleri. 
II nci Cihan Savaşından bu yana uluslarara

sı olayların izlediği gidişi böylece belirttik
ten sonra b'r kere daha kesin olarak belirt
mek isteriz ki, hiçbir politika, dünya koşul
ları, memleket gerçekleri ve ilmin icapları dik
kate alınmadan takibedilemez. Bu gerçekle-
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re riayet edilmediği içindir ki, dış politikamız 
bugün Hükümetçe dahi savunulamaz hale gel
miştir. Kıbrıs buhranı da hakikatte dış poli
tikamızın içine düştüğü çıkmazın bir sonucu
dur. 

Şimdi dış politikamızdaki bu hüzün veri
ci durumu yaratan sebeplere değineceğiz. 

Dış politikamız, bugür.e kadar devam eden 
çok zararlı bir gelenek neticesi olarakı krisel 
görüşlerle idare edilmiş ve halen de edilmekte
d i r 

Dış p litika ile ilgili sorunlarda susmak 
suni bir beraberlikten bahsetmek âdeta bir 
yurt severlik sayılmış ve tenkid edenler de bu 
yanlış düşüncenin tesiri ile her zaman kötü-
lenmiş ve birtakım ağır suçlamalara mâruz bı
rakılmışlardır. Kişilikten, onurdan ve yurtse
verlikten bir parça nasibi olan muhalefet hiç 
şüphe yok ki, iktidarın yanlış davranışını mut 
lâka tasvibeder mevkie düşemez. 

Bu sebepledir ki, dış tutumdaki temel inanç 
la, politika farklarının birbirinden ayırdet 
mek gerçeğinin kavranmamış olması, örneğ'r 
başta Fransa olmasına rağmen diğer NATO 
üyesi devletlerin dış p i i t ikadaki farklı tutum 
ve davranışları menfaatlerinin ve özel durum 
larmm zaruri kıldığı farklardır ki, bu devlet
lerin dış politikalarına kişilik ve varlık k<azan-
d^maktadır. Bu gerçeklere rağmen Türk hü
kümetleri vaktiyle mazlum uluslara hürriyc1 

yolunda örnek olduğumuzu unutarak her olav-
da müttefiklerini memnun etmek düşünceli i1 o 
Prensiplerden ve kijilik şartlarından sapmış
lardır. 

Bu tutumumuz dış itibarımız için en büyük 
darbe olmuştur. 

Yine dış poUtikamızm çıkmaza bir g'riş sebe 
bi olarak da genel dünya politikasının üzerine 
eğilmemek ve dış politikada felsefenin esas 
diplomasinin ise bir sonuç olduğu gerçeğinin 
kavranmamış olmasıdır. 

ö te yandan çok partili devre girdiğimiz 
günden buTÜne kadar hayati bir önem taşı 
yan dış politika konularında muhalefetleri tef
rik ederek tamamına veya bir kısmına b'lgi 
vermemek, gibi çağ dışı ve kötü bir geleneğin 
etkisinden kurtıtfamarrpstır. 

Muhterem m ili et vekil1 eri; 
İşte bütün bu davranırlar, d^ş politikadaki 

başarısızlığımızın belli başlı nedenlerindendir. 
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Bu tutum böyle devam ettiği sürece üzülerek 
belirtmek isteriz ki, Türk dış politikasının ge
lecekteki tehlikeleri kaırmızca şunlar olacaktır; 

Yabancı devletlere vcıilmiş türlü vaid ve • 
tavizlerle bağlı bulunmanın neticesi olarak muh
temel bir atom savaşının ilk kurbanlarından 
biri olmak. Bu gerçek Amerikan generalle
rinden - biz demiyoruz, onlar ifade ediyor -
Bradley, tarafından açık olarak siyle belir
tilmektedir. «Deniz aşırı ülkelerde üsler kur
mamız gereklidir. Düşmanı kendi özgüvenllk 
sınırlarımız ötesinde karşılamak ve ilk darbeyi, 
elde edilecek üsler yardımı ile vurmak zorun-
luğunu bütün Amerikalıların anlaması lâzım
dır. 

«Silâhlı kuvvetlerimizin ve Amerikan top
raklarının yeni bir harbden en az kayıpla çık
ması kanaatimize göre başka türlü olamaz. Düş
manı can evinde"! vuracak bu üsler düşman 
topraklarına en yakın bölgelerde kurulmalıdır» 
bir Amerikan generali diyor bunu. 

Yine General Gaorge C. Rcinhardt da Tür
kiye'de üsler sağlamanın önemini belirttikten 
îonra «Amerikan Hükümeti yakın Doğu, uzak 
Dbğu bölgelerindeki devletlerden, özellikle 
Türkiye ve İran'ı aramalıdır» diyordu. 

İşte Türkiye'deki Amerikan üslerinin altın
da yatan gerçek budur. 

Diğer taraftan Kurtuluş Savaşının eşsiz 
nrestişini zedelemiş olmak dünya emperyaliz
mine Atatürk'ün liderliğine karşı çıkmış ve ku
ruluş savaşı vermiş bir ulus iken, çoğu Ata-
Lürk'ü kendine örnek edinen ülkeler blokuna, 
kendisi de az gelişmiş bir ülke elan Türkiye'
nin karşı çıkmış olması vermiş olduğumuz kur
tuluş savaşının prestijine indirilen bir darbe
d i r * 

Nihayet, Türkiye bir atom savacının kur
banı olmadığı takdirde nesiller boyunca öde
necek ağır bir borç yükü altmda edilmek gibi bir 
duruma düşecektir. Şöyle ki memleketin eko
nomik kalkınmasını hedef tutmıyan d^ş yardım
lar Türkiye'nin kalkınmasından ziyade dostla
rımızın güvenlimi uğnına silâhlanmamız için
dir. Başkan Truman'da 1949 yılında «karşılık-
\ savunma yardımı Kanunu» nu şu gerekçe 
*!e çıkarmıştır. «Yabancı devletlerle yapılacak 
Trp.rdımlan onların iktisadi ve siyasi güvenlik
l i n i sağlamakla beraber, aslında Amerika'nın 
güvenliği uğruna yapılmış yatırımlar olarak 
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düşünülmelidir. Amerika'nın bu güvenil iğinin 
artırılması için, yabancı devletlerin askerî güç
lerini artırma yönünde çaba göstermelerini 
istememiz gereklidir» bu görüşün ışığı altında 
malûm dış yardımlarla Türkiye'nin kalkınma
sı meydanda olduğuna göre, Kıbrıs çıkarması 
ile ilgili olarak müttefikimiz Amerika'nın tu
tumu karşısında bu gerçekler her geçen gün 
daha iyi anlaşıldığı kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Türk dış politikasmîn bu çıkmazdan kur

tarabilmek için dış politikanının çeşitli sorun
larını ele alıp bugüne kadar işlenen hatalardan 
ders alınarak dış politikada yeni bir tutum içe
risine girmeliyiz. Bunun için de Atatürk'ün 
dediği gibi «Kendi gücüne dayanan bir millî 
siyaset» takibetmek lâzımdır. Kısacası bunun 
şartı kalkınmak ve güçlenmektir. 

Türkiye'nin zedelenen ve sarsılan dış pres
tijinin ekonomik yönden güçlenmeden kurtul
masına imkân yoktur. Güçlenmek için de şek
len değil, samimiyetle sosyal adalet üçlerine 
dayanan ve ekonomik kalkınmamıza yönelen 
bir politika takibettiğimiz gün dünyada sözü 
dinlenen ve itibar edilen bir devlet haline ge
lebiliriz. 

Son Birleşmiş Milletler kararı ile işlemedi
ği daha iyi anlaşılan dostluk ve ittifakları
mız gözden geçirilmeli ve henüz üzerinde 
ulusun ve Yüce Meclisin bilgisi olmıyan ikili 
andlaşmalar yeniden gereğince incelenmeli, 
Amerika'ya verilen üslerin statüleri uluslara
rası normlara süratle ve ciddî olarak icra edil
meli ve bu üsler üzerinde egemenlik haklarımı
za uygun düşecek ve emniyet ihtiyacımıza ee-
cap verecek murakabe ve kontrol imkânı sağ
lanmalıdır. 

Diğer taraftan uluslararası politikanın katî 
ve donmuş iki blok yerine daha yumuşak ve 
çok merkezli bir ortam içindeı hem barışın de
vamı hem de küçük devletlerin daha egemen 
hareket edebilmeleri ve varlıklarını devam et
tirebilmenin biır şartı olarak gördüğümüzden 
Batılılar safında yer almamıza rağmen çok mer
kezli bir dengenin tahakkuku için çaba göster-

' meliyiz. 
Şunu da kesinlikle belirtmek gerekir ki; Sov

yet dış politikası bugün yalnız Türkiye bakımın
dan değil dünya ölçüsünde şekil değiştirmiş-

j tir. Dün mümkün görülen, direkt bir saldırı 
i denemesi bugün artık mümkün değildir. Çünkü 

Orta - Doğu, Uzak - Doğu ve Güney - Doğu As
ya gibi her iki blok için hayatî olan bu bölgelerde 
kuvvet yolu ile yapılmak istenecek bir değişik
lik kabul edilemiyecek kadar nazikieşmiştir. 
Büyük devletlerden hiçbiri karşılıklı yok olma 
tehlikesini göze almadan küçük bir devlete di
rekt saldırıya girişemez. 

Laos ve Güney Wietnam örneklerinin de 
açıkça gösterdiği gibi, küçük devletler için en 
büyük tehlike dış saldırılar değil, iç bölünmeler, 
düzensizlikler ve karışıklıklardır. 

Uluslararası bu gelişmelerdir ki, küçük dev
letlerin ister bir savunma teşkilâtının içinde 
olsun, isterse büyük bir devletin yanında yer 
alsın, bunun artık önemi kalmamıştır. 

j Bir devletin iç düzeni sıhhatli ve kuvvetli 
I oldukça, hiçbir savunma teşkilâtı içinde ya da 

büyük bir devletin yanında yer almasa da, bir 
devlet bugün bağımsızlığını ve güvenliğini, di
ğer bir büyük devlet karşısında sağlıyabilmek 
durumundadır. 

Sayın milletvekilleri; tarihimizden, bulundu
ğumuz mevkiden ve sahihtiduğumuz büyük 
askerî gücden aldığımız kuvvetle dış politika ala
nında hareketli ve tesirli bir1 rol oynamaya mec
buruz. Emperyalist uluslar lehine bugüne kadar 
takibettiğimiz politika yüzünden uzaklaştırdı
ğımız ulusların dostluklarını ciddî olarak Batı
lılar safında olmaya rağmen, kazanmak zorun
dayız. Böyle bir neticeye bu devletin nezdinde 
göndereceğimiz iyi niyet heyetleri ile Birleşmiş 
Milletler kulisinde yapacağımız faaliyet ve kişi
sel dostluklarla gidemeyiz. Bu başarı yeni tu
tum. ve davranışlarla olur. 

Ve nihayet Türkiye'de kötü bir gelenek olan 
iç ve dış politikanın birbirinden ayrıldığı ilkesi 
artık süresini doldurmuş bir ilkedir. 

Politika bir bütündür. Onu iç ve d:ş politika 
diye bir tefrike tabi tutamayız. O kadar ki bir 
ulusun iç, politikası, dış politikası üzerine bina 
edilerek yürütülür. 

Böyle bir politikayı yürütecek Dışişleri Teş
kilâtında bir kadronun mevcudiyetine yürekten 
inanmaktayız. 

I Sözlerime son verirken, beni dinlemek lûtfun-
| da bulunan sayın milletvekillerine Millet Par-
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tisi Meclis Grupu adma teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 226 ar
kadaş katılmış, tasarı 1 çekinser, 87 ret oyuna 
mukabil 138 kabul oyu ile kabul edilmiş bulun
maktadır. Memleket ve Millet için hayırlı, 
uğurlu olsun. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 56 ncı 
Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam edeceğiz. Söz sırası Yeni 
Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Recai îsken-
deroğlu'nundur. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RECAÎ İSKEN-
DEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri ve Sayın Bakan ve Bakanlı
ğın görevlileri, 

1%7 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi münase
betiyle B'akanlığm- malî ve idari durumuna çok 
özet olarak değindikten sonra, Hükümetimizin 
dış politika görüş ve tutumunu eleştirip bu ko
nudaki düşüncelerimizi belirtmeye çalışacağız. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, teknik bu
luşların sağladığı imkânlarla yoğunlaşan devlet
lerarası ilişkilerde Cumhuriyet Hükümetleri ar
tan bütçelerle her yıl Yüksek Huzurunuza çık
mış olmalarına rağmen, Bakanlığın taşıdığı 
önem ve değer oranında bir artışla hizmet arzı
nı maalesef sağlayamamışlardır. 

1967 yılı bütçesi de, geçen yıla nazaran 16 
milyona yakın bir artışla gelmiş olmasına rağ
men, Devletin menfaat ve selâmeti için fonk
siyonun gerektirdiği bir limite ulaşıldığı maale
sef iddia edilemez. 

Benzerlerinin dışında dış ülkelere gönderdi
ğimiz talebe ve işçi vatandaşlarımızın bulıın-

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
164 arkadaş katılmıştır, gerekli oy çoğunluğu 
sağlanamadığı cihetle açık oylama tekrar edile
cektir. 

Daha önce düzenlenen program gereğince 
saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

dukları ülkelerdeki gerekli ihtiyaçlarını karşı
lama ve onlara Hükümet olarak yardım ve hiz
metlerde bulunma; bu özelliğe ilâve edildiğinde 
1967 yılı ve gelecek yıllar bütçesinin bu tempo
daki artışlarla ne kadar kifayetsiz olduğu ve 
bu kifayetsizliğin sosyal önemi açık olarak or
taya çıkar. 

Zekâ ve enerjisiyle olumlu yöndeki teşeb
büslerini takdirle karşıladığımız Dışişleri Ba
kanımız v€ onun dirayetli mesai arkadaşların
dan itiyad haline getiri'lımiş şarkkâri israfttan 
uzak gerçekçi görüşlerden hareket eden karar
larla gelecek yılki bütçelerine Türklüğün şan 
ve vakarına yaraşır bir oranda hazırlanmış bir 
bütçe, istikbale muzaf ve hizmet envanteriyle 
Yüksek Huzurlarına gelmelerini temenni ederiz. 

Ancak bu suretledir ki, tarihin her devresi
ni saran Türklüğün ihtişamına uygun bir tarz
da bütün dünya devletlerinde temsilcilerimizin 
sağlıyaoağı ortam ile kurtuluş hareketinde ol
duğu gibi önderliğimiz kardeş ülkeler için gü
nümüzde de belirme imkânına kavuşmuş olsun. 

Bu koşulların bütün ayrmtılariyle gerçek-
leşmesiyledir ki, uluslararasmdaki itibarımız ve 
dış ülkelerdeki 50 - 60 milyonu aşan soydaşları
mız da, güven ve emniyet kazanabilsinler. 

Devletlerarası münasebetlerdeki siyasi du
ruma gelince : 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), A. Rıza Çetîner (Ankara) 
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ikinci Dünya Harbinden sonra, gerek askerî 
ve gerekse iktisadi güçlerinin sağladığı imkân
larla lider mevkiine gelen dovletlerdeki tered
düt dünya konjonktürünün 3 - 5 sene ilerisi
ni göremez hale getirmişti. Büyük bir hızla de
ğişen ve gelişen, değişip gelişmesi bir toplum 
ve tabiat zorunluğu olan bir dünyada yaşı
yoruz. 

Bu itibarla, bugünün ve yarının kuşakları
na, atacağımız her adımın yükliyeceği ağırlık
ları düşünerek yarınımızın politikasını çizer
ken, yakın maziden ders almanın gerektiğine 
kaaniiz. Bu kanaatledir ki, 20 sene evvelinden 
başlıylarak, milletlerarası münasebetlerdeki de
ğişme ve gelişmeleri ele alırken, her türlü art 
düşünce ve kompleksten uzak ve objektif ola
rak tahlillerimizi yapmalıyız ki, egemenlik ve 
kalkınmamızın temelini teşkil eden dış politika 
stratejimizi millî fayda yörüngesine oturtabi
lelim. 

Sayın milletvekilleri; 
İkinci Dünya Savaşı sonunda dünyamızın ve 

ona hâkim olan devletler münasebetini özetle 
bir panoramasını yapmak icabederse, şu tabloy
la karşılaşırız : 

Milyonlarca insan ve milyarlarca paraya 
mal olmuş, bu harbin galip devletleri zafer sar
hoşluğu içinde eski dostluk ve ittifaklarını yü
rütecekleri kanaatiyle gelişmemiş ve az geliş
miş ülkelerin kaderinde pazarlığa girerken, sa
vaş sonrasının getirdiği ulaştırma vasıtaları
nın geniş imkânları sayesinde bu ülkelerin sos
yal ve kültürel uyanışlarının farkına vara
mamışlardı. 

Buna paralel olarak kendi ülkelerindeki sos
yal ve kültürel sorunları gerçek yüzüyle değer
lendirememişlerdi. 

Egemen oldukları ve olmaya niyetlendikleri 
ülkelerde mevcut kapütüler ve sömürge sistemle
rini modern kıstaslara göre ayarlamaya çalışır
larken aralarında çıkan menfaat çatışmasiyle mez
kûr ülkeler yeni dünya nizamında egemen devlet
lere karşı yeni bir anlamda etkili olmaya başla
dılar. 

Avrupanm büyük sömürgeci devletleri kendi 
iç sorunlarına çözüm yolları ararken eski sömür
geleri birer birer bağımsızlığa kavuşup, dünya 
konjonktürünü değiştirmeye az ölçüde de olsa, 
muvaffak olmuşlardı. 

17 . 2 . 19G7 0 : 3 

Bu arada dünya yeniden iki blok içinde ida-
rro edilmek çaba ve mücadelesine düşürülmek is
teniyordu. 

işte biz tam bu noktada 1923 te olduğu gibi 
geri kalmış ülkelere veya yeni bağımsızlığına ka
vuşmuş milletlere örnek olacak bir hareketle blok
lardan birinin liderine egemenlik ve toprak bü
tünlüğüne karşı tek başına rest çekerek yeni dün
ya nizamı içinde de milletlerin toprak bütünlüğü 
ve bağımsızlığının gereği üzerinde emsalsiz bir 
örnek vermiş idik. 

Zarf er sarhoşluğuna boğulmuş Batı bloku li
derleri bu davranışımızdan sonradır ki, yeni ni
zam üzerinde Sovyet Rusya'nın karşısında yeni 
tedbirlerin gerektiğini idrak ettiler ve bunun so
nucu olaırak yer yer doğmakta olan anlaşmazlıklar 
ve menfaat çatışmalarının çözüm imkânları için 
birtakım sosyal, siyasal ve askerî organizasyon
lara gitmek ihtiyacını hissettiler. 

Sayın Milletvekilleri; egemenlik doktrin inanç-
lariyle değeriendirilemiyeceği gibi, tecezzi de, ka
bul etmez. Ağanın Â oya paşanın kölesi olmak, in
san haysiyetsizliğinde bir değişiklik yaratmaz ve 
insanı zilletten nasıl masun kılmazsa, milletlerin 
egemenlik ve toprak bütünlüğü üzerine kurulacak 
ipoteklerin de rengi ne olursa olsun ayrı ayrıcalık 
değeri taşıyamaz. 

Tarihi boyunca bu millî duygu ve ölçülerden 
hareket ederek haysiyet ve egemenliğine sahip 
çıkmış Türk Milleti, 20 yıl önce dost diye uzatı
lan ellere büyük bir hüsnüniyetle sarılmaya baş
ladı. Dost diye sarıldığımız bu ellerin geçen kısa 
zaman içinde ve bilhassa ortaya çıkan bâzı olay
lar karşısında bizi çeşitli yönlerimizle kement gibi 
nasıl sardığını büyük bir ıstırapla müşahede et
tik ve etmekteyiz. Şüphesiz bütün Türk hükümet
leri evvelâ Türkiye'nin ve Türk milletinin men
faatlerinin yanında vatanperver duygularla dur
muşlar ve duracaklardır. Bugünkü şikâyet ettiği
miz dostlukların ve anlaşmaların hiç birinde bir 
art niyet beslememekteyiz. Bu inanç ve anlayışla 
geçmiş olayların sorumlularını düşünüp araştır
mada bugünkü modern bağımlılık denen duru-
ımumıızdan nasıl kurtulacağız? Hükümetimiz ve 
hükümetlerimiz ne gibi gayret göstermelidir? Mu
halefet hükümotlorine hangi yönde ve ne ölçüde 
yardımcı olacaktır? 

Kanaatimizce bütün bunların müşterek ceva
bı tüm vatandaşları sevindirecek ve strateji yok-
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sunluğunda bulunan dış politikamız kişiliğini an
cak kazanabilecektir. Bu keyfiyet art düşünceler
den yoksun ve ön yargılardan beraberce kendi
mizi kurtarabildiğimiz ölçüde sağlanmış olacak
tır. 

Sevgili arkadaşlarım; bugünün devletlerarası 
•münasebetleri yani dış politika milletlerin iç so
runlarını yakından etkilediği bir gerçektir. Bu 
itibarla, Sayın Dışişleri Bakanımızdan, NATO 
camiasında yalnız Türkiye için varidolan ve dev
letin egemenliğiyle, ekonomik çıkarlariyle yakın
dan ilgili bulunan bütün sorunları müttefikleri
mizle anlayış ve dostluk havası içinde bertaraf 
edecek teşebbüs ve tedbirlere girişmesini bilhassa 
rica ederiz. Yine, Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Sayın Seyfi Kurtlbek'in ifade ettikleri gibi, Türk 
.Silâhlı Kuvvetlerimizin seferdeki komutasını elin
de bulunduran Amerika Birleşik Devletleriyle bu 
konudaki anlaşmayı NATO nun diğer üyelerin
de olduğu hale getirmek için ciddî teşebbüslerine 
bilhassa intizar etmekteyiz. 

Meşhur deyimiyle biz Belçika, İtalya veya 
Fransa'dan daıha az ordumuzun ve'kar ve haysi
yetine düşkün değiliz. 

Sıraladığımız ve sakıncalı bulduğumuz bu ko
nuların % 99 unda Sayın Hükümetimizin hiçbir 
sorumluluğu bulunmadığını ifadeyi bir borç bi
liriz. Ancak, devamlılık a,rz eden bugünkü ikti
darı başladığı günden bugüne kadar bu hususlar
daki teşebbüs ve başarılarının neler olduğunu da 
öğrenmek isterken, mazide işlenmiş olan bu hata
ların telâfisinin kendilerine tarihî şan ve şeref 
kazandıracağını da bütün samimiyetimizle ifade 
etmek isteriz. 

Ekonomik ilişkilerimizde de klâsik bir tüccar 
zihniyetiyle, hareket ederek, her türlü maddi ve 
mânevi baskılara zerrece önem vermiyerek, - çün
kü bu konuda kendilerinin yanında olmıyacak 
hiçlbir muhalefet grupu olmadığı gibi, hiçbir va
tandaşın da varidolacağı kanaatine sahip deği
liz - Türk menfaatlerine daima öncelik sağlıya-
cak temas ve teşebbüslerin içine biran evvel gir
meliyiz. 

Müttefiklerimiz dışı ülkelerle münasebetleri 
mizde_pilhassa sosyal ekonomik konularda o ülke
lerin rejimleri ne olursa olsun bizi asla kompleks
lere sevk etmemelidir. 

Büyük ve Kuzey komşumuzun Sayın Başbaka
nı geldiğinde yapılacak karşılamanın harareti ve-
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ya neşredilecek tebliğin dozu, beynelmilel kai
delerin ne üstünde ne de altında olmamalıydı. 
Sayın Bakan bizi mazur görsünler; iç politika 
ımülahazalarının telâş ve heyecanı içinde millî 
yararların ikinci plânda mütalâa edilişini abdes-
tinden şüpheli insanlar gibi hareketler bizi çok 
üzmüştü. 

Türk devletinin egemenliği ve haysiyeti Türk 
milletinin menfaatleri karşısında bütün devletler 
dost ve müttefik ne olursa olsun, birbirinden bir 
adım geri veya ileri mütalâa edilmemelidir. Pey
gamberimizin meşhur beyanını buna bağlamak is
teriz. ilim Hint'de de olsa, Çin'de de olsa alınız. 
Millî menfaat ve kalkınmamızda doktrin ayrılık
ları veya bloklar münasebeti hiçbir değer ölçüsü 
- kanaatimize göre - taşımamalıdır. 

Bütün dost ve müttefiklerimizle iyi münase
betlerimizin devamı ve ittifaklarımızın gerektir
diği vecibelerin edası, ne kadar lâzım ise, devle
tin uzak veya yakın politikasına etkili olacak ger
çekleri görmemek hiçbir fayda ve anlam taşımaz. 

Meselâ koskoca kıta Çiniyle iyi niyet ve ti
cari münasebetlere girişmek. 

1949 da kurulmuş olan bu rejimi bugün bü
yük bir müttefikimiz ve kendisiyle bilhassa dış 
münaisdbetlerde savunma istikametindeki isti
datlarda beraber olduğumuz A. B. D. İngiltere'
ye karşı her hangi bir reaksiyonda bulunmama
sına rağmen bugün bizim Kuta Çin'ini tanı
mamızda bir reaksiyonda bulunması Türk halk 
oyuna maledilmiş olan büyük müttefikimiz hak
kındaki sakıncalı veyahutta faydalı münasebe
tini ayarlamada faydalı ölçü telâkki etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, kısa veya uzun sü
ren tenkid ve temennilerimizi hüsnüniyetlimize 
ve kendilerine yardımcı olma duygumuza ba-
ğışlıyacaklarmdan emin olduğumuz Sayın Çağ-
layanıgil'in ve onun kabine arkadaşlarının zekâ 
ve şahsiyeti dileklerimizi ve burada dile geti
remediğimiz diğer birçok millî sorunlarımızı kı
sa zamanda yapıcı ve koruyucu tedbirlerle sağ-
lıyacağından emin olarak, kendilerine bu isti
kâmette başarılar diler, grupumuz adına he
pinizi saygılarımızla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Benice Hatko Boran, buyurun 
efendim. 
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T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan sayın mil-
letvekileri, kusa denecek kaıdar kısa bir süne ön
ce, yani 6 Ocak 1967 günü verilmiş olan bir gen
soru dolayısiyle partimin'çeşitli dış politika ko
nuları üzerinde görüşlerini açıklamış bulun
duğumdan bugünkü konuşmamda o gün ele 
alamadığım meseleleri ele almak suretiyle ve 
özellikle Saym Dışişleri Bakanının beyan et
tikleri ve bizim cevap vermek ve eleştirmek 
fırsatını bulmadığımız hususları ele almakla 
yetineceğim. 

Diyebiliriz ki, bugün Türk dıış politikasının 
esas meselesinin % 100 millî çıkarlara uygun, 
millî bağımsızlıktan ve egemenlik haklarımız
dan hiç tâviz vermiyen bir dış politikayı ger
çekleştirmek olduğu hususunda hemen hemen 
(herkes, muvafık ve muhalif, mutabakat halin
dedir. Ve gene ikili andlaşmaların ve yurdu
muzda bulunan Amerikan üstlerinin böyle bir 
politika ile de hiç değilse bugünkü haliyle tam 
'bağdaşmadığı hususunda da bir mutabakat var
dır. Başlangıçta ikili anlaşmaların sözünü dahi 
etmiyen, yurdumuzda Amerikan üsleri bulun
duğunu inkâr eden Hükümet yetkilileri dahi 
ıbugün bu üslerin varlığını, ikili andlaşmaların 
mahzurlarını kabul etmekteler ve ikili anlaşma
ların ıslahımdan, ikili anlaşmaların çöpsüz üzüm 
olmadığından, ikili anlaşmalarda Devletler Hu
kukuna, Sayın Dışişleri Bakanının tâbiri ile, 
Hukuku Düvele aykırı hususlar bulunduğuna 
işaret ediyorlar, bunları kabul ediyorlar, bun
ları temizlemekle meşgulüz, diyorlar. Bir temel 
tasarı hazırladık ve Amerika'yı bu konuda mü
zakereye çağırdık, diyorlar. İkili anlaşmalar ve 
Amerikan üsleri meselesini ilk defa ortaya at-
ımış ve bu meseleyi defalarca bütün ayrmtıla-
riyle izaJh ederek önemini belirtmiş olan par
timizin bu çabalarının nihayet iktidar çevre
lerini ve Hükümeti de etkilediğini ve onu ha
rekete geçindiğini görmekten memnunuz. Ne 
var ki, Hükümet hâlâ bu ikili anlaşmalar ve 
üsler meselesinin köküne inmiş ve bu meselenin 
önemini ve vahametini tamamen anlamış gö
rünmüyor veya anlaımışlarsa da bunlara karşı 
vaziyet almış görünüyorlar. 

Saym Dışişleri Bakanı burad-a temel an
laşmanın artış âdeta itirazsız hale geldiğini 
/belirttiği kısımlarından uzun bir pasaj oku

dular. Ama ne bu pasajda ne de Sayın Dışiş
leri Bakanının burada verdiği sözlü izahlarda 
meselenin can alıcı noktası üzerinde birşey söy
lemiyorlar. Pasajda tesislerin mülkiyetinin Tür
kiye Hükümetine aidolacağı, tesislerin mahi
yetinin hükümetten önceden müsaade almadan 
değiştirilemiyeceği gilbi hususlar var. Ama uzun 
uzun daha önceki konuşmalarımızda belirttiği
miz gibi, üsler meselesinde önemli olan nokta 
bu üslerin işletilmesinin, kullanılmasının, ida
resinin, kontrolünün kime aidolacağı meselesi
dir. Bu üsler Türk Kumandanlığına mı, Ameri
kan Genelkurmayına onun kumandanlığına mı 
bağlı olacaktır? Bu üstlerde atom silâhlarının 
ve nükleer başlık taşıyan uçakların harekete 
geçip geçirilmcmeleri konusunda karar vermek 
salâhiyeti kime aidolacaktır? 

Mühim olan bu soruların cevâbıdır. Bu üs
ler şimdiye kadar olduğu giibi Amerikan komu
tanlığına bağlı oklukça, operasyonu Amerikalı
lara aidoldukça, Amerikalılar, bizim denetimi-
nnüz olmadan buralardan casus uçakları uçunabil-
d'ikleri, buradan vaktiyle Lübnan'a olduğu 
gibi, başka memleketlere askerler yollıyaıbil-
diklcri müddetçe, buralardaki nükleer başlıklı 
silâhların, bombardıman uçaklarının hareketleri 
onların kararına tabi oldukça üsler meselesi 
bübiin vahamöbiyle devam ediyor demektir. 

İkili anlaşmalarda ne tadilât yapılırsa ya
pılsın, üsler hakkında ne hüküm getirilirse ge
tirilsin bunlar palyatif tedbirler olmaktan, al
datıcı tedbirler olmaktan ileri gidemeız. Bunla
rın mülkiyeti bize aittir, demek kâfi bir sa
vunma değildir. Toprağın mülkiyeti, tesisin 
mülkiyeti bize aldolmuş; anm oradaki faaliyet
ler, oranın kontrolü, idareısi, oradaki atom si
lâhlarının kullanılması yetkisi bize ait değil de, 
toprağın veya binaların çıplak mülkiyetinin 
bize aiıdolması durumunda bir şey değiştirmez 
ve böyle kaklığı müddetçe üstler Anayasaya ay
kırı, egemenliğimize ve bağımsızlığımiiza aykırı 
varlıklar olmakta devam eder. Toprak bütün
lüğümüzü ihlâl eden varlıklar olmakta devanı 
eder. Çünkü bunların kontrolü, işleyişi Ameri
kan kuimandaınlaı-ına, Amerlükatı yetkÜlere aidol-
duğu müddetçe bu toprakların idaresi onlara 
ailttıirr dernek oluyor. Demek oluyor ki, bu üst
lerin bulunduğu toprak parçalarında biz Ame
rika'ya memleket dışı eiksltra tcritolyal imti-
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yazlar ve statü tanımış oluyoruz. Bu ise, Ana
yasaya aykırı olduğu kadar, hattâ Türk Ceza 
Kanunumuzun gayet sarih olan 125 nci mad
desine aykırıdır. Bu bütçe görüşmelerinde Sa
yın Adalet Partisinin sözcüleri Ceza Kanunun
dan ve Partiler Kanununda maddeler okumak 
/hususunda yeni bir usul çıkardılar. Ben de bu 
vesileyle kendilerine bu maddeyi bu üsler do-
layısiyle hatırlatmak isterim. Ceza Kanununun 
125 nci maddesi aynen şöyle diyor: «Devlet 
topraklarının tamamını veya bir kısmını ya
bancı bir Devletin hâkimiyeti altına koymaya 
veya Devletin istiklâlini tenkis veya birliğimi 
Ibozmaya veya Devletin hakimiyeti altımda bu
lunan topraklardan bir kısmını Devlet idare
sinden ayırmaya matuf bir fiil işliyen kimse 
ölüm cezasiyle cezalandırılır.» (T. 1. P. sırala
rından «bravo» sesleri alkışlar, Adalet Partisi 
sıralarından ıslık ve hayret beyanları) 

BAŞKAN — Rica ederim sükûtu muhafaza 
edelim arkadaşlar. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Aynı zamanda bu üsler böyle Amerika'nın kont-
rolunda, denetiminde, işletmesinde devam ettiği 
müddetçe Türkiye aynı zamanda her an arzusu 
ve iradesi dışında bir üçüncü dünya savaşının 
içine sokulmak tahlikesiyle karşı karşıya ol
makta da devam eder. 

Sayın Çağlayangil 7 Ooalk 1967 de Meclis
teki konuşmasında, büyük 'devletler ile ilişki 
kurmak zordur, dediler. Hiç değilse işin içine 
bir zorluk olduğunu nihayet anladıklarına da 
(memnun oldu'k. Oysa dalha önceleri Amerika 
ile olan andlasmalar ve ilişkiler hep karşılıklı 
menfatlere dayanan eşitlik esası üzerinden ya
pılmış ve yürütülen andlasmalar ve ilişkiler ola
rak savunuluyordu. Şimdi sözü edilen zorluk 
nereden çıkıyor? Bizim menfaatlerimizi ve hak
larımızı Amerika'ya kaıbul ettirebilmekte çıkı
yor ve çıkacaktır da. Çünkü eşit haklar, eşit 
ilişkiler ancak fiilen eşit durumda olan taraf
lar arasında mümkündür. İktisadi, malî, teknik, 
askerî balkımdan eğit veya eşide yalkm bir du
rumda olunursa ancak eşit şartlar kabul edile
bilir ve bu eşit şartlar kâğılt üzerinde kalma
yıp fiiliyatta yürütülebilir. Ama Türkiye gibi 
küçük, az gelişmiş, güçsüz bir Devlet Ameri
ka giibi büyük bir Devlet değil dünyanın dev 
bir Devleti ile böyle askerî bir ittifaka girerse 
•elbette ki biziim eşlilt haklarımızı ve menfaatleni-

mizi onlara kabul ettirmek zordur. Biz bu zor
luğu dile getirerek demiştik ki; «Askerî itti
faklara girmek küçük devletler için ve bu ara
da bizim için doğru değildir. Nitekim Atatürk 
de büyük devletlerle askerî ittifaklara girme
miştir. Günkü bu gerçeği Atatürk kavramıştır. 
Atatürk Birinci Dünya Harbinde Almanya ile 
olan askerî ittifakın bize nelere mal olduğunu 
bizzat müşahede etmiştir. Binaenaleyh Ata
türk'ün dış politikasına dönelim derken muhak
kak surette onun diğer dış politika ilkeleri 
arasında bu ilkesine de riayet etmek ve bunu 
da uygulamak zorunluğu varıdır» demiştik. 

Yine aynı gerçekçi, açıdan meseleye baka
rak biz geçen yılki bütçe görüşmelerinde, «Tür
kiye gelişmiş, sanayii güçlü, zengin, dünyanın 
başka yerlerimde yatırımları, çıkarları, sömür
me ilişkileri olan hâkim ekonomiler denilen eko
nomilere sahip Batı ülkeleriyle aynı safta ve 
aynı paralelde bir dış politika yürütemez», de
miştik. O zaman Sayın Çağlayangil bu görüşü
müze, «Türkiye'yi Batı devletleri ile aynı safta 
bulunmaya lâyık görmüyorlar» diye cevap ver
mişlerdi. Oysa dış politika, lâyık görüp görme
mek ıgibi enfüsî, sübjektif değerlendirmelerle, 
gerçekten Batılı toplumların teknik, ekonomik, 
askerî seviyesine erişmeden Batılı olmak özen
tileri ile yürütülemez. Bir ülke içinde bulun
duğu gerçek gelişme safhasiyle, objektif toplum 
şartları ile şu veya bu devletler kategorisine gi
rer; yöneticileri isteseler de istemeseler de bir 
ülkenin dış politikası onun gerçek durumuna, 
gücüne, imkânlarına uygun düştüğü nisbette 
başarılı olur. Aksi takdirde çıkmazlara, açmaz
lara düşer; bizim dış politikamızın düşmüş oldu
ğu gibi. 

Bu noktada dış politika ile iç politikanın 
ilişkisi meselesine gelmiş oluyoruz. Sanki tar
tışılmış, ispat edilmiş bir şeymiş gibi hep tek
rar edilir dururu. «Dış politikayı iç politikaya 
karıştırmıyalım, dış politikayı iç politikadan 
ayrı tutalım.» derler. Eğer burada iç politika
dan, dış politika meselelerini küçük particilik 
hesaplarına, oy avcılığı hesaplarına alet edilmek 
kasdediliyorsa, doğrudur. Ama politikayı böy
le dar ve sathi anlamda anlarsak o zaman yalnız 
dış politika meselelerini değil, iç meseleleri de 
bu anlamda politikaya alet etmemek gerekir. 
Ama gerçek anlamiyle politikadan bahsedecek-
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sek dış politikayla iç politika arasında yakından 
bir ilişki, bir bağlılık vardır. Meselâ Millî Kurtu
luş Savaşımızı zafere ulaştırdıktan bu yana geçen 
devrede doğru bir kalkınma yöntemi izleyip de 
memleketi kalkındırabilmiş, sanayileştirebilmiş, 
Batı memleketleriyle boy ölçüşebilecek bir hale 
getirmiş olsoydık - ki yarım yüzyıla yakın bir 
zaman geçtiğine göre bu mümkün olabilirdi - o 
zaman elbette ki dış politikamız bugünkü bağlı 
durumda olmazdı. Bütçenin tümü üzerinde 
konuşan parti sözcümüzün de belirttiği gibi, 
Hükümet günlük yaşantısı için, seneden seneye 
işlerini yürütebilmek üzere bu kadar büyük 

nisbetlerde dış yardımlara, dış kredilere muhtaç 
hale gelirse o Hükümetin elbette ki o kredi ve 
yardımları veren tarafların öne sürdüğü şart
ları kabul etmek mecburiyetinde kalacağı tabiî
dir. Ve elbette ki böyle karşısında boyun bü
kük kaldığı; bu kadar çok yardım ve krediyi 
istediği devletler karşısında siyasi ve diğer ba
kımlardan da tam bağımsız ve serbest hareket 
edemiyecektir. Hattâ bugün geç de olsa gene 
doğru bir kalkınma yöntemine girsek, dış kre
diler ve yardımlarla onları esas alarak değil de 
kendi kaynaklarımızı, kendi emek gücümüzü se
ferber edip organize ederek ve halktan yana, 
halkın hizmetinde olan bir sektörün millî ekono
miye yön verecek bir yoldan kalkınma yoluna 
gitsek yine de dış politikamızda böyle bağımlı 
bir durumda kalmayız. 

Burada şuna da işaret edeyim ki, bizce dış 
politikamızda Batıya, özellikle Amerikaya bu 
derecede tek taraflı bağlanmamızın bağımsızlı
ğımızdan ve egemenlik haklarımızdan tâvizler 
vererek ikili anlaşmalar ve üsleri gibi mesele
leri başımıza sarmış olmamızın esas sebebi bu iç 
politikada, kalkınma meselesinde uğradığımız 
başarısızlıktır. Batıdaki anlamda kapitalist yol
dan memleketi kalkmdıramıyan Türk burjuva
zisi, memleketin ekonomik meselelerini çözemi-
yen egemen sınıflar kendi güçleriyle meseleleri 
hail edemeyince döndüler, maalesef vaktiyle Lord 
Curzon'un söylediği kehaneti doğru çıkarır bir 
şekilde yeniden memleketin kapılarını yabancı 
sermayeye, yabancı tekellere, kredilere, yardım
lara açtılar. Bizim böyle tek taraflı Batıya, 
Amerikaya bağlanışımızın esas sosyolojik sebebi 
buradadır, yapımızdan gelmektedir ve bu egemen 
sınıflar yine dış kredilerden ve yardımlardan 

kendi sınıfsal çıkarları bakımından zarar gör
dükleri içindir ki, bu politikada ısrar etmekte
dirler. Sovyetlerin 1945 te bize yaptıkları hak
sız ve yersiz talep bu dönüşü kolaylaştırmıştır 
ve bu dönüşün maskelenmesine yaramıştır. O ta
lepler, yapıldığı zaman gayet haldi olarak «hayır» 
dedik ve Sovyetler bu taleplerini askerî hareket
le desteklemeye kalksalardı elbette ki dövüşe
cektik ; elbette ki, bir ikinci Millî Kurtuluş Sava
şı yapacaktık ve hiç şüphe yok ki, yine muzaffer 
olacaktık (T. 1. P. sıralarından alkışlar.) Ama 
hatırlamak gerekir ki, Sovyet Rusya bu talep
lerini fiilî hareketle desteklemedi, destekliye-
mezdi de. (A. P. sıralarından «zaten destekliye-
mezdi» 'Sesleri.) O zaman NATO içinde olmadı
ğımız halde, Amerikanın yardımı da olmadığı 
halde bunu yapmadı, yapamazdı ve eğer o za
man Devlet yönetimini elinde tutanların kâfi 
derecede politika şansı olsaydı bunun bir kuru 
tehditten ibaret olduğunu anlarlardı. Harpten 
yeni çıkmış, 17 milyon insan kaybı veftniş, bin
lerce kasabası, büyük sanayi merkezleri hara-
bolmuş bir Sovyet Rusya Türkiye gibi dünya
nın çok hassas bölgesinde olan ve büyük dev
letlerin menfaatlerinin çatıştığı ve metılıaldar 
olduğu bir yerde bir askerî harekâta geçemezdi. 
Nitekim bir sene sonra 1946 da değil yeni bir 
askerî harekâta tevessül edebilmek, askerî iş
gali altında bulundurduğu îran bölgesini bo
şaltmak zorunda kaldı. Yine aynı Rusya kendi 
tekelinde sımsıkı tuttuğu Kominfor'mun âzası 
olan Yugoslavya baş kaldırdığı vakit ona dahi 
söz geçirmek kuvvetimi kendisinde bulamadı. 
Binaenaleyh, bizim böyle Amerika'ya abanma
mızı, egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan bu 
kadar tavizler verecek şekilde oraya bağlanma
mızı 1945 te yapılmış, arkası gelmemiş bir Sov
yet talebJyle izah etmek yüzeyde bir izahtır. 
Kaldı ki, Batı ile münasebetlerin sadece askerî 
bir savunma münasebeti olmadığı daha ilk ya
pılan en küçük anlaşmalardan itibaren belli 
oluyordu, ilk anlaşma 23 Şubat 1945 te müda
faa maddeleri, hizmetleri ve malûmat teatisi 
üzerine yapılmış bir Andlaşmadır. Faıkat bakı
yorsunuz bu konuda olan bir andlaşmanın bir 
maddesinden birden bire böyle bir andlaşmanın 
hiçbir organik, muhteva bakımından mantıkî 
münasebeti olmıyan bir madde geliyor: Gümrük 
tarifelerinin indirilmesi, istihdam ve mal mü
badelesinin serbestisi. Demek ki, daha o an-
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dan böyle askerî bilgi teatisi yanında Amerika 
bize iktisadi -balkımdan nüfuz etmeye ve bizim 
iktisadi içişlerimize karışmaya başlamış, güm
rüklerimizi tenzil etmemizi, mal ve istihdam 
mübadelesi serbestisi olmasını istiyor. 

İkinci anlaşma 27 Şubat 1946 da imzalanan 
Türkiye arazisi dışında satılığa çıkarılan teç
hizat ve malzeme fazlasının bizim tarafımızdan 
satınalmması için 10 milyonluk bir kredi Anlaş
ması... Fakat bu kredi Anlaşmasında da birden
bire bakıyorsunuz yine bu muhteva ile hiçbir 
mantıkî münasebeti olmıyan bir madde 'geli
yor. Bu malzemenin bedellerinin karşılık fon 
olarak Türkiye Merkez Bankasında biriktirile
ceği, bu fonların Amerika'nın emrinde tutula
cağı ve Amerika'nın bu meblâğları harsî, terbi
yeyi ve insani gayeler için kullanabileceği ya
zılı. Yani kültür emperyalizminin ilk maddesi 
de bu 10 milyon dolarla beraber içeriye ıgiriyor.. 

Ondan sonra 7 Mayıs 1946, 12 Temmuz 1947 
ve 4 Temmuz 1948 Anlaşmalarına da baktığımız 
zaman bunlar hep askerî yardım anlaşmaları 
gibi görüldüğü halde hep aralarına böyle bi
zim gümrüklerimize, kültürümüze, harsımıza 
•mal mübadelemize ve hattâ paramızın istikrarı 
ve sairesine müteallik, yani içişlerimize mü
teallik iktisadi ve malî mahiyette maddeler 
sokulmuş. Demek ki, mesele, sadece öyle Sov
yetlere karşı bir savunma meselesi değilmiş. 
Kaldı ki, benden önce konuşan konuşmacıla
rın da belirttiği! gibi, bugün 1945 veya 1950 
deki dünya şartlari yoktur. Her iki blokda 
da çözülmeler ve gevşemeler vardır. Ameri
ka'nın kendisi de bugün NATO'nun artık 
askerî fonksiyonu bakımından bir kıymeti kal
madığını, Avrupa'nın birleştirilmesi, banş me
selelerinin çözümlenmesi yolunda kullanılması 
gerektiğini söylüyor. Nitekim NATO'nun yaz 
başlarında yaptığı Konsey toplantısından 
sonra neşredilen tebliğde de NATO'nun baş-
hedeflerinden birisinin Avrupa'nın ve Alman
ya'nın ikiye bölünmesinin ortadan kaldırıl
ması, Avrupa'nın birleştirilmesi olduğu be
lirtilmiştir. 

Son yapılan toplantıda yine Avrupa'nın 
Batısı ile Doğusu arasındaki ilişkilerin de
ğiştirilmesi teklifi öne sürülmüş, tavsiye edil
miştir. Varşova Paktı memleketlerinden dr 
askerî paktların iki taraflı tasfiyesi teklif

leri gelmektedir. Akdeniz'in nükleer silâhlar
dan tecridedilmesi teklifleri ortaya sürülmek
tedir. Binaenaleyh bugünkü durumu, NA-
TO'yu değerlendirirken 1969 da NATO'dan çı
kıp çıkmamak meselesini incelerken bu de- • 
gişen şartları göz önünde bulundurmak elbet-
teki lâzımdır. 

Yine Sayın Dışişleri Bakanı 7 Ocak günlü 
konuşmasında Üçüncü Dünya Savaşı konusu
nu ele aldı ve aynen şöyle dedi : «Üçüncü Dün-

- ya savaşı çıkarsa biz yerimizi değiştirmedi- -
mize ve o savaşa muayyen bir cephe ve safta 
dâhil bulunduğumuza göre daha kuvvetli mi 
olmamız, daha zayıf mı olmamız meselesi 
münakaşa edileceği gi'bi Üçüncü Dünya Savaşı 
çıkacaksa üslerde mevcut silâhlardan arınma
mız mı, yoksa o silâhlan sağlamamız mı ge
rektiği ayrıca tetkike değer bir mesele teşkil 
eder.» 

Bu beyandan anlaşılıyor ki, Sayın Dış'ş-
leri Bakanı, bir kere 3 ncü Dünya Savaşı ih
timalini hiç önemsemiyerek gayet olağan bir 
şeymiş gibi söz konusu ediyor; sonra da Tür
kiye'nin mutlaka bu Üçüncü Dünya Savaşma 
gireceğini, bunu mukadder bir akıbet gi'bi 
kabul ediyor. Oysa Türkiye'nin millî çıkar
ları bakımından bir Üçüncü Dünya Savaşın
da yeri yoktur. Üçüncü Dünya Savaşı çı
kacaksa dünyada mevcut iki dev devlet ara
sında, kendi aralarındaki meseleleri hallet
mek üzere çıkacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı 
bir nükleer harb olacağına göre, biz o savaşa 
katılırsak ilk hedefi teşkil edecek olan mem
leketler arasmdayız, şehirlerimiz tahribola-
cak ve bâzı bölgelerimiz radyoaktif hale ge
lecektir. Bizim Üçüncü Dünya Savaşından 
ne bir çıkarımız var, ne de böyle bir sa
vaşa taraf olacak gücümüz var. B'ız Üçüncü 
Dünya Savaşına girersek, böyle bir savaşa 
taraf olacak gücde olduğumuz için, bunda 
millî çıkarımız olduğu için değil, ama ar
tık meşhur olmuş bir deyimle, Amerika'
nın ileri karakolu durumunda olduğumuz 
için gireceğiz. Türkiye'nin millî menfaatleri, 
tıpkı İkinci Dünya Savaşında olduğu gibi dünya 
savaşından çok ve daha tahripkâr olacak olan 
3 ncü Dünya Savaşının dışında kalmaktır ve bi
zim her zaman ileri sürülen jeopolitik durumu
muz böyle bir savaşın dışında kalmamıza imkân 
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veren bir şarttır. Nasıl İkinci Dünya Savaşında 
her iki taraf da önce bizi kendi taraflarında har
be sokmak istemelerine rağmen sonra savaş dışın
da kalmamızı kârlı buldularsa, bir 3 ncü Dünya 
Savaşında da jeopolitik durumumuz mühim oldu
ğu için bu durumu iyi değerlendirerek hareket 
edersek gene 3 ncü Dünya Savaşının dışında ka
labiliriz ve Türkiye'nin menfaati bu savaşın için
de olmak değil, bu savaşın dışında kalmakta
dır. Fakat hiç şüphe yok ki, 6 Ocak tarihindeki 
konuşmamda da izah ettiğim gibi, biz NATO'nun 
örgüdü içinde kaldıkça ve burada Amerikan 
üsleri bulundukça ve bu Amerikan üslerinden 
Sovyetlere taaruz imkânı her zaman mevcut bu
lundukça bir Üçüncü Dünya Savaşının dışında 
kalabilmemize imkân yoktur. 

Bu noktada bir de her zaman ileri sürülen bir 
hususa değinmek istiyorum. Daima sağdan soldan, 
oradan buradan şöyle bir söz işitiyoruz; NATO'-
dan çıkarsak, Amerika'dan koparsak Rusya'nın 
kucağına düşeriz, deniyor veya bize karşı sual 
soruluyor : «Evet, NATO'dan, Amerika'dan ko
palım da Eusya'nm bucağına mı düşelim, bunu 
mu istiyorsunuz?» 

Arkadaşlar; hassasiyetiniz ne kadar körleşmiş, 
hayret ediyorum. Böyle bir düşüncenin ve böyle 
bir ifadenin ne kadar millî haysiyeti ve şerefi 
kırıcı bir düşünce ve beyan olduğunu artık fark 
etmez olmuşsunuz. Bu Amerikan propagandası, 
Amerika'ya bu derece tek taraflı bağlanma o ka
dar içimize işlemiş, beyinlerimiz yıkanmış ki, bu 
milletin kimsenin kucağına düşmeden bağımsız 
yaşabileceğini düşünemez, buna inanamaz hale 
gelmişiz. (T. I. P. sıralarından alkışlar) 

Böyle düşünenlerin ve söyliyenlerin merasim
lerde ve kendi politikaları bakımından icabettiği 
hallerde ağızlarından düşürmedikleri (Büyük 
Atatürk) sağ olsaydı bunu dinleseydi acaba ne 
derlerdi? O da Kurtuluş Savaşma başladığı za
man şartlar çok namüsait bulunuyordu. O za
man da «Düveli Muazzamaya karşı koyamayız» 
deniyordu. Halbuki karşı koyduk, zaferimizi ka
zandık ve o günden bugüne de dünyada bir tek 
millî kurtuluş savaşı vermiş olan memleket yok
tur ki, bu millî kurtuluş savaşlarında zafere 
ulaşmamış olsun. Bu meselelere yarın Millî Sa
vunma konusunda yine de değineceğim. Yalnız 
burada hatırlatayım ki; millî kurtuluş savaşla
rının stratejisi, taktiği, savaş usulleri başka mem

leketlere saldırmak için yapılan emperyalist sa
vaşların stratejisinden, takdiğinden, usullerin
den farklıdır. Bunun içindir ki, millî kurtuluş 
savaşları mutlaka zafere ulaşmaktadır ve ula
şacaktır. Kaldı ki, askerî bloklara girmemek yal
nız kalmak demek değildir. Bu da yanlış bir dü
şünce. Bugün dünya devletlerinin büyük çoğun
luğu askerî bloklara dâhil değildir. Askerî blok
lara girmemek tarafsız olmak da değildir. Askerî 
bloklara girmemek deme1*; peşinen angaje olma
mak demektir. Askerî bloklara girmemek demek; 
her tahaddüs eden vaziyeti millî çıkarlar ba
kımından değerlendirmek ve gerekiyorsa o za
man taraf da tutmak demektir. 

Kıbrıs meselesine gelince; yine 6 ve 7 Ocak 
tarihlerinde yapılan uzun konuşmalara rağmen 
bu konuda Hükümetin tutumu ve izlediği poli
tika hâlâ vuzuha kavuşmuş değildir. Sayın Dış
işleri Bakanı buyurdular ki, «müzakerelere kati 
formüllerle gidilmez bu, bir pazarlık işidir. İn
san her istediğini kabul ettirmez. Onun için ay-
rmtılariyle müzakerelerin ne yolda cereyan etti
ğini, ne gibi hususların konuşulduğunu söyliye-
mem, açıklıyamam» dediler. Biz kendilerine ay
rıntıları sormadık. Biz kendilerine mevcut alter
natifleri hatırlattık ve bunlardan hangisi üzerin
de, ayrıntıları, çözüm sekileri ne olursa olsun, 
bir çözüm şekli düşünüyorsunuz, diye sorduk. 
Alternatifler de şöyle idi : 

Birincisi; Kıbrıs'ın bağımsızlığının devamı 
ve bu durumda Türk Cemaatinin, cemaat ola
rak haklarının korunması, Kıbrıs Devletinin 
yönetimine iştirak ettirilmesi, 

İkinci alternatif Enosis, 
Üçüncü alternatif de taksim ve iki taraflı 

Ohafk. 

Emosis'e karşıyız deniyor. Elbette karşı ol
malıyız. Demek ki, bu alternatif elimine edil
miş. 

Bağımsız Kubrıs Devleti konusunda Hükü
metin görüşünü öğrenmek istedik, fakati bunu 
öğrenmek mümkün olmadı. Biz o zaman dedik 
ki; bir sene kadar evvel Hükümet bağımsız 
ve fedaratif veya kantonal biçimde bir Kıbrıs 
Devleti tezine meyyal görünüyordu. Bunun be
lirtilerini de o konuşmamda arz etmiştim, bu 
konuşmamda tekrar etmiyeceğim'; ama şimdi 
bundan vazgeçmiş görünüyor. Ve dedik ki; ga
zetelerde çıkan ha'berlere göre Goimmıonwealth 



M. Meclisi B : 56 17 . 2 . 1967 O : 3 

usulüne benzer bir şekilde Kıbrıs'a bir otonomi 
verilerek Yunanistan'a bağlanacakmış gibi 
haberler çıkıyor, bundan endişe duyuyoruz, 
(bilmiyoruz esas tezimiz nedir? Ayrıntıları de
ğil, sıomut şekil değil, bağımsızlık mı, iki ta
raflı ilhak ve taksim mi, iddia edildiği gibi 
şartlı bir Enosis mi? Kendileri buna sarih bir 
cevap verecekleri yerde, daima sık sık yaptık
ları gibi bir kaçamak yoluna gitmek ve bizi 
ısuçlamakla meseleyi geçiştirmek yolunu tercih 
ettiler. 

«İki taraflı ilhaktan ve taksimden Türkiye 
İşçi Partisi neden endişe duyuyor» dediler. 
Biz bundan endişe duymuyoruz. Zabıtlar şim
di basıldı, elinizdedir. Böyle bir endişeyi ifade 
eden tek bir cümle tek bir kelime yok. Biz 
daha da ilerisine giderek dedik ki, Kıibrıs'm 
stratejik önemi dolayısiyle Kıbrıs'ı elinde tutan 
Devlet bütün Orta - Doğuyu ve bu arada Tür
kiye'yi ve Türkiye'nin güney sahillerini kontrol 
edebildiği için gönül isterdi ki, Kıbrıs Tür
kiye'nin elinde olsun, dedik. Ama Sayın Çağ-
layangil'in de belirttiği gibi, milletlerarası mü
nasebetlerde her istediğimizi gerçekleştirmek 
mümkün olmuyor ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye iade
si söz konusu bile edilmiyor. O takdirde dedik, 
ikinci teccih edilecek şey Kıbrıs'ın hiçbir yaban
cı Devletin elinde, askerî kontrolü altında ol
mamasıdır, ve yine objektif şartlar bakımından 
dedik ki, bugün öyle aldatıcı şartlı bir ENO-
SİS şeklinde, sözde ilhak değil, gerçek anlam
da iki taraflı ilhak mümkün müdür objektif 
şartlar bakımından ve tavzih ettim, yani de
dim, bir zamanlar yeşil hat denilen hattan vieya 
Rum ve Türk Cemaatlerinin nüfus oranına gö
re bir yerden adayı bölerek iki taraflı ger
çek anlamda bir taksim ve ilhak bugün müm
kün müdür? Ve tahminini yaparak bu şıkkın 
da bizim arzumuza uygun da olsa dünya kon
jonktürü bakımından mümkün görülmediğini 
belirttim ve dedim, korkuyoruz ki, iki taraflı 
ilhak, taksim diye aslında şartlı, hem de çok 
küçük şartlı olan Türkiye'ye birtakım ufak tâ
vizler vererek, zevahiri kurtaracak şekilde tâ
vizler vererek bir Enosise gitmek, bir Enosis 
şekli bize kabul ettirilmek istenmesin. Endişe
miz bu idi. Taksim veya ilhak diye bunun pa
ravanası ardında gerçekten taksim ve ilhak ol-
mıyan şartlı bir Enosisin kabulü endişesi idi. 

Nitekim Sayın Çağlayangil verdikleri beyanlar
da da belirttiler ki, daha 1960 dan önce bu 
Meclis Hükümete taksim tezi üzerinden bir an
laşmaya gidilmesi için direktif vermiş, fakat 
işte Dünya siyasi konjonktürü objektif şartları 
bakımımdan bu mümkün olmamış. O zamanın 
mıılhalefet lideri Zurih ve Londra anlaşmaların
dan sonra artık taksim yolu tamamen kapandı 
ve Londra anlaşmalarından sonra artık tak
sim yolu tamamen kapandı, demiş. Üstelik bu 
taksim ve iki taraflı ilhak konusunda Sayın 
Çağiayangil'de aynen şu cümleyi sarf ediyor. 
«ıSiyasi konjonktörün müsait olmadığı kanaa
tinde müşterekiz.» Öyle ise işte biz de bunu 
belirtiyoruz, konjonktür, objektif şartlar ger
çek anlamda bir taksim ve ikili ilhaka müsait 
görünmüyor diyoruz. 

Bunun endişe neresinde? Bizim endişemiz 
şartlı bir Enosisin iki taraflı ilhak diye öne 
sürülmesi endişesidir ve bu meselede biz Ameri-
kalılaırm ve İngilizlerin bizi desteklemediğini 
ve niçin desteklemediğini izaha çalıştık. Bu 
konuda Sayın Çağlayangil şöyle beyanda bu
lundu : «Ben yazdım» dedi, «Türkiye İşçi Par
tisi sözcüsü aynen şöyle dedi» diye okudu. 
Biz güya demişiz ki, Yunanistan NATO Dev
letidir, petrol var, şu var, bu var, Amerika 
bizi tutmaz, bu meselede daima karşımızdadır, 
o itibarla siz bunu ilhaktan vazgeçin, demişiz. 
Bu gibi yerler üslerden arınmalı, milliyetçi, 
genç ve müstakil memleketlerin elinde kalmalı. 
Sonra da Sayın Çağlayangil ilâve ediyor : 
Milliyetçi ,genç, müstakil, millet, müsavi Ma-
karios... Zabıtlar çıktı, böyle bir ibare, «Genç, 
milliyetçi müstakil memleketlerin elinde kal
malı» ibaresi veya «Siz ilhaktan vazgeçin» iba
resi katiyen mevcut değildir. Biz bilâkis, o za
bıtlarda da aynen olduğu gibi, demişiz ki, Ma-
karios'un anladığı mânada bir bağımsızlığı biz 
savunmak zorunda değiliz, demişiz ve gerçekten 
de bizim ileri sürdüğümüz bağımsız, federatif 
Kıbrıs Devleti tezi, Makarios'un hiçbir zaman 
savunmadığı, hiçbir zaman taraftar çıkmadığı 
bir tezdir. Binaenaleyh başka zamanlarda ol
duğu gibi, böyle mühim meselelerde cepheden 
açık seçik cevaplar vereceğine, böyle suçla
malarla «Makarios taraflısıdır», yoks «Doğu 
Blokunda zannettik kendimizi, Varşova Pak
tında zannettik kendimizi» gibi ifadelerle me-
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seleyi geçiştirmeye bakıyoruz. Bizi Amerika 
neden Kıbrıs meselesinde desteklemez, konu
sunda verdiğimiz izahatı kabul etmiyorlar, 
öyle görünüyor söylediklerinden. Fakat ken
dileri mukabil bir izah vermiyor, öyle ise ken
dileri cevap versinler, neden 1964 te Johnson 
bize o meşhur mektubu gönderdi? Neden ver
diğimiz silâhları Kıbrıs'ta kullanamazsınız, de
di? Neden istişareler imkânı sonuna kadar 
kullanılmamıştır, müdahaleniz tasvip edilmez, 
dedi? Neden, oraya müdahale ederseniz ve Sov
yetler de size karşı çıkarsa biz NATO üyeleri 
size yardım edip etmemekte düşünürüz, dedi? 
Neden, biz askerî müdahaleye hazırlandığımız 
sırada Altıncı Filoyu Kıbrıs önlerine gönder
di? Neden, bizi böyle önlerken Yunanistan da 
NATO üyesi olduğu halde onun Adaya 10 000 
asker göndermesinle göz yumdu, mâni olmadı? 
Öyleyse bunların izahını yapsınlar, neden Ame
rika bu şekilde hareket ediyor? 

Mademki bizim izahımızı beğenmiyorlar ve
ya doğru bulmuyorlar. Ama böyle meselelerde 
daha önce de belirttiğim gibi, Sayın Çağlayan-
gil meseleleri başka bir, birtakım usullerle, 
esprilerle, Doğu Blokuna atıflar yapmakla ge
çiştirmek yolunu tercih ediyor. Fakat mesele
ler bu şekilde geçiştirilmez. Belki o an için 
esprilerle ve kendi grupunun alkışları ile geçiş
tirilmiş gibi görülür, ama çözüm bekliyen me
seleler ortadadır, onlara çözüm gelmez ve mil
let karşısında, tarih karşısında sorumluluğumu
zu hatırlamamız lâzım. Bu gibi ciddî meselele
ri böyle esprilerle, Doğu Bloku, Varşova 
Paktı, Makarios'u tutmak gibi yersiz suçlama
larla geçirtmek bu meselelerin ciddiyetiyle ne 
derecede kabili teliftir? Bunlar zabıtlara geçi
yor. Elbette ki bir gün bu Türkiye'nin siyasi 
tarihini yazacak olan bilginler bu ifadelerimizi 
okuyacaklardır. Böyle mühim meselelerde bu 
çeşit hafifliklere sapan, bu çeşit, o an için ge
çiştirici cevaplar veren bir Hükümet yetkili
si hakkında acaba o tarihçiler ve siyasal bilgin
ler ne düşüneceklerdir? 

Bu son zamanlarda Dışişleri Bakanlığımız 
gerek Sovyat ve diğer Doğu Bloku memleket
leriyle. gerek Üçüncü Dünya devletleriyle ve 
bu arada Arap ülkeleriyle temaslarda bulu
nuyor, ilişkileri geliştirme arzusunu gösteri
yor. Ama bu gibi temaslar acaba gerçekten 

tek taraflı bir politikadan kurtulmanın işaret
leri midir, yoksa çok dar ve kısa vadeli bir
takım politik hesaplarla girişilmiş yüzeyde tak
tikler midir? Bunun hakkında henüz kesin ve 
güvenli bir kanaate varmış değiliz. 

Değiliz, çünkü meselâ Sovyetlerle 7 proje 
üzerinde yapıldığı söylenen andlaşmanm üzerin
den birhayli zaman geçtiği halde bu projele
rin uygulanmasının ilerlediğine dair haberler 
duymuyoruz. Yapılmış olan kültür anlaşması 
hâlâ Meclise sevk edilmiş değil. Aynı zaman
da çelişmelere de düşüyoruz. Meselâ bir taraf
tan Çin'e heyet gönderiyoruz, tüccarlarımız 
oraya mal ihracediyorlar kısmen, ve daha da 
etmek istiyorlar. Çinlilerden de bir süre önce 
bir heyet geldi. Ama diğer taraftan da Birleş
miş Milletlerde Kızıl Çin'in bu teşkilâta alın
masına karşı Amerika'ya uyatrak yine oy kul
lanıyoruz. Oysa bizim Kızıl Çin'le çatışan 
millî menfaatlerimiz yok. Bilâkis iktisadi ve 
ticari münasebetlerin geliştirilmesi bakımlından 
çıkarlarımız var. Dünya barışı bakımından da 
bunda bir çıkar yok. 700 milyonluk bir mem
leketi bir dünya teşkilâtının dışında bırakır
sanız o dünya teşkilâtı tamamlanmış, olmaz ve 
onun dışında bırakılması dünya barışma hiz
met etmiş olmaz. Amerika diyor ki, «Kızıl Çin 
savaşçıdır, onun için Birleşmiş Milletlere alın
ması doğru değildir.» Kızıl Çin'in savaşçı ol
duğunu kabul etsek dahi, iyi ya 700 milyon
luk koskoca bir memleket bir taraftan da 
atom silâhlarını geliştiriyor, bu memleketin 
bu teşkilâtın dışında olması mı onun savaşçı
lığını önler, barışa hizmet eder; yoksa onu 
Birleşmiş Milletler camiasına alıp da o cami
anın kontrolü altında tutmak, orada tenkid-
lerde bulunmak, ikazlarda bulunmak ve gerek
tiğinde kararlar almakla mı barışa hizmet edil
miş olur? Gerçeklere göz yumarak devekuşu 
gi'bi kafanızı kuma gömenek meseleler halledil
mez. 700 milyonluk bir memleket, var gücüy
le kalkmıyor, şimdiden atom silâhlarına sahibo-
kıyor ve böyle bir memleketi Birleşmiş Millet
ler -denilen bir teşkilâtın dışında tutmak için 
oy veriyoruz. Neden? Çünkü Amerika öyle 
oy veriyor. Bizim millî menfaatlerimiz? Bi
zim millî menfaatlerimiz buna mâni değil. 

Arap memleketleriyle olan ilişkiler de tam 
güven verici şekilde değil. Gerçi son zaman-
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larda Birleşik Arap Cumhuriyeti ile de tema
sa giriştik. Ama bütün olaylardan belli olu
yor ki, bu Arap ülkeleri arasında Suudi Ara-
bitan'a ve Tunus'a özel bir eğilimimiz var. 

İslâm Paktı meselesinde geçen sene burada 
yaptığı konuşmada Sayın Çağlayangil, «Bu 
pakt Müslüman devletler arasına nifak sokar
sa girmeyiz, nifak sokmazsa gireriz.» demişti. 
Son zamanlarda çıkan beyanatında ise, İslâm 
Paktına girmiyceeğimiz belirtiliyor. Oysa Or
ta - Doğu'da biz daha da aktif bir rol oyna
malıyız. İslâm Paktı fikrinin ve teşebbüsünün 
arkasında hangi güçlerin, hangi hesapların 
bulunduğunu tetkik etmeli ve iyice bilmeliyiz 
ve hiç şüphe yok ki iş politikada dinin politi
kaya, oy avcılığına alet edilmesi, bu yolda is
tismar edilmesi ne kadar yanlışsa dış politika
da da İslâm Dininin birtakım Müslüman olmı-
yan devletler tarafından kendi çıkarları için 
bir alet olarak kullanılmasına da müsaade et
memeliyiz. 

Üçüncü Dünya devletleriyle olan ilişkile
rimize gelince : Bu ilişkiler de hangi düşünce
ye dayanıyor ve acaba Üçüncü Dünya devlet
lerine bizim dış politikamızda gerçekten bir 
değişiklik olduğu hakkında bir güven veriyor 
mu? Bu suale de biz kesin ve açık bir cevap 
veremiyorsunuz. Biz gerek Doğu memleket
leriyle, gerek Üçüncü Dünya devletleriyle ve 
bu arada Arap ülkeleriyle münasebetleri geliş
tirme yoluna bilhassa Kıbrıs buhranından sonra 
giriştik ve hep onların Kıbrıs meselesinde des
teğini kazanmaya çalıştık. Halbuki bu üçüncü 
Dünya devletleri eğer buna kaani olurlarsa 
- ki anlaşılıyor böyle- bir şüpheleri var - biz 
yalnız Kıbrıs meselesinde onların desteğini 
kazanmak için bu temasları yapıyoruz. O za
man onları kendimize dost olarak kazanma
mıza imkân yoktur. Diğer memleketlerle mü
nasebetlerimizi tanzim ederken kısa vadeli 
amaçlarla teşebbüslere girişmemelidir. 

Genel olarak Türk Hükümetinin izlediği dış 
politika hakkında yapacağımız tenkid bu poli
tikanın böyle kısa, dar amaçlarla yönetildiği, 
miyop bir politika olduğudur. Halbuki, ilişki 
kurmak istediğimiz memleketlerin dış politika
sına yön veren esas prensipler nedir, onların 
dış politikaları hangi mihver etrafında dönü
yor? Evvelâ bunu anlamamız, doğru teşhis 

koymamız gerekir ve sonra onların dış politi
kasına yön veren mihver ve ilkelerle bizim millî 
çıkarlarımız nerede tetabuk ediyor, o tetabuk 
noktalarını bulup öylece dostluk münasebetle
rini geliştirmemiz icabeder. 

Üçüncü Dünya devletlerinin iki bariz vasfı 
vardır. Bunların birisi; gayet anti emperya
listtirler. Anglo - Sakson emperyalizmine kar
şı büyük kuşkuları vardır. İkincisi de bağım
sızlık hususunda gayet hassastırlar. Makari-
os'u İngiliz emperyalizmine karşı mücadele 
veriyor, bağımsızlık mücadelesi veriyor, diye 
tutuyorlar ve nitekim sonraki beyanlarında be
lirttiler, «Enosise biz karşıyız» diye. Gerekir 
ki, biz Üçüncü Dünya devletlerine Makarios'un 
iki taraflı bir kılıç gibi kestiğini, gerçi bağım
sızlık mücadelesini verdiğini; ama, İngilizle
re karşı bağımsızlık mücadelesini sonunda Eno-
sisi gerçekleştirmek üzere verdiğini bir kere 
iyice anlatmamız lâzım. Aynı zamanda, bu 
Üçüncü Dünya devletleri geçmişte bizim Millî 
Kurtuluş Savaşı veren bu küçük devletlere 
karşı takibettiğimiz politikadan dolayı ve he
men her küçük meselede daima Amerika'nın 
paralelinde bir politikada yürüyüp oy kullan
dığımızdan dolayı bizi Amerika'nın, Anglo -
Saksonlarm paralelinde, dümen suyunda hare
ket eden bir memleket olarak görüyorlar. Böyle 
gördükleri müddetçe ve bizim temaslarımızı 
sadece Kıbrıs konusunda bizim desteğimizi ka
zanmak istiyorlar, diye değerlendirdikleri müd
detçe Üçüncü Dünya devletleri ile gerçekten 
sağlam ilişkiler kurabilmemiz ve onları kazan
mamız mümkün değildir. Üçüncü Dünya dev
letleri için bu böyle olduğu gibi, Avrupa dev
letleri için de böyledir, Amerika için de böyle
dir, Sovyetler için de böyledir, bütün memle
ketler için böyledir. Böyle kısa kısa vadeli 
amaçlarla, küçük politika oyunlarına değil, 
her memleketin politikasının esas yönünü ve 
mihverini tâyin edip sonra mihver ve yönle 
bizim millî çıkarlarımızın nerelerde tetabuk 
ettiğini doğru teşhis edip uzun vadeli, dö
nek olmıyan, oturaklı bir politika izlemek 
mecburiyetindeyiz. 

Saygılarımla. (T. 1. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Ertuğrul 

Akça, Sayın Akça buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADTNA ERTUfîRUL AKÇA 

(Manisa) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
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killeri, bir müessese, bir teşkilât veya kuruluş
tan muayyen hizmetler beklemek için bunlara 
evvelemirde bâzı imkânların tanınması lâzımdır. 
Kendisine, verildiğinden fazlasını verebilen bu 
gibi müesseseler ancak insanüstü çalışmaları 
ile arzulanan neticeleri istihsale muvaffak olur
lar. 

Dışişleri Bakanlığımızın bütçesinin görüşül
düğü şu anda iftiharla söyliyebiliriz ki, bütün 
maddi imkânsızlıklara rağmen Dışişleri camia
mız bu memlekete, kendisine tanınmış olan im
kânların üstünde bir semere verme çabası için
dedir. Ancak şurasını da unutmamak lâzımdır 
ki, her çalışmanın, her fedakârlık ve feragatin 
bâzı maddi sınırları vardır. Bu sınırların zor
lanması suretiyle varılmak istenen sonuçların, 
her zaman istenilen istikamette tecellisi tabiatı 
eşyaya da aykırı düşer. 

Geçen yıla nazaran 15 986 767 lira bir fazla
lıkla huzurunuza gelen Dışişleri bütçem izdeki 
bu artışın, grupuınuzu memnun etmekle beraber 
istenilen seviyeden uzak bulunduğu bir hakikat
tir. 

1967 bütçe tasarısında Afrika'da üç elçilik, 
Avrupa ve Orta Doğuda dört konsolosluk ve 
Avusturalya'da bir elçiliğin açılacağına dair 
olan işaretleri memnunlukla karşıladık. 

Sayın milletvekilleri, 

Dış politika âleminde gezinirken her şeyden 
evvel, bâzı noktaların tesbitinde mutlak fayda 
vardır. Bunlardan birincisi, bugün artık yakın 
ve uzak memleket mefhumu kalmamıştır, dola-
yisiyle dünyanın bize göre en uzak görülen bir 
yerindeki siyasi meselelere âdeta hudutlarımızda 
cereyan ediyorlarmış şeklinde bakmak zarureti 
vardır. 

İkinci olarak, yine bugün iktisattan ayrı ne 
iç ne de dış politikanın mevzubahsolamıyacağı 
realitesidir. 

Dış politikamızı müzakere ederken evvelemir
de Türkiye olarak sübjektif bakımdan kendi 
umumi politikamızın anahatlarmı tarsin etmek, 
sonra da dünyanın muhtelif yerlerinde patlak 
veren hâdiselere bir objektivite içinde değin
meyi zorunlu görüyoruz. 

Türkiye'mizin dış siyasetinin anahatlarmı, 
bağlı bulunduğumuz ittifaklar manzumesi, ya
nında, bütün devletlerle dostane ilişkiler temin 
ve tesisi teşkil eder. 

Dış politikamızın tanzim ve tarsininde gru-
pumuzun görüşü şu istikamettedir: Her şeyden 
evvel Türkiye'nin menfaatlerini korumak. An
cak bu ifademizden asla dar ve katı kalıpların 
içine girmek istediğimiz zehabı uyanmasın. 
Uluslararası ilişkilerde millî menfaatin sağlan
ması, karşımızdakilet'i de zarardidc etmiyecek 
bir siyasetin takibini ve karşılıklı menfaatlerin 
gözetilmesi esasını da ihtiva ettiğini ifadede 
fayda görürüz. Bütün mesele, millî menfaat
le timizin nerede başlayıp nerede bittiğini bilme 
sanatına agâh olabilmcmizdedir. 

Dünyanın bugünkü muğlâk siyasi konjonk
türü karşısında siyasetimizi anaprcnsipl erimizin 
çerçevesi içerisinde tâyinle, yani, esas istinat 
noktamıza oturtarak hâdiselerin de asla geri
sinde kalmamak mecburiyetindeyiz. Dünyadaki 
oluşlara ayak uydurmak ve uzun vadeli netice
lerin ne olabileceklerini kestiren bir uzak görüş
lülük ve politik entivisyon içinde bulunmamız 
mutlaka şarttır. Aynı zamanda bilhassa dış 
politikada hissiyata yer bırakmadan rasyonel 
bir hareket tarzı tutmanın lüzumuna da inanı
yoruz. 

Muhterem udi 1 ctvekil 1 e ri, 
Bugün dünya siyasetinin sıklet merkezi Viet

nam ve Kızıl Çin üzerine kaymış bulunmaktadır. 
Vietnam'da cereyan eden hâdiseler bir Üçüncü 
Dünya Harbi endişesini tevlidedecek mahiyette
dir. Dünyanın o çevresindeki olaylar, mücerret 
bir Kuzey ve Güney Vietnam ihtilâfı olarak asla 
mütalâa edilmeye gelmez. 

Avrupa'da mevcut ve kristalize olmuş iki 
kutup vardır. Buna mukabil Asya'nın bugün 
içinde bulunduğu hercümerç dikkatle izlenmezse 
Vietnam hakkındaki teşhis asla doğru olmaz. 

Asya'da, Koekziztansı kabul etmiyen 700 mil
yonluk bir Çin var. Bunun yanında Rusya ile 
Birleşik Amerika'nın menfaatleri nazara alınınca 
Asya'da mevcut sosyal ve politik dengesizlik se
bebi kendiliğinden meydana çıkar. Amerika. 
Vietnam probleminin, kendi açısından menfi şe
kilde sonuçlanmasında Kızıl Çin'in Asya'daki 
müstakbel durumundan endişe eder. Kızıl Çin 
ise kendi istikbalini, Amerika'nın Vietnam'da uğ-
rıyacağı başarısızlıkta görmektedir. 

Sovyet Eusya'nm daha başka bir vaziyeti 
var. Sovyetler Birliği hem stratejik hem de ide
olojilerinin kendi bakımlarından tefsiri yönün-
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den Kızıl Çin ile karşı karşıya gelmiş bulunmak
tadır. Kızıl Çin'in Sovyetler Birliğini Markist 
- Leninist prensiplerden uzaklaştığı ve revizyo-
nizmc gittiği şeklinde ittihamı ile ortaya çıkan 
ideolojik iddia ve tartışmaların ötesinde Sovyet
ler Birliği ile arasındaki stratejik menfaat ça
tışmaları bugün su yüzüne çıkmıştır. Bunun en 
güzel misâli, Sovyetlerin Çin'e karşı almakta as
kerî tedbirlerin yanında Japonya'ya yanaşma te
mayülünün de belirmiş bulunmasıdır. 

Grupumuz, Vietnam mevzuunun da biran 
evvel barışçı bir yolla halledilmesini ve Vietnam 
halkının meşru menfaatlerinin korunmasını 
prensibolarak ifadeyi mâkul görür. Kanaatimize 
göre, son Manilla konferansında da belirtildiği 
üzere, Asya'da Kızıl Çin'e karşı bir dengenin ku
rulmasında ve evlcviyctle bugünkü muvakkat 
dengenin bozulmamasmda fayda vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Asya'da bu olaylaı* devam ederken NATO ca-

miası içindeki oluşları da gözden kaçırmamakta
yız. Bunların başında Fransa'nın NATO ya kar
şı olan tutumu gelmektedir. 

Fransa, 10 Mart 1966 tarihinde bilûmum 
NATO müttefiklerine kuvvetlerini NATO en
tegre komutanlıklarından çekmeye karar verdi
ğini bildirmiş ve bu hareketinin neticesi olarak 
da Fransa'da bulunan karagâhlarınm bu-mem
leketten çıkarılmasını istemiştir. Bundan da. 
ötede olarak Vietnam mevzuunda Amerika'ya 
cephe almış vaziyettedir. 

Grupumuz, Fransa'nın bu hareketinin yakın 
veya uzak bir gelecekte Avrupalılararası mü
nasebetlerde ne gibi değişikliklere yol açabile
ceği sorusunu daima aklımızda tutmak icabet-
tiği kanaatindedir. Keza Fransa'nın tutumunun, 
başlıca siyaseti parçalanmış olan Alman vatan 
ve milletinin birleşmesini tahakkuk ettirmek 
olan Almanya siyasetine ne derece tesir edeceği 
de hassasiyetle izlenecek hususlardan biridir. 

Sayın milletvekilleri, 
Asya ve Avrupa'daki gelişmelerin yanında, 

son zamanlarda Orta - Doğuda Arap - İsrail mü
nasebetleri nezaket peyda etmiştir. İsrail - Su
riye ve İsrail - Ürdün hudut çatışmalarını gru
pumuz dikkatle izlemektedir. 

Afrika'da birçok memleketler, istiklâllerine 
kavuşmuş olmalarına rağmen bu kıtadaki ihti
lâflar son bulmamış, aksine olarak ihtilâflar ve 
hükümet darbeleri bu ihtilâfları çoğalta-

gelmiştir. Grupumuz, Afrika Kıtası üzerinde 
son 10 sene içerisinde tahakkuk eden is
tiklâl kazanma gayret ve neticelerini ve 
bu gayretlere karşı kolonyalist devletler ola
rak ittiham edilegelen İngiltere ve Fransa'nın 
anlayışlı tutumlarını memnunlukla karşılar. 

Sayın milletvekilleri, 
Çevremizdeki memleketler ve hudut komşu

larımızla olan münasebetlerimizin izahına Şimal 
komşumuz Sovyetler Birliği ile başlıyacağız. 

Sovyetler Birliğinin ihtiyatlı bir siyaset güt
mesi ve nükleer bir harbin fecaatini idrak ede
rek silâhlı çatışmalara müncer olacak hareket
lerden tevakki etmesinden beri istikbal için ümit 
ve memnunluk verici bir manzara husul bul
muştur. 

Bizim Sovyet komşularımızla olan münase
betlerimizin bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne 
saygı eşitlik ve içişlerine ademiımüdahale pren
siplerine istinaden inkişaf ettirilmesi, karşılıklı 
menfaatlerimize olduğu kadar, bölgemizin ve 
dünyanın barışına da hizmet edecektir. 

Bu çerçeve içinde Sovyetler Birliği ile özel
likle ekonomi ve ticaret alanlarında ilişikleri
mizi geliştirmeye önem vermeyi faydalı olarak 
mütalâa etmekteyiz. İki memlekete mensup 
devlet adamlarının karşılıklı ziyaretlerini de iki 
memleketin birbirlerini ve siyasetlerini iyi an
lamaları bakımından lüzumlu görmekteyiz. 

Doğu - Batı münasebetlerinin gittikçe geniş
lemesi, aradaki zıddiyetlerin ve menfaat çatış
malarının izale edilmesi, şüphe ve itimatsızlıkla
rın giderilmesi; bugün barışın kuvvetlendiril
mesi gayesini güden bütün devletler tarafından 
arzu edilirken, Türkiye'nin düşünüş ve davranı
şının da bu istikamette olması gayet tabiîdir. 

Biz, A. P. Meclis Grupu olarak bu noktadaki 
görüşlerimizin açıkça ortaya konmasında son
suz faydalar mülâhaza etmekteyiz. 

Devletlerarası münasebetlerde üç faktör 
başlıca rol oynar. Siyasi, iktisadi ve sosyal 
unsurlardır bunlar. Sovyetler Birliği ile siyasi 
ve iktisadi sahada yukarıda arz ettiğimiz çer
çeve içindeki münasebetlerimizin geliştirilmesini 
öngören Grupumuz, sosyal faktörün münakaşa
sına sıra geldiği zaman der ki : 

Sovyetler Birliğine mensup zevat, Türkiye 
hudutlarından içeri ayak basarlarken ideolojik 
propaganda muhteviyatı ile mahmul çantalarını 
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kendi hudut kulelerinde bırakarak memleketi
mize girdikleri takdirde aramızda her türlü an
laşmanın daha kolaylıkla tekevvün edeceğine 
inanmaları lâzımdır. Bu şartların tekevvünü, 
iyi komşuluk münasebetlerinden dostluk müna
sebetlerine geçisin zeminini teşkil eder. Sovyet 
zimamdarlarını Türk Milletine emniyet telkin 
edebilmeleri de itimat unsurunun teşekkülünde 
önemini muhafaza eden bir faktördür. İstikbal
deki Türk - Sovyet münasebetlerinde Sovyet 
Rusya'nın davranışı olayların müspet veya men
fi bir manzara almasında rol oynıyacaktır. 

Biz, komünizm ve bir türlü diktatörlük gibi, 
komünizm diktatörlüğü düşmanlığı ile Türk -
Sovyet siyasi, iktisadi ve ticari münasebetlerini 
birbirinden ayırabilen bir idrâkin içinde bulun
maktayız. Yine biz, komünizmi kanunlarımızla 
reddetmiş olmamıza rağmen Türk - Sovyet dost
luğunu mümkün gören bir zihniyet taşıyoruz. 

Buna mukabil komşu ve dostlarını illâki ken
di ideolojilerine paralel bir hale getirmeden de 
onlarla iyi komşuluk ve dostluk kurabilmenin 
mümkün olduğunu da ümit ve temenni ederiz ki 
Şimal komşumuz ispat edecektir. Hissiyattan 
ve ideolojiden münezzeh bir politikanın müspet 
neticelerine Türk - Sovyet müstakbel münasebet
lerinin iyi bir misâl teşkil etmesini arzulamakta
yız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Balkanlardaki barış ve istikrar Türk siya

setinin ananevi temel unsurlarındandır. Bu iti
barla Balkanlı komşularımız Romanya, Yugos
lavya ve Bulgaristan'la ekonomi, ticaret ve 
turizm sahasındaki işbirliğini geliştirme imkân 
ve arzusuna sahip bulunmaktayız. 

Balkan memleketleri devlet adamlariyle kar
şılıklı ziyaretlerde bulunmak, memleketimiz ile 
o memleketler arasında birbirimizi tanımak ve 
siyasetlerimize yakından agâh olmanın şartları 
arasında zikredilecek hususlardandır. Büyük 
Atatürk'ün eseri olan Balkan Paktının kuruluş 
esbabı mucibesi ile zarureti, bugün dahi tazeli
ğini muhafaza etmektedir derken Balkan kom
şularımızla olan münasebetlerimize vermiş oldu
ğumuz ehemmiyet daha lâyıkiyle anlaşılır. 

Komşumuz bir diğer Balkan devleti ve üs
telik NATO içinde müttefikimiz bulunan Yuna
nistan'la olan münasebetlerimize gölge düşüren 
ve açıkça ifade edelim ki vahim buhranlara se

bebiyet verme istidadını taşıyan mesele hiç şüp
hesiz ki Kıbrıs'tır. 

Ada mevzuunda bu kürısüde ve beynelmi
lel teşekküllerde yapılan bütün görüşmeler cüm
lenizin ve dünyanın malûmu olduğundan ko
nunun sadece analhatlarma ve son inkişaflara 
temasla yetineceğiz. Bu meyanda milletimizce 
benimsenen esasları bir kere daha zikretmekte 
fayda görüyoruz. 

Bunlar, Kıbrıs'ın .statüsünü tâyin eden and-
lagmalarm tek taraflı tadil eriilorriiyeseği, an-
ca'k tarafların rızalariyle değiştirilebileceği hu
susu ile Ada'daiki ilki cemaattan birinin diğe
rini taiha'kküımü altına almaması, iki cem atın 
da güvenlik içinde yaşamalarının sağlanması 
ile bunların Devlet idaresine müşterelkon iştira
ki ve Kıbrıs'ın hiçbir suretle tek bir Devlete 
ilhak edilemiiyeeeği keyfiyetleridir. 

Bizim bu prensiplerimiz her türlü imkânları 
içine alaca'k seyyaMyet ve elastikiyet içinde tes-
bit edilmiştir. Bu esaslar; çıkacak her hangi 
bir alternatifin müzakeresinde bâzı olacak bir 
floksibilite arz etmektedir. Eno:/ıs mevzuunda 
ise kesin görüş tim üz şudur; ThıoBİs mevzuubahis 
ise bu, tdk taraflı değil iki taraflı olur ve Türk 
cemaatinde millî ve mülki varlığı ile birlikte 
Türlkiye'ye bağlanır. 

Sayın arkadaşlar, son zamanlarda üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bir noktaya da temas 
etimek istiyoruz oda: Ada'ya. çıkarılan Çek si
lâhları meselesidir. Birlenmiş Milletler Genel 
Sekreterli Uthaınt'm Güvenlik Kü'nöoyinc sun
duğu son 8 Aralık 1DG8 tarihli raporunda açık
landığına göre, Kılbrıs Hum idarecileri silâh 
iühaline devam etmedirler. Son defa Çekoslo
vakya ile imzaladığı g'izli anlaşma sonucunda 
Makarios idaresi Çeklerden 1 000 aded tüfelk, 
500 aded sten-gıın, 500 aded hafif makinalı, 
20 - 30 aded bazoka, 20 - 30 aded havan topu 
ile bir müktar da ağır makinalı tüfek ki cem'an 
150 tonluk ilk partiyi Kasım 1966 sonlarına 
doğru Ada'ya sokmuştur. 

Makariois'uın bu hareketi B. M. GüvcnDk Kon
seyinin 4 Mart 1%4 tarihli kararına açıkça mu
halefettir. Bu salâhlar polis teşkilâtı için değil 
muharip birliklerin kullanacakları vasıtalardır 
ve yine bu silâhların ithali ile Türk ve Ilumlar 
arasında esasen 'mevcut dengesizlik Ada'da 
arıtmış olmaktadır. 
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Bu vazıyet karşısında biz ne yaptık"? 
Hükümetimizin teşebbüsü üzerine daha ağır 

silâhları ihtiva eden ikinci parti silâh sevkıya
tı Çok Hükümeti tarafından durdurulmuştur. 
Evvelce ibhal edilmiş bulunanlar hakkında be 
Utlıant nezdinde teşebbitato bulunulmuştur. Ma-
ıkarios Hükümeti teşdbbüsümüızü «İçişlerine mü
dahaledir» gerekçesiyle ret öderken Yunanis
tan'da bundan evvelki Sbefonıapul'os Hükümeti 
silâhlarımın iki ay müddetle Rum ve Yunan 
müşiberek kontrolünde bulundu rulae ağı, bu 
ımüddetin hitamında Yımanislban'ın muvafakati 
•olmadan silâhların dağıtılmıyacağr ve her ha
lükârda bunların Türklere karşı kullanılaııya-
cağını beyan ve ifade etmişse de bu kalbine 
düşmüştür. Bir seçim Hükümeti mahiyetini arz 
eden Paraskovopulos Hükümeti ise şimdiye ka
dar olumlu bir reaksiyon göstermemekle bera
ber Birleşmiş Milletler nezdindcıki Yunan dele
gesinin silâhların B. Millotler emanetine bıra
kılması gayretlerimizi köstekleyici 'mahiyette 
bâzı faaliyetlerde bulunduğunu Birleşmiş Mil-
letlerdeki Yunan delegesinin hareketlerinden 
s ezinl emiş bul unuyo mız. 

A. P. Meclis Grupu olarak biz, Hükümeti 
bu yoldaki teşebbüslerinde destekliyoruz, bun
lara ara verilmem esini ehemmiyetle hatırlat
mayı vazife bilmekteyiz. Ba'hse 'konu silâhlar 
Rum idarecilerinin tasarrufunda bulunduğu 
müdetçe Türk cemaatinin güvenliği üzerindeki 
munzam tehlike devam edecektir, kanaatini 
muhafaza ediyoruz. 

Muhterem mıillatvckilleri, 
Bir müddet bir kısım Arap memleketleri 

ile aramızda karşıhıklı anlayışsızlık ve itimat
sızlık havası esmiş ve biz bunu üzüntü ile kar
şılamış bulunuyoruz. Bu halin taihaddüsündc 
Filistin meselesini Arap memleketleri bir fak
tör olarak: kullanagelmişlerdir . Ameaik biraz 
sonra bu noktaya temas ettiğimiz zaman Türki
ye'nin tutumunun ne olduğu bir kere daha an
latılmış olacaktır. 

Arap memleketlerinden bahsederken o çev
redeki bugünkü gerçek durumu gözden geçi
relim. Bugün Arap dünyası hemen hemen iki 
kutba ayrılmış bukınma'ktadır. Bir tarafta Mı
sır, Suriye ve Cezayir gibi kendilerine progre-
sist diyenler, diğer taraftan ise onların karşı
sında, Suudi Arabistan'ıın önderliğimi- deruihd'C 
ettiği muhafazakâr grup. 

Konumuzun objektif tarafını bu şekilde bir 
ndbze temas edelim. 

Bugün istisnasız bütün Arap, memleketleri 
ile münasebetlerimiz düzelme yoluna girmiştir, 
Arap memidkotlcrinin Devlet adamları ile ya
pılan temaslar ve karşılıklı ziyaretler iyi neti
celer vermeye başlamıştır. Hükümetimizin Arap» 
meımloketleriyle olan mümasc/betler'i daha ile
riye götürme çabalarını grupumuız tasvip ve 
memınunlulkla karşılar. Çünkü Arap memleket
leri arasında ihtilâf uyandıran sebep ve fak
törler Tüıık millî menfaatlerinin ve Türkiye po
litikasının istikameti ile ilgili hususlar değil
dir*. Bu itibarla Hükümetimizin bu ihitlâflar dı
şında bütün Arap memleketleriyle iyi münase-
'bot kurabilme istikametindeki çabalarını tas-
vjbediyor ve destekliyoruz. 

İsrail ha'kkında konuşmadan- evvel şunu arz 
etmeyi lüzumlu görürüz. Milletlerarası temas
larda «falan benim dostumdur hep beraber 
dost olalım» diydbiimek ne kadar barışçı bir 
siyaset ise, «seninle dost olalım ama düşmanım
la da düşıman olacaksın» demek o kadar A - po-
litilk düşer. 

Filistin uzun asırlar Türk toprakları olarak 
kalmıştır. Büıtün bu devre zarfında Filistin'de 
bir Yahudi Hükümeti teşkili imkân ve teşdbbü-
sü vâki •olmamıştır. 

İsrail'i tanımamızdan dolayı Arap camiası
nın bize vâki tarizlerine hakikatlerim ışığı al
tımda bakmak gerdktir. İsrail Devletine vücut 
veren anlaşmaları, bugün dahi Arap camiası
nın en yakın dostları arasında baılımam devlet
ler kabul ve imza etmişlerdir. İsrail'in varlı
ğını ve Devlet olma vasfını sağlıyan ve Arap-
larıın dost topluluğu devletlerim bu hareket tar
zına mukabil Tünkiye'min yaptığı ise sadece on
ların can verdiği ve tabiatiyle de B. Milletle
rin da âzası olmuş bulunan bir Devleti tanımak 
olmuştur. 

Muhterem arıkadaşlar, 
Iraıi ve Pakistan gibi dost ve kardeş iki 

anemieket ile olan münasebetlerimiz bizim dış 
siyasetimizde her zaman önemini mulhıafaza et
miş ve edecektir. Bu iki kardeş ülke ile CENTO 
içinde olduğu kadar kalkınma için bölgesel iş
birliği «R. C. D. » Teşkilâtı çerçevesinde de en 
yakın bir işbirliğinin gerçeklettiğini görmekle 
seviniyoruz. 
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Cumhurbaşkanımızın bu ülkelere vâki ziya
retinde dostluk ve kardeşliğin mili et kirimiz e 
malolmuş bulunduğunu bir kere da/ha müşa
hede etmiş bul ummak, sevincimizin kaynağımı 
teşkil etmektedir. 

Sayın 'milletvekilleri, 
Mütefikimize Amerika Birleşik Devletleri 

ile münasebetle rimizd e hiçbir değişiklik yok
tur. Söz buraya gelmişken ifadesinde fayda 
mülâhaza ettiğimiz bir - iki noktaya temas ede
ceğiz. Bunlardan birincisi NATO içindeki va
ziyetimiz, diğeri lise A. B. Devletleri ile dlan ikili 
anlaşmalardır. 

Yalnız ikili anlaşmalara temas etmeden ev
vel hemen arız edeyim ki, biraz evvel konuşan 
Sayın Türkiye İşçi Partisi sözcüsü ikili anlaş
malara temas ederken, kendilerinin uyarılma
ları üzerine benim Hükümetimin iktidara gel
dikten uzun zaman sonra yeni yeni uyandığı 
ve ikili anlaşmalar üzerine eğildiği konusunda 
sözler* söyledi. Hemen şunu iftiharla söyliye-
yim ki, A. P. Hükümeti iktidarı devraldığı an
dan itibaren ikili anlaşmalar üzerine eğilmiş ve 
o günden beri yapılan anlaşmalarla, konuşma
larla geçen ayın 20 »simde müzakere masasına 
Amorilka'yı otuıtümuş bulunmaktadır, bunu bu
rada ifade etmeyi, o Hükümete destek olan bir 
grupun sözcüsü olarak bir borç bilirim. 

Hemen arz edelim ki, NATO'yır sadece bize 
sağladığı menfaatler balkırlımdan kıymeltlendir-
meJk ve bu ittifakın umumi meselelerine bigâne 
kalmak uza'k görüşlü bir siyaset olmaz. Millet
lerarası münasebetlerde millî menfaatlerin sağ
lanması, karşımızdakileri de zarardlde eit m iye
ce k bir siyaset takibini ve karşılıklı menfaatle
rin gözetilmesi esasmr da ihtiva ettiğini ifade
de fayda görüyoruz. Bu itibarladır ki, biraz 
evvel Fransa'mın son tutumunu nasıl bir hassa
siyet içimde izloımdktc olduğumuzu bellirltitlJk. 

NATO içindeki dikkat ettiğimiz bu husus 
da müttefiki er a raisi münasebetlerin tam. bir 
eşitlik esasına dayanmasıdır, bir uyduluk esa
sına dayanması, değil, sevgili arkadaşlar. Bir 
ittifalkm sağlam olabilmesi için üyeler arasın
daki münasebetlerin. eşitliği, menfaat dengesine 
ve nihayet karşılıklı saygı ve itimada dayan
ması şarttır. A. P. Meclis Grupu olarak bilhas
sa bu noktalarda çok hassas olduğumuzu ifade 
ederiz. İşte bundan dolayıdır ki Amerika Bir

leşik Devletleri ile Türkiye arasında yapılmış 
bulunan ikili anlaşmaların 20 Ocaik 1967 günün
den beri tekrar gözden geçirilmeye başlanmış 
olmasını da müspet karşılarız. Bu ikili anlaş
malardan doğan aksaklıkların cin kusa zamanda 
düzeltilmiş olmasını görmelk de temennilerimi
zin başında yer alan bir husustur. Yalni'z şunu 
da kati olarak ifade 'edelim ki, grupumuz, 
NATO gibi zamanımda her türlü ekspaıısioııist 
hareketleri durdurmak ve bu yokla teşebbüsle
ri önlemek hususunda en büyük rolü oynamış 
tedafüi bir askerî ittifak manzumesinin, dün
yanın bugünlkü şartları içerisinde, kuvvetinden 
hiçbir şey kaybetmeden mutlaka devam etmesi 
zaruretini bir kere dallı a belirtmekte fayda gö
rür. 

Muhterem arkadaşlarim, 
Biraz evvel muhalefet sözcülerini dinledik. 

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir 
hususu Türkiye İşçi Partisi ile Millet Partisi
nin İsrarla 'müdafaa ettikle ri, ittif aklarımız 
rıanznmesindetr çıkarak nötralist veya yeni bir 
politikanın kabili tatbik olup olmadığı nokta
sında, kendilerine göre, meseleler düğümlen
miş 'bulunuyor. 

Kurulmuş olan bir müdafaa zincirinin jeo
politik durumları itibariyle (gerisinde kalan 
memleketlerin dış politikaları ile, hem hu
dut olduğu memleketlere ve, onların müttefik
lerine karşı kendini korumak aorunda kalmış 
olan bir memleketim dış politikasında, müsaade 
buyursunlar, elbette ki fark olacaktır. 

Nötralist bir politikanın en hararetli olan 
Hindistan'ın, Çin saldırısından sonra düşmüş 
olduğu durum bu nevi bir politika ile nelerin 
kazanabileceğinin on müşahhas ve ibret verici 
misalini teşkil eder. 

Ama aziz arkadaşlarım, şunu da ifadede fay
da görüyoruz : Nötralizme karşı tutumumuz bu 
olmakla beraber bu nevi bir politika güden mem
leketlerle ilişkiler kurmak ve geliştirmenin de 
karşısında olduğumuz zehabına kapılmmasm. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî politikadan bahsediyoruz. Millet Par

tisi sayın sözcüsünün sözlerine aynen iştirak 
ediyorum. Buyuruyorlar ki : Dış politikada bir
lik ve beraberlik mefhumlarının sadece nezaket 
çerçevesinde ifadesi bir mâna ifade etmez. Doğ
rudur. Tamamiyle mutabıkım. Nezaket kaidele-
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•rine uyarak ben seninle beraberim, sen benimle 
berabersin, yok böyle bir şey arkadaşlar, onun 
için acık konuşacağız. 

A. P. Meclis Grupu olarak biz dünya olay
larını asla ve kafa sayın Millet Partisi ve Tür
kiye îşçi Partisi Grupu sözcülerinin görüş açı
sından ne gördük ve ne de görürüz. Bu itibarla 
dış politika görüş, istikamet ve anlayışımızın 
kendilerinden yüzde yüz farklı olduğunu millet 
önünde açıkça ilân ve ifadeyi bir kere daha lü 
zumlu görmekteyiz. 

Millet Partisi Sayın Sözcüsü Donu - Batı mü
nasebetleri bakımından bilhassa 1950 - 1960 se
nelerini zikrederek, şahsiyetli bir dış politika 
güdülm ediğini iddia etti. 1960 dan evvel mevcu-
dolan bu parti o zamanlarda, Koekziztansı ka
bul etmiven harbi kaçınılmaz ve komünist rejim
lerin bekasının ilk şartı olarak gören bir RUF 
politikası ve onun yanında her vesile ile etrafa 
saldıran bir Kızıl Çin'in varlımı karşısında, Tür
kiye'nin hangi büyük fedakârlık ve zorluklar
la bir müdafâa ittifakı manzumesine dâhil ola
bildiğini elbette ki, bilmesi icabeder. Eğer 
böyle bir politikadan maksat 1958 - 1959 sene
lerinde vuzuh kesbeden Doğu - Batı yakınlaşma
sı politikasına Türkiye'nin katılıp katılmama
sı meselesine temas ise; şunu hatırlatırız ki, 
1960 senesi yaz sonunda Sovyet Rusya'ya bir se
yahat tertibedilmişti, o zamanki Hükümet ta
rafından. Amma 1960 İhtilâlinden sonra zama
nın Hükümet Başkanı Kars ve Ardahan'ı Sov
yetlere teslim etmeye gidiyor, diye propagan
dalar çıkmıştı. 

Bahis konusu seyahatlerin ise, hangi şartlar 
ve esaslar dairesinde hazırlanmış bulunduğu
nun vesikaları elbette Dışişleri Bakanlığımızın 
arşivlerinde mevcuttur. 

1960 dan sonra ise Türk - Sovyet yakınlaşma
sını Hükümetlerimiz ancak Kıbrıs meselesinin 
zuhurundan sonra düşünür olmuştur. 

Millet Partisi ile Türkiye îşçi Partisi söz
cülerinin aynı paraleldeki bir fikirlerine daha 
temas etmek istiyorum. 

öyle gösterilmek isteniyor ki, sanki Nükleer 
bir harp halinde Türkiye isterse bu harbin dı
şında kalabilir. 

Yani Nükleer bir Devlet olmıyan Türkiye, 
bu -kabil silâhların tetiğini elinde bulundura
bilir, Böyle bir iddianın gülünçlüğü, ciddî bit 

I cevap arz etmemize engeldir. Yalnız şurasını 
söyliyelim ki, 50-100-500 hattâ 1000 megatonluk 
süper hidrojen bombalarının istimalinden bah-
solnnan bir devrede, yalnızca bu bombaların 
kullanılmasından tahassul edecek rayoakti-
vitenin-100 milyonları öldüreceği bir devirde bu 
kabil, iddialar ancak metafizik düşüncelerin 
mahsulü alabilir. 

Bu mülâhazalar bizi şimdi bâzı zihinlerde 
takılı duran bir sorunun tahliline getiriyor. O 
da şu: 

Nükleer silâhların mevcudiyeti Türkiye'nin 
jeostratejik mevkiini kaybettirmiş midir, kay
bettirmemiş midir? Bu nevi silâhlarda vâki 
denge ve bunların muazzam tahrip srüeleri do-
layısiyle istİmallerindeki tereddüt «conventi-
onnelle» silâhların kıymetini ister istemez mu
hafaza ettirmektedir. Bu vaziyet karşısında 
da netice oraya geliyor ki, bizim jeosratejik 
durumumuz mevkiini dün olduğu gibi, bu
gün de en kıymetli şekilde muhafaza etmek
te dk\ 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz Sayın 
Erim konuştular. Sayın Iskenderoğlu görüş
tüler; bunlar Türkiye dış politikasını aynı 

I paralelde, aynı istikâmette götürmek istiyen 
partilerin görüşlerini. Fakat ayrıldığımız ve 

• biraz evvel izah ettiğim gibi, muayyen bir nok
tada dahi birleşemiyeceğimiz, aramızda asgari 
mügterek bulunmıyan görüşler de Mecliste dile 
getirildi. Ne kadar açığız ikili anlaşmalar mev
zuunda, ne kadar açığız NATO içindeki vaziye
timizde. Bunları grupumuz bütün bir samimi
yetle arz etti. Hükümetimizin politikası miyop-
muş. Hükümetimizin politikasının miyop olma
dığını görmek için evvelce politik körlükten 
u-~:ldaşmak lâzımdır. Biz Adalot Partisi Meclis 
Grupu olarak gayet açık herşeyimizi ortaya 
döktük. Hükümete burada çalışıyorsun, sizi 
destekliyoruz, amma şu şu noktalarda sakın 
ipin ucunu bırakma diye ikazlarda bulunduk. 
Biz bu kadar açık görüşlü bir grupuz. Burada 

I Amerika'dan başlayıp Amerika'dan bitiriliyor, 
ondan sonra Kızıl Çin'in müdafaası yapılıyor 
ve Kızıl Çin'in tanınmaması bizim için bir naki-
sa addoüMyor, sonra da getirilip biz Amerika 
peyki olarak vasıflandırılmak isteniyoruz. 

A. P. Meclis Grupu olarak son sözümüzü 
I söylüyoruz arkadaşlar. Kiım ne derse deşin, Tür-
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kiye hiçbir devletin, velevki ittifaklarla bağlı 
bulunsun, uydusu değildir, olmamıştır, olmıya-
caktır. 

Bizim tarihimizde de galibiyetler ve mağlûbi
yetler vardır. Fakat bu mübarek yurt, tarihin
de asla zillet bulunmıyan Büyük Türk Milleti
nin yaşadığı vatanıdır. Biz kanımızla kendi top
rağımızı boyıyarak bayrağımıza j*enk veren in
sanların çocuklarıyız. Bu itibarla Grupumuzun 
görüşü de odur, böyle kalmaya da yeminliyiz ve 
azimliyiz. Saygılarımızı sunarız. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Kır
ca?.. Yok. 

T.l.P. Grupu adına Sayın Kanbolat?.. Yok. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın önder bu

yurun. 
M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN

DER (Konya) — Muhterem milletvekilleri, Sa
yın A.P. Grupunun Sözcüsünün bâzı beyanla
rından grup sözcümüzün söylediklerini yanlış 
anladığı kanaatine vardığım için kısa bir müd
det huzurunuzu işgal edeceğim. Biz Millet Par
tisi olarak NATO'ya ve Garp Blo'kuna bağlıyız 
ve milletimizin de yaptığı ahitnamelere sadık kal
masını istiyoruz. Ancak hiçbir zaman T.C. Hükü
metinin de haysiyetli bir politika takibetmesi lâ-
zımgeldiğini ileri sürmekten geri kalamayız. Hü
kümetimizin takibettiği politikanın hangi safhada 
olduğunu bilmediğimiz için Hükümetimizden 
yakınmaktayız. Ve istiyoruz ki; Hükümetimiz hiç 
değilse ayda bir veya iki ayda bir grup başkan
larını mı toplar, parti genel başkanlarını mı top
lar, bizzat kendisi mi, veya genel sekreteri vasıta-
siyle mi Meclisi aydınlatırsa bundan memnun 
olacağız. Bunu yapmadığı için Hükümetten ya
kmıyoruz. 

Ayrıca biz Türkiye'deki Amerikan üslerinden 
şikâyetçi değiliz, bunların vatanımızın korunması 
için kurulduğuna da inanıyoruz. Yalnız şunu 
diyoruz ve istiyoruz ki; bu Amerikan üsleri Tür
kiye'yi rızası hilâfına bir harbe sokacak durumda 
olmasın. 

Bunlar ne zaman yapılmıştır, hangi şartlar 
içinde yapılmıştır; bunları biliyoruz, müdrikiz. 
Ama değişen dünya şartları içinde acaba Hükü
metimiz bugün bir adım ileriye giderek bizi Ame
rikalıların dahi köle olarak görmesine sebebolan 
bu ikili anlaşmaların daha iyi şartlar içine ge
tirilmesi için bir gayret sarf etmekte midir ve 

bunda bâzı ilerlemeler kaydetmiş midir? Bunları 
sormak istiyor ve bunları yapmasını istiyoruz. 

öyle tahmin ediyorum ki, şu beyanlarım kar
şısında muhterem iktidar partisi bizi artık Tür
kiye İşçi Partisinin dümen suyunda görmek id
diasından vazgeçecektir. Bütçenin tümü üzerin-
<ie yapacağımız görüşmelerde sizlere daha geniş 
ve etraflı olarak bu mevzuları tekrar arz ve izaha 
çalışacağım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesi hakkında altı arkadaş konuş
muştur. Yeterlik önergesini okutmadan evvel Hü
kümete söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Dışişleri Bakanı (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Sayın Başkan, pek muhterem arka
daşlarım, Dışişleri Bakanlığı 1967 yılı- Bütçe 
tasarılsı Yüksek Heyetinizin tetkikine sunulmuş 
bulunmaktadır. Muhterem muhalefet partileri
nin tenkid ve suallerine cevap vermeden evvel 
belirtmek istediğim önemli bir husus vardır: 
Dış politikamızın olumlu neticelerine ulaşabil
mek, çalışmalarımızı verimli kılmak yolunda 
devam eden ve yine böylece devam edecek olan 
faaliyetimizde başta Anamuihalefet Partisi ol
mak üzere diğer bütün siyasi partilerden gör-
dü'şümüz anlayış, iyiniyet için evvelâ teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Hergün yeni ve değişik inkişaflar gösteren 
dünyamızın bugünkü nazik ve kritik devresinde 
bizimle doğrudan doğruya veya bilvasıta ilıgili 
bütün siyasi hâdiselere hepimizin aynı açıdan 
(bakması elbette ki, mümkün değildir. Ancak 
dış politikada başarıya ulaşabilmenin tek şartı
nın da içpoilitikada istikrar ve tesanüldün teş
kil ettiği de bir vakıadır. Bu lâzimeyi dikkate 
aian ve bilhassa millî dâvalarımızın tahakkuku 
için bize destek olan muhalefet partilerimizin 
davranışların takdirle karşılamamak elbette ki, 
mümkün değildir. 

Şu cihet bir tarihî hakikattir ki, muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye iç bünyesinde ne za-
ıman tesanüt temin edebilmişse, meselâ Ha
tay dâvasında olduğu gibi, başarıya ulaşmış; 
meselâ Balkan Harbinde olduğu gibi ne zaman 
tefrikaya düşmüşse, ağır kayıplara uğramıştır. 
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Bu itibarla Hükümetimizin dış politikada elde 
•ettiği neticeler, çalışmalar olmuşsa bunda dış 
politika konusuna milletçe gösterilen itinanın 
yegâne ve müessir bir âmil olduğunda şüphe 
yoktur. 

(Bu umumi izahtan sonra bütçemiz hakkın
da mülâlhaza ve tenkidlerini öne süren muhte
rem grup sözcüsü arkadaşlarıma arzı cevabet-
mekliğime müsaadenizi rica edeceğim. 

Evvelâ Anamuhalefet Partisi adına Sayın 
(Nihat Erim, geçen yılki bütçe konuşmalarını 
mebde alarak umumi silâhsızlanma, soğuk harb 
meseleleri ve Avrupa'dan Asyaya kayan tehlike 
ve Avrupa 'daki detant durumları üzerinde kay
da değer görüşlerini açıkladılar. Bu meyanıda 
Amerika ile Rusya arasındaki yaklaşma ve an
laşma temayüllerine işaret buyurdular. Viet
nam'ın sonbulmaz bir ihtilâf olmadığına ve işa
ret edilen belirtiler karşısında yeni bir cihan 

demgesi kurulması ihtimaline karşı Türkiye'nin 
pasif kalmaması noktasına önemle temas ettiler. 
Bu noîkta mühimdir arkadaşlar. Detant politi
kasının müdafaa icaplarını ihlâl etmemesi 
önemli bir konudur. Aynı zamanda iki Devlet 
arasında muhtemel bir yakınlaşmanın bugünkü 
dengede husule getireceği değişiklikler ve inki
şaflar eilfeette ki üzerinde durulacak bir mesele. 
Bu sadece Türkiye için değil, bölgedeki bütün 
Deletler için de aynı önemi taşıyor. Şüphesiz ki, 
Türkiye'de bu muhtemel inkişafların doğuraca
ğı veya doğurma istidadını taşıyacağı bütün 
neticeleri tetkik ve tahlil ederek bölgesinde ge
rekli tedbirleri, gerek Uhdesinde düşen icaplar, 
igerekse kendi durumunda olan memleketlerin 
işbirliğiyle tahakkuk ettirmek durumundadır. 
Dış politikamızın son zamanlardaki seyri dik
katle izlenirse Türkiye'nin bu önemli noktada 
pasif kaldığını iddia etmek isabetli bir teşhis 
ölamıyacaktır. 

iSaym Erim Türk politikasındaki değişmez 
kuralları; yurtta barış, cihanda barış, komşu-
lirla iyi ilişkiler ve Sovyet Rusya ile iyi münase
bet noktalarını işaretlediler. Tahmin ediyorum 
ki, bunu, biz bunlara riayet etmiyoruz iddiası ile 
söylememişlerdir. Çünkü izlediğimiz politikada 
işaret buyurulan hususlar başlıca prensipler ola
rak ayakta bulunmaktadır. 

Sayın Erimin, dünyada ve bölgede rahat ve 
güvenlik kurulsa bile Batı uygarlığı ile sıkı işbir
liği yapmayı hatırlatması ise, Adalet Partisinin 
her fırsatta tekrar ettiği hedefleri, seçim beyan
namelerine ve Hükümet programlarına geçmiş 
temel prensipleri altında elbette ki, hiç şaşmadan 
takibettiğimiz bir yoldur. Sayın Erim"in Türk 
Sovyet ilişkilerinin son safhasında mesaimizi ve 
Hükümetimiz Başkanını takdirle yadetmesini te
şekkürle anarız. 

Ortak Pazar meselesine temas buyurdular. Or
tak Pazarla ilişkilerimizin çok müsait safihada ce
reyan ettiğini, muhtelif fırsatlardan faydalana
rak, Yüce Meclisle izah etmek imkânını bulmuş
tum. Hakikaten Ortak Pazara intisabımızdan be
ri bu büyük iktisadi müessese ile mıünasebetleri-
miız biaden daha evvel bu teşekküle girmiş ve 
hazırlık devresini atlayarak doğrudan doğruya 
intikal devresini seçmiş olan Yunanistan'a naza
ran daha ileri bir safihada tekâmüle mazhar ol
muş, gerek Ortak Pazar memleketlerine ihracetti-

Bundan sonra faaliyetimiz ve teşkilâtımız 
hakkında teşvikkâr beyanlarını esirgemiyen ve 
Igenekse bize tenkidlerini bağışlıyan muhterem 
parti sözcülerine de teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Bizi tasvibedenlerden cesaret ve 
şevk alarak, tenkidlerinde yapıcı ve aydınlatıcı 
olanlardan mesaimizde faydalanarak ortak 
amacımız olan dışda itibarlı ve işbirliği aranan 
bir Devlet olma yolundaki gayretlerimize, 
millî menfaatlerimizi koruyan en iyi yolu seç
mek hususundaki faaliyetlerimize devam edece
ğimiz şüphesizdir. Bütçe müzakerelerinden fay
dalanarak Hükümet programlımızda yeralan hu
susları ne şekilde ve hangi seviyede tahakkuk 
ettirebildiğimiz Yüksek Heyetinize tafisilâtiyle 
arz etmeyi çok isterdim. Bu maksatla yaptığım 
•çalışma Yüksek Heyetinizi saatlerce meşgul 
edecek ve sabahtan beri devam eden kesif me
saiden sonra hem bu ekspozeyi yapmak, hem de 
muhtelif partilerin muhterem sözcülerinin ten-
kid ve suallerine cevap verebilmek sabrınızı 
ölçüsüz şekilde kötüye kullanmak olacak. O 
itibarla dış politikamızla ilgili izahları Yüksek 
Meclisin Dışişleri Komisyonunda yapmayı ka
rarlaştırdığımız toplantıya veya hâdiselerin 
seyrinden faydalanarak yapacağımız konuşma
lara terk ediyor, ayrıca da bu hazırlığı basılı 
bir risale halinde Yüce Heyetin mulhterem üye
lerine dağıtmak suretiyle intikal ettirmeyi uy
gun görüyorum. 
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ğinrız başlıca anamaddc!erimizin tarife indirim-
le^'nde "o ĉık'-.a Avrupa Yatırım Bankası ile olan 
ilkk'lerlmizde önemli merhaleler kaydedilmiştir. 
Ortak Pazarın bizim için "önemli bir tarafı da sa
nayimizin Ortak Pazar şartlarına intibakı husu
sunda tedbMçr alınması meselesidir. Bu bir ta
raftan özel mktörü, b :r taraftan Devlet sektörü
nü önarr^e işgal eden iki e^as1! konudur. Özel sek
törü i°ı^al od e-"; oünkü nümrük duvar1 arımn açıl-
mnr.\ muta.va.sil kap gibi kendileriyle iktisadi mü-
na-^bat kurrcadımız devletlerin şartlarına sana
yimizin bütün şartlarının intVoak ettirilmesi lü
zumunu orta.va koyar. Bu belki de atelve sanayii
nin yr.va.ş yavaş yerini organize ve b'iyük sana
yie terk ekmesini tevlidcdecek ve Türkiye'deki sa
navi kuml lan bu şartlara göre yeniden cihazla-
n^e-'.k. Bu intihale içinde plânlamanın, Çalışma 
Bakanlığının ve diğer bu konu ile ilgili müesse
selerin, odalar vo sanayi birliklerinin iştirakiyle 
çok sık t.o.pla.ndm.akta, seminerler tertibodilmekte 

. ve gerekli hazırlıklar hızla ilerlemektedir. ' 
Bunun bir de Dovlete taallûk eden tarafı var-

d rvOHak Pâ a™ mn^a^a^l Kah P-'K,1V" rV~n "•->" 
otmrı'-.im. Su 1lalde sana.vimizi meşru rek-ıb^tc kar
sı teolrız edob^m^k iein Ortak Pazara dâhil mem
leketlerde gördüğü kolavlıklardan aynen fayda
landırmak zomndavız. Ortak Pazar mem^ket1^-
rinde, oranın sanayii ucuz faiz, uzun vf'.deli kre-
di buUı^krn b'z Türkiye'de bu imkânı sağlıyamaz-
sak Ortak Pazarda şu veya bu mamule tahmil 
edilen ve^Tİ rüsumundan fazla kendi memleketi
mizde külfetler tahmil edersek bu. meşru rekabeti 
zedelemiş olmanın endişesi içinde bu tedbirler 

, iher'ncle de dikkatle durulmakta olduğunu arz 
etmek isteriz. 

•Şavm E" :nrm temm b^j'-urd-lklvarı r n ^ 1 ; d'^c-* 
b'r m'e^ole bilimsel araştırmalar ve teknoloji me
selesidir. Sayın Erim dünyada son senelerde baş-
gösteren teknolojik gelişmelerden bahsettiler. Ye
ni bir dünya dengesi ihtimaline atıfta bulundu
lar Tekno^ilnln ve teknoloii alanındaki rekabe
tin dü^vrda bundan Fnnra oynayacağı role de işa
ret ettiler. Bugün hakikaten dünyamız yeni ve 
şümullü bir istihalenin içinde bulunuyor. Bugün 
nrlletle^a^ası durumu muhakeme ederken, onu 
değerlendirirken İkinci Cihan Harbinin sonun
dan beri alıştığımız fikirlere ve sloganlara istina-
dotmeyo imkân yoktur. Gerçekten müttehit blok 
böla'o mefhumu kaybolmuştur. Bu mefhumun kay-
bolmasiyle taraf tutmama ve nötralizm siyaseti-

n :n önem ve mânası değişmiştir. İdeolojilerin in
kırazı diye vasıflandırılan bir gelişme içinde bu-
lunuvo"u^. Bununla ifade edilmek istenen şey, 
:den!oiilerin artık dış siyasette başlıca unsur ol
maktan çıktıkları ve her halde devletlerarasında
ki ilişkilerin ve işbirliğinin erelismcsinde bir en
gel teşkil etmedikleridir. İdeolojilerin tesirinin 
a^almasTİe millî menfaat ve milliyetçilik mefhu
mu ve duygu1 arının tekrar kuvvet kazandıkları
na şahidoluyoruz. Saym Erim'in işaret buyur
dukları g:.bi, ekonom'k güç ve potansiyel farkla
rına ilâveten teknolojik güç fa^kı çağımızın baş
lıca meselelerinden biri haline gelmiş, ilim ve tek
noloji askorî, siyasi ve ekonomik kudretin başlı
ca dayanağı olmuştur. 

Bütün bu yeni cereyanlara ilâveten İkinci 
Cihan Ilarb'ni taklbeden devrenin damgasını 
taşıyan unsurlar devam ediyor. Nükleer denge 
nükleer harb'n vukuunu önlemiş, faakt silâhsız
lanma yolu açılamamış, bilâkis misli görülmemiş 
bir silâhlanma yarışı gerek nükleer alanda, gerek 
konvans'yonel silâhlar alanında devam etmiştir 
ve etmektedir. Avrupa'da İkinci Cihan Har
binin bıraktığı siyasi ihtilâfların hiçbiri halle-
dilememV'lir. Avrupa'da ikinci Cihan Harbin
den evvel cereyan eden nüfuz mücadelesi bu
gün az çok 'aynı şekilde Asya'da cereyan et
mekte ve durum barışın mâruz kaldığı en bü
yük tehlikenin bu kıtaya kaymış olması netice
sini doğurmaktadır. 

D';ğer taraftan bağımsızlık mLicadclcs'ni ba
can ile yürüten bir çok memleketin, bağımsız
lıktan sonra siyasi ve iktisadi istikrara 'kavu
şamadıkları ve dolayısiyle büyük devletlerin de 
iştirak ettikleri .mücadelelerin ve rekabetlerin 
ortaya çıkardığı müşahede edilmektedir. Biz 
bugünkü dış politikamızın yürütülmesinde, müs
takbel dış politikamızın hazırlanmasında bütün 
bu unsurları dikkatle göz önünde bulunduru
yoruz. Kanaatimizce en önemli mesele bu dev
rede millî menfaatlerimizi isabetle teşhis etmek, 
milletlerarası cereyanları doğru olarak değer-
lcnd'ı-mektir. Bunu kendi kabuğumuza çtkilo-
ıvk ve derin düşüncelere dalarak yapamayız. 
Bütün devletlerle en gen'ş şekilde fikir teatisi 
yapmak, her memleketin dünya meseleleri, böl-
k'ce.el meseleler ve dünya cereyanları hakkında 
müşahhas olarak ne düşündüğünü bil raiye ih
tiyacımız vardır. Bu devrede en tehlikeli şey 
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izole olmak ve gelişmelerin gerisinde kalmak
tır. Dış politikamıza her zamankinden iazla 
bir seyyaliyet ve vüsat kazandırmış olmamız 
aynı zamanda istikbale muzaf bu mülâhazala
rımızın da bir netjcesjdir. 

Temas buyurduğunuz teknoloji 'meselesine 
gelince, İtalyan Dışişleri Bakamı Fanfan! 196G 
ilkbaharında Brüksel'de yapılan NATO Bakan
lar Toplantısında üye memleketlerin dikkatini 
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa mese
leleri arasında bilim ve araştırma ile teknolo
jik sahada gittikçe büyüyen açık üzerJne çekti. 
italyan Dışişleri Balkanı teknoloji sahasında 
Amerika Birleşik Devletlerinin süratle ilerledi
ğini, buna mukabil Avrupa memleketlerinin bu 
gelişmeye ayak uydurmaktan pek uzak oldu
ğunu, durum bu şekilde tevali ederse Avrupa'
nın Amerika'ya kıyasla geri kalmış bir bölge 
haline düşmek üzere olduğunu belirtti. Bu 
konu Aralık 19G6 da yapılan son Bakanlar 
Konseyinde ele alındı. Balkanlar meselenin 
daimi delegeler ve eksperlerce derinlemesine 
tetkiki ve teknolojik açığın kapatılabilmesi için 
na gibi tedbirler ittihazı lâzımgeldiği hususun
da kendilerine tavsiyelerde bulunulmasını ön
gören bir kararı kabul ettiler. Teknolojik açık 
konusunun müzakeresinde ben de bilhassa şu 
hususlar üzerinde durdum. Amerika Birle
şik Devletleri ile Avrupa memleketleri arasın 
da te'knolojik sahada mevcut açık yanında bir 
de Avrupa'lı NATO üyelerinin sanayjleşmij 
olanlarla gelişme halinde olanları arasında da 
geniş bir açık mevcuttur. Girişilecek mesaide 
bu ikinci tip açığın kapatılması için gereken 
tedbirlerin de incelenmesi bir ön şarttır. NATO '-
nun gelişme halindeki üyelerinin özel durum
ları nazarı itibara alınarak onlar için özel 
tedbirler düşünülmelidir. Bu memleketlere 
bâzı imalâtın patent hakları verilmekte ve 
bröveler konusunda kolaylıklar tanınmak ile 
söz konusu açığın kapatılması mümkün olamaz. 
Gelişme halindeki üyelerin bilim ve araştırma 
meseleleri takviye edilmeli, anılan memleketle
rin araştırıcı ve bilim adamlarının süratle ye
tiştirilmesi için gerekli şartlar ihdas edilmeli
dir. NATO :çindeki gel'şme halindeki memle
ketlerin bir de teknolojik tediye muvazenesi 
pr »bloTii olduğunu anılan toplantıda belirttim. 
Meselâ biz pek modern olmıyan patent, ve brö
veler için dışarıya önemli transferler yapıyo

ruz, bu tediye muvazenemize menfi tesir icra 
ediyor. Bu konunun de bahis mevzuu inceleme
de ele alınmasını istedim. Fanfani teklifleri 
konusunda girişilen bu mesaiye biz de faal şe
kilde katılmış bulunuyoruz, italyan Dışjşleri 
Balkanının teklifleri çok şümullüdür. 

Amerika'nın Avrupa'ya bir teknolojik 
Marshall plânı tatbik etmesini öngörüyor. Nük
leer enerji, feza araştırmaları, elektronik be
yinler, süpersonik uçaklar ve diğer birtakım 
meseleler konusunda Amerllka Birledik Devlet
lerinin geliştirdiği imalât, metot ve imkânları
nın muayyen şart ve ölçülerle Avrupa memle
ketlerinin istifadesine açı'k tutulmasını istihdaf 
ediyor. Beliıtmiş olduğum gibi bu mesel'e he
nüz tetkifc safhasında. Biz de iktisadi ve tek
nolojik bünyemizi göz önünde tutarak bu tek
lif çerçevesinde kendimize uygun şartların ih-
das-na çalışıyoruz. Zannediyorum ki, kanaa
timce Sayın Erim'in verdiği öneme tamamiyle 
katıldığım bilimsel araştırma ve teknoloji me
selesinde Yüce Meclisi aydmlıatmaik imkânına 
kavuşmuş bulunuyorum. 

Sayın Erim sonra Hükümetin Asya - Afrika 
ve Üçüncü Dünya ve tarafsız memleketlerle ya
kın ilişkiler kuraıa gayretini tasvibetibiğini be
yan buyurdular. Bu yeni dostlukların esıkileri
ni serinletmesi neticesini vermemesini de ilâve 
eylediler. Kendilerini yeni dostluklar kurar
ken eskilerini serinlettiğimiz intibaını veren 
müşahhas bir sebep mevcudolup olmadığını bil
miyorum; bizim bildiğimiz yeni ilişkilerimizi 
eski dostluklarımızı muhafaza hattâ tarsin ede
rek kurmak hususunda bugüne kadar sebk eden 
gayretlerimizde bir engele uğramadı ğımızdır. 

Kahire ziyaretinin bir sır çeımberi içinde ce
reyan ettiğini beyan buyurdular, ,buna delil 
olarak da bir bildiri neşredilmemesini ifade 
eylediler. Bilhassa Syın Erim gayet iyi bilir
ler ki, dışişleri bakanları seviyesinde yapılan 
her ziyarette bildiri yayınlanması mecburi bir 
lâzime değildir, bir anlaşmaya, bir karşılrklı 
mutabakata bağlıdır. Kendilerinin de ta'kd'ir 
buyuracaıklanna hiç şüphe etmediğim bâzı se
beplerle bu ziyaret bildiri neşredil memesi kablî 
multabakati şartiyle yapılmıştır. Bu ziyaretten 
no bekleriz. Olsa olsa K ıb r s meselesinde des
tek bekleriz; oldu mu, buyurdular. Beni tafsi
lât vermetkte mazur sayarlarsa bu konuda bu 
ziyaretin çok faydalı geçtiğini arz edebilirim. 
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ıSayın sözcü İsrail meselesinıe de temas bu
yurdu. Dış politikamız üzerinde clereyan eden 
'müzakerelerde Arap ve İsrail meselesi çok sık 
bahis konusu olur. Bendeniz gücümün yettiği 
Ikadar bu konudaki siyasetimizi her fırsatta teş
rihe çalışırım. Mademki yeni bir fırsat zuhur 
•etltî, bu konuyu tekrar arz edeyim. Yüce He
yetinizce malûmdur ki, Filistin asırlarca Os
manlı hâlki'mdyetnde kalmış bir toprak parçası
dır. Bizim bu kadar uzun süren hâlkimiyetilmiz' 
devrinde oralarda bir İsrail Devleti zuhur et
medi. Teşebbüs olmadı mı? Oldu. Osmanlı 
İmparatorluğunun iktisaden çok sıkıntılı za
manlarında, sarraflardan borç alarak Devlet 
'İdare etftiği zamanlarda bir İsrail Devleti kurul-
'masına muvafaikat edildiği takdirde bütün ik
tisadi sıkıntıların giderileceği hakÖondaki tek
lifleri devrin sultanı, «satılık ecdat toprağum 
yok» d'iye reddetmişti. Biz İsrail Devletini1 

icadetlmedik. İsrail Devleti doğarken Birleşmiş 
Milletlerde oylanacağı zaman burada böyle bir 
Devlet çıkmasının bölgede huzursuzluk getire
ceği iddiası ile menfî oy kullanıldık. İsrail Dev
leti bizim görüşümüz hilâfına vücut bulup em
rivaki haline geldîkten sonra da komşu bölge
de bir devlet olaralk onu tanıdık. Uluslararası 
münasebetlerde «Benim dostumla dost ol»' yo
lundaki tavsiye n'e kadar mergup ve muteber 
ise, seninle ancak benim düşmanıma düşman 
olduğum takdirde dost olurum yolumda bir şar
tında gayrifcaibili kaibul olduğu bir vakıadır. 
Türtk Hükümetinin siyasetinde bir ipotek yok
tur. Türk Devletinin İsrail Devletiyle normal 
/münasebetleri vardır. Bu münasebet hiçbir za
man Arap dostlarımızın aleyhine bir inkişaf 
göstermiyeeektir. Arap dostlarımız nasıl diğer 
devletlerle münasebet tesis <ederiken İsrail ile 
olan münasebetleri hakkında bir şart sürmüyor
larsa, siyasetinde ipotek olmıyan ve ipoitiek ka
bul etmiyeceğirii tasrih eden Türk Devletine 
karşı da böyle bir şart dermeyan etme lüzumu
nu elbette hissetmiyereklerdir veya böyle bir 
lüzum Türk: Devleti tarafından elbetteki ş'aya-
nı kaibul görülmiyecekfir. Bilmiyorum izaha
tım vazıh mıdır? Bu konulda tekrar izaha mec
bur kalırsam üzüleceğim. 

Sayın Erim, Kibrıs konusuna da temas bu
yurdular ve bendenizin evveloe valki bir beya
nıma atfen «Hükümet emriva'kileri kaibul etmi-
yecekti, Dışişleri Bakanı aylarca evvel mesele 

dutfgun safhada ama, Adadaki iki cemaati 
çıevreliyen şartlar eşit değil, bu statök hal de
vam ederse bu sabit durumu da emrivaki ka
bul ederiz ve şartları eşitlemek yolundaki te
şebbüsümüzü derhal talhakuk safhasına getirme-. 
ye çalışırız» dediler. «Aradan o kaldar za
man geçti; ya şartlar eşit hale geldi ise söyle
sin, gielm'edi ise bu vaadini niçin yapmadığım 
açıklasın» buyurdular. Ve «biz» deldiler, «Ada
daki durumun eskisinden daha iyi olduğu yo-
lundaki beyanı kaibul edemiyoruz. Bu mesele 
halkında açılan genel görüşmede delilleriyle bu
nun böyle olmadığı ispat Edilmiştir.!» Kendileri
nin insafından beklemediğim bir hükümle kar
şı karşıya kaldığımızı itiraf ederim. Adamdaki 
durumun arzu ettiğimiz seviyeye geldiğini, her 
zaman dediğim gibi. Ada'nın güllük gülistan
lık olduğunu iddia edecek değilim. Adarda du
rumun e k s i n d e n daha iyi olduğu iddiasını 
kuvvetle ve tekrar, müsaade buyururlarsa, is
pat etmek isterim. 

'MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Biz de inanmak isteriz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Kıbrıs meselesini 
hiz elimize aldığımız zaman n'e halde idi, bugün 
<ne haldedir, diye vâki bâzı beyanlarımı umumi 
mahiyette görüp belki de şayanı kabul telâkki 
•etmiyebilirler. Ama o zaman rakamlara müra
caat edelim. Şunu da söylemek isterim, Kıb
rıs meselesinde iktidarımıza tevcih edilen ta
rihlerde evvelâ şu noktanın dikkate alınmasını 
(bil!hiassa istirham edeceğim: Bu mesele bize, 
her zaman arz ettiğim gibi, hata ve sevaplariy-
le ve emrivakilerle beraber devredilmiştir. Biz 
yürüyen bir dâvanın değiştirmesine imkân bu-
lamıyaeağımız, geriye rüou ©demiyeceğimiz bir 
"noktasından başlamıştık. O itibarla bütün ten-
Ikidlerlde bu noktayı göz önlünde tutmakta zan
nederim ki, hem insaf hem de fayda vardır. 
•Biz idareyi ele aldığımız zaman Ada'nın 1963 
senesinde 11'5 milyon sterlinlik gayriisâfi geliri 
içimde Türk Cemaiatinin 20 milyon sterlinlik' 
ıgayrisâfi gelirine mukahil, bizim sorumluluğu
muz zamanında Ada'da umumi gelir 105 milyon 
sterline inmiş, Türk Cemaatinim ise eskisine gö-
T*e yüzde 70 bir kayıpla beş milyon sterlindir. 
Aradaki farkları geçelim, safahatı bırakalım, 
(bugün bu ge l r 10 milyon sterline çıkmıştır. 
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Biz Kıbrıs dâvasliyle meşgul olmaya başladığı-
mız zaman Adalda maalesef 20 bini mütecaviz 
göçmen yerleştirilememiş, iskân edilememiş 
Variyette idi. Evvelâ çadırlara alınmak sure
tiyle başlıyan çalınmamız bugün bütün göç
menlerin miazbut evlerde iskânı suretiyle tecelli 
ie'tmiştîir. 1964 senesünde 44 milyon lira _ olan 
Kıbrıs Cemaatine yardım miktarı 1966 da 110 
milyon linaya, yüksek tasvibinize ilktir'an ede
ceğime inandığımız bu yıllkı bütçede de 130 mil
yonun üstünde bar miktara baliğ olmuştur. 

Ada'da bunun dışıridla husule gelen tedbirle-
ri de izah ederek şartlarda eşiftlik husule gelme
se daM durulmun eskisinden iyü ollduğu yolun
daki iddianın yeni delillerle teyide çalışmak 
istemiyorum. Kendileri «madem ki, dâvanın 
BİtaMk hale geltaresli, mademM durgun safhaya 
girmesi emrivalki idi, neden bu emrivakiyi ta-
Ikalblbül etıtdl'er» buyurdular. Dizim halliedemedi-
ğ'ilmiz mühim bir miesele var. Aynı binadia, ay
nı çatı altında muhterem Anamühalefeit Parti
ninim renginin hâMm olduğu iktidarlar devrin-
(de Kıbrıs meselesi hakkında cereyan eden mü
zakerelerde öne sürülen iddialar şöyle idi: Kıb
rıs ihtilâfı bir Türk - Yunan meselesidir. Sa
yın Erim bu kürsüden aynı kelimelerle bu dâ
vaları çok izjalh etmişlerdıir. Türk - Yunan me
selesi olunca bu ancalk Türkiye ve Yunanistan 
ile müzakere ile hallolur. Biz barışçı imkânla
rı sonuna kadar denemedikçe bir h'arb âfeti ile 
bu memleketi karşı karşıya bırakmanın sorum
luluğuna giremeyiz. Fakait, şerefimiz demek 
olan bayrağımıza bir tecavüz, oradaki cemaati
mize bir teaddi vâki olursa o zaman da mer'i 
oÜlduğunu cümlenin kabul ettiği ve baki kaldı
ğını İddia ettiğimiz müdahale hakikıımıza kul tan
ımakta bir dakika tereddüldetimeyiz. (A. P. sı
ralarından «bravo»1 sesleri, alkışlar) 

Kıbrıs meselesinin ogünkü vaz'ediliş şartı ve 
prensipleri kanaatimce bunlar idi. Peki, o devre 
için makbul ve mergubolan ve şiddetle taharri 
edilmesine rağmen muhatabının bir türlü iknaı 
temin edilemiyen ikili müzakere yolu A. P. ikti-
darınca şartlı, yazılı, teminatlı ve muhkem bir 
tarzda sağlandığı zaman bir garip- tecelli ile 
oyuna gelmek, oyalama, vakit kaybetmekten! 
ibaret mekruh bir hal aldı. Bunun zannederim 
kî, mantıki bir izahı bulunamamakta. Eğer Sa
yın Erim o devirlerde bu kadar şiddetle meşe- [ 
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I lenin çözüm yolu gibi gösterilen müzakere şar
tının sonradan bu hale gelişinin sebeplerini 

I izah ede'rlerse biz de müstefidoluruz. 
Mesele şu ki, biz eşit şartların muhakkak 

tahakkukunu meselenin statik ve durgun hal
de devamırim bir alternatifi olarak ortaya koy
muştuk. Sonradan kendilerinin de malûmu ol
duğu veçhile müzakere safhası başladı. Bu mü
zakere durumu bir hayli yumuşattı, uluslararası 
sahada olumlu neticeler verdi ve hayli de terak
ki kaydetti. Son safhada Yunan Hükümetinde 
vâki bir tebeddül dolayısiyle muallâkta kaldı. 
Bendenizi bundan mesul tutuyorlarsa her iki 
Hükümeti birden idare edemediğim için mazur 
ve makbul addedilmekliğimi rica ederim. (Al
kışlar) Yunanistan'da o Hükümetin muhafazası 
benim yetkim veya görevim dâhilinde bir iş de
ğildir. 

Buyuruyorlar ki, bugün ne olacak, işte Çe
koslovak silâhları meselesi büsbütün agrave 
etti. Bu münasebetle Çek silâhları meselesine 
temas buyurdukları için müsaade ederlerse bu 
konu üzerinde de bâzı mâruzâtta bulunmak is
terim. 

Vakıa Çek silâhları meselesindeki görüşleri
mizi birkaç defa açıklamak fırsatını bulduk, 
fakat son gelişmeler hakkında da bâzı izahat 
vermek imkânı vardır. Ancak bunu yapmadan 
evvel bu silâhlar meselesini, Kıbrıs meselesinin 
1963 Aralığından beri geçirdiği istihaleler çer
çevesi içinde kısaca mütalâa etmek gerektiği 
kanaatindeyim. Bilindiği gibi 1960 andlaşmala-
rmın ve Kıbrıs Anayasasının özelliklerinden 
biri, Ada'da askerî kuvvet ve silâh seviyesini 
tesbit etmiş olmasaydı, Anayasa mucibince 
Kıbrıs Silâhlı Kuvvetler seviyesi iki bin kişiyi 
geçemiyecekti. Polis kuvvetlerinin seviyesi de 
keza iki bin olarak tesbit edilmişti. 1963 Ara
lık hâdiselerinin patlak vermesinden hemen 
sonra Kıbrıslı Rumlara dışardan geniş silâh it
hali yapıldı. Bu silâhlarla asgari onbeş bin ki
şilik bir millî muhafız teşküâtı tesis edildi. 
Tanklarla, zırhlı araçlarla, otobüslerle, havan 
toplariyle, bazokalarla, topçu uçaklariyle mü
cehhez modern kuvvet haline getirildi. Bununla 
da iktifa edilmedi, on bin kişilik bir Yunan kuv
veti bütün teçhizatiyl'e Ada'ya geldi. Bu kuv
vetlerin tesisine, Ada'ya şevkine hiçbir türlü 
mâni olunmadı ve olunamadı, yapıl'an protesto-
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lar cılız kaldı. Silâhlar ve silâh ithali üzerinde 
Barış Gücünün kontrolü sağlanamadı. Aralık 
1966 ayında da Çek silâhlarının Kıbrıs Rum 
idaresi ile Çekoslovakya arasında akdedilen bir 
anlaşma mucibince Ada'ya intikal ettiği haberi 
alındı. 150 tonluk bu sevkiyat, havan topları, 
bazaokalar, ağır ve hafif mak'nalı tüfekler, pi
yade tüfeklerini ihtiva ediyordu. Makarios ida
resi bunları Rum polisine dağıtmak için ithal 
ettiğini iddia etti. Hükümetimiz bu silO.h sevki-
yatını haberi alır almaz derhal tepki gösterdi 
ve şu hususları en kısa zamanda sağladı : 

Evvelâ Çekoslovak Hükümetinden bundan 
sonra Adaya silah sevk cdiimiyeeeğine dair 
teminat aldık. Adaya gelmiş olan silâhların 
polise dağıtılamıyacağı yolumda da teminat sağ
landı. Silâhlar üzerinde Barış Grücii kontrolü 
tesis edildi ve bunlar bulundukları depolarda 
Barış Gücü Kumandanı tarafından teftiş olun
du. Hükümet bu tedbirlerin kifayet etmediğini, 
asgari olarak Adaya varmış olan silâhların Ba
rış Gücünün devamlı emaneti altına konması 
gerektiğini ileri sürdü. Bu konuda devam
lı teşebbüslerimiz vardır ve bu teşebbüsleri
miz birçok memleketlerce de desteklenmekte
dir. Henüz tam netice elde edilememiştir. Fa
kat kontrolün ve teftişin daha müessir bir şe
kilde yapılması için tedbirler alınmıştır. Bizim 
kanaatimizce kontrolün ve teftişin müessir ol
ması silâhların emanet altına konmasının yogi
ne geçemez; zira silâhlar Barış Gücünün ema
netinde olmadıkça alınacak her türlü tedbir mu
vakkat mahiyette olacak ve günün birinde 'bu 
silâhların dağıtılması teşebbüsü ile karşı karşıya 
kalmabilecektir. Halbuki Hükümetlimiz bu-si
lâhların dağıtılmasına asla müsamaha etmek 
niyetinde değildir ve dolay:siyle silâhlar ema
net altına alınmadıkça durum tehlikeli olmakta 
devam edecektir. 

Sayın sözcü arkadaşım buyurdular ki, «pe
ki bu vaziyette Yunan Kraliyet Konseyi de top
landı, ikili görüşmelere karar verdi, konsey top
lantısından sonra çeşitli beyanlarda bulunuldu, 
bunda tez Enosistir dendi, bu durum karşısında 

' ne yapacaksınız, gene oyuna mı geliyoruz?» 
Müsaade buyururlarsa bu suallerine de şu 

şekilde arzı cevabetmok istiyorum. 
Yunan Kraliyet Konseyi toplantısından son

ra, bâzı Yunan siyasi parti liderleri demekler 
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verdiler. Bu demeçlerde daha evvelki müzake
relerin Eno'Sİs temeli üzerine \ürütü'ldüğü bun
dan sonraki müzakerelerde de Türkiye lehinde 
top ak bedeli olmadan Enosis hedefinin güdül -
.nesi lâzımgekliği iddia edildi. Atina'dan dö
nüşünde Makarios da Eno«sis çerçevesi içinde 
oİr NATO üssünün kurulmasını kabul edece
ğini ima eder şekilde konuştu. Bu demeçler, 
daha evvel Türkiyey'lc yapılan müzakerelere 
aidolduğu nisbette hakikate ayları, istikbalde
ki Yunan projelerine taallûk ettikleri nisbette 
de bir hayal mahsulüdür. Türkiye Hükümeti 
aiç bir zaman Enosis zemini üzerinde bir mü
zakereye girişmemiştir. İkili müzakerelerin, 
Tuımbas'la geçen Aralık ayında Paris'te yapılan 
toplantı dâhil, hiçbir safhasında Emosisi ister 
tavizli olsun, ister tavizsiz olsun bir çözüm yo
lu olarak kabul etmemiştir! Türkiye'nin dört 
prensiple ifadesini bulan temel görüşlerine ay
kırı bir çözüm şekli kabul etmesine de esasen. 
hiçbir suretle imkân yoktur. Yunanistan'ın Eno
sis istediği bir vakıadır, ama Türkiye'nin Eno-
;sisi istemediği de bir vakıadır. Bu sebeple biz 
dahilî siyaset maksatlar'yle de olsa Yunan 
jlyasi parti liderlerinin bu mahiyette demeçler 
/ci'inelcrini lüzumsuz ve zararlı addediyoruz. 
3 ayet Yunanistan'ın mesul siyasi şahsiyetleri 
Türkiye ile Yunanistan arasında vahîm bir buh-
•anm önlenmesi ve iki memleketin uzun vadeli 
menfaatlerine uygun olarak Kıhrıs ihtilâfını 
hallederek aralarında yapıcı verimli işbirliği 
İmkânlarını yaratmaları arzusunda iseler, mese
lenin çözümlenmesini güçleştircrek ve itimadı 
jarsacak beyanlardan itina ile kaçınmaları ge-
•ekir. Kıbrıs meselesi Yunan s:yasl parti lider

lerinin nikbin demeçlerine göre, fakat Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşma imkân
larına g'Src halledilebilir. Bunu idrak etme-
İcri realist bir tutum olur ve kendilerini ileri
de güç vaziyetlere düşmektc-ı de kurtarabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu demeçler Kıb-
13 meselesinin bidayetinden beri meseleyi ba-
•ışçı bir şekilde halletmek hususundaki çabala
rınızla karşılaştığımız güçlüklerin yeni bir te
zahürüdür. Hepimiz biliyoruz ki, 1963 Aralı
sından beri Yunanistan'ın tutumu bu mesele-
ırn ciddî bir şekilde iki memleket arasında hal
ledilebileceği yolunda bize itimat verecek mahi
yette olmamıştır. Yunanistan, Makarics'u 
% 100 desteklemiş, Kıbrıs'a silâh ve asker gön-
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dermiş, Birleşmiş Milletlerde Türkiye aleyhine 
cephe almış, bütün dünyada Türkiye aleyhine 
iftira kampanyaları kışkırtmış, Türkiye kar
şısında devamlı bir oyalama siyaseti gütmüş, 
kendi içjpolitika zarflarında bile Kiıbrıs mesele
sini kendi lehine istismar etmek istemiştir. Fa
kat iy ayarlanmıyan mum ancak yatsıya ka-
da" yanıyor. Gerek Yıınanbtan gerek Kıbrıs 
idaresi bir taraftan herkesin: nabzına göre şer
bet vererek, kimine yabancı üsleri temizliyece-
ğiz, kimine istiklâlimizi koruyacağız, kimine 
Birleşmiş Milletler şartına göre küçük devletle
rin gücünü dünyaya duyuracağız, diye birta
kım prensiplerin havariliğini yaparken; öbür 
taraftan birbirlerinin ve seçmenlerinin kulak
larına sen bunlara aldırma, hedef enosistir de
menin mukadder akıbetine sürüklenmişlerdir. 
Artık takke düşmüş ve eğer kaldıysa başların
daki saçın rengi belli olmuştur. Türkive Kıbrıs 
meselesindeki siyasetini aynı mesuliyetsizlik 
hissi ve oportünist mülâhazalar ile yürütmüş 
olsa idi, Doğu - Akdenizde bir felâketi önlemek 
elbette ki mümkün olmıyacaktı. Fakat geniş bir 
tarihî tecrübesi ve dünva siyasetinde daha büvük 
mesuliyet payı olan Türkiye'nin politikasını ras
yonel esaslara dayandırması icabederdi. Türki
ye bunu yapmış ve bu yüzden emin olun ki pres
tiji azalmamış b'lâk's çok yükselmiştir. Bütün 
dünya, bizim Yunanistan'dan daha kuvvetli ol
duğumuzu ve isted'ğimiz arda kuvvet kulla
narak Kıbrıs meselesini halletme iktidarında 
bulunduğumuzu bilmektedir. Yunanistan'la 
müzakereve girişilmesi konusu düşünülürken 
Ş'mdive kndar izah ettiğ:m bütün unsurları 
göz önünde bulundurmak gerekir. Biz Yuna
nistan'la müzakere ederken h:ehir zaman hava
le kapılmadık. Hangi Türk Hükümeti bövle bir 
havale kapılabilir? Bununla birlikte Kıbrıs 
meselesinde zamanın islemesini aleyhimizde bir 
umur olmadan çıkardıktan sonra, yeni emriva
kilere set çektikten sonra Yunanistan'la müza
kerelerin bize bir zararı dökunmıyacağını, Yu
nanistan bu müzakerelerde oyalama gayesi'gü-
düyorsa sadece bizi değil kendisini de oyalamış 
olacağım düşündük. Bundan sonra müzakerelere 
devam edip etmemek meselesini de bu zihnivet 
içimle- teemmül ediyoruz, henüz bu hususta ka
rarımızı vermiş değiliz. Incelemelermiz, ça
lışmalarımız ilerlemektedir. Atina Büvüke^çi-
mîzii istişareler- için: çağırdık, kendisiyle de gö

rüştükten sonra müzakerelerin başlaması için 
bizim hakkımızda, bizim bakımımızdan ne gibi 
şartların tekemmül etmesi gerektiğini Yunan 
Hükümetine bildirecek ve ortaya çıkacak yeni 
duruma göre kararımızı alacağız. 

Sayın Erim'in umumiyetle objektif kıstaslarla 
geçen ve yer yer değerli fikirleri ihtiva eden 
mülâhazaları hakkında arz etmek istediğim mü-> 
talâalar bundan ibarettir. 

Bundan sonra M'llet Part rsln'n Sayın Söz
cümü Mesut Ozansü'nün beyanlarına geçivorum. 
Eğer Millet Partisi Grupu adına ikinci defa Sa
vın Faruk önder söz almamış olsavdı ben de 
hakikaten parti sözcümüz gibi şimdi hakikat 
olmadığını anladığım birtakım fikirlere sahibo-
lacaktım. Ama o sarih hevrnat bizi birtakım 
endişelerden korumuş bulunuyor. 

Millet Partisinin bu seferki tenkidlerinde de
ğişik bir tutum karşısın davız. Sah'nlerinin bıkıp 
unnnmıvarak her zaman tekrar ettiği fikirler de-
ğ'şti. ilmî hüviyette bir tetkikle karşı karşı va 
freld'k. Parça parça değer taşıvan, ancak muh
telif kaynaklardan alınd^ı iç'n b'r araya ?el-
d'^i zamrn r'ünakasa ed'lir bir hale gelnvş, 
fakat ilmî esaslara göre hazırlanmış bir ekspoze-
v'f dinlrd'k. Buna bir itirazımız vok. Katıldı
ğımız fakirler de vardır. Arc^k bu gÜTİ ve ta-
rlhî hulâsa bitikten sonra hüküm şöyle tecelli 
etti : İşte bu ilmî gerçekler malûm olmazsa 
Tü"k dn pol'tikası bugünkü çıkmaza g':rc-*. ki-
ş!sel f'kirier hakiredir, suni beraberlik mefhu
mu ile politika yürütülmez. 

Şimdi ilmî gerçekler meselesine temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşımın; belki de bi'rnik emek 
ve zaman sarfı ile yaptıkları bu tetkiki acaba 
ömürlerini harlciyeve vakfetmiş, 20 s^nodT bu 
iş'n içirde olan ve her gün bu meselelerin en 
ufak tefermatı ile mesm.il olan har 'c^e er
kânı tedafüi rnü'cdivo": bu ilmî p-PT.̂ k diye bu
yurdukları şeyler hariciyece meçhul hususlar 
mıdır kî, bunlar bilinemedirn için TüHdve'n-'n 
dış politikası çıkmaza girmiştir Bövlo bir İh
timali zanr.e

+m'vorum. Sonra bir idd'a olur, 
ben de idd!a ederim ki, Türk politikası dâhi
yane idare ed;livor. İsnata muhtacolma diktan 
son~a faraziyemizi kerd'miz vaz'ed!p ahkâmı 
kendimiz çıkarrca.k olursak o zaman varacağı
mız netice yanlıştır. Türk politikası ilmî ger-
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çeklerden mahrum... Neden? Çünkü ekspozedeki 
beyanat... Onun neresiyle gayritetabuk halinde
yiz, orası da meçhul. İşaret buyurdukları nok
taların hangisi yapılmıyor, o da belli değil. 
Birtakım tarih ve tarihî hakayiki yanyana dizip 
okuduktan sonra, «İşte bu ilmî gerçeklere ittıba 
etmediği için Türkiye Hükümeti çıkmaz .için
dedir» hükmüne varmanın isabetinde müttefik 
olmadığımızı arz etmek isterim. 

Y. T. P. nin değerli sözcüsü Sayın Recai 
îskenderoğlu arkadaşımıza Dışişleri Bakan
lığının fonksiyonu ile telifi müşkül bir maddi 
imkân içinde bulunduğunu vuzuh ile teba
rüz ettirmesinden dolayı teşekkürler ederim. 
Bakanlığımız hakikaten uhdesine mevdu Va
zifeyi lâyıkı ile ifa edecek teşkilât ve maddi 
imkâna malik değildir. Bu hususta inceleme
lerimiz devam etmektedir. Bir vekâleti ye
niden organize etmenin ve günün icaplarına 
uydurmanın acele verilecek kararlarla yapı-
tlamıyacağı Yüce Heyetinizinde malûmudur. 
Bu gösterilen alâka bize ayrıca cesaret 
vermekte ve Hükümetimizin maddi imkân
ları nisbetinde bu teşekkülü fonksiyonla-
riyle ahenkli bir tarzda geçirmek için her 
türlü fedakârlığı göstereceği de göz önünde 
bulundurularak inşallah gelecek sene Hari
ciye Vekâletini teçhiz edici bir bütçe ve 
plânla Yüksek Huzurunuza çıkmak imkâ
nına kavuşacağız. 

Arkadaşıımız insaflı konuştular. Tenkidle-
rinde de Hükümetimizin sorumsuzluğunu te
barüz ettirmek hususunda hassas bir itina gös
terdiler. Yalnız köle olmak fena şeydir, ağa
nın kölesi veya paşanın kölesi olmakta fark 
yoktur tarzındaki beyanlarını umumi bir 
ifade olarak kabul etmekle teselli bulacağım. 
Yoksa Türkiye'ye bir tariz veya Türkiye'
nin siyasetine bir telmih olarak beyanlarına 
geçmiş olmasını evvelâ kendilerinin beyanla
rında takibettikleri üslûp ve mülâhazaların 
ve mizaçlarının dışında buldum. 

Sovyetlerle olan münasebetlerimizi övdü
ler, fakat «Sovyetlerin Başbakanı Ekselans 
Kosigin'in Türkiye'ye gelişinde komplekslere 
kapılmasaydik iyi olurdu» buyurdular. Biz 
hiçbir komplekse kapılmadığımıza göre ha
reketlerimizi değerlendirirken komplekslere ka-
pilmamasını ayrıca rica edeceğiz. 

Kıta Çin ile münasebetlerimizden bahset
tiler.^ Bu konuya Sayın Boran'a vereceğim 
cevaplar kısmında da temas edeceğim için 
ayrıca izahat vermeyi uygun bulmuyorum. 

Arkadaşım tenkidlerinde kulandığı üslûp ve 
gösterdiği hassasiyet için teşekkür ettikten 
sonra T. I. P. nin sayın sözcüsünün beyanla
rına geçeceğim. 

Sayın Sözcü Türk dış politikasının esas 
meselesinin yüzde yüz millî, çıkarlarımıza 
uygun olduğu hususunda aramızda mutaba
kat hâsıl oldu, dedi. Bunun hilafı mümkün 
olmadığı için elbetteki kabul ediyoruz. Fakat 
ikili anlaşmalara değinirken, ikili anlaşmala
rın hükümranlık haklarımızla bağdaşamadı
ğını nihayet Hükümet de kalbul etti, «Evvelâ 
tesis vardı, şimdi üs olduğunu kalbul etti» 
gibi kendilerinin kabul ettikleri faraziyelere 
göre beyanlarda bulundular ki, bizim ikili 
anlaşmalar elbette çöpsüz üzüm değildir, 
lâfımızın ikili anlaşmalar Anayasaya da aykı
rıdır, hükümranlığa da aykırıdır, tesis değil 
üsdür gibi bir mâna aldığı iddiasının bizce 
şayanı kabul olmadığına işaret etmek isterim. 

ilk olarak da biz ortaya attık buyuruyor
lar. Bu mülâhazaları yanlıştır. îkili anlaş
malara ilk eğilen bugünkü iktidardır. Ve ik
tidara gelişinin 10 ncu gününde ikili anlaş
malar üzerinde gerekli fiilî tedbirleri almıştı. 

Sayın sözcü, Dışişleri Bakanı burada hemen 
hemen itirazsız hale geldi diye bize bâzı şey
ler okudu. «Eh, bu üslerin mülkiyeti bize aido-
lacak, bizim malûmatımız hilâfına değiştiril-
miyecek, bunlar güzel şeyler, ama para etmez. 
Buradan casus uçakları uçuşabildiği müddetçe, 
başka memleketlere asker yollanabildiği müddet
çe, atom başlıklı füzelerin kullanılması ve sevk ve 
idaresi Amerikalılara tabi olduğu müddetçe bu 
lâflar oyalayıcı olmaktan ileri gidemez ve bu Ana
yasayı ihlâl olur, toprak bütünlüğünü Hilâl olur 
eksteritoryal imtiyazlar vaısfını alır. Türk Ceza 
Kanununun 125 nci maddesi mucibince bunun 
ucu ölüme gider», buyurdular. 

İkili anlaşmaların müzakeresi bitmedi. Fa
kat bu kürsüden Hükümet iadına ve katiyetle ken
dilerine şu teminatı vereyim ki, bugün Türkiye * 
deki üslerden casus uçakları uıçurulması mümkün 
değildir, başka memleketlere asker yollanabilmesi 
mümkün değildir, atom başlıklı füzelerin kulla-
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nılması ve sevk ve idaremin münhasıran Amerika
lılara aidolması iddiası da varit değildir. Çok mü
teessirim belki üzüleceklerdir, bu itibarla bize lâ
yık gördükleri ölüm cezasına müstehak olmadığı
mızı katiyetle ifade etmek isterim. (A. P. sırala
rından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bendeniz bingün burada büyük devletlerle 
ilişki kurmak zordur demişim. Çok şükür aklı ba
şına geldi, buyuruyorlar. Benim ıbu ifade edişim 
kendilerinin tefsirleri mânasında değildir. İkili 
anlaşmalar nazik bir konu olduğu için ve ben çok 
arzu etmeme rağmen tamamen sorumluluğumuz 
dışında olan ıbu mevzuda Hükümet olmanın hay
siyet ve vekariıyle bütün hataları tekabül mecbu
riyetinde bulunduğum için tatbikattan doğan 
müşkülâtı emrivaki veya itiyat haline gelen du
rumların ıslahını bu gibi devletlerle temin et
menin müşkülâtına telmih etmiştim. 

Kendileri NATO ya girişimize saik olan sebep
ler meyanmda bendenizin Sovyet Rusya tarafın
dan vaktiyle vâki tehdide işaret etmemi de uzun 
uzadıya tahlil buyurdular. Hattâ bu tehdidin tah
lilini yapanken, bizim iıktisaden kalkınmamız do-
layısiyle egemenliğimizi lâyıkiyle müdafaa ede
mediğimizi öne sürdüler. «Bizi bu gibi fiillere 
zorlıyan sebepler sosyolojik yapımızdan ileri ge
lir», dediler. «Cumhuriyet devrinden itibaren 
40 senede lâyıkiyle kalkmamadığımız için kapıla
rımızı yabancı sermayeye açmak mecburiyetinde 
kaldık.» buyurdular ve Sovyetlerin 1945 te hak
sız ve yersiz taleplerde bulunuşunu bu dönüşü
müzü izah için bizim tarafımızdan kullanıldığım 
ve bu sebebin maskesi olduğunu, hakikatte bu ta
lebin hakiki bir tehdit teşkil etmediğini, yani bir 
blöf olduğunu iddia ettiler. 

Bendeniz Sovyet ricali ile, bir muhalefete 
mensup bir senatör olarak, diğeri Dışişleri Baka
nı olarak iki defa bu konuyu müzakere etmek fır
satını buldum. Bizzat Sovyetler böyle bir iddia
nın dışında idi. 

Sayın sözcünün Sovyetleri bu konuda bu de
rece hassasiyetle ve bu açıdan müdafaa etmesinin 
sebebini, onlara temayülü değil, bizim tasarruf
larımızı tenkid bakımından alıyorum ve o bakım
dan cevaplandırıyorum. 

Buyuruyorlar ki, bu bir kuru tehdittir 1941 
de değil bize karşı askerî harekâta tevessül eıtanek, 
İranı bile boşaltmak zorunda kalmışlardır. Böyle 
bir tehdide ittıba etmememiz gerekirdi. Ama, Sov

yetlerin Polonya'yı, Macaristan'ı pekâlâ bu gibi 
tehditlerle ve bu tehditlerini yerine getirmekle: 
cezalandırdıkları vakıasına temas buyurmuyor-
lar. Ben şu noktaya temas etmek istiyorum: Ame
rikalılarla olan ilişkilerimizde Amerikalıların, 
«surplus» madenlerini bir merkezde toplamak 
ve insani gayelere kullanmak hususundaki tasar
ruflarını şiddetle tenkidetmek, halbuki Rusların 
tehdidini müdafaa lüzumunu hissetmek ne de
receye kadar doğrudur bilemem. Mesele şuradan 
çıkıyor : 

Bugün güdülen siyaset üç anagrupta toplanı
yor: Doğu bloku memleketleri, Batı blöku mem
leketleri ve NATO ittifakı, nötralistler. İşçi Par
tisi sarih olarak Türkiye'nin nötralist bir siyaset 
takibetmesi lüzumunu müdafaa etmektedir. Ken
disine göre bunun dışında her türlü tasarruf ha
talıdır. Bu, bir görüştür, bir fikirdir, kendileri 
müdafaa ediyorlar. Nerede müdafaa ediyorlar? 
Seçimlere girerken ediyorlar. Radyolarda ediyor
lar. Uimumi efkâra karşı yapıyorlar. Burada muh
terem siyasi partiler, kendileri dışında bütün par
tiler NATO ittifakı içinde kalmak mutabakatı 
içinde bulunuyorlar. Peki umumi efkârı ancak 
kendileri nisbetinde etkiliyen, buna mukabil ge
rek Meclisin, gerek umumi efkârın tasvibettiği 
Yüce Heyetinizin terekküp tarzı ile malûm olan 
bir zihniyetin behemahal fasit ve hatalı, kendile
rinin müdafaa ettikleri ekalliyetin - ki eğer ka
nunlarda millî bakiye olmasaydı söz hakları bu-
lunmıyacaktı - muhakkak doğru olduğu iddiası
nın kabulüne imkân var mı? 

Biz nötralist bir politikanın, kendilerinin be
yan buyurduğu gibi bu memleketin yüzde yüz 
millî çıkarlarına hadim bir politika olduğuna 
kaani değiliz. Jeopolitik vaziyetimizin, jeostrate-
jik vaziyetimizin, felsefemizin, bugünkü siyasi 
konjontürün içinde kendimize bir yer seçmişiz, 
milletin huzuruna çıkmışız; idareyi bize verirse
niz biz sizi bu şartlar içinde idare edeceğiz, de
mişiz. Kendileri de hayır o doğru değildir, doğ
rusu budur buyurmuşlar. Netice Yüce Heyetini
zin terekkübü tarzında tecelli etmiş Ben kendile
rini bu fikirleri müdafaa ettikleri için kınamı
yorum. Bu fikirlerin memleket sathına yer bula-
mıyacağına samimen ve vicdanen kail bir vatan
daş sıfatiyle istedikleri kadar kendilerini müda
faada serbest bırakıyoruz. Ama, kendi iddiaları 
nassı katî gibi doğru, bizimkiler ise tamamen ba-
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tU olduğu hususunu buradan ilân etmekten te
vakki etmelerini rica ederim. Bunları da söyle
yince, nötralist olmak insanı her zaman kurtarı
yor mu? İşte Finlandiya nötralistti ama ne 
oldu? Bu büyük hareket içinde «Ben nötralistlik 
falan tanımam, emniyetim bahis mevzuudur, bı
rak geçeyim» hitabı ile karşı karşıya kalıverdi. 
Bütün bu nlülâhazalar Türkiye'yi NATO'darı 
çıkmaya teşvik ve bu fikri teşmil gayesi içindir. 
«NATO'dan çıkarsak Rusya'nın kucağına mı dü
şeriz, hiç bitaraf kalamaz mıyız, haysiyetimiz yok 
mu?» Edebiyat yapmayalım, bu, haysiyet değil, 
hesap meselesidir. A. P. sıralarından, alkışlar) 

«Bizi taks'mden endişe duymakla suçlandır
dı» buyurdular. Kendileri «tâks'm bugün için 
müsait mi» dediler. Bcn'm verdiğim cevap bugün 
siyasi konjonktür itibariyle ne Enosis, ne tak
sim iç'n müsait zemin yoktur, dedim. Ama, bu ni
hayet alternatifler içerisinde Kıbrıs meselesinin 
halli hususunda yapılan gayretleri gölgelemez. 
i ler zaman izah ettim. «Federasyon fikr'ni ne 
diye benimsemiyorlar?» Kim demiş benimsemi
yor, diye? Bizim 4 tane prens'pimizin içinde Fe
derasyon yadırganır mı? Biz muayyen dört pren-
s'p koymuşuz; onun içindeki alternatiflerin, kar
şılıklı solüsyon aradığımıza göre, han^is'ylc, mil
letimizin, umumi efkârımızın, Meclisimizin kabul 
edeceğine kaani olduğumuz hangi sistem üzerin
de mutabakata varırsak onunla huzurunuza ge
leceğiz. «İkili müzakerelerden çıkan netice bu
dur, kabili husul olan siyasi çözüm yolu şu şekil
de tecoİli etmiştir. Yüce Heyetinizi tatmin edi
yor mu, kabul buyuruyor musunuz?» diyeceğiz 
Netice ona göre tecelli edecektir. 

Kendilerine Yunanistan NATO Devletidir, 
Amerika, İngiltere onu himaye eder, Kıbrıs mc-
seles'nde b'zi tutmazlar, Yunanistan'ı tutarlar 
diye söylediğim zaman, bana esprilerle karşı
ma çıktı, «eh, peki ne idi o mektup, ne idi Jonlı-
son'un mektubu, ne idi o NATO silâhlarını kul
lanamazsınız dâvası, ne idi o k'msc sizin yardımı
nıza gelmez hususu, ona ne dyeceksiniz?» buyur
dular. Eğer ben kendileri kadar mantıksız olsay
dım; Jonhson blöf yapmn, ne aldırıyorsunuz, 
derdim. Sovyet Rusya tehdidettiği zaman blöf, 
Jonhson tehdit yaptığı zaman, ver hesabını baka
lım! Bu vaziyet karşısında ben espri yapmaya 
mecbur kalırsam kend lerin'n itabına müstahak 
mıydım? 

«Büyük devletlerle dostluk zordur, Amerika'
ya yaklaşma, Kızıl Çin'i niye tanımıyorsun, Sov
yet Rusya ile neden aran açık?» O da büyük Dev
let. Bu tezatlar karcısında bunları mizahî tarzda 
işaretime bile kend.leri sahiboluyorlarsa müseb
bibi her halde ben değilim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

«Kızıl Çin'le ticaret yapıyorsun, niye ta
nımıyorsun?» Dostluk başka, alış - veriş bajka!. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Kızıl Çin'in 
ıbütün dünya ile arası açıldı, kendi umumi fikir
leriyle ve akide iştiraki olanlarla bile gırtlak 
gırtlağa geldiği halde büyük bir tehalükle Tür
kiye'nin kendisini tanıması iç m hangi mucip 
sebep vardır? (T. İ. P. sıralarından güürltüler). 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim, lüt
fen karşılıklı konuşmayınız efendim, çok rica 
ediyorum. Bakın ne güzel gidiyor konuşmalar. 
(Gülüşmeler). Sağ olsunlar efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABIÎİ ÇAĞ-
LAYANGIL (Devamla) — Bendenize mi söylü-
yarsunuz ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, karşılıklı ko
nuşuyorlar da onun için müdahale ettim, özür 
•dilerim.. 

Buyurun efendim, çok güzel dcvaım ediyor
sunuz, sağolun. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar, gülüşmeler). 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAÖ-
LAYANGİL (Devamla) — İşçi Partisinin sa
yın sözcülerine hiçbir tasarrufumuzla kendimizi 
beğendirmek mümkün değildir. Diyorlar ki, 
üçüncü" dünya devletleriyle ilişkiler kurdunuz, 
tamam iyi iş, ama bu kısa vadeli, katiyen tas-
vibetmiyoruz ve siz Kıbrıs meselesinde destek 
kazanmak için bunu yapıyorsunuz. Hani Kıb
rıs meselesi hallolısa, üçüncü dünya devletleri 
bize müzahir olsalar, hallolduktan sonra da 
biz, «hadi işimiz bitti, sizinle artık hesab raız 
kalmadı», diye bir sırt çevirsok o zaman şu lâf 
•siiylonebilir. Yeni başlamışız, yeni münascoata 
girmişiz, zaten, dostluğumuzun mazisi kısa 
iken bu sene babında Asya - Afrika grupunun, 
bütün Afrika devletlerinden müteşekkil gru-
pun başkanlığı Türk Heyetinize tevdi edildi. 
Çok yakında Kahire ziyaretimizde izhar ettik
leri arzuya binaen Kahirodc akredite 20 Afri
ka Devleti grupunun bu sene toplu halde elçi
leri «tatilimizi Türkiyede geçirmek imkânı var 
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mıdır?» meselesini minnetle kabul ettik, gelir
ler. Dizim pekâlâ başladığımız bu münasebatın 
kısa mazisi içinde kısa vadeli niyetle ballandı
ğını büyük bir kehanetle, mefruz ihtimallerle 
bizi tenkid etmenin mânasını anlamak ve izah 
etmek güçıtür. 

«Üçüncü Dünya devletlerine Makatûos'un 
tuumunu anlatın, üsleri temizliyeceğim diyor, 
halbuki Emosis taraftarlığı yapıyor» buyurdu
lar. Ben kendilerine izah ettim, hattâ Birleşmiş 
Milletler Asamblesinin 1965 yılındaki kararın
dan sonra 2 Şubatta Atina'da yaptıkları de
mecin bizim tarafımızdan değerlendirilmesinin 
oy verenlere intikali neticesinde birçok Afri
ka devlilerinin mektuplar yazarak bu konu
yu takbih ettiklerini de arzr ettim. Bu vazife 
yapılmaktadır, müsterih olmalarını rica ederim. 

Sayın Faruk Önder Millet Partisi adına ilk 
konuşan arkadaşımızın beyanlarını her türlü 
şüphe ve tereddütleri silecek şekilde tavzih bu
yurdular. Hiçbir mesele kalmamıştır. O itibarla 
bu izahatı için ancak kendisine teşekkür borç
luyuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin tenki
dinde bütün siyasi partilerin, aramızdaki fikir 
muhalefetine rağmen, gayet seviyeli bir tarzda, 
her zaman bizi memnun bırakan bir tenkid üs-
lûbiyle konuştukları için hepsine teşekkürlerimi 
arz etmeyi vazife bilir, hepinizi saygiyle selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru soracaklar. 
Buyuurn Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Balkan, 
Sayın Bakan uzun izahat lütfettiler, yoruldu
lar. Fakat müphem kalan bir iki noktanın ay
dınlanması için kısa sorular sormak istiyorum. 

ENOSİS bahsinde eğri yanan Yunan mumu
nun yakında söneceğini müjdelediler. Bumdan 
âcil bir siyasi çözümün ufukta görüldüğü mâ
nasını çıkarabilir miyiz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGtL (Devamla) — ikili görüşmeler ko
nusunda karşılıklı mutabakat hâsıl olmadığı 
zaman zatıâlilerinün temas buyurduğu ce
maatleri çevreliyen şartların eşitliği Türk Hü
kümetinin takibedeceği Kıbrıs politikası ha
line inkılâbedeceğini arz etmek isterim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yunan seçimle
rine kadar geçecek zamanın Yunanlılar bakı
mından büyük bir zaıf devresi olduğunu Sa
yın Bakan kabul ediyorlar mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYA NOtL (Devamla) — Yunanista'nm Hü
kümet olarak zaıftan kurtulduğu bir devreyi 
zaten görmedik; ama bu devre, hem buyurdu
ğunuz şekilde, hem de teknik bir Hükümetin 
imkânları ve gayretleri bakımından dikkaitle 
mütalâaya lâyık bir devredir. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Son bir sual 
rica edeceğim. 

Bu anlayış içinde ynniden ikili mü.'i'akerele -
re davot edildiğimiz zaman Hükümet, evvelce 
koştuğu şar'ti yani ccmaatleı'i i'haCa eden 
şartları eşit kılına isteğini sonuna kadar ta-
kibedecok midir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYAN GIL (Devamla) — Müzakere teklifi- ' 
nln kabul veya ademikabulünde buyurduğu
nuz şa <t bir faktör olarak doğcıdcnı iirmemiz 
arasında göz önünde tutulacaktır. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —• Son söz mUlötveülliJrjn olması 
ıhanebiyle Kasım Gül^k'e söz veriyorum. Buyu
run Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, A. P. Grupu aduna söz al
mış olanlarına rağmen sıralarını bana bırakan 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Muhterem aıinadaşlaran, Devfetln en önemli 
konularından biri olanı dışişleri konusunda on 
dakikalık konuşma sırasında ancak fırça dar
beleriyle konulara temas ötmek imkânı vardır. 
ilen sadece bunu yapabilmeyi de bir bahtiyar
lık sayarım. 

Konulara, dış politikada millî bir dış poli
tika, şahsiyetli 'dış politika î'fzA üze 'inde du
rarak başlıyacağım. Bu elbette önemli, elbette 
kaıbil olsa hepimizin birleşabildiğimiz millî bir 
duş politikanın öııcımi üzerinde durarak söz söy
lemek isterim. Ama asıl mühim olanı mevcut 
pa-ibilei'in hopsinin dış politika knnulam^a bir
lik olmıyac akla rina göre, dış politikanın iç po-
lOlkaciü, kullanılmaması yolunda'mutabakata va
rılmasının yorinde olacağı kanaDÜni izhar et-
mc'k isterim. Bilhassa millî dâvalaıda dış poü-
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tikayı iç politika konusu yapmamaya gayret 
ıbir vatanperverlik vazifesidir. («Bravo:» sesime-
ri) 

Aziz arkadaşlarım, dünyada yeni bir denge 
var, hiç şüphe yok... Hakikaten Doğu ile Batı 
arasında bir yumuşama mevcut, bunun önemi 
üzerinde duracak değilim. Almanya buma gay
ret ediyor, Amerika buna gayret ediyor, hattâ 
Rusya buna gayret ediyor. Bu yeni denge ge
lişirken Türkiye'min bunu önemle ele alması, 
bu yeni duruımun Ibiızilm dış politikamızdaki 
mânasını dikkate alarak ona göre dış politika
mızı yöneltmemizi elbette burada tekrar yerin
de olur. Doğu ve Batı münasebetlerinde bu 
yeni gelişime sırasında Türkye'nin de Rusya ile, 
Doğu - Avrupa ülkeleriyle münasebetlerini 
ayarlaması elbette gerektir. Burada biz bir 
adım ilerdeyiz. Doğu - Avrupa memleketleriy
le münasebetlerimizi hiçbir vakit kesmiş değil
dik. Batı - Avrupa memleketlerinin birçokla
rı Doğu - Avrupa memleketleriyle teırias halin-
dle değilken biz temas halinde idik. Bu bizim 
İçin bir avantajdır. Bunu geliştirme yoluna 
eUbette gideceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, Dünyada silâhlar ge
liniyor. Polarisân bile modası geçti. Yeni stra
teji, yeni silâhlar Dünyada coğrafî durumu-
onuızun bize vendiği büyülk avantajı acaba azal
tıyor mu, azaltmıyor mu konusunu uzun uzun 
münakaşa edecek değilim. Her halde bu konu 
üzerinde durmak zorundayız ve sadece coğra
fî durumumuzun bize verdiği avantaja dayan
manın doğru olmadığını hepimizin takdir etme
miz gerektiği kanaatimi bir kere daha belirt
mek isterim. 

NATO ve CENTO dış politikamızın temelle
rinden olmakta devam etmelidir. 27 M'ayıs İh
tilâli yapıldığı günün sabahında ilk işittiğimiz 
sözlerden biri NATO'ya ve CENTO'ya siadıkız 
Sözü idi. Bu devam etmektedir ve etmelidir ka-
naatirMeyiım. NATO 1969 senesinde sona eri
yor. Ondan sonra gelecek NATO, evvelâ on
dan sonra NATO olae'ak mı, olacak kanaatin
deyim. NATO'ya verilecek yeni şekilde bizim 
sözümüz olmalıdır. Yeni NATO'dan Mz neleri is
tiyoruz, hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Sayın 
arkadaşlarım CENTO bizim için NATO kadar 
Meliki askerî balkımdan değil, ama politika ba

kımından önemlidir. Bilhassa Dünyada bize 
•en yakın iki memleketi İran ve Pakistan'ı bize 
b'ağlıyan bu anlaşmanın Türkiye için elbettelki 
politik büyük önemi vardır. Adına İngilizce'
deki isminin ilk harfleriyle (RCD) dedikleri 
Kallkınıma İçin Bölgesel İşbirl'iğinlİln Türkiye 
için bir ehemmiyetli konu olduğunu da tekrar
da fayda vardır. Bu Bölgesel İşbirliği dolayı-
siyle biz çok faydalanabiliriz. Bunun bir tane-
sini zikredeyim. İran petrollerinin Türkiye'
den Akdenize akıtılması imkânı... 

Mu'hıterem arkadaşlarım, milletlerarası bir 
parlömanter demokrasi teessüs ediyor. Millet
lerarası meseleler Birleşmiş Milletlerde bir 
Dünya Parlâmentosunda konuşuluyor. Bu Dün
ya Parlâmentosunda sadece diplomasi değil, 
parlâmentonun büyük önemi var, parlömanter 
usullerin büyülk önemi var. Burada. İşlte Türk 
Parlâmentosundan, Türk Parlâmento üyelerin
den faydalanmak gerekir. Hükümetten ricam, 
Parlâmento üyelerinden bir kısmını bu heyet
lere katsınlar. Dünyanın birçok yerleri bunu 
yapar. Bu 'teklifi çok rahat yapanım, çünkü 
böyle bir usule gidildiği takdirde benim git-
mıem bahis konusu olmıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerde 
faaliyetimiz teksif edilmelidir. Kendi varlığı
mızı daha fazla göstermeliyiz. Dış politikada 
parlömanterlerin rolü bu bakımdan önemlidir. 
Parlömanter, hükümetlerin soyliyemiyeceklerî 
şeyleri söyliyebilir büyük rahatlıkla. Hükümet 
mesuliyeti üzerinde olan Dışişleri Bakanı, Baş
bakan birçok meseleleri milletlerarası topluluk
larda doğrudan doğruya açamaz, ama parlö-
ımanterin hükümet mesuliyeti yoktur, gayet ra
hat söyler ve hükümetlere, memleketine bü
yük faydalar sağlıyalbilir. 

Sayın arkadaşlarım, milletlerarası toplu
luklara büyük önem vermeliyiz. Her topluluk
la Türkiye mutlaka bulunmalıdır. Mevcüdol-
mıyan hata eder, zarar eder. Milletlerarası 
topluluklara gitmekte fedakârlıktan çekinmi-
yelfibı, masrafa değer. Yeter ki, oraya katıla
cakları iyi seçelim, bu topluluklarda sadece 
kendi çıkarımızı aramıyalim. Gittiğimiz bu 
yerlerde sadece, acaba Türkiye'ye ne yardım 
edilir, acaba Kıbrıs konusunda ne faydası ola
bilir değil, Dünya mfeselelerinde fikir sahibi ola
lım ve bunu ortaya atabilelim. Bunu yaptığı-
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imiz gün itibarı/mız artar ve bu kendi işimizin 
çıktığı gün ondan faydalanırız, derler. Bunlar 
Dünya meselelerinde fikir sahibi, söz sahibi in
sanlarıdır. Küçük memleketler çok defa kendi
lerimi milletlerarası topluluklarda temsil eden 
insanlar yoliyle itibar kazanmışlardır. En gü
zel misali yanıbaşımızda Lübnan'dır. Lüb-
man'ın bir Şarl Malık'i varidır; dünyamın bu 
topluluklarında daima faal olmuş, Birleşmiş 
Milletler Genel Kuruluna Başkanlık etmiş ve 
memleketine büyük faydalar sağlamıştır. 

Cumhurbaşkanımızın dış seyahatleri fevka-
lâ)dıe yerindedir. Gezen bir Cumhurbaşkanı mem
leket içinde, memleket dışında, iftühar ediyo
ruz, buna devamda büyük fayda varıdır. 

Mulhtere'm arkadaşlarım, milletlerarası önem
li mevkilerde Türklerin yer a'iması/na gayret 
edelim. Milletlerarası önlemli topluluklarda 
mevki sahibii Türklerin bulunuşu biziım zamanı 
geldiği vakit millî meselelerimizin hallinde bü
yük rol oynar ve bizim için bir iftihar konu
su olur. Bu yolda iktidarın olsun, mu/halefe -
tin olsun, şahsın olsun yapabileceği her türlü 
gayret esirgentmemelidİr. Kim hakkında olur
sa olsun, bir Türk böyle yere güdebilsin, gö
nül çok ister. Meselâ Birleşmiş Milletlerde gü
nün birinde Genel Sekreter bÜr Türk olsun, gö
nül islter.. Günün birinde Avrupa Konseyinde 
meselâ genel sekreter bir Türk olsun. Bunla
ra doğru e]imizJden ıgeleni yapmakta büyük 
fayda var. Vaktiyle böyle bir fırsatı kaybet
tik. Onun tafsilâtına girmek istemem, fakat 
bir daha buna gitmîyeliım. 

Sayın arkadaşlarım, birkaç kelime ile de 
Dışiştieni Bakanlığına temas etmek isterim. Ev
velâ Dışişleri Bakanından bahsedeyim: 

Kabine kurulduğu vakit «en oknaz bakan* 
dendi, bugün en olur bakandır, tebrik ederim 
kendisini. (A. P. sırtalarınldan alkışlar) Gerek 
Bakanlığı içimde mütehassıslardan faydalanma 
yolunda, gerek milletlerarası faaliyeti ile ha
kikaten mümtaz bir mevki kazanan Dışişleri 
Balkanı memleketimize büyük hizmetler etmek
tedir. Dışişleri Bakanlığımız çok mahdut im
kânlarla çalışır bir bakanlıktır. Verdiğimiz 
para başka memleketlerin, hattâ çok yakın 
komşumuz olan bizimi gibi küçüik memleketlerin 
verdiği paralara nisbetle çok azdır. Buna rağ
men Dışişleri Bakanlığının kıymetli elemanları 
fedakâr olarak vazife görmektedirler. 

Sayın arkadaşlarım Dünyada dışişleri vazi
fesi, diplomatlık yeni anlamlara geliyor. Bdr 
zamanlar çizgili panltalon, siyah ceketle kokteyl 
partilere giden diplomat vazife görür sanılırdı. 
Bugün bunun yanı başımda değil çok üzerinde 
ağır vazifeler görür diplomat. Ben kendim ya
kından görmüşümdür. Meselâ, Kıbrıs mese
lesinde 24 saat bakanlıktan ayrılmadan çalışan
lar, bunu ancak vazifedir diye yapmışlardır. 
Burnunla iftihar ederiz. 

Dışişleri Bakanlığımiz ıslaha muhtaçtır. 
Hangi bakanlığıımız ıslaha muhtaç değildir? 
Fakat burada bilhassa önemle üzeıinde durma
mız yerinde olur. 

Aziz arkaJd'aşlanm, Dışişleri Bakanlığında 
'bilhassa yeni neslin yetişmesi yolunda gayretler 
sarf etmek zorumdayız. Yeni diplomatların 
yetişmesinde elden gielen bütün himmet sarf 
leJdalımelidlr. Mekteplerimizden yetişenlere im
kânlar verelim, bir taraftan memuriyet gör
sün, bir taraftan Avrupa'da Amerika'da tahsili
ni bitirsin ve yarının büyükelçileri, yarının ge
nel müdürleri böylece kültürlerimi genişletme 
ve yetişme imkânlarını bulabilsin. 

Dışişleri Bakanlığında bölge uzmanları ye
tiştirmekte büyük fayda vardır. Bölge uzman
ları muayyen bölgelerde ihtisas sahibi olurlar 
ve oraların meselelerinde memleketimizin önem
li konularını hal de yol gösterirler. 

Dışişleri Bakanlığımın dil konusu üzerinde 
de bir nebze durmak Merim. 

Diplomasi dili artık Framsızea değil, İııgi-
liizcedir. Türkler dİE kolay öğrenir, hem kolay 
öğrenir, hem de fevkalâde iyi öğrenir. Kabi
liyetimiz var, her Türk'ün kabiliyeti var. öğ
rendiği dili anadili kadar iyi bilen ve güzel ko
nuşan Türklere bu imkânı sağlıyalım. İyi dil 
bilmenin Dünyada bıraktığı tesir büyüktür. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Nehru'-
nun, Krişme Menon'un saatlerce fevkalâde fâ-
silt bir öksford îngilizcesiyle konuşuşjları ken
dilerini dinletmiş ve öne sürdükleri teze o ku
rulları imâle etmiştir. Türk Hariciyesinin üze
rinde durması gereken birtakım diller üzerinde 
•mutlaka ısrarla çalışmalıdır. Türk hariciye
sinde bugün Rusça bilen hemen hemen yoktur. 
Olamaz. Yanı başımızda büyük komşumuz, 
dostumuz, düşmanımız ne olursa olsun, hangi 

— 171 — 
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gözle görürsek görelim, coğrafya bu, yanımız
da mutlaka iyi Rusça bilen elemanlara ihtiya
cımız vaAlır. Doğu dillerini bilecektir, diplo
matlarımız. Doğu üi'keleri ile yakınlığa önem 
verdiğimiz bir devrede gayet iyi Arapça bi1-
miyen, gayet iyi Parsça bilmiyen diplomasiyle 
Hariciyemiz vazifesini tam göremez. Gönül is
ter ki, -yarmm Tahran'a göndereceğimiz Bü
yükelçisi mükemmel Faraçabilsin, Fars edebi
yatı bilsin. Gönül ister ki, yarın Arap mem-
lökotleıine göndereceğimiz büyükelçiler mü
kemmel Arapça bilsinler, gittikleri memleket
lerde yapacakları tesir, ora1 arda Türkiye'nin 
işlerini başarma bakımından elde edecekleri 
başarı bu bakımdan büyük olaealkbr. Bunu te--
vilk iç'n prim vere^m. Bu dilleri öğrenenlerin 
derecelerini artıralım. Fakat her halde bugün 

Türkiye'ye ge^n yabancılarn Tüı'kçe bilir me
mur gönderdiği bir devrede, Türkçeyi ga.y^ 
7,^v öğrenen îngilizin, Fransrzın, A m e r i k a l ı n 
Tir'kiye'yo Türkçe bilen memur o^n-V^lifti bir 
devirde Türkiye'nin artık meseli İngiltere'ye 
A^'erT-.Vva İngliz^eyi anadili kadar biV.yen 
sefir göndermeye hakkı yoktur. Moskova'ya 
Rusça bilmiyen sefir göndermeye hakiki yoktur. 
İran'a Farsça, Arap momV'c,tİcrine Arapça 
bilmiyen sefir göndermeye hakkı yoktur. 

• Azh arkadaş1 an m, son bir konu irerinde 
duracağım. Dışişleri Baikanlığ'nda bir yüf's-'k 
danışma kuruluna ihtiyaç -vard'r. BVeo'k mem-
kiketlerde var bu. E^ki Dışişleri balkanlarn-
dan kumlu, daha b â z ı l a r ı n olVenecegi bir 
yüksek danışma kurulu.. Bu Hükümeti b a ğ V 
ma^, HiT'ümet bunlar1 a istişare eder ve bu 
inbişarelerden fayda görür. Bunun mem.!'c!kct 
için hayırlı olacağına inanıyorum. 

Aziz a,r~<v1as1anm, gebenin bu geç va'kt'n-
de bana ifıtfedPen bu imkânı suiistimal otmiye-
ceğim. Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alıkış-
lar) 

BA^^AN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Savın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 

Salih Baydil 

Sayın Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş

melerin kifayetini saygıyla arz ederim. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

Sayın Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki söz

cüler tahdidolunmadcn görüşmelerde bulunmuş
lardı:-. Konu kâfi m'J.Vtai'da görüşülmüştür, ye
terliğini teklif öderim. 

Saygılarımla. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Reşat özarda buyurun efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, gecenin bu saatinde yeterlik 
önergesinin aleyhinde konuşmanın elbette Yüce 
Heyetin arzusuna uymıyacaftmı biliyorum. 
Ancak, Türkiye'nin dış politikası, millî poli
tikası memleket bakımından büyük önem taşı
maktadır. Bu gece saat tahdidedilmcksizin 
g-miş konuşma imkânı verilen yalnız si
yasi parti grupları olmuştur. Bir Parlâ
mentoda, bilhassa dış politika gibi önemli 
konularda elbetteki, milletvekillerinin de si
yasi parti grupları dışında söyliyecek söz-
'eri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada hakikaten 
güzel konuşma''ar yapıldı. Ama, kifayetin aley
hinde oy veriniz ki, bağımsız bir milletve-
Vli olarak dış politikasının s^rı zamanlarda 
bilhassa Sayın Dışişleri Bakanımızın gös
terdiği şahsi gayret net "«esir de bir canlı
lık kazandığını, g^rek Aran ülkelerinde, ge
rek Batıda Türk'y^mn -'.tiba^r-n kndomn 
kademe artmakta olduğunu tebarüz ettirecek 
imkân bulalım. Ancak, brnun ypv^r}^ ki
fayet önergesinin aleyhinde rey veriniz ki, 
Dışişleri Bakanlığımızın i e erisin .d e rr>k R'vrk'n. 
değerli kıymotli elemanlarımız >>nl"r>rl"«.-,} 
nfibi, bazan Türk :ye Cumhur';yeti Hükümetini 
temsil edemiy^eck kimselere de vr/î-Pn ve
rildiğini burada dil^ ^tirelim. E ^ ' i - ı K o-o-
oov. ry -Vo^rirdı Bulgaristan'dan Türkiye Ve 
o"*+,:riWnk T",T*kleT»m durumunu t*y'n r>+^^k 
nzoy* crön dengen: bir h".TrAt baskTirnu Sir
keci Garında çantasını, Sofya Ganada şapkasın! 
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ve paltosunu kaybettikten sonra tiğ - u - teber 
Sofya İstasyonuna nasıl indiğini ve bu durum 
karşısında Dışişleri Bakanlığımıza, siz oraya 
Türkiye'nin.millî dâvalarını halletmek için 
heyet mi gönderdiniz, yoksa dalgınlık mü
sabakasına delege mi gönderdiniz, diye sor
mak fırsatını bulalım. 

Muhterem arkadaşlar, kifayetin aleyhinde 
rey veriniz ki, bugün Hariciye Vekâletimizin 
Osmanlı devrinden kalma bir itiyat dolayı-
siyle birçok Avrupa memleketlerinde büyükel
çiliklerde çalıştırdığı memurların büyük bir 
çoğunluğunun maahllî memurlardan olduğunu 
ve bugün Türkiye ile Yunanistan arasında 
en kritik millî dâvaların görüldüğü bir zamanda 
Atina Büyükelçiliğimizin Hususi Kâtibinin, mü
terciminin, şoförünün, kavasının dâhil olması şar-
tiyle yalnız Büyükelçilikte 10 tane ve Ticaret 
Ataşeliğinde beş.tane Yunanlı memur bulun
duğunu isimleriyle burada zikredelim ve oraya 
her giden Batı - Trakyalı Türkün günü gününe 
bu elçilikteki casuslar tarafından Yunan makam
larına ihbar edildiklerini ve o Türklerin baş
larına ne gibi felâketler geldiğini burada dile 
getirmek imkânını bulalım. 

' Muhterem arkadaşlar, bunlar gördüğümüz, 
bildiğimiz, şahidolduğumuz hâdiselerdir. Tür
kiye'nin dış politikası millî bir politikadır. Bu 
her hangi bir siyasi partinin iktidara gelmesi 
ile onun yed'i tasarrufuna geçen bir politika 
değildir. Türkiye ancak değişen bütün parti
lere rağmen Dışişleri Bakanlığını sağlam bir 
zemine, sağlam prensiplere oturttuğu gün bu 
memlekette dış emniyetimize güvenle bakmak im
kânını bulabileceğiz. Onun için ben bundan 
evvelki bütçelerin hiçbirisinde söz almış deği
lim, bundan sonraki bütçenin hiçbirisinde de 
konuşacak değilim. Yalnız eskiden beri daima 
bu konularla ilgili olduğum için bir tek bunda 
ikinci olarak söz isterdim, bize geldi, kifayetle 
karşılaştık. 

Muhterem arkadaşlar, bundan dört sene evvel 
1963 senesi 23 Aralık tarihinde Kıbrıs'ta cinayet
ler, fecaatler başladığı zaman 25 Aralıkta bura
da takrir verildi, alkışlarla kabul edildi; 10 kişi
lik heyet gönderilsin, dedik. Seçildi heyet, hay
di dendiği zaman bizden başka gidecek olmadı. 
Gittik, gördük her şeyi. Fakat böyle zamanlar
da konuşmaya gelince; herkese bol bol konuş

ma imkânı veriliyor, gidip de en tehlikeli za
manlarda kendimizi ortaya atıp, vazife yapan 
insanlara böyle zamanlar geldiği vakit 10 da
kikalık konuşma hakkı verilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım çok istirham ede
rim, 10 dakika konuşma müsaadesi veriniz. Be
nim de söyliyeceğim vardır. Bunlar hiçbir za
man ne bir Hükümetin, ne bir partinin aley
hinde değil, Türk dış politikasının temellerine, 
esaslarına dayanan konulardır. Bunlara imkân 
vermezseniz yarın bütçe biter, ben de kalkar bir 
gensoru önergesi getiririm, üç gününüzü meş
gul ederim, ondan sonra niye getirdiniz, diye 
bundan dolayı beni muhatap tutmayın. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Kabul edilmedi, kabul edilmedi. 

BAŞKAN — önerge kabul edilmiştir efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Allah Allah, Allah Allah... 

BAŞKAN — Lâilâhe illallah derseniz saya
rım, bir daha yanlış çıkarsa sonra karışmam. 
(Gülüşmeler) Hiç olmazsa Riyaset Makamının 
takdirine hürmet edin beyefendi. (Gülüşmeler) 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

( A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenUter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 70 574 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 004 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm ' Lira 
15.000 Kurum giderleri 18 071 500 

BAŞKAN — Kabul edemlfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 37 410 044 
BAŞKAN — Kabul edenıffler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 990 000 

BAŞKAN — Kabul edeııfer... 
Etmiyenlıer... Kabul .edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 950 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 560 000 
BALKAN — Kabul odenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiçtir. 

Bölüm Lira 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 16 390 000 
BAŞKAN — Kabul edeml'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 33 166 047 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 926 061 
BAŞKAN — Kabul edemîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 800 000 
BAŞKAN - i Kabul eden'tor... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. Memleketimize ve milletimize hayırlı 
olsun. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,05 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı 1 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Kasım Gül ek 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 87 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 222 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Uemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

— S? 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 

,1. Hakkı lakinel 
Osman Nuri Ulusay 

rö — 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsar 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAIIlSAR 
Mustafa Akalın 
Murat Öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Hıza Kuas 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Refet Eker 
ARTVÎN 

Turgut Altunkaya 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
BİLECİK 

ismail Se^uk Çakıroğlu 
BÎNGÖÜ 

M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özaip 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Kudrfet Bosuter 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

ISKARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

Şerafettin Paker 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüq 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

Suphi Baykam 
A. Coşkun Kırca 
Illıami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltokin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

. MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güvem 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğiu 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MUĞLA 

Seyfi Sadi Pencap 
•NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 
NİĞDE 

Oğuzdcmir Tüzün 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
PJZE 

Mazhar Basa 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
SAMSUN 

Salâhattin Kılıç 
SİİRT 

Misbah Ongan 
SİVAS 

Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

[Reddedenler] 

— 37a — 
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UŞAK 
Ali Kıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Karcı 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Kemal Ziya öztürk 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Çekinser] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Oya kattlmiyanlar] 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozangü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaa 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Ahmeet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Dilef 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnci oğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
M. Kemal Çilesiz 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İÇEL 
İsmail Çatal.oğlu 
C. Sadık Kut]ay 

İSTANBUL 
Çetin Al tan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (î.) 
Ali Naili Erdem (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad(B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR" 
Süleyman Onanı 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
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M. Ziyaeddin îzerdem 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybnr 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Scyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Rifat Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağclen 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Ilyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdüll alim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ofcman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

\>&« 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur ( İ Ü . ) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat-
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
KSarlık Tekin Müftüöğlü-
(B.) 
Kemal Doğan Suıngtiri 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütç< 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AMASYA 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Cevdet Gebolağlu 

BOLU 
§ . Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

3 kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Nisap temin edilememiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 164 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 74 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 284 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Muammer Baykan 
ÇORUM 

Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
TTSmt A V P I 

Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
i Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM • 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Kemal Ataman 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âlıi Özkan 

KOCAELİ 
İsmail 'Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi öz güç 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğiu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafot Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Mesut Ozânsü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Âtıl Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
A. Coşkun Kırca 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil ToközLü 

KAYSER! 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

[Oya kattlmtyanlar] 

Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRİ 
Abclülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 

Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NlÜDF 
Ruhi Soycr 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

TEKİRDAĞ 
Kemal Ncbioğlu 

TOKAT 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behicc Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Escngin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Alçın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
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Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç, 
Orhan Dengiz (B.) 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ I 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen I 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
tsmail Çataloğlu I 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan | 

Sadun Aren I 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker , I 
Aydın Yalçın 

İZMlR 
Şevket Adalan (L), 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanılıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkanl 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günesjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 
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MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şeraf ettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülıezoğ] u 
Süreyya Uhıçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

...y. 

M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğhı 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmliı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

» € » - « 

— 382 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1967 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
i l 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/710) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 205; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 853) [Dağıtma'tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/279; Cumhu
riyet Senatosu 1/705) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 194; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 855) 
[Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ye Bütçe Karma Komis
yonu raporuna »dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi l /29ğ; Cumhuriyet Sena
tosu 1/706) (Millet Meclisi S. Sayısı: 195; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 566) [Dağıt-

,ma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu! 
1/710) (Millet Meclisi S. Sayısı: 196;v Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 854) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/283; Cumhuriyet 
Senatosu 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı: 206; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 8'59) [Dağıt
ma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu rapora (Millet Meclisi 1/285; 
Cumhuriyet Senatosu 1/708) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 208; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 861) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
mosyanu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/286 j 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık-
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lan tezkereleri (Millet Meclisi 1/281; Cum
huriyet Senatosu 1/711) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 857) 
[Dağıtma tar ihi : 11 . 2 . 1967] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Se
natosu 1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı: 199; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 863) [Dağıtma 
tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 10. —• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; 
Cumhuriyet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 200; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
860') [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu Büt
çe Karma Komisyoaıu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 
1/716) (Millet Meclisi S. Sayısı: 202; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 865) [Dağıtma ta
rihi: 11 . 2 . 1967] 

X 12. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cırm-
(huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon' 
•başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 

Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 201; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 858) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Orman Gonel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karana Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı: 198; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 864) [Dağıt
ma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 204; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 856) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1967] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu 
1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 867) [Dağıtmia ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 I O / 
Topiantl:2 M Î L L E T M E C L t S l S. Sayısı : 1 0 4 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/279; Cumhuriyet Senatosu 1/705) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 855) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.2. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7108 -1/705 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 4 . 1 . 1967 gün ve 1/279 - 43 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1967 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (125) 

Kabul : 121 
Ret : 4 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1967 
Esas No. : 1/279 C. S. 1/705 

Nö. : 70 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

t Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1967 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydm Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : 2 I Q|J 
Topluk : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 9 3 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/290; 

Cumhuriyet Senatosu 1/706) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 566) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.2. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7109 • 1/706 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . 1 . 1967 gün ve 1/290 - 44 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1967 tarihli 28 nci Birleşimde aynen kabul olunan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (125) 

Kabul : 121 
Ret : 4 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1967 

Esas No. : 1/290 C.S. 1/706 
No. : 81 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1967 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütço Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
tsmet Sezgin 




