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Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suad Hayri 
Ürgüplü, 1962 Bütçe görüşmelerine başlanması 
münasebetiyle, açış demeci verdi. 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitirildi. 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

3 , 2 . 1962 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Aydın 

Suad Hayri Ürgüplü Fikret Turhanlıgü 
K â % 
Ordu 

Şevket Koksal 

« • » 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Fikret Turhangilı (Aydın), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
ye (başlıyoruz, 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu -(M. Meclisi 1/5, 
C. Senatosu 1/9) 

BAŞKAN — 1962 yıllı bütçe ıkanun tasarısı-
mm tümü üzeninde görüşmelere devam edliyonız. 
Bu arada Afyon Karahisar Senatörü Sayın In-
eeoğlu, Cevdet Erkut ve Karasapan arkadaşla
rımızın bir takrirleri vardır. Sayın arkadaşları-
anız bu takrirlerinde bütçe müaaikerelerliı devaonıait-
oa sözlü soruların gündeme .ailımmaımasmiin kana
ra bağlanmasını istiyorlar. Esasen sözlü sorular 
gündeme alınmamaktadır. Bu itibarla takriri 
oyunuza arz ediyorum. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü, buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; 1962 malî yılı büt§« taşanlarıma 

Karma Komisyonumuzda tetkiki vesilesiyle sarf 
edilen mesai dolayısiyle, dünkü oturumda, cemile-
kâr sözleriyle takdir hislerini beyan eden bütün 
senatör arkadaşlarımıza komisyonumuz adına 
en derin şükranlarımı arz etmek suretiyle söz-
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılı bütçesi, 
Anayasamızın 94 ncü maddesinde tâyin edilen 
müddet içerisinde Hükümet tarafından Türki
ye Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş ve Kar
ma Komisyonumuzda 20 . 12 . 1961 tarihinde in
celenmeye başlanarak aralıksız 40 gün devam 
eden çalışmalar sonunda, değişik şekilde hazır
lanan bütçe tasarısı ve mülhak bütçeler tasarı
ları bir mazbata ile Muhterem Senatonuza tak
dim edilmiştir. Yeni Anayasamızla, malî yıl büt
çeleriyle beraber millî bütçe tahminleri de Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, Hükümet tarafın
dan takdim «dileeek yeni bir müessese olarak 
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hükme bağlanacaktır. Millî bütçe tahminlerini I 
ihtiva eden ve Hükümet tarafından Bütçe Encü
menine gönderilen tasarı, rapor tetkik edilmiş
tir. Fakat-bu ne demektir? Bu hususta, fazla 
huzurunuzu işgal etmemek şartiyle birkaç cüm
leyle maruzatta bulunacağım. Türkiye'nin mil
lî kaynakları, «istihsal kaynakları bir yıl 
içinde elde ettiği gelirler, bir yıl içinde 
yapılan özel sektör ve kamu sektörü har
canılan yekûnu millî bütçe tahminlerini 
teşkil etmektedir. Hemen şurasını ilâve ede- I 
yim ki, bizde millî bütçe tahminleri, millî gelir 
hesaplamaları ve millî harcama hesaplamaları 
son 15 seneden beri etüt ve tesbit edilmeye ça- I 
lışılan yeni bir konudur. Şunu kabul etmek lâ-
zımgelir k i ; bu hususta, henüz ileri seviyede ha- I 
kikatı ortaya koyacak katî rakamları elde ede
cek şekilde teşkilâtımız mevcut değildir. Bu ko- I 
nudaki çalışmalarımız yeter seviyeye maalesef I 
ulaşamamıştır. Dün muhterem senatörlerin pek I 
çoğu bu kürsüden bütçe tahminlerine aidolan, I 
yatırımlara esas olan istatistik rakamlarının ki- I 
fayetsizliğini haklı olarak tebarüz ettirdiler. Fil
hakika pek muhterem senatör arkadaşlarım, Büt- I 
çe Encümeninizde de bu rakamların kifayetsiz- I 
ligi üzerinde etraflı şekilde duruldu. Bu rakam- I 
lara dayanılarak tesbit edilen hedeflere ulaşma- I 
mn imkânsızlığı, bâzı ahvalde insanı şaşırtan I 
neticelere varılabileceği tesbit edildi. Onun için I 
daha bu konuda Devletçe, milletçe çok çalışmak I 
lâzım geldiği hususunu da ayrıca Karma Komis- I 
yonumuzca tesbit edilmiş bir vakıa olarak Yüksek 
Huzurunuzda arz etmek isterim. I 

Şimdi, Türkiye'nin millî istihsal kaynakları, 
millî bütçenin istihsal kaynakları tasarısında şu 
şekilde gösterilmektedir. 45 milyar 66 milyon li
ra çeşitli istihsal sektörlerinden elde edilen hâ
sıla. 5 milyar 300 milyon lira vasıtalı vergiler tu
tarı. Yekûn 50 milyar 366 milyon lira. Buna bir 
yıl içerisindeki aşınma payı olan 2 milyar 295 mil
yon lirayı da ilâve edersek yekûn, 52 milyar 
661 milyon liradır. 

Gayrisâfi millî gelir : Buraya 2 milyar 250 
milyon liralık ithalât fazlasını da ilâve edersek 
tabiî kaynaklarımızın yekûnu 54 milyar 780 mil
yon lira gözükmektedir. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bu millî gelir hesaplamalarında esas alı
nan rakamlar hakikaten gerçeği ifade edip et
mediği üzerinde haklı bir tereddüt vardır. Bu 
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bakımdan bu konuda esaslı prensiplere ve ras
yonel bir çalışmaya istinat etmek suretiyle hük
me medar olacak esaslı rakamlar elde etmeye ma
tuf gayretler sarf etmekte devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 54 milyar 780 milyon 
liralık millî gelir kaynaklarına mukabil yaptı
ğımız harcama, Devletçe, milletçe yaptığımız 
harcama yekûnu, filhakika 54 milyar 798 milyon 
lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunun 
5 milyar liralık kısmı yatırımlara, 3 milyar 450 
milyon liralık diğer bir kısmı hususi yatı
rımlara, yekûn 8 450 000 000 eder. 7 milyar 960 
milyonu âmme harcamaları, 38 milyar 384 mil
yonu vatandaşların bir sene içindeki istihlâk 
harcamaları yekûnu olmak üzere bu suretle Ana
yasanın 94 ncü maddesine göre Hükümetçe ha
zırlanıp Büyük Meclise sunulan millî bütçe tah
minleri 54 milyar 798 milyonu harcama, 54 mil
yar 780 milyon lirası kaynak olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, dün burada söz alan 
muhterem hatipler 1962 bütçesi vesilesiyle fikir
lerini beyan ederken; bizim, encümen olarak tes
bit edebildiğimiz şudur ki ; 1962 yılı bütçesi 
denk mi dir, açık mıdır? 

1962 bütçesinin tetkiki dolayısiyle Türkiye'
de bir enfilâsyonist cereyan, malî politikada en-
filâsyonist gidiş, doğacak mıdır, doğmıyacak 
mıdır? 

Bilhassa yatırımları ve bütçe masraflarını 
karşılamak için lâzım olan kaynakları 'sıh
hatli Ibir şekilde elde edebilecek miyiz, tahmin
ler tahakkuk edebilecek midir ve bu kaynak
ları temin edecek 'olan vergi reformu nasıl 
gerçekleştirilecektir? Bu konular üzerinde is
tisnasız bütün arkadaşlar ısrarla durdular ve 
fikirlerini beyan ettiler. Filhakika muhterem 
arkadaşlarım, 1962 yılı bütçesinin encümeni
mizde görüşülmesine başlandığı günden itiba
ren encümen âzalarının hepsi ve encümen 'mü
zakerelerine katılmış olan sayın senatör ve 
milletvekillerinin hepsi aynı konular üzerin
de çok esaslı mütalâalar serd etmişlerdir. Büt
çenin denk olup 'olmadığı, enflâ'syonist bir 
gidişe sebebolup 'olmıyacağı, vergi reformu, 
yatırımlar konuları derinliğine, genişliğine in
celenmiş, tetkik edilmiştir. 

Muhterem Senato üyelerinin bütçenin denk
liği meselesi üzerinde görüşümüzü arz et
mek dsterm 
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Değerli arkadaşlarını, 1962 yılı bütçesi

nin denk bir seviyede tutulması, masrafla
rın Devletin normal varidatı ile karşılanma
sının temini ve enflâsyonist malî bir politika
ya gidilmemesi hususu encümeııimizce ittifak
la. görüş birliğine varılan bir konu olmuştur. 

'Bütçe masrafları Hükümet teklifinde 10 
milyar 1 milyon lira olarak gösterilmiştir. 
Bütçenin komisyonda tetkiki sonunda bütçe 
masrafları 10 milyar 114 milyon liraya çı
karılmış bulunmaktadır. Yapılan 113 milyon 
liralık zammın sadece cüzi hir miktarı cari 
masraflara, bakiye kalan kısmı da tanıamiyle 
yatırım bütçelerine tahsis edilmiştir. 

10 milyar 114 milyon liralık masraf kar
şısı n-d-a Devlet varidatı, normal varidat ve 
fevkalâde kaynaklar olmak üzere iki kısma 
ayrılmıştır. Fevkalâde kaynaklar içerisinde 
500 milyon liralık tasarruf bonoları, 1 milyar 
"200 milyon lirası da dış yardım kredileridir. 
İUı suretle bütçe varidatı ve bütçe masrafları 
denk bir 'hale getirilmiştir. Fakat Hükümet
çe yapılan ta'hminlere göre bütçe 113 milyon 
lira fazlasiyle encümende tesbit edilmiştir. 
Dün Saym Maliye Bakanı, hurada, beyanat
ta bulunurken dediler ki : 

«Klâsik mânada 1962 yılı bütçesi açıktır» 
Öyledir. Filhakika, klâsik maliye ve iktisat 
kitaplarından okuduğumuz mânada bizim, 
1962 yılı bütçemiz 1 700 000 000 lira acıktır. 
Ama şu mânada Devlet bütçesi muvazenelidir : 

Eğer, bir 'bütçede meydana gelen normal 
varidatın karşılanması' imkânı -olmıyau mas
raflar normal Merkez Bankasına müracaat et
meden ve zorlanmadan elde edilen istikraz
larla karşılanabiliyorsa bu bütçeyi iktisadi ve 
modern, mânada denk 'bütçe olarak sayabili
riz. Bu görüş, bilhassa, 1930 dan sonra yapı
lan ibütün Devlet bütçelerinde, istikrazla ka
patılma imkânı hâsıl 'olan bütçeler denk büt
çe olarak tavsif edilmeye başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, normal Devlet va
ridatı, tahmin edilen 'seviyeye ulaşacak mı
dır'? Bu konu da encümenimizce tetkik edil
miştir. Filhakika 10 milyar 114 milyon lira
ya yaran istikrazlar ve diğer yatırımlarla va
ridatın normal Devlet gelirlerine taallûk eden 
kısmının, taÜıminlerde olduğundan biraz aşa
ğı seviyede renlizc edebileceği, tahakkuk 
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edebileceği hiTsusu Karma Komisyonumuzda 
nazara alınmıştır. 10 milyar 114 milyon liralık 
Devlet varidatının 300 - 350 milyon lira daha 
aşağı bir seviyede -tahakkuk etmesi normal 
bir husustur ve encümende derinliğine, geniş
liğine yapılan tetkiklerde tahminimiz bu mer
kezdedir. Muhterem General Ataklı'nın bu
rada dün ifade buyurdukları gibi, 350 - 400 
milyon liraya yaklaşan 'bir varidat azlığj 
bu bütçede aşırı bir 'bütçe açığına söhebiyef 
verecek mahiyette değildir. Sebebini arz ede
yim. 10 milyar 114 milyon lira olarak tesbit 
edilen Devlet masraflarının ve cari masraf
ların yekûnu da son san timine kadar realrze 
edilemez. Bundan evvelki 'bütçelerde oldu
ğu gibi 1962 yılı 'bütçesinde de konulan tah
sisatların son santimine kadar 'harcanmıyacağı 
ve bınmn vasati olarak yüzde 2,'5 - 4 ü ara
sında değişen bir ni'sibet dâhilinde her sene 
tasarruf edileceği ve tahsisatların kullanılma
dan iptal edileceği bir vakıadır. 

Bu itibarla şu hususu bilhassa ifade etmek 
isterim, ki, eğer Devlet varidatını normal ola
rak 9 milyar 700 milyon lira civarında bulu
nursa, masrafları da o seviyede tutabilirsek 
1962 bütçesi denk bütçe olarak kapanabilir; 
hesabı katiler sonunda, eğer 1962 yılının mas
rafları 9 milyar 700 milyon liranın üstünde ta
hakkuk eder ve yıl içerisinde bilhassa her za
man yapıldığı gibi, zam kanunları getirilmek 
suretiyle masraf artırma yoluna gidilecek olur
sa pek tabiî olarak bütçe açık verir. Ve bu 
bütçe Devleti enflâsyonist bir politikaya ata
bilir. Bu sebeple bugün tesbit edilmiş olan 
bütçe masraflarının, tesbit edilen seviyeyi aş
maması hususunun temin edilmesini ve bu hu
susa Muhterem T. B. M. M. nin aynı şekilde 
titizlikle riayet etmesi lâzımgelen bir vecibesi 
olduğuna kaaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü olarak şurasını arz edeyim M; Parlâ
mentoya verilmiş olan masraf kanunlarının 
bugünkü yekûnu i milyara varmıştır. Bunlar 
kanunlaşacak olursa 1962 bütçemiz olduğu gi
bi 1963 ve 1964 bütçelerimiz de açık vermekten 
kendini kurtaramaz. Türk ekonomisi için bu
nun büyük bir yük teş'kil edeceğine kaaniim. 
Onun için masraf kanunları tekliflerini tetkik 
ederken, bunu kanunlaştırmak için çalışırken. 

- m 
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bütçeye tahmil edeceği yükleri, bütçenin denk
liğini bozup bozmıyaeağını bir an olsun gözden -
uzak tutmamak, milletvekilleri olarak ve sena
törler olarak en büyük amacımız olmalıdır. 
Bunu bilhassa komisyon raporumuzda da sa
rahaten arz ve ifade etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın Mali
ye Vekili ifade buyurdular; biz de Bütçe 
Encümeninde filhakika tetkik ettik, 10 mil
yar 114 milyon liraya çıkan masraf bütçesi 
elastikiyetini kaybetmiştir. Bunu sarahaten 
ifade etmekte fayda vardır. Çünkü 10 milyar 
114 milyon bütçenin 6 milyar 783 milyon lira
lık cari masraflar bölümü katılaşmıştır, don
muştur. Şu veya bu siyasi iktidarlar buna 
başka bir istikamet vermek ve üzerinde ta
sarruf yapmak iktidarında değillerdir. Yap
tığımız hesaplamalara göre, cari masraflarda J 
bütçenin ancak 300 - 400. milyonluk bir kısmı 
üzerinde hükümetler kendi siyasi görüşlerine j 
muvazi olarak bir değişme yapması imkânına ' 
sahiptirler. Bunun dışında cari masraflar | 
bütçesi donmuştur. I 

Bundan başka, yatırımlar bütçesinin; Büt- ! 

çe Komisyonunuzun tesbit ettiği 3 milyar 330 
milyon liralık yatırım bütçesinin; yaptığımız 
hesaplamalara göre,, 2 milyar 350 milyon lira
lık kısmı keza donmuştur. Bunu hükümetlerin 
siyasi ve iktisadi görüşleri neticesinde şu ve
ya bu istikamette kanalize etmeleri mümkün 
değildir. Bu husus Bütçe Encümeni raporun
da sarahaten ifade edilmiştir. Yani bu istika
metlerin tâyin edilmesine hükümetimizce im
kân yoktur. Yalnız yatırım bütçesinde 1 mil
yar liralık serbest bir imkân kalmaktadır. De
mek ki bütçeler üzerinde esaslı değiştirmeyi 
yapmaya bugünkü kanunlar içerisinde mümkün 
görmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun neticesi esas
lı bir dâva ile karşı karşıya geldiğimiz hususu 
da Bütçe Encümeninde tesbit edildi. Devlet 
teşkilâtında reorganizasyon, personel dâvasının 
halli ve vergi reforaıu yapmak meseleleri en 
âcil meseleler olarak gözümüzün önünde dur
maktadır. Vergi reformu konusunda muhterem 
senatörler gayet kıymetli fikirler ileri sürdüler. 
Doğrudur; bugün Türkiye 'de vergi adaleti tam 
mânasiyle sağlanıyor denilemez. Verginin sa
dece Devlet masraflarına karşılık olmak üzere 
Hükümetlerin eline imkân sağlıyan bir finans-
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man kaynağı olarak yapılan tarifi bugün için 
kıymetini kaybetmiştir. Vergi, aynı zamanda 
Devletin ve milletin fertleri arasında gelirleri^ 
adilâne bir şekilde tevziine medar olacak ve bu 
fonksiyonu ifa edecek bir karakter taşımalıdır. 
1949 dan itibaren yapılan vergi reform hareket
lerinin fiilen Türk ekonomisi ve Türk Milleti 
üzerinde müsnet tesirleri olmuştur. Ama bu kâ
fi değildir. Vergilerimizde istisnalar ve muafi
yetler çoktur. Bilhassa vasıtasız vergilerde nis-
fbet, namuslu mükellefler için çok ağır seviye
lere çıkmıştır. Vergi kaçakçılığı da bu nisbette 
fazladır. Buna çare arıyacağiz; Hükümet çare 
aramak mecburiyetindedir. Vergi kaçakçılığım 
önleyici tedbirlere bilhassa Hükümetlerin tezel-
den tevessül eylemesi buna ait kanunları B.M.M. 
ne takdim etmesi yerinde olur. Encümende 
bu hususlar incelendi. Her stene biraz daha ar
tan Devlet masraflarını karşılamak için yeni 
vergilerin konulup konulmıyacağı hususu da 
muhterem arkadaşlar, Karma Komisyonda mü
zakere konusu edildi. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi vasıtasız vergilerin nispetlerinin yüksek 
olması sebebiyle, nisıbetlerin ayarlanması ve bu 
vergilerin randımanının. artırılmasına imkân 
yoktur. O halde verginin müessir kontrol va
sıtalarını temin etmek, tatbik mevkiine koy
mak lâzımdır. Verginin bilhassa kendi ken
dini kontrol edecek müesseselerini kurmak lâ
zımdır. Verginin küçük tranşlarda nisbetleri-
ni azaltmak lâzımdır. Bendeniz bu konuda bi
raz mesai sarf etmiş bir arkadaşınız olarak 
arz edeydim -ki, aşağı kademelerde aşırı vergi 
uygulamak mükelleflerin vergiye karşı muka
vemetlerini artırmaktadır. Düşük kazançlar 
üzerinde aşaoı nisbette vergi uygulamak yolun
da yanılan reform yerinde olmuştur. Buna mu-

I kabil 30, 60, 70 bin lira üzerinde yapılan vergi 
! zamları ile bu matrah üzerinden vergi veren 

vatandaşları mukavemete sevk etmiştir. 
I Bizde vasıtalı vergiler, az kazançlı vatan

daşların geçim seviyeleriyle mütenasibolmıya-
cak şekilde yüksektir. Burada dün Niyazi 

I ' A<nrnasiı arkadaşımız ifade buyurdular; çay 
ve kahve vergilerinde azaltma yapmak lâzım-

I dır gibi... Bendeniz sarahaten ifade edeyim ki, 
I bu vergilerde bir indirme yapmaya bugünkü 
j 'bütçe durumu müsait değildir. İstihlâk vergi-
ı lerinde bir artma temayülünü önliyebilirsek, bu 
• kâfidir, tndirme yapma ıbir hayal olur. Bu 
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itibarla temennilerinin gerçekle bir alâkası ol
madığı kanaatindeyim. 

•Vergilerin randımanının artırılmasının bir 
müessir vasıtası da servet beyanıdır. Servet 
beyanı hakkında dün söz alan hatip arkadaşla
rımız pek çeşitli fikirler beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar Bütçe Encümeni ra
porunda da ifade edildiği üzere, komisyonda 
bu konu derinliğine incelendi, bundan emin 
olunuz. Servet beyanı, Türk vergi sistemine 
1949 senesinde alınmak istendi olmadı, ondan 
sonraki reformlarda da nazara alınmadı. Ge
çen sene 193 sayılı Kanunda yapılan tadilâtla 
servet beyannamesi müessesesi, Türk vergi 
sistemine girdi. 

Mulhterem arkadaşlar, bu müesseseyi mu
hafaza etmeye mecburuz. Müessesenin ihdas 
ediliş zamanı iyi seçilmemiş, psikolojik reaksi
yonlar yaratmış olan servet beyanı müessesesini 
bu şekilde sert göstermeye lüzum yoktu. 
Şurasını ifade edeyim ki, 1950 yılında bu be
yan esasen vardı. Çünkü bir tüccar yıllık ge
lir beyannamesini ticari kazancına ilâveten, 
varsa gayrimenkulunu, yerini, yıllık gayrisâfi 
(hasılatını esasen vergi dairesine bildirmekle 
mükelleftir. Bu şekilde esasen 10-12 seneden 
beri servet beyannamesi zaten tatbik edil
mekte idi. Şimdi buna karşı aşırı bir muka
vemet göstermek yersizdir. Burada yalnız 
noksan olan şu idi : Bir tüccar bütün aktifini 
pasifini, menkul sermayesinin yerinin bildirdik
ten ve gayrimenkul sahipleri de menkul serma
ye sahipleri de aynı zamanda şirketlere iştirak 
ettiklerini zaten beyannameye ekli olarak bil
dirdikten sonra, geriye kalıyor yüzde 2-3 nis-
betinde bir fark... Bunu bir mesele yapmak ve 
bunun yeni bir vergi doğuracağı evhamına 
kapılmak doğru değildir. Bu aslında tehlike
li bir müessese de değildir. Ekonomiyi tahribe-
der derecede sert bir müessese de değildir. Ge
lir Vergisinin randımanını artırmak için, bu re
jimi kabul etmiş olan memleketlerde istisna
sız tatbik edilen bir müessesedir. 

Muhterem arkadaşlarım; şurasını sarahatle 
ifade edeyim ki, bu müessesenin aynen muhafa
zasında zaruret vardır. Bilhassa 193 sayılı Ka
nunla ihdas edilen bu müessesenin tatbik za
manı iyi seçilmemiştir. Kanunun Eesmî Gaze
tede neşri tarihi 6 Ocak 1961 dir. Kanunun 
kabul tarihi 30 . 12 . 1960 yürürlük tarihi ise 
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1 . 1 . 1961 dir. Yani tüccarlar defterlerini ta
mamlayıp bilançolarını çıkardıktan 6 gün 
sonra beyanda bulundular. Bu arada daima 
geniş mikyasta hatır bonosu muameleleri ya
pılmış ve hakikatte alım salım olmadjğı halde 
ticari senetler imzalanmak suretiyle banka 
hatır bonoları ihdas edilmiş ve bu -suretle tüc
carın kredisi artmıştır. Fakat alım satıma 
taallûk etmediği için bu muameleyi deftere 
kaydetmemiştir. Bankalardan borç alma du
rumunu istediğimiz takdirde defterde olmıyan 
bir muameleyi göstermekle karşı karşıya kal
maktadır. En büyük mahzur bu telâkki edil
miştir. Alınmış olan beyannamenin bir de
faya mahsus olmak üzere iadesi ve önümüz-
deiki yıl başından itibaren bu müessese hü
kümleri dairesinde beyan alınması meseleyi 
gayet sarih bir şekilde halleder kanaatinde
yim. 

Mulhterem arkadaşlarım, vergi reformu 
meselesinde S ay m Mehmet İzm en ve Sayın 
Kâzım Yurdakul arkadaşlarını Ihesap uz
manları üzerinde durdular. Haklıdırlar. Haki
katen Türkiye'de müessir bir vergi kontro
lünü yapmak ve vergi randıman m artırılma
sını temin etmek için bu gibi müesseselerin 
kurulması lâzımdır. Ama buna kısa zamanda 
büyük ümitler bağlamak da yensiz olur. Bu 
müesseselerin .'kuruluşunda büyük dikkat ve 
itina göstermek ve en iyi elemanları imtihanla. 
seçmek suretiyle temin etmek; vatandaşlarla 
maliyenin iş birliği esasına, göre, serbest he-
'sap uzmanları müessesesini kurmakta, fayda, 
vardır. Ama bir sene içinde 150 kişiye aynı 
salâhiyeti Verirseniz 'müessese 3 sene sonra 
dejenere olur. Diğer memleketler 'tatbikat
larında görüldüğü gibi, bizde de her «ene mah
dut sayıda 20 - 25 - 30 iyi yetiştirilmiş eleman
ları almak suretiyle vergi randımanı artırılır 
ve bu müessese bizde de faydalı hizmet göre
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım, dün Sayın. Gene
ral Ataklı bütçenin şekli bakımından noksan 
olduğunu ifade buyurdular. Doğrudur. Fil
hakika Bütçe Encümeninde yaptığımız 30 - 35 
günlük tetkikler Devlet bütçesini derinliği
ne nüfuz etmeye ve murakabe etmeye imkân 
vermemiştir. Bu hususta bir reform yapma
ya mecburuz. 
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öyle kalemler vardır 'ki, 20 - 30 milyon li

ra tahsisat konmuştur nereye sarf edilir, 'han
gi hizmeti görür, Hükümet 'bunu ne maksat
la koymuştur, tesbit etmeye imkân yoktur. 
Program bütçe esasına göre hazırlanmış 
Devlet bütçelerinin bundan sonra da
ha tetkiki ,kolay olarak parlâmento üye
lerinin anlıyacağı bir hale gelmiş bir büt
çenin Meclise sevk edilmesinde fayda vardır. 
Bunun için de şartlar şunlardır; Muhasefoei 
Umumiye Kanunu değiştirilmelidir. Bütçeye 
taallûk eden kanunlar değiştirilmelidir. Ayni 
kontrol müessesesi getirilmelidir. Divanı Mu
hasebatın kontrolü, şeklî kalmaktadır. Hizme
tin maksadına uygun olarak paranın sarf 
edilip edilmediğini kontrol edecek yeni mües
seselerin ihdasımda fayda vardır. Bunları, en
cümenimizin tesbit ettiği bir görüş olarak, 
esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına bir tkarar sureti halimde arz ve ta-
lebetmiş bulunmaktayız. Divanı Muhasebat 
ve Umumi Murakabe Heyetinin T. B. M. M. 
sine bağlı olmaları sebebiyle, Meclis Başkan
lığına arz etmiş bulunmalktayız. 

Dün Sayın Mucip Ataklık İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve îktisadi kamu hizmetleri fi
nansmanından bahsettiler ve bunlara yapıla
cak 1 milyar 400 milyonluk finansmanın kay
nağı ve bunun teferruatının verilmediğini ifa
de buyurdular. Filvaki biz de Bütçe SKomis-
yonu olarak bu rakam üzerinde tereddüde 
düştük ve Hükümetten gerekli izahat talebet-
tik. Kendileri verdikleri izahatta 1 milyar 421 
milyon lira tutan îktisadi Devlet Teşekkülleri 
yatırım finansmanı iç ve dış kaynaklarının 
1.400 milyon lira olduğu, bunun önümüzdeki 
günlerde realize edileceği, dış yardımlar kar
şılığının bütçe hasılatına kaydedilmesi sebe
biyle, îktisadi Devlet Teşekkülleri tahsisat
larının ne şekilde temin edileceği hususlarının 
Hükümetçe teferruatiyle anlatıldı. Sayın Atak-
lı'nın tereddüdettiği 400 milyon liralık kısım 
ise, önümüzdeki günlerde realize edilecek dış 
krediler karşılığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Amiral Ne
cati özdeniz lütfetmiş, Bütçe Encümeni rapo
runu tetkik buyurmuşlar, esaslı noktalan bu
rada tebarüz ettirdiler. Haklıdırlar. Bugün 
Devletin personele verdiği para sadece birin-
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ci, ikinci kısımdaki özlük haklara ait fasıllar
da değildir. 4 ncü kısımda birçok namlarla 
açılan fasıllardan da personele ödeme imkânını 
hükümetler elde etmiş bulunmaktadırlar. Bu 
fasıllarda geniş mikyasta personel hakları 
ödenmektedir. Bununla baremin prensip ve 
esasları ihlâl edilmektedir. Bunu Parlâmento
nun seçkin üyeleri huzurunda ifade etmeyi va
zife bilirim. Bunu halletmek, personel rejimi
ni ıslah etmek için, Devlet Personel Kanunu
nu hazırlamak, B. M. Meclisinden geçirmek 
ve tatbika koymak lâzımdır. Reorganizasyon 
denilen müessese, yalnız yeni kadrolar ihdas 
etmek veya sadece bâzı kadroları tasfiye et
mek mânasında anlaşılmamalıdır. Hizmete gö
re mütenasip bir ücret tesbit ettikten sonra, 
personel arama davasıdır. Hizmetin ne oldu
ğunu tesbit edeceksiniz, kaç kişi hangi ücretle 
bunu mükemmel bir şekilde yapabilir, bu tes
bit edildikten sonra hizmete göre reorganizas-
yona tâbi tutacaksınız. Bugün şurasını ifade 
edeyim ki, merkez dairelerinde, Bakanlıklar
da kadro şişkinliği /vardır ve bu aşırı derece
dedir. Buna mukabil taşra teşkilâtı zayıftır. 
Aslında Türkiye'de Devlet personelinin adedi 
azdır. Ama merkezde fazladır. 

Bütçe Encümeninde Türkiye'deki personel 
dağılışı vekâletler itibariyle tetkik edildi. 
Mevzuubahsedilen Devlet personelinin % 80 e 
yakın bir kısmı Millî Eğitimde, Jandarma ve 
Emniyet ve bu gibi kaçınılmasına imkân bu-
lunmıyan zaruri hizmetlerde çalışmaktadırlar. 
Personel adedi önümüzdeki yıllarda daha da 
artacaktır. Zira millî eğitim dâvamız henüz 
tamamen halledilmiş değildir. Köyde ve şehir
lerimizde öğretmenler eksiktir. Önümüzdeki 
10 yıl içinde en az 40 bin öğretmene ihtiyaç 
vardır. Emniyette de durum aynıdır. İstanbul 
Emniyet teşkilâtı istanbul nüfusuna nisbetle, 
Paris'teki teşkilâtla mukayese edilirse, Paris'-
tekinin yirmide biridir. Şu halde personele ih
tiyaç vardır. Fakat kaliteli personele ihtiyaç 
vardır. Alman personel de kendisini tatmin 
edecek ücrete kavuşturulmalıdır. Dâva budur. 
Bunun hal şeklini bulmaya mecburuz kanaatin
deyim, 

Yine burada bahis mevzuu edildi muhte
rem arkadaşlarım, % 15 memur zamlarını bu 
bütçeye sığdıramadık. Yine bu bütçeye sığdı
ramadığımız diğer bir masraf da, kanunen 
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Devletin ödemeye mecbur olduğu Şeker Şir
keti zararlarıdır. Bunu da teSbit ettik. Şunu 
da kabul etmek lâzımdır ki, Devletin imkân
ları dâhilinde bütün kanuni masrafların Dev
let bütçesine girmesi prensibinde Hükümet ka
rarlıdır. Bundan evvelki Hükümet de kararlı 
idi. Bu yolda geniş ilerlemeler vardır. Bu mut
laka önümüzdeki bir iki yıl içinde temin edil
melidir. Bütün hizmetlerin karşılığı bütçeye 
konmalıdır. 

Şimdiye kadar Ziraat Bankası sermayesine ait 
son 7 sene içinde 890 milyon liralık bir ödeme 
eski üeret ödeme tabiriyle ifade edeyim ki, 
tedavülde bulunmaktadır, gecikmiştir. Ziraat 
Bankası gibi Türkiye ziraatinin yegâne kredi 
kaynağı olan bir müessesenin 890 milyon lira 
kadar malî imkânlarını zayıflatmak pahasına, 
Devlet mecburiyetini yerine getirememiştir. Bu
gün 160 milyon lira bu bütçeye koymak sure
tiyle bu yolda bir ilerleme vardır ve yapılacak
tır. önümüzdeki yıl Emekli Sandığının içinde 
bulunduğu vahim malî durumun izale edilmesi 
zaruridir. Muhterem arkadaşlar, encümenimiz
de tetkik konusu olan 1 milyar 400 milyon lira
ya yakın Emekli Sandığı açığı vardır. Şunu 
esefle belirteyim ki, 1980 senesinde Emekli San
dığının kaynakları sıfıra iniyor. Parlâmento 
üyelerinin bu konuda nekadar titiz oldukları 
bundan kısa bir zaman evvelki bir kanun müza
keresi sırasında görüldü. Gayretler sarf etmedi
ğimiz anda bugünden sonra emekli olacak ve 
emekliye dâhil vatandaşların emekli istihkakla
rı tehlikeye girmiştir, tehlike çanları çalıyor. 
Bunun için bu müesseseyi içinde bulunduğu sı
kıntıdan kurtaracak tedbirleri vakit geçirme
den ittihaz etmeye mecburuz kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu 
fazla işgal etmek istemem. Dün burada 1962 büt
çesi vesilesiyle fikir beyan eden arkadaşlarımı
zı encümen adına verilmesi lâzımgelen cevapla
rımı arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 1962 bütçesinin Türk milletine ve Türk 
vatanına hayırlı ve uğurlu olmasını' diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ŞEFÎK İNAN (Çanakka

le Milletvekili) — Sayın Başkan ve sayın sena
törler; dün bu kürsüde partileri veya kendi ad
larına konuşan sayın senatörlerin hepsini dik-
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katle dinledim; Hükümet olarak dikkatle din
ledik. Yapılan konuşmalara, ileri sürülen 
mütalâalara peşinen teşekkürlerimizi suna
rız. Ancak, bu konuşmalar, ileri sürülen 
mütalâalar, yapılan tenkidler bizim İçin çok is
tifadeli olmuştur. Bize ışık tutucu mahiyettedir. 
Bu itibarla, tekrar tekrar teşekkür ederim. 

Bu konuşmaları tam metinden dikkatle ince
ledik. Şimdi söz alış sırası itibariyle arkadaş
larımın temas ettikleri noktalarda cevaplarımı 
arz edeceğim. İlk söz alan arkadaşımız Sayın 
Niyazi Ağırnash, 1962 bütçesinin bâzı ciddî hiz
met tertiplerine yeteri kadar tahsisat konulma
mış olduğunu belirt.tiler. Misal olarak da sağlık 
hizmetlerinin sosyalizasyonu mevzuunu ileri 
sürdüler. Filvaki Hükümet bütün Devlet hiz
metlerine gereği 'kadar' tahsisat koymak için 
elinden gelen gayreti sarf etmiştir. Karma Büt
çe encümenimiz de aynı gayretleri sarf etmiştir. 
Yalnız memleketin ihtiyaçları o kadar büyük
tür ki, bu ihtiyaçlar karşısında imkânları da göz 
önüne alınca çaresizlik içinde bâzı hizmetlere 
yeteri kadar tahsisat1 konulmaması zaruretiyle 
karşı karşıya kalınmaktadır. 

Hükümetiniz bütçe çalışmalarına başlarken 
bakanlıklardan gelen taleplerin ulaştığı mikta
rın 14,5 milyar lira olduğunu görmüştür. Fakat 
bunun karşısında Bütçe Komisyonu, imkânları
mızın çok daha düşük olduğunu nazarı itibare 
alarak, ne kadar zaruri olursa olsun, bâzı mas
raflardan kısmak durumunda kalmıştır. Bu ba
kımdan arkadaşımız ileri sürdüğü bu mütalâa
sında haklıdır. Fakat memleketin imkânları, 
maalesef bütün ihtiyaçları gereği gibi karşıla
mak imkânını vermemektedir. 

Sayın Niyazi Ağırnash arkadaşımız; millî 
savunma hizmetlerini içine alan aynî yardımın 
bütçelere intikali temin edilmelidir, teşriî mura
kabeye imkân verilmelidir, buyurdular. Filvaki, 
bütçenin teşriî murakabeyi daha fazla mümkün 
kılacak şekilde tertiplenmesi bir zarurettir ve 
Hükümetiniz önümüzdeki yıllar için bu istika
mette çalışmalar yapacaktır. Muhasebei Umu
miye Kanunu eskimiş bir kanundur, günün şart
larına intibak ettirilmesi lâzımdır. Bakanlıkta 
bu konuda yıllardan beri yapılmış olan çalışma
lar vardır. Muhasebei Umumiye Kanunu bize 
bu imkânları sağliyacaktır. Yani teşriî mura
kabeyi artırıcı imkânları sağliyacaktır. Hattâ 
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0 derece sağlıyacaktır ki, sadece bütçenin ha
zırlanması, takdimi kabulü sırasında değil ka
bul edilip icrası sırasında da teşriî murakabeyi 
artırıcı birtakım tedbirler ihtiva etmektedir. 

Hepiniz biliyorsunuz, bütçeler Büyük Mec
liste kabul edildikten sonra Kesinhesap Kanun
larına gelinceye kadar bütçenin nasıl icra edil
diği Meclislerce âdeta meçhul kalır. Yeni geti
receğimiz Muhasebei Umumiye Kanunu, dörder 
aylık icra raporları şeklinde yeni bir müessese 
getirmektedir. Yani 4 aylık devre içinde bütçe 
nasıl icra edilmiştir, hangi işlere başlanılmıştır, 
başlanamamış işler var mıdır, neden başlanama
mıştır hususunda Büyük Meclise gerekli malû
mat arz edilecektir. Böyle bir teşriî murakabe 
bütçenin icra safhasında dahi yapılmış olacak
tır. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı 3,5 milyar civarında 
yatırım imkânı memnuniyet bahşoîinakla beraber, 
bu rakamda istimlâk, millî savunma yatırımları, 
•taşıt aılımıa talhs&satı cıfctiiktan sorum,, geıliye kattan 
aneaık 1 milyar 200 milyon lira yalturun imkânı 
veıımektefd'iir. Arz eJtltdğiım rataniLaırda görüş 'İhti
lâfı var zianınediyorusni;: Maden einıerjıi saılıasındıa 
1 milyar 535,5 milyon lira, ulaştırma sahasında 
981 milyon lira, imar, iskân sahasında 273 mil
yon lira, turizm sahasında 741 milyon lira, millî 
eğitim sahasında, 422 milyon lira, sağlık saha
sında 56 milyon lira, ticaret sahasında 45 mil
yon lira, bahis buyurdukları maddeleri içine alan 
çeşitli yatırımlar sahasına • 455 milyon lira gir
mektedir. Böylece buyurdukları gibi geri ka
lan yatırımlar 3 milyarın üstündedir. 

Ayrıca buyurdular ki, âzami verim almak 
için ödemeler aylara taksim etmek suretiyle 
programlaştırılsm. Bu tavsiyeye biz Maliye Ba
kanlığı olarak daha önceden uymuş bulunuyo
ruz. Daha bütçe yılma girmeden bu mevzuda 
plânlarımızı hazırlamaktayız. Biraz sonra bir 
vesile ile tekrar arz edeceğim. 

Yatırım harcamalarımıza da malî yıla girer 
girmez başlamak kararındayız. İstiyoruz ki, ya
tırım harcamalarımız, ekonomiye muhtaç oldu
ğu canlılığı bir an evvel getirsin. 

Yine Sayın Ağırnaslı arkadaşımız Devlet 
İktisadi Teşekküllerinin hem işletmecilik, hem 
de muhasebe bakımından murakabeye ve bir re-
organizasyona tâbi tutulmalarının zaruretini ifa
de ettiler. Bu husus Hükümetinizin başlıca meş-
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galeleri arasındadır, bu işe başlamış bulunuyo
ruz. GereMii .kanfunilıaırın mümkün olan süratle Bü
yük Meclise sunulacaktır. Bu yıl içinde İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyon işi
ni her halde tamamlıyacağız. Gelirler mevzuu
na temas buyurdular. Temas ettikleri noktala
rın heyeti umumiyesine şöyle arzı cevabedece-
ğim. 

Vergi sistemimiz, tümü itibariyle, esaslı bir 
inceleme konusu teşkil etmektedir. Bu inceleme
lerin ve çalışmaların sonucu yakında kanun ta
sarıları halinde-huzurunuza gelecektir. Bu ıslah 
çerçevesi içinde sosyal adalet sağlanacaktır. Ge
lir kaynağı yönünde mümkün dis'tribüsyon sağ
lanacaktır. Asgari geçim indirimi, bir taraf
tan bütçe imkânlarına, bir taraftan da Anaya
sanın herkesin malî imkânları nisbetinde vergi 
ödemesi prensibine uygun şekilde ayarlanacak
tır. 'Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin nisbeti, mem
leket realitelerine ve ihtiyaçlarına ve aynı za
manda bu mevzudaki doktrinci prensiplere in
tibak edecek şekle ifrağ edilecektir. Bir yandan 
çeşitli vergi kaçakçılığının yalnız kaba incele
meye müessir hale getirilmesi imkânları sağla
nacak, servet beyanını bu mevzuda müessir bir 
kontrolün sağlanması için, murakabeye tâbi tu
tuyoruz. Mamafih, ilk tatbikat yılının büyük ha
taları ve menfi tesirlerini de etüt etmekteyiz. 

Söz sırası itibariyle ikinci hatip Mehmet İz-
men arkadaşımın suallerine arzı cevabediyorum. 
Mehmet Izmen arkadaşımız sunduğumuz gerek
çeden memnuniyetlerini izhar ettiler, teşekkür 
ederiz. Filhakika, pek kısa bir zamanda hazır
lamış olmamız dolayısiyle bu gerekçenin bâzı 
eksik tarafları da vardır. Fakat, her halde ge
tirdiğimiz yenilikler itibariyle memnun edici ta
rafları da mevcuttur. Mehmet İzmen arkadaşı
mız, bütçede Hükümet programında yer alan 
bâzı hususların akislerini görmediklerini, eski 
yıllara nazaran fazla bir yenilik olmadığını be
lirttiler. Filhakika bütçeler bir birlerine paralel 
olarak bir yılın bütçesi diğer yılın bütçesine 
benzer bir halde devam ederler. Çünkü mahi
yetleri icabı böyledir. Cari bütçeyi ele alalım. 
Hizmetler kanunlarla ihdas edilmiştir. Teşkilât 
Kanunu vardır, bu kanunda derpiş edilen gi
derlerin her sene yeniden uygulanması mukad
derdir. Çünkü âmme hizmetleri devamlıdır. 
Amme hizmetlerinin devamlılığı, âmme hukuku
nun değişmez prensiplerinden birisidir. Bunun 
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icabı olarak cari bütçede bir değişiklik mevzu- ı 
bahis olmamak gerektir. i 

Yatırım bütçesine gelince; yatırımlar m ahi- \ 
yetlerine, mevzularma göre, bâzı projeler bir- yıl- I 
da ikmal edilir, bâzı projeler birkaç yna sira- ; 
yet eder, bâzı projeler de yıllar yılı devanı eder. j 
Bu itibarla, yatırım bütçelerinde bir yıldan di- ] 
ger yıla, büyük ölçüde, değişiklik mümkün de- j 
ğildir. Dünkü konuşmamda da belirttiğim üze- | 
re ; sektörler itibariyle dağılışı göz önüne geti- : 
rilirse, Hükümet olarak bilhassa yatırım bütçe-
sinde, Hükümet programının inrkâsl arını gör- | 
mek mümkündür. ! 

i 

Mehmet îzmen arkadaşımız, bütçe şeklen 
denk ise de hakikatte denk değildir, buyurdu
lar. Hükümet, hiçbir zaman aksi iddiada değil
dir. Ta ilk gününden itibaren bütçenin açık ol
duğunu defaat'le tekrar etmiş bulunuyor. Hiçbir 
zaman denk bir bütçe getirdiğimiz iddiasında 
'bulunmadık. 

Konsolide edibnli'ş bu-lıu/nam ârfilyere; İmrçlarıi] 
kur fariMıaınonn bütçeye alınmadığım söyledi er. 
Gerek Bütçe Encümenimde ve gereık bu kimsüd-o 
bilvesile arz etmiştim. Maalesef ariyerc ticari 
borçların kur farkının, 280 kuruşla 9 lira ara
sındaki dolar başına 620 kuruş tutarındaki '['ar
kın bu sene de, geçen sene olduğu gibi, bütçeye 
konulmak imkânı hâsıl olmamıştır. Bu, bütçe 
dışı Hazine imkânlariyle sağlanacaktır. Nasıl 
sağlıyacağımızı Bütçe Encümeninde arz etmiş
tim. Her halde gelecek sene için gerekli tedbir
ler alınacak re bütçe dışı hiçbir hesap bırakıl -
mıyacaktır. Bu, Hükümetinizin ve Maliyenizin 
üzerinde hassasiyetle durduğu bir noktadır. Büt
çe dışı hiçbir hesap ve masraf bırakıl mıyacaktır. 

Cari masraflarda bâzı tasarruflar yapılabilir 
buyurdular. Ezcümle kira bedellerinin, geçici gö
rev yolluklarının ve müfettiş yolluklarının ince
lenmesinde bâzı tasarrufların yapılabileceğini 
rakamlar söyliyerek ifade ettiler. Bu noktalar 
üzerinde tatbikat sırasında durabiliriz. Hükü
met olarak ihzar sırasında görmemişiz, bilmiyo
rum var mı? Fakat kira mevzuunda bir düşün
cemizi arz edeyim. Hakikaten kira, bilhassa An
kara'da çok fazla ödenmektedir. Bu kiraları ka-
pitalize etmek suretiyle bir an önce Devlet dai
relerini binaya kavuşturmak, böylece emek ziya
ma da meydan vermemek istiyoruz. Bu hususta, 
bâzı hazırlıklarımız var, gerekli kanunu getirece
ğiz. Çünkü, Ankara'da bâzı bakanlıklarımız var-
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dır ki, 7 - 8 binaya dağılmışlardır. Ve çalışma
larını da fevkalâde aksatmaktadır. Ayrıca da 
bunlara para ödenmektedir. Arz ettiğim gibi bu 
paraları kapitalize ederek, bir an evvel dairelere, 
bakanlıklara gerekli tahsisatı ayıralım, bu şekil
de; elverişli birer bina temin ederek çalışmalarını 
verimli bir hale sokalım. Bu konuda çalışmalar 
vardır, pek yalanda kanunları huzurunuza gele
cektir. Muhasebe! Umumiye Kanununda yapılan 
tatbikatta bütçede 4 er aylık tahsisat ayrılmış, 
Maliyeye; bu konuda gerekli yetki verilmiş ola-
eakhr. Bıı suretle Yüksek Senato bütçenin tatbik 
şeklini kontrol imkânını bulacaktır. Bu ödenek
lerin sarfında israflardan kaçınılması tavsiye
sinde bulundular, çok yerindedir. Gerekçenin 
hazırlıklarına başlanmıştır. Daha şimdiden müs
pet çalışma!arımız vardır ve hattâ bütün bakan
lıkların J!H*2 yılı bütçelerinin ayrı ayrı prog
ramlarım hazırlıyoruz. Her bölümün maddele
rine ti e miktar harcama gerekiyor; bunların he-
sap I arını çıkarıyoruz Ve; böylece 4 er aylık tah
silat tatbikatına değişik bir veçhe vereceğiz, bu 
tahsisatları î/o' miktarında 4 er aylık devrelere 
ayırarak ve;rme;k sureciyle tatbikatını sağlıyaca-
ğız. Çünkü, öyle ödenekler vardır ki, bunların 
birer defada, kullanılması lâzımgelir. Bunları 
l/o, l /o , l/o şeklinde vermek suretiyle ihtiyaç
larına, cevap veırilememektcdir. Bu bakımdan, 
hangi ödenekler ne; miktar, hangi ayda kullanıl
ması zarureti varsa, ona göre bir plân hazırla
maktayız. 1 Mart 1962 günü geldiği zaman eli
mizde1 böyle bir plân bulunacaktır. Böylece sar
fiyat, Mazine imkânları ile ayarlanacaktır. 

Tahsisat bakiyelerinin israf edilmemesi husu
sundaki tavsiye'len'ini de, arz ettiğim gibi, daha 
önceelen biz yerim; getirmiş bulunuyoruz. 23 
Ocak tarihli. Bakan arkadaşlarıma bu mevzuda 
yazdığım bir mektubu müsaadenizle okuyaca
ğım : 

(19Gİ malî yılının sonuna girmek üzereyiz; 
bilindiği üze'i-c Devlet dairelerinde tahsisat baki
yelerini harcamak ve tahsisatı sonuna kadar kul
lanmak ad evla bir hastalıktır. Her vesile ile be
lirli iğim Hazine durumumuz, bütçe harcamala
rında, am derece tutumlu olmayı gerektirmekte
dir. Bu. itibarla emrinizdeki teşkilâtın, malî yılın 
sonuncu, ayında, kendilerini yukarda işaret etti
ğim hastalığa kaptırmamalarını, zaruret olma
dıkça sarfiyat yapmamalarını, bilâkis tahsisat 
bakiyesi bırakmak suretiyle Hazineye yardımcı 
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olmalarını sağlamak üzer;' gerekli direktifin ve
rilmesini rica eder, üstün saygılarımı «rai;ir":m.) 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, Muiiyi'Ui":: Meh
met îzmen arkadaşımızın.tavsiyesini dalıa "neo-
den yarine yitirmiş bulunmaktadır. 

Gider hareketlerinin hassasiyetle tatbiki 
için gerekli muhasebe sisteminin kurulması : 

Filhakika Maliye Bakanlığı şimdiye kadar 
gelirini bilir, Hazine durumunu bilirdi. Fa
kat buna mukabil giderini büyük bir rötar
la taki'betmek durumunda idi. 13u vazifeye 
başladığım ilk günden itibaren giderleri adım 
adım takibetmok için ibâzı gerekli tedbirleri 
aldık ve diyebilirim ki, bu duruma, da geldik. 
Teni malî yıla daha tedbirli şekilde girerek gelir 
ve giderimizi, Hazine durumumuzu âdeta günü 
gününe taıkilbedecek şekilde hazırlıklar yap
maktayız. Pek tabiî ki, bütçenin icrası hazır
lanmasından çok mühimdir, ekonomimize te
sirleri bakımından gerekli tedbirleri almaya 
mecbur olduğumuzu bilerek hareket etmekte
yiz. 

Münhallere tâyin yapılmamasmdan bahset
tiler. 1962 yılında, mümkün olan tasarrufu sağ
lamak üzere bu tedbire başvurduk ve Aralık 
ayında bir önceki aya nisbetle 80 milyonluk 
bir tasarruf sağladık. Bunu tamamen aldığı
mız tedbire atfedeni em. Fakat grandör olarak 
tesibit ettiğimiz miktar budur, bir ay öncesine 
nazaran tasarruf - düşüş de diyebiliriz - 80 
milyon liradır. 

Muhasebe! Umumiye ve Artırma ve Eksilt
me kanunlarının biran evvel getirilmesini söy
lediler. Bu iki kanun, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, mümkün olan süratle getirilecek
tir. Bunlar, Hükümet olarak, tâ başından iti
baren Karma Bütçe Komisyonunun huzurunda 
konuşmalarında itiraf etmiş bulunduğum bir 

iyimserlik ifadesi idi, İnşallah bu iyimserliğimiz 
gerçekleşecektir. Bu iyimserliğimizin şartla
rını da arz etmiştim, İnşallah gerçekleşecek ve 
iyimserlik olarak yaptığımız tahminlerin belki 
de iyimserliğimizi aşacak derecede gerçekleşe
ceği ümidindeyiz. Bunları Sayın Mucip Ataklı 
arkadaşımızın .suallerine arzı cevap olmak 
üzere arz ediyorum. Gerekçenin boşluklarından 
bahsettiler ve gerekçenin tatmin edici olmadı
ğını söylediler. Gerekçemizi,10 günde hazırla
dık ve bütçeyi Meclise verdikten sonra 10 gün 
içinde geceli gündüzlü, bir çalışma neticesin-
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de hazırlanan gerekçede bâzı aksaklıklar ola
bilir. Fakat her halde kendisine izafe edile-
miyecek bir şey varsa bu da her hangi bir 
arka fikre meydan verilmiyecek şekilde hazır
lanmış olması fikridir. Bu gerekçenin hazır
lanmasında hâkim olan fikir, objektif olarak, 
memleket iktisadi ve malî realitesini olduğu gi
bi umumi efkâra, Meclise arz etmek ve böylece 
herkesin durumu bilerek ona göre bütçenin 
dengesinin sağlanabilmesi durumunu belirtmek
ten başka hiçbir arka fikre sahibolmamıştır. 

Malî gelir rakamlarına temas ettiler. Ge
rekçeye alınmış olan millî gelir rakamları, İs
tatistik Umum Müdürlüğünün yayınladığı ra
kamlardır. 1947 yılı dâhil olmak üzere 1957 
ye kadar olan rakamlar o zamanki vazifem. 
icabı, bizzat göz nuru döküp hazırlanmasına ça
lıştığım rakamlardır. Sorumluluğunu her zaman 
taşırım. Ondan sonrasını bilmiyorum. Resmî 
yayındır, aldık kullandık, resmî yayın olduğu 
için gerekçemize dercettik. Gerekçemize bu ra
kamları dereederken her hangi bir arka fikir 
aklımızdan geçmemiştir. Hele Millî Birlik Ko
mitesinin icraatına taallûk eden rakamlarda 
bir arka fikir aramak asla mevzuübahsolmamak 

• lâzım gelir. Çünkü, 27 Mayıs inkılâbından son
ra, İnkılâbın daha ilk gününde kurulan Hükü
mete Devlet Bakanı olarak girmiş ve Millî Bir
lik Komitesi Hükümetinin bir âzası olan bende
nizden böyle bir şey sâdır olamıyacağını belirt
mek isterim. (Alkışlar) 

Gerekçede sermaye - hâsıla nisbetinin 1/4 
olarak gösterildiği ve bu rakamın yine gerek
çede verilen diğer reel rakamlarla intibak et
mediğini ifade ettiler Gerekçede vardır, ihti-
razi kayıt konmuştur. Sadece bir illüstrasyon 
mahiyetinde verilmiş rakamdır. Yalnız şurasını 
arz etmeli isterim ki, bizim millî gelirimiz yıl
dan yıla değişmektedir. Bunun % 41 ile 47 si 
zirai gelirdir'. Sektörden sektöre bu hâsıla ra
kamları lesbit edilecek olursa, bu sermaye hâ
sıla nisbetinin değiştiği görülür. Bilhassa zira-
atte sermaye • hâsıla nisbeti, yani yatırılan pa
ra miktarındaki nisbetler diğerlerine nazaran 
büyür. Verdiğimiz umumi mahiyetteki rakam
lar bütçeye ihtirazi kayıtla konmuştur. Sadece 
bir fikri belirtmek üzere verilmiş rakamlardır, 
kesin bir rakam değildir. İllüstrasyon mahiye
tinde verilmiş bir rakamdır. 
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Döviz ve altın stoku hakkında gerekçede ve

rilen malûmatın yanlış olduğu beirtilmektedir, 
bu noktaya da arzı cevap edeyim : Merkez 
Bankasının net rezervi 1961 yılı başında 35 
milyon dolar iken 1961 yılı sonunda 95 milyon 
dolara çıkmıştır. Böylece ilk nazarda rezervler
de 60 milyon dolarlık bir artış görülmektedir. 
Bu artış bâzı çevrelerde yanlış anlaşılmakta 
ve yanlış izah edilmektedir. Merkez Bankasının 
döviz biriktirdiği, memlekette döviz mevcutla
rının arttığı ve tediye muvazenemizin düzeldiği 
zehabı uyandırılmaktadır. Hattâ bu konudaki 
iddialar ve beyanlar maliyemize menfi tesir
ler yapmak ihtimalini dahi doğurmuştur. Mil
letlerarası teşekküller ve yabancı devletlerin 
temsilcileriyle vâki temaslarımızda bunların 
mânaları izah edilerek, mahzurları bertaraf 
^edilmiştir. Evvelâ, nüfusa göre istihsal rezervini 
artırmak ne demektir? Sonra, Merkez Ban
kasının rezervi nasıl artırılabilir? Eğer Mer
kez Bankasının bir devre zarfında ihracat ve 
ithalâtında göriinmiyen kalemlerden dolayı 
gelir ve gidererinde bir fark olur, yani ara
da gelir lehine bir fark mevcut ise rezervleri 
artmış olur. İhracat ve ithalâta aidolan ra
kamlar göriinmiyen gelir ve gider dağılışı 
bütçe gerekçesinde ıttılaınıza arz edilmiş bu
lunuyor. Ve ayrıca bu konuda böyle bir ar
tışın ifadesine raslanmasma imkân yoktur. O 
halde mesele nedir? Bu 1961 yılı için bu fon
dan, Avrupa Kredi ve Para Fonundan 66 mil
yon dolar, Almanya'dan 25 milyon dolar olmak 
üzere ceman 91 milyon dolar kredi alınmıştır. 
Bu kredileri kullanmak suretiyle bu yılın ih
tiyaçlarını karşılıyabileeeğimize göre, Mer
kez Bankasının kısa vadeli hesaplarını tasfi
ye etmek imlkânı hâsıl olmuştur. Netice itiba
riyle alman kredi veya yardımlar sayesinde 
kısa vadeli borçlarımız, bir müddet daha uzun 
vadeli borçlar haline intikal etmiştir. Bu 
suretle geçen sene durumumuz 60 milyon do
lar ölçüsünde düzelmiş ve aynı zamanda 91 
milyon dolar ölçüsünde yeni bir borç te
kevvün etmiştir. Demek oluyor ki, kayden 
görülen artış, hakikatte artış olmaktan uzak
tır, döviz durumumuz maalesef iyileşmiş de
ğildir. Bu sözlerimle, Millî Birlik Hükümetinin 
bu mevzudaki gayretlerini asla küçümsemek 
istemiyorum. Bu hususu bilhassa açıklamak is
terim. Ancaik şurasını göz önünde bulundur-
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mak icabeder ki, aslında dâva kısa vadeli ola
rak halledilecek bir dâva değildir. Rezerv du
rumumuzun bünyevi olarak düzeltilebilmesi 
için ihracat gelirlerimizin, turistik gelirleri
mizin ve diğer gelirlerimizin artırılması lâ
zımdır. Esasen bu bizim bünyevi hastalığımız-
dıı\ yıllardan beri devam edogelen hastalığı-
mızdır, bir yıldan diğer yıla tedavisi de 
mümkün değildir. Bunun içindir ki, Hükümet 
olarak bu iki nokta üzerinde yani ihracatın 
geliştirilmesi ve turizmin teşviki üzerinde 
ehemmiyetle durmuş ve bunun iktisadi kal
kınma dâvamızın en ehemmiyetli meselesi ola
rak ele almış bulunuyoruz. 

Sayın Mucip Ataklı arkadaşımız, gelir 
mevzuunda 8 milyarlık normal »gelir enflâsyo
na gitmeden sağlanamaz buyurdular. Bizim 
gelir tahminlerimizin iyimser olduğu, önümüz
deki konjonktürün çeşitli sebepler dolayrsiyie 
iyi cereyan edeceği faraziyesine dayandığımızı 
tâ başından itibaren söylemiş bulunuyoruz. 
Mehmet İzmen arkadaşımıza arzı cevap eder
ken bu noktaya tekrar tekrar temas etmiştim. 

, Bu tahminlerimizde iyimseriz. İnşallah bu 
iyimserliğimiz gerçekleşecektir Gelir ve gider 
kısmındaki olayları günden güne takiibede-
rek, bütçenin icrasını gayet sıkı kontrol al
tında bulundurarak, günün şartlarına göre gi
derimizi ayarlamaya ve icra etmeye kararlı 
olduğumuz için her halü kârda enflâsyona gi't-
miyeceğimizi tekrar arz etmek isterim. 

Dış yardımlar, hususi sermayenin gelişti
rilmesi yerine Devlet masraflarının karşılan
masında kullanılmaktadır, buyurdular. 1962 
malî yılında tahassül edecek karşılıklı para
ların toplamı 2 milyar 338 milyon lira olacak
tır. Bunun 1 milyar 204 milyon lirası bütçe 
ihtiyatlarına, 815 milyon lirası da iktisadi 
Devlet Teşekküllerine tahsis edilecektir. 219 
milyon lirası özel sektöre ayrılacaktır. 1961 
malî yılında taîhassül eden karşılık paraların 
toplamı, 1 800 000 000 dur. Bunun 807 mil
yon lirası İktisadi Devlet Teşekküllerine tah
sis edilmiştir. 223 milyon lirası özel sektöre, 
5'50 milyon lirası 1%1 yılı bütçesine intikal 
ettirilmiştir. 195 'milyon lirası da İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bütçe masrafıdır. D. 1. S, 
nin kredileri ise bütçe dışında kalmıştır. 1962 
yılında özel ve İktisadi Devlet Teşekülleri ih-
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mal edilmemiştir. Sadece tahassülü beklenen 
kargılık artışından ıbir kısmının 'bütçe için
de kullanılması cihetine gidilmiştir. Filhakika 
bütçelerimizin dış yardımlar, karşılıklar ile 
kapanması, kendi ifadelerine göre, elem ve
ricidir. Bize de elem vermektedir. Fakat mem
leketin bugün içinde bulunduğu şartlar mu
vacehesinde şu anda başkaca fbir yol buluna
mamıştır. Yalnız tesellimiz şudur ki, cari büt
çemiz normal gelirlerle karşılanmakta ve 
normal gelirlerden de artan bir kısmı yatı
rımların karşılığını teşkil etmektedir. Ancak 
yatırımların büyük kısmı dış yardımlar ve kar
şılıklarla karşılanmaktadır. Tek teselli tarafı 
budur. Keşke memleket imkânları müsaidolsa 
da, giderlerin 'hepsini bütçemizin normal ikay-
naklarmdan karşılaya'bilsek. Biz de çok mem
nun olurduk. Fakat, içinde bulunduğumuz 
şartlar maalesef elvermemiştir. 

İnşallah getireceğimiz reform kanunları 
ile, yapılacak yatırımların giderlerini, kendi 
gelir kaynaklarımızı geliştirmek suretiyle 
karşılayacak duruma geliriz. Bu suretle, dış 
yardımları dalha 'başka bir şekilde kullanmak 
imkânını hazırlamış oluruz. 

Sayın Mucip Ataklı arkadaşımız, can mas
raflarımızda 822 milyon lira bir artış olma
sına rağmen, memurlara % 15 zamları vere
memiş olduğumuzu belirttiler. Dünkü konuş
mamda da TJU cari masraflarda artışın terek
küp tarzını iza'h .etmiştim. Hakiki artış 500 
küsur milyondan ibarettir. Bu artışın 305 mil
yonunun tamamiyle zahiri 'bir artıştan ilen 
geldiğini, 1961 bütçesinin fiilî kadro karşı--
lıklarının tam olarak derpiş edilmemiş bulun
masından ileri geldiğini, bakiyesinin de zaru
retlerin icabı olarak konulmuş artışlardan 
ibaret olduğunu belirtmiştim. Şimdi, bu kadar 
artış olduğu halde, yüzde 15 zammın verilme
mesini tenkid buyuruyorlar. Bir taraftan gelir 
bütçemizin dahi, enflâsyona gitmeden tahak
kuk edemiyeceğini, bir taraftan da % 15 le-
rin verilmemiş olmasını belirtmek; bilmiyo
rum, bendeniz bu iki şeyi pek kabili telif gör
müyorum. % 15 leri defatle arz ettim. İyim
ser gelir tahminlerimize rağmen bütçe gelir 
lerimiziıı mühim kısmını dış kaynaklardan 
sağlamamıza rağmen % 15 lerin tutarını bu 
bütçeye sığdıramadık. Vakıa budur. Bütçe 
açıktır. Dış yardımlar beklendiği gibi tahak-
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kuk etmezse bu açık elem verici seviyeye çı
kabilir, buyurdular. Biraz, evvel de arz et
tiğim gibi bütçe açığı dış yardımlar, karşılık
lar ile kapanacaktır. Bu dış yardımlar da 
taftıa'kkU'k etmiştir. Şu mânada ki, son defa 
memleketimize gelmiş -olan heyetlerle yaptı
ğımız görüşme ve vardığımız mutabakat so
nunda, bütçemizin açığının dış yardımlarla 
karşılanması sağlanacaktır. Bizim için bu te
minat- altına alınmıştır. 

Ariyere borçların hesabı bütçeye alınma
mıştır. Gerek Karma Bütçe Komisyonunda 
ve gerekse burada arz ettiğim gibi, geçen yıl 
olduğu gibi 'bu yıl da bu farklar, maalesef 
konulmamıştır. Her 'halde önümüzdeki yıldan 
itibaren bütçe dışı 'hiçbir hesap bırakılmıya-
çaktır. Esasen, açıktaki tek hesabımız bu
dur. Ancak bu, emisyona başvurmadan mutla
ka karşılanacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman 
programları gereğince lâzım olan 400 milyon 
liralık dış karşılıkların bir kısmı temin edil
miştir. 

Biraz önce de arz ettim, bunlar temin edil
miştir. 

Bu meblâğ, tediye muvazenesi açığı olarak, 
karşılık olarak temin edilecek kredilerden İk
tisadi Devlet Teşekküllerine tefrik edilecek 
335 milyon lira Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun kredi karşılığı olan Alman avan
sının 65 milyon Türk liralık kısmı sağlanmıştır. 
Bilindiği üzere 1961 de de aynı mahiyette 
OİC den temin edilen krediden 254 milyon lira 
bu şekilde 'bulunmuştur. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin finansman 
kaynakları gibi gözüken 50 milyon liraya ge
lince, sayın hatip, banka mevduatı karşılık
ları Merkez Bankasında dondurulduğuna göre, 
bu karşılığın Amortisman ve Kredi Sandığın
da teraküm edemiyeeeğine göre bu meblâğın 
tahakkukumda şüphe izhar buyurdular. Ma
lûmunuz olduğu üzere, bu husustaki kanun 
gereğince, Amortisman ve Kredi SandığTes-
ki karşılıklarla yapmış olduğu ikrazattan elde 
ettiklerini Merkez Bankasına devretmek du
rumunda değildir. Ayrıca Sandığın diğer kay
nakları da mevcuttur. Bu kaynaklardan veri
len kredileri de tahsilatta hesaba katmakta
dır. Esasen Amortisman ve Kredi Sandığının 
İktisadi Devlet Teşekküllerine tahsis etmiş 
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olduğu 50 milyon lira müicvazi bir rakam olup 
bu, bunun dışında tekevvün edecek imkânlar ı 
n ın sadece b i r kısmını teşkil e tmektedir . "İk
t isadi Devlet Teşekkül ler i f inansman kaynak
la r ı a ras ında gözüken Emekl i Sandığ ından \ 
170 milyon, işçi S igor ta la r ından 00 milyon i 
l i r an ın izahına gelince : Sayın ha t ip bu kay
n a k l a r ı n da t a h a k k u k edeceğinden şüphe izhar j 
buyurdu la r . 1962 yı l ında Emekli Sandığı , | 
masraf lar ı ve k a n u n e n ödemekle mükellef ol- ) 
duğu meblâğ çıkt ıktan sonra, plasman için i 
323 milyon l iral ık b i r imkân elde e tmektedir , j 
B u p a r a n ı n t ak r iben '170 milyon lirası İk t i sadi 
Devlet Teşekküllerinin f inansmanına ayrıla
cakt ı r . 

İşçi S igor ta lar ı Ku.rn.mu d a aynı şekilde 
327 milyon l i ra l ık p lasman imkânına sahipt i r . 
B u p a r a n ı n da 145 milyon lirası İk t i sadi Dev
le t Teşekküller ine ayrı lmışt ı r . Bu ilci kaynak
tan , bu sene baş ında 55 milyon l i ra sağlanmış 
bu lunmak tad ı r . 

Şeker Şi rket in in f inansmanı ve borç t ak
si t lerinin ödemesinde Merkez Bankası kaynak
la r ına müracaa t edeceği ve dolayısiyle bunun 
enflâsyonist b i r yol olacağına, i şaret buyur
dular . 

Evvelâ şunu arz edeyim k i , konsolide borç 
taks i t le r i pr im, gecikme faizleri dolayısiyle 
Merkez Bankas ına gi tmiyecekt ir . Bu tediye
ler in ne şekilde yapı lacağı Bütçe K a n u n u n u n 
5 nci maddesinde gösteril iniştir. Bu kaynak
l a r d a n hiçbirisi enflâsyonist değildir . 

Şeker Şirket i , Merkez Bankas ından panca r 
borçlar ı için mevsimlik olarak alacağı kredile
r i yeni k a m p a n y a baş lamadan evvel tamamen 
iade edecek şekilde p r o g r a m a bağladığı İçin, 
enflâsyonist tazyik yapı l ın ıyaçakt ı r . \ 

Sayın ha t ip , «Son ay la rda Merkez Banka
sının k red i pol i t ikas ında aşırı genişlemeye 
doğru b i r gidiş vardır .» buyurdu la r . Bunun da 
enflâsyonist b i r tes ir yapacağ ına işaret bu
yu rdu l a r . B u n a da cevabımı arz edeyim : 

Merkez Bankasının kredi polit ikasında aşırı 
b i r gelişme asla bahis mevzuu değildir. Hükü
met programında belirtt iğimiz veçhile iktisadi 
ve malî politikamız, mut laka is t ikrar içinde ge
lişmektir. Merkez Bankamız resmî sektörün taz
yikinden ku r tu lduk tan sonra ekonominin kısa 
vadeli kredi ihtiyaçlarını aksatmadan karşıla-

. v m 1 "• y a; »-'m - k i d i r . B u n d a n sonra da bu 
s"1'!!»1 h n < | i | < !>vcCindcn şüphe edilmemek 

Mutu.M n Mucip Anıldı a'-kari aşımızın, temas 
c i . -d .'i U.'.İHU, her luıhh, İİKM yılının son 
<::'u<!<'i "Km P-'uık.ı Kredilerin; Tanzim Komitesi
ni" . a.ıiığı i î ^ / ' U n i , •' |-ı al ınan ve gazetelere in
li! '!! 'd- ı '• a a'î-ıHa ak'l-aiı o lduğunu sanıyo-

m. ^d" nh-ha 1(MJ2 hülc-'dtıuı. ekonomimiz üze-
•'t'î<''ı t, IKM ı " i ı 1 " i tdiriiliinccye kadar geçe-

II.L'UI z,u '.'ııub., iktisadi faaliyetlerin cani a n-
d> lii 'ü11, bâr" ''er; 'ılık sağlanmasına matuf ted-
İÜ! S' >• alı ir1"-! ir 

İhra^at-ı teşvik edebilmek için Merkez Banka-
;-u;d:->ki >'•() milyon l irahk ihracat f inansman limi
t in / 70 milyon lira daha, eklemek suret iyle bu fon 
!5{) milyon lira.\a çıkarılmıştır. Merkez Banka
sına tanınmış olan reeskont limiti art ınlı ı ıadaıı , 
formaüı.eievde basithoştirilmelor yapılmıştır . ti
ydi Ismkakırea da. ihracatçıya, kolaylık gösteril
mesinin. sağlanması da derpiş edilmiştir. Yapılan 
iş kınalan ibarett ir . B u bâzı kredi kolaylıkları 
isu/hımaKadm. ikı.isadi Devlet Teşekküllerinin 
er.dikafödoıi. asesim1 dikkatle eğilmiş buluımyo-
i"c'--,. M'ek.şni-'m.akv.'! son derece dikkatle takihedi-
yu\-i.\r,. Ki'inkün-iru anla enflâsyonist yollara git-
nrvoeoğimiz hususunda tekrar tekrar temin et-
m."k isterim. 

Kâzım Yurdakul arkadaşımız bâzı noktalara 
Usnııs etliler, Buıdarm. bâzılarını ilgili bakan 
:'f kadaşlara bırnkıyonnu. 

l'nvlet. Planlama Teşkilâtının çnlışmaiarm-
dan bahis l)!iyurdular. Bu, büt.cesi geldiği zaman 
cevaplanacak! u\ 

Müstakar iç ve dış ticaret rejimimiz yoktur, 
'•^-vurdular. Birkaç cümle ile cevap arz edeyim : 

Kol" i'i'ii"- ini' devanı edivomz. Bugün için 
ı ı , ı lm< ı i ı ibti \I( kota rejimi, 

m ı ı ' 1 • .ı ol it IM ikrarı sağ-
ı i t* ı < in ' ^ im 

" ı ' ı i ı d ı , ıi i*- ı, ı\ ı i idular. Hor 
'< < ıı K d I M M M ' b u ı ievzui! eo-
1 ı ' 

I i l 1 M K I P ı i ı M l s a r t i y l e hu -

ı ı i ıui j ı i t ' u l v "i H ü k ü m e t 
T- * ı ı -m u* 1 ı ı d i ıhı 
f i *\ < v'ıln ( 1̂ <.o\t( ı* her halde 

• ı ı ' T ı ı İMİ1 ı ıld ıdrr. Kendi
l i ı » 'M 1 i i 1 1 . o*-ı ıcmdo büsbütün enmi-
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yetli bulacaktır. Emniyete kavuşacaktır. Plânda 
nerelerin hususi sektöre bırakıldığı, ne ölçüde 
bırakıldığı, kesin sınırlarla gösterilecektir. 

Bu tutum özel sektör için çok daha fazla em
niyet verici bir tutumdur. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgauizas-
yonu üzerinde durdular. Başka bir vesile ile do 
bu hususta arzı cevabetmiştim. * 

Maden Kanunundan da bahsettiler. Bu hulus
ta ilgili arkadaşımız cevaplar vereceklerdir. Ma
den Bankası mevzuunda da derhal arz edeyim : 

Maden Bankası Kanununu bugünlerde Yük
sek Meclisin huzuruna getir iyoruz. Maden Geliş
me Bankası, diye bir banka kuruyoruz. 

Devlet ücret sisteminin ıslahına temas buyur
dular. Bu en başta gelen meşgalemi;- arasında
dır. Devlet Personel Dairesi çalışmalarım! başla
mıştır. Maliye Vekâletiyle iş birliği, halinde her 
halde bu dâvayı halletmek başlıca endişelerim iz 
ve kaygularımız arasındadır. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız; «Tarım sa
hasına geçen yıl bütçeden yüzde 4 nisbetinde har 
tahsisat ayrıldığı halde, bu yıl yiizdeSJ'j nisbe
tinde bir tahsisat ayrılmıştır» buyurdular. 

Hangi masrafların tarım mahiyetinde olduğu 
hususunda her halde bir görüş ihtilâfım iz ola
caktır. Dün detaylarını vermiş olduğum tarmı 
sahasına yatıracağımız para 741 milyon liradır. 

Orman, erozyon ve hayvancılık mevzuları Ta
rım Bakanlığını ilgilendirir. Biz, Maliye olarak 
elimizden gelen gayreti yapmaklayız. Tarım, 
Maliye olarak, önplânda tuttuğumuz bir husus
tur. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız yeni 
enflâsyona başvurmadan, yeni vergiler ihdar, et
meden ve mevcut vergilerde zam yapmadan yal
nız dış yardımlarla kalkınmanın mümkün olma
dığını belirttiler. Hükümet olarak Devlet vari
datını artırmak için ciddî tedbirler alınması hu
susunda ileri sürdüğü fikirler benim de payla
şabileceğim fikirlerdir. Kendileri ile tamaıvıiyle 
mutabıkım. 

ihsan Hamit Tıgrel arkadaşımız, bütçelerde 
Doğuya gerekli önemin verilmediğini işaret bu
yurdular. Plânlama Dairesince hazırlanmış olan 
1962 program raporunda da görüleceği üzere, 
yatırımlarımız daha ziyade programlı bir şekil
de mahrumiyet bölgelerine kaydırılacaktır. Do
ğuya yapılacak yatırım konusunda söyliyecekle-
rim, şimdilik bundan ibarettir. 

— $ 
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I Necati Özdeniz arkadaşımız, taşıtlar için 30 

milyon lira cari masraf görüldüğünü söylediler. 
Bu masraf bu kadar da değildir, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile birlikte 50 milyon liraya var-

I maktadır. Bunun mühim bir kısmı, hiç değilse 
! yarısı Tasarruf edilebilir» buyurdular. 

Taşıt mevzuu hakikaten, gerek Meclisimizin, 
gerekse umumi efkârın .üzerinde hassas bulun
duğu bir mevzudur. Bu konuda pek yakında ge
rek Meclisimizi, gerekse efkârı umumiyeyi tat
min edici bir kanun tasarısı getireceğiz. 

Necati Özdeniz arkadaşımız, «45 milyon lira
lık kadro ihdas edilmiş, Millî Eğitim ve Jan
darma hariç bu kabil ihdasların aleyhiııdeyim» 

j buyurdular. Biz, dünkü konuşmamda da arz et
lim ; cari bütçedeki artışları zaruretlerin sınır
ları içinde bırakmaya âzami gayreti sarf ettik. 
Bütçe Karma Komisyonu da aynı gayretlere iş
tirak etmiştir. Bu bakımdan aynı derecede has
sasiyet göstermiş olduğumuzu iddia edebilirim. 

Türkiye ithalât ve ihracatı için döviz olarak 
büyük navlun ödemektedir. Bütçede, ihdas edi
len fonlarla gemi mubayaasının önplânda tu
tulması gerektiğini ifade buyurdular. Bu mü» 
Ifpmzaiarmı dikkat nazarında tutacağız. 

Sayın (jetintaş arkadaşımız bütçede köy kal
kınmasına ait bir işaret yoktur, buuyurdular. 

Bütçenin köye müteveccih olan giderlerini, 
müsaadenizle, arz edeyim: Bir defa Ziraat Ban
kasına. 100 milyon lira veriyoruz. Hem de bu yıl 
içinde. Gönül isterdi ki, bir yıl içinde verebildiği
miz bu parayı daha da artıralım. Ne yazık ki. Da
ha fazla veremiyoruz. 

Şunu arz edeyim ki, son 10 - 12 yıl içinde Zi
raat Bankasına Devlet bütçesinden verilen para 
ancak 103 milyon Liradır. Biz buna yakın bir meb
lâğı, 100 milyon lirayı bir yıl için verdik. 

Ayrıca gene damızlık için 40 milyon lira ayı
rıyoruz. Millî Eğitim bütçesi ile ilkokullar için 
232 milyon lira harcanacaktır. Bu 232 milyon 
liralık: okul yapımının büyük bir kısmı köyler
dedir. Demek ki, büyük harcamalarımız köylere 
müteveccihtir. Köy ilkokulları yapılacaktır. 

Köy ebe okulları için 3 milyon 250 bin, sağ-
î lık hizmetlerini sosyalleştirme (bir tecrübe ma

hiyetinde) Muş pilot bölgesine 10 milyon (bu 
| da köylere müteveccihtir) zirai mücadele 20 

milyon 682 bin, ziraat okulları için 5 milyon 
694 bin, ziraat, tohumları ıslah, hayvan besle-

I me işleri için 12 milyon küsur, bahçe ziraat iş-
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leıi için 6,5, tohum temizleme 2,5 milyon lira, 
ziraat işleri (Tarım Bakanlığı bütçesinden) için 
22 milyon, Devlet Su İşleri 62 milyon, Devlet 
Su İşleri (köy içme suları için) 67 milyon, 
muhtelif sulama işleri için 333 milyon, 
köy yolları için 85 milyon (Toprak İs
kân Bakanlığından), çiftçiyi topraklandırma 
kredisi. 1 milyon 176- bin, Doğu kalkınması için 
4,5 milyon, ayrıca Dalaman - Köyceğiz projesi 
için 600 bin olmak üzere, köye müteveccih gi
derler, liste tam olmamakla beraber, 1 milyar 
404 milyon 580 bin liradır. Şu halde köye müte
veccih giderler bir milyarın üstündedir. 

Sayın Geboloğlu arkadaşımın, bütçe gelirle
ri içinde, özel kaynak olarak derpiş olunan yar
dım karşılıkları konusundaki mülâhazalarına 
daha önce Sayın Mucip Ataklı arkadaşımıza ait 
kısımda verdiğim izahatla cevap arz etmiş bu
lunuyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlar, yeni bütçe

nin milletimize hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, tenkidlerini lütfetmiş bulunan arkadaşla
rımıza tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım. 
Kendilerine temin ederim ki, ileri sürdükleri mü
lâhazalar bize, bütün çalışmalarımız esnasında, 
devamlı bir ışık kaynağı olacaklardır. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri. 1962 malî yılı bütçesi üzerinde 
umumi olarak arkadaşlarımız konuştular. Muh
telif mevzulara etraflı bir şekilde ve çok yerin
de temas etmiş bulunuyorlar. Kıymetli Maliye 
Bakanımız da ikinci defa izahat vermiş durum
dadırlar. Ben bütçenin umumu üzerinde görüş
lerimi arz ederken, Bakanımızın beyanatının kı-
ritiğini yapmıyaeağım. Bütçe üzerinde umumi 
görüş'lerimi, şahsım adına yapacağım. 

Bütçeler, iktidarın programlarını ve iktidar
larının millete refah ve saadet getirmek yolunda 
âzami hizmet etme gayretlerini gösteren- belge
lerdir. Binaenaleyh bütçe mademki, millet adı
na bir gelir ve gider tahmininden ibarettir. Öy
leyse, bunun tanziminde prensip olarak bâzı 
hususlara riayet edilmesinin lüzumuna kaaniim. 
Bütçedeki gelir ve gider tesbiti sırasında, Hü
kümette bu işle ilgili Vekilin gelir temini bakı-
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ımııdan bakanlıklarla müstakil bir görüşmeye 
göre hesaplaşma ve mutaba'kate varmasının lü
zumuna kaaniim. 

Millî gelir mevzuu üzerinde görüşen arkadaş-
•1 ananızın verdiği rakamlarda, birçok memleket
lerin millî gelir artışları ve bu artışlardaki nis-
betler üzerinde dururlarken % 1 veya 2 nisbe-
tinin gayet mühim olduğunu tesbit etmiş bulu
nuyorlar. Evet, millî gelir mevzuu bu kadar has
sastır. Fakat bizim memleketimize Tanrı öyle bir 
yatırını yapmıştır ki, eğer bu mevzu ele alına
cak olunsa Türkiye'nin yalnız turizm bakımın
dan milyarlarca yatırıma salıiboldıığu anlaşılır. 
Anea'k bunun tahakkuku için hâlâ teşkilât ka
nunu bülunmıyan Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı de alındığı takdirde, buraya yapılan 
yatırımlarla memleketimiz gelirinde, millî gelir 
hesabiyle, % 1 veya 2 değil, % 15 - 20 gibi bir 
artışın tahakkuk un a muhakkak nazariyle bakıl
maktadır. Bu yalnız benim şahsi kanaatim de
ğildir. Memleketimize celbedilen dünya çapın
da salahiyetli ve yetkili Profesör Baade'nirı ra
porunda da tavsiye edilmiştir. Hulâsa Turizm 
mevzuunda yapılacak yatırımlarla hem millî ge
lirin artacağı ve hem de büyük bir ferahlık te
min edileceği muhakkaktır. 

Mademki, bütçeler iktidarın is'tinadettiği 
kütleye, hizmeti tazammun eder; öyleyse memle
kette huzurun da temini muhakkak şarttır. Bir 
bütçenin kuvvetli iktidar elinde memlekete ya
rarlı, düzenli bir durum getireceğini kabul et
mek zorundayız. 

Memleketimizin bugünkü durumu, muhale
fet partilerinin de desteklediği ve iki büyük 
pialrtün'ün ıkoialİMyoıumua gitmek suretiyle memleket 
seçmeninin 7 küsur milyonuna istinadetmekte-
dir. Böyle bir Hükümetin 1962 yılı Bütçesini • 
nazarı dikkate aldığımız zaman, bütçenin hazır
lanışında ve gelir ve giderlerinin tahminlerinde 
elinden gelen gayreti sarf ettiğine ve iktidarın
da olan bütün imkânların tatbiki ile memlekete 
ferahlık ve rahatlık getireceğine kaaniim. An
cak memlekette demokrasi dediğimiz müessese, 
kendisine has müesseselerle kurulur ve. yürür. 
Eğer bu müesseseler teessüs etmezse, memleket
te hem siyasi bakımdan, hem de iktisadi bakım
dan gerekli rahatlığın ve ferahlığın elde edil
mesi mümkün olmaz. Meseleyi zirai bakımdan 
mütalâa edecek olursak, çiftçi teşkilatlanmadık
ça .; esnaf ve sanal bakımından mütalâa edilecek 
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olursa, küçük esnaf ve sanatkâr teşkilatlanma
dıkça ne demokrasi dediğimiz müessese rahatlık
la kurulur, ne de bugün hizmete arz edilen büt
çelerin sarf gayeleri kâfi şekilde verimli olur. 

BAŞKAN —: Sayın Sarıgöllü, iki dakikanız 
kaldı. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Bu itibarla, bütçenin hazırlanış ve gayesi üze
rinde bu şekilde durduktan sonra, asıl gelir kay
naklarımızın tesibitini bir plân dairesinde naza
rı dikkate almak, Maliye Bakanlığı ile diğer 
bakanlıkların «bu bütçeyi muhakkak çıkaralım» 
mevzuundan ziyade, hangi mevzularda bize ge
lir getirir. Hangi mevzularda bize yatırımları
mızla vadeli, veya uzun vadeli refah temin eder? 
Bunun üzerinde durmanın prensibi lüzumuna 
tekrar tekrar işaret etmek isterim. 

Bu itibarla, vaktin darlığı, 10 dakika gibi kı
sa bir zaman içinde oldukça nmzzam bir mevzu 
olan bütçenin detaylarına geçmeye imkân ver
miyor. Ancak bütçe ne kadar muntazam ulursa 
olsun, bir kanunilik prensibi, bir Anayasa mev
zuu rahatlığı olmadıkça, memlekette rahat ve 
huzurun olamıyaeağma işaret etmek zorunda
yım. Binaenaleyh, haddizatında büyük bir me
sele teşkil etmiyecek şeylerin büyük dâvalar 
halinde ele alınmamasını ve bugün millî irade
ye dayanan Hükümetin rahat ve huzur için
de, hepimiz tarafından desteklenerek 1962 yılı 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını temen
ni eder, huzurunuzdan hürmetle ayrılının. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi maddelere geçilmesini yüksek oylarını
za arz edeceğim. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 783 836 017 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 331 025 184 lira ödenek veril
miştir. 
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A — TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Daireler bütçelerine geçiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ile beraber 
görüşülecektir. Söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum. 

Cemal Tarlan, Ferit Alpiskender, Celâl Br-
tuğ, Sarıgöllü. 

Sayın Cemal Tarlan, yo'k. 

Sayın Ferit Alpiskender. 
ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU 

ADINA FERİT ALPİSKENDER (Manisa) 
— Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyeleri; 1962 malî yılı
nın Parlâmento bütçesi şu anda yüksek tet
kik ve tasviplerinize arz edilmiş bulunmak
tadır. Bir parlâmento bütçesini matematik ra
kamlara istinadettirerek mütalâa etmenin im
kânı yoktur. Parlâmentolar, her şeyden ziyade, 
tarihî ve içtimaî bir neticedir; cemiyetlerin 
hayatında mühim rol oynıyan ve ona istika
met veren de yine parlâmento müessesesidir. 

Yepyeni bir parlâmentonun, yepyeni bir bi
na içinde bütçesini Cumhuriyet Parlâmento
sunda görüşmek ve Adalet Partisi adına bu 
mevzuda konuşmakla bahtiyarım. 

Bütün dünya parlâmentolarının beşiği İn
giltere'dir. Yine bütün dünya parlâmentoları
nın müşterek ceddi İngiliz parlâmentosudur. 
Parlâmentomuzun bugün vâsıl olduğu merha
leyi anlıyabilmek için İngiliz Parlâmentosuna 
bir göz atmak icabeder. 

İngiltere, bir ada olması itibariyle, diğer 
coğrafi sahalar gibi fazla göçlere mâruz kal
mamıştır. Bununla beraber, büsbütün de göç
lerden uzak kalmamıştır. Romalılar, Angllar, 
Saksonlar, Danimarkalılar, Normanlar bura
sını istilâ etmişlerdir. Ve İngiltere'de parl-
mantarizm hayatının diğer devletlere nazaran, 
daha önce doğması ve bugün örnek parlâ
mento olarak ayakta bulunmasının tarihi se
bepleri vardır. İngilizler yaşadıkları mmtaka-
ları birtakım bölgelere taksim etmişler ve 
bu bölgelerin gerek dinî, gerekse ruhani ve 
eismani mümessilleri bulunan kimselerden 
meclisler kurmuşlardır. Bu meclisler, İngilte
re'de zayıf durumda olan feodaliteye karşı 
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kiralın nüfuz ve salâhiyetlerim tahdidetmek 
suretiyle ortaya atılmışlardır. Bunun içindir 
ki, İngiltere'de daima, zayıf bulunan feodalite 
ile parlâmentolar zaman zaman birleşmişlerdir. 
Bu suretle kiralın hudutsuz salâhiyetlerini tah
dit imkânını bulmuşlardır. Fransa'da bunun 
aksine sahici oluyoruz. Orada feodalite kuvvetli 
olduğu için. vatandaş, kiralı takviye lüzumunu 
duymuş ve bu suretle de kırallık, mutlakıyet 
şeklinde belirmiştir. Bu sebepledir ki, İngilte
re'de Vitana - Gemote ismi verilen bu meclis
ler ruhbanlardan ve mahallî kimselerden teşek
kül etmekteydi. Normanlar buraya girdikleri 
zaman, mahalli örf ve âdetleri ele almış, bun
ları tetkik etmig, bu şekilde kendilerini onlara 
intibak ettirmişlerdir. Fakat daha sonra ge
len İngiliz kıralları vatandaşın hak ve hürri
yetlerini tahdide gitmiş; gelişigüzel, vergiler 
koymuş ve vatandaşı sorgusuz sualsiz hapsettir-
mitşir. 

1215 te İngiliz milleti kırallık müessese
sine karşı isyan ve ihtilâl bayrağını, çekmiş 
ve bütün dünya milletlerine hürriyet ve de
mokrasi bakımından ışık tutmuştur. İşte 1215 
İhtilâli Magna Carta denilen dünyanın ilk Ana
yasasını meydana getirmiştir. O zaman Anaya
sada ne vardı, ne de bir set meveuttu. Buna 
göre Meclisin rıza ve muvafakati alınmadıkça 
vergi tarhedilemez. Meclisin kimlerden teşek
kül edeceği de ayrıca belirtilmiştir. Delegeler 
zamanla seçilmiş ve bu şekilde İngiliz Parlâ
mentosunun nüvesini teşkil eden Vitana Gemote 
müessesesi doğmuştur. İngiliz Parlâmentosu
nun esasını teşkil eden bu parlâmento birçok 
mücadeleler geçirmiştir. Bu mücadelelerden 
dolayı «sarsılmış ve falca t İngiliz milletinin hür
riyete, demofcrasiye olan aşlkı dolayı&iyle yer 
yer, zaman zaman kırallık müessesesine karşı 
Ibâzı hareketler belirmiş ve bu da parlâmentonun 
zaferiyle bitmiş ve 'tekâmülünü temin etmiş
tir. 1295 te Birinci Edward zamanında model 
parlâmento tesis edilmiş ve 7 kont, 41 baron,93 
rahip, bir miktar küçük rahip, 74 şövalye ve 
232 mebustan kurulmuştur. Böylece İngiltere
'deki bütün sınıfları temsil eden temsilî bir par
lâmento tahakkufk etmiş ve dünyada model. 
parlâmento denilen parlâmento bu şekilde mey
dana gelmiş bulunmaıkltadır. 

ıBu model parlâmento yine birtakım kaza
lara mâruz kalmış ve Oliver Oomwel adında 

biri. ıbir aralık parlâmentoya müdahale etmiş 
ve esıasen daha 14 ncü asırda parlâmento Skiye 
bölünmüştü. Asiler, ruhbanlar, baronlar, kont
lar; kendilerini 232 mebusun üstünde görmüş
ler ve böylece bir dbordlar Kamarası» teessüs 
etmiştir ki bu, İngiltere'nin parlâmentosu ol
muştur. Olivier Cromwvel bu ihtilâli yaptığı 
zaman Lordlar Kamarasını kaldırmış ve cum
huriyeti ilân etmiştir. Odan sonra kendisi de 
diktatörlüğe gittiği için kendisini 1689 da de
virmişler ve Dünya'ya ışık tutan İkinci Anaya
sa vesikası olarak Peıtition of Rigtito. «Hak
lar Beyannamesi» ni ilân etmişlerdir. Bu bugün 
dahi parlâmentolara, ışıık tutabilecek mahiyet
tedir. Ehemmiyetini muhafaza eder. Müsaade 
nizle kısaca ara edeyim: 1. «ıKıral kanunların 
tatbikinden imtina edemez; 2. Hiç kimse kanun 
hükmünden istisna edilemez; 3. Parlâmen
tonun kararı olmadan yeni vergi ihdas edile
mez; 4. Parlâmentoda serbest müzakereler 
yapılır. 5. Her üç senede bir yenilenir ve 
seçimle gelir. Bir mebusun dokunulmazlığı var
dır, 6. Parlâmentoda söylediği sözlerden ve 
yaptığı hareketlerden dolayı takibata uğra
maz. Hapsedilemez. Bu madde modern Ana 
yasalarda yerini bulmuş olup, 'bilhassa bugün
kü teşriî masuniyetin temelidir. 7. Bundan 
sonra dilekçe hakkı geliyor. Her. vatandaş di
lekçe ile kirala müracaat edebilir. Kıral bu 
dilekçeleri ve temsilcilerden gelenleri parla-
nıenitoya ıgönderir. Orada kanunlar iihda>s edi
lirdi, Yine aynı beyannamenin hükümlerinden 
biri de 8. «Gayriinsani cezalar ve muamele
ler tatbik edilemez, 'aşırı para, cezası ^konamaz» 
dir. Parlâmentonun rızası olmadıkça hazarda 
ordu besi enemez, üa'kat biliyorsunuz ki, İkin
ci Dünya Harbinden sonra mecburi askerlik 
sistemi bir zaruret olarak kabul edilmiştir. Protos 
tan vatandaşlara silâh taşıma serbestisi veri 
liyor; 10. Sonra Veraset Kanunu geliyor. 

İşte muhterem arkadaşlarım, parlmıentarizm 
İngiltere'de bu şekilde inkişaf etmiş ve git 
tikçe tekâmül merhalesi geçirerek bugün 
kü duruma gelmiştir. Bu gibi1 siyasi ve içti
mai Sikirler yalnız o coğrafi bölgeler içinde 
kalmaz. Birleşik .kaplar prensibi gibi etrafa. 
yayılır ve bazan sıçrar, dağılır. Bu hem İngiliz 
İhtilâline, hem Fransız İhtilâline ve sonra da 
Amerika ihtilâline ışık tutmuştur. Bizim parla 
mentomuzun menşei buradan gelmiş olduğu için 
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sizlere kısaca *bir malûmat vermeye ihtiyaç 
duyduım. 

Büyük adam Mithat Paşa 1876 da ilk Anaya
samızı hazırladı. Bunların tarihî izahattım yapıp 
gizleri sıkmıyacağım. Hepinizce malûmdur. Ana
yasamız çok kısa Mr zaman tatbik edildikten, 
parlâmentomuza gayet kısa bîr müddet açık tu
tuldu, sonra kapatıldı. 1908 ihtilâlinden 
sonra 1909 Anayasası yürürlüğe girdi ve İkin
di Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğunun yıkı
lışına kadar devam etti. Ondan sonra 1920 de 
Ankara'da Millî Mücadele ve istiklâl muharebe
lerinin başlangıcında taslak şeklinde bir Anaya
sa, daha doğrusu bir haklar beyannamesi ilân 
edildi. 1923 te Devlete bir şekil verildi ve Cum
huriyet ilân edildi. Bu da yine bir beyanname 
«eklinde idi. 1924 de bildiğiniz Anayasa kabul 
edildi. Bu Anayasa köklerini ingiliz, Amerikan 
ve Fransız anayasalarından alarak hazırlanmış
tır. Bâzı hususiyetleri vardır. Bunlardan biri 
de tıpkı ingiliz Parlâmentosunda olduğu gibi 
«Parlâmento her şeyi yapabilir. Yalnız kadını 
erkek, erkeği kadm yapamaz.» prensibidir. Bu 
nazariye eski Anayasamızda yer almıştı. Baş
ka bir maddesi sadece terbiyevi kıymeti haiz ol
mak üzere «Anayasaya, aykırı kanun çıkarıla
maz.» denmişti, ama, bir müeyyide koymamıştı, 
Yeni Anayasamız, getirdiği yenilikler ve husu
siyetler bn eski Anayasanın aksaklıklarını dü
zeltmiş bulunmaktadır. Bu Anayasanın ruhun
da da mevcudolmakla beraber, meclisle rüştü bir 
Anayasa Mahkemesi de kafoul etmiş olması iti
bariyle, biraz da parlâmentoları kısmıştır. An
cak, bu müessese yepyeni bir müessese olarak 
parlâmentoların çalışmalarına da hizmet edebi
lecek durumdadır. Yeter ki, Anayasa Mahke
memiz] kurarken gayesine uygun şekilde kuru-
labiîsin. işlemesi için esaslı tedbirleri almaya 
bilhassa dikkat edilebilsin. Yeni Anayasamızın 
getirmiş olduğu yeniliklerden en mühim olanı, 
hiç şüphe yok ki, Cumhuriyet Senatosudur. Cum
huriyet Senatosunda, Anayasa Mahkemesi gibi, 
eski Anayasanın prensiplerinden biri değil ek
siklerinden bidirir. Çünkü, parlâmentolar, bun
ların meclisleri, milletvekilleri, sansasyonel hâ
diselere mâruz kalabilirler. Kuvvetli hatipler 
veya liderler kütleleri sürükliyebilir veya tek
nik hatalara düşebilir. Ama, cemiyet hayatını 
tanzim eden kanunlar 2 Meclisten geçmekte 
oldukları için, hiç. şüphesiz isabetli oluyorlar. 
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işte Cumhuriyet Senatomuz bu teminatın kale
si durumundadır. Cumhuriyet Senatosu böyle 
olunca Millet Meclisi de şüphesiz bâzı eksik
liklerini telâfi edecek, dolayısiyle her iki Mec
lisin müşterek bir gaye etrafında verimli çalış
ması, millet ve memleket hayatında daha hayır
hah neticeler, refah ve saadet sağlıyacak ka
nunları büyük bir olgunlukla ve iyi neticeler ve
recek şekilde hazırlamasını temin edecektir. 

Arkadaşlar, Parlâmentomuz çok yenidir ve 
yeni bir bina içinde kurulduğunu arz ettim. Fa
kat Parlâmentomuzun geçmiş bir tarihi vardır. 
Parlâmentolar kendisinden önceki hâdiselere da
yanır ve bundan kuvvet alarak ileriye doğru gi
der. Bununla beralber Parlâmentonun bir ehem
miyeti de ihtilâl donrası kurulmuş olan bir Mec
lis olmasıdır. 27 Mayıs ihtilâli bu memlekette 
bir demokratik hukuk Devleti kurmak ve temi
natlı bir seçim getirmek, memleketi büyük bir 
salâha götürmek olduğunu, bu hareketin hiç-
bifrşalhıs ve zümreye karşı yapılmadığını daha ilk 
günde ilân etmiştir. 27 Mayıs ihtilâlinin husu
siyeti, Bayrağında demokrasi ve hürriyetin ya
zılmış olmasıdır. Bunu millet ve Yuvarlak Ma
sa Koniferamssında da parti liderleri kabul etmiş
tir. Yalnız son zamanlarda kulislerde, çarşıda 
pazarda kötü bir propaganda Parlâmentomuza 
göz dikmiş ve onu hedef tutmuştur. Ama bu 
yeni bir hareket değildir. Millî Birlik Komitesi 
ve Kurucu Meclis hukuk Devletini kurmak ve 
yeni bir Anayasa yapmak ve seçimlere gitmek 
yolunu tuttuğu zaman yine bâzı hareketler ol
muştur. O zaman Sayın Fahri özdilek Başvekil 
iken bîr Yuvarlak Masa toplantısı yapmıştı. 
Kendileri bize kıymetli izahlarda bulunmuşlar
dı. O zaman kendilerinin ne kadar dikenli yol
lardan geçerek bizi seçimlere götürdüklerini an
lamış ve takdir etmiştim, işte 27 Mayısın tak
dir edilen tarafı Hukuk Devletinin kurulması
na çalışması ve Bayrağında hürriyet ve demok
rasinin yazılmış olmasıdır. Bunu milletin ekse
riyeti kabul etmiş bulunmaktadır. 27 Mayısı 
hiçjbir kimse kendisine mal edemez. Hal böyle 
olmakla beraber, Parlâmentomuza, matbuatı
mızdan vâki hücumlar ile muhtelif sınıflar ve 
zümreler tahrik edilmektedir. Halbuki bu Par
lâmento 27 milyon nüfusu birden temsil etmek
tedir. Bunddan evvelki meclislerde de temsil
ciler^ oldu, millet mümessilleri oldu fakat, rey 
verenlerin ilcinde münevver bir kütle mühim bir 
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unsur eksik idi. ) 
de Parlâmentomu?'., 
olmaksızın ve İmp.1-
(Alkışlar) 

Onun. için. bu parlâmento 
yük bir titizlik 
ve grupların. ı 
re senatöi'l; 

ı da Askerlerdir. Şu hal
imdi sivil ve asker tefriki 
ıin üstünde bir kuvvettir. 

• oku 
denilmektedir. Oı 
lara müşterek bit 
sına girmek, 
manialıdır. B 

düşmanlığına bu
tu koymak, bütün partilerin 
ek vazifesidir. Zaten bizle-
okıımuş ve olgun kimseler 
için, terıkidlere ve lıücunı-

pho almalıyız. Bunlar ara-
bunlnr;ı. taviz vermek caiz ok 
ırıa, hürmetkarız. Partimiz mat

buat hürriyetini başlıca, bir dâva olarak ele 
almıştır. Matbuattaki bâzı kanaatlar sistemli 
bir şekilde Parlamentomuza hücumlar yapmak
tadır. Bu hücumlar haksız, yersiz ve mesnet
sizdir. Tahmin ederim ki, bu gazetelerin 
esas tahrir ailesi bu fikirde değildir. Sansas
yonel yapmak için küçük, elemanlar bu haber
leri yanlış aksettirerek bu gazeteleri bu yola 
sürüklemiştir. Arada bir bâzı parti farkı gö
zetmeden, bazan da parti farkı gözetilerek 
ufak tefek hücumlar oklu. Şimdi bir misal ve
rebilirim. 

Şimdi bu mevzu, sansasyonelini kaybetti
ği için tam bir objektiviite ile soğukkanlılıkla 
konuşacağımız bir mevzudur. Mebus maaşla
rı Ki .urucu Meclis bize. bir vazife devretmiş
ti. Böyle bir kanun çıkarmamız lâzımdır. 
Biz bunu ele almadık. Fakat bütçe gelip çat
tı. Maaşları belli olmıyan bir bütçe tasavvur 
edilemezdi. Mebus maaşları hakkındaki Ka
nun ilk ele alınan kamın dur diye efkârı ııımu-
miyeyi yanlış yola ve kanaatlere sevk etmek 
her halde doğru olmasa gerektir. Maaşların 
miktarını Anayasa, tosbit etmiş bulunuyor. Bu
nun artırılması mevzubahis değildir. Ortada 
bir maaş yok ki artırılsın. Millet Meclisin
de partiler ittifakla, bu kanunu çıkardıkları 
gibi Cumhuriyet'Ren atomunda da ufak bir mü
nakaşa dahi yapılmadan birinci derece meimur 
maaşı olarak çıktı. Crupumuza bâzı tarizler 
yapıldı. Fakat bunu yapan bir iki gazetenin 
ufak bir iki fıkra muharriridir. 

Af tasarısını çıkarmakla yüz kızartıcı .bâ
zı mahkûmların da, affını derpiş etmişiz. Böy
le bir şey yoktur, arkadaşlar. Bu mevzu 
Koalisyon Komisyonunda da. görüşüldü. Mem
lekette huzurun tenimi için ancak siyasi^mah-
kûmlar bakımından bir temennide bulunduk. 

Sonradan aldığımız bir kararla bunu Sayın Baş
vekile ve Devlet Reisinin takdirine bıraktık. 
Bu mevzuda girişilen fiilî işler ise beriki me
murun naklinden mütevellit birtakım küçük 
suçlardan ibarettir. Birçok işlerin sürünce
mede kalmaması için bâzı arkadaşlar fikir be
yan etmişlerdir. 

Sonra takdir ederseniz ki, inkılâpların:, 
ihtilâllerin kanunları serttir. Fakat memleket 
normal rejime kavuştuğu zaman, İhtilâli yapan 
insanlar herkesten daha fazla bu eserlerin yaşa
masına itina göstermeleri icabeder. Bu. itibarla, 
dün için suç sayılan bâzı hâdiseler ki, bunlar 
ihtilâl Fransasında da olmuştu. Fransa'da sm 
konudaki restorasyon isabetli olmuştur. Fakat 
onlar da bir sürü insan astılar, kestiler. Netice 
bu şekilde karar alındı. Bizde de yakın tarihi
mizde bunun misalini görmek kabildir. İstik
lâl mahkemelerimiz de astılar, kestiler. Fakat 
zafere ulaştıktan sonra, memleket huzura ka
vuştuktan sonra affa gidildi. Sonra yine millî. 
mücadeleye iştirak etmiyen vatandaşlar, kütle
ler halinde, listeler halinde Devlet hizmetlerden 
mahrum edildiler. Bir Memurin Muhakemat 
Encümeni vardı. Bu vâki İtirazlar dolayisiyle 
Büyük Meclisi tarafından kurulmuştu. Ve bu 
memurların durumları hakkında yenibaştan 
Yüksek Karar Heyeti yeni kararlar verdi. Bü
tün bunları, bilhassa memleketin huzur ve sü
kûna kavuşması bakımından haddeden geçirdi 
ev çoğunu tadil etti. Adalet Partisi, ihtilâl için
de Türk Siyasi Cemiyetinin bünyesine liberal, 
milliyetçi, demokratik bir parti olarak girmiştir. 
Ve prensipleri itibariyle büyük bir kalabalık 
kütleyi etrafında toplamıştır. Ve büyük bir boş
luğu doldurmuştur. Yepyeni, zinde bir kuvvet 
olarak parlâmentoda çalışmakta ve bu memleke
tin kadrü itibarını yükseltmek ona hadim ol
mak, müfidolmak azmindedir. Bu hususları arz 
ederken bilhassa ihtilâle büyük bir kudretle ve 
insafla ve büyük bir hüsnüniyetle liderlik ya
pan Sayın Cumhurreisi Cemal Gürsel'i gerek ih
tilâl liderliği esnasında gerekse Cumhurreisi 
olduktan sonra partiler üstü, tarafsız bir Reisi
cumhur olarak çalışmaktaki, büyük hüsnüniyeti, 
vatanperverliği ve demokratik hayata karşı gös
terdiği derin saygı ve bağlılığı buradan A. P. 
adına minnet ve şükranla anmayı bir vazife te
lâkki ©derim. (Bravo g«sleri, ılkışlar) 
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Sayın arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosunun 

birçok ihtiyaçları vardır, dilekleri vardır. Bu 
konuşmadan sonra isterseniz bir iki dakika da 
teferruata inerek bu temennilerimi arz ederek 
sözlerimi bitireyim. 

Biliyorsunuz ki, parlâmentoların en büyük 
silâhı, en büyük ilham kaynağı kütüpaneleri-
dir. Bizim kütüpanemiz fakirdir, doğru dürüst 
bir mobilyası yoktur. Orada kitap okuyarak sa
atlerce kafası yorulan bir kimse rahat bir kol
tuğa oturup sigara, kahve içmekten mahrumdur. 

Bu itibarla kütüpanelerde mobilya ve diğer 
hususların temini bir zarurettir. :Bunu Yüksek 
Senato kürsüsünden temenni ederken, JCarma 
Komisyondan da bu hususu nazara almasını bil
hassa ehemmiyetle istirham ediyorum, 

ikinci mesele olarak Millî Saraylar mesele
sine geliyorum. Millî Saraylar bütçesini tetkik 
ettim sadece Büyük Millet Meclisi bütçesinde 
yer verilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasamı'/, 
biliyorsunuz ki ,(bu saraylar meselesinde olsun 
diğer hususatlarda olsun) Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Eeisicumhurun vekilidir. Hattâ bu ve
kâlet sıfatı itibariyle sair zamanda onun yar-
dımcısıdır. Saraylar bizde Reisicumhurun ika
metgâhı olarak kullanılır. Çünkü Cumhurreisi 
bütün Devletin mümessilidir. Saraylar da mil
letin olduğuna göre onun istimal yeri, en yakın 
yer olmak itibariyle Cumhuriyet Senatosudur. 
Zaten sarayların Millet Meclisiyle bir ilgisi kal
mamıştır. Teşkilât Kanunu yapılırken Karma 
Komisyondan istirhamım Millî Sarayları Cum
huriyet Senatosuna bağlamak ve onun idaresi
ni o şekilde tanzim etmek çok hayırlı olabilir. 

Kıymetli senatör arkadaşlarım; sizi daha j 
fazla yormak istemem. Son temennim; bilhassa ı 
şu suretle bitirmek istiyorum : Parlâmentonun 
üzerine yalnız bir gölge çökmesine müsaade.ede
biliriz, o da Türkün hâkimiyetinin, istiklâlinin 
ve hürriyetinin ifadesi olan Türk Bayrağının 
bıraktığı gölge olmalıdır. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Saym Cevdet Erkut; Grup adı
na değil mi efendim? 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA OS
MAN CEVDET ERKUT (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Saym Senato üyeleri ve Sayın Hükü
met Erkânı; 
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I Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1962 

malî yılı bütçelerine ait görüşlerimizi Bütçe ka
nun tasarısındaki şekline göre B. M. M. adı al
tında özetlemek daha yerinde olacaktır. 

T. B. M. Meclisinin 1962 malî yılı bütçe 
teklifine ait gerekçe ile Karma Bütçe Komis
yonu raportörü Maraş Milletvekili Saym En
ver Kaplan'm Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
yazılmış 28 . 1.1962 tarihli raporunun incelen
mesinde : 

1. 1962 malî yılı bütçe teklifinin, (A/ l ) 
ve (A/2) cetvellerinde 1961 yılma nazaran 
% 81 nisbetinde umumi bir artış kaydedildiği 
ve (iolayısiyle 1961 yılı Bütçe kanun lâyihasına 
nazaran 25 077 344 lira fazlasiyle 62 140 344 
lira bulunduğu ve bu fazlalığın ödenek ve ben
zeri özlük hakları ile aylıklar, ücretler, emekli 
keseneği, personel giderlerinden, daire hizmet
leriyle B. M. Meclisi dış münasebetlerinden ve 
yardımlardan ibaret olmak üzere cari gider
lerde artış toplamının 21 833 637 lira olduğu 
buna mukabil 1961 malî yılı bütçesinin karşı
lıksız borçlar bölümünde görülen 2 140 000 
lira, 1962 malî yılı bütçesine kalmış olmakla--bu 
artışın 25 077 344 lirayı bulduğu görülmekte
dir. 

ödenek ve benzeri özlük haklarda görülen 
artış sebebinin B. M. M. üyelerinin 1961 malî 
yılma nazaran 640 adedine yükselmesinden ve 
çift Başkanlık Divanlarının teşekkülünden ileri 
gelmiş bulunduğu ise bir hakikattir. 

2 nci kısım personel giderlerinde görülen 
559 695 lira fazlalık iki meclise geçiş sebebiyle da
imî ücretli kadrolara bir miktar ilâveler yapılma
sından, Muhafız Bölüğünün takviyeli tabur ha
line getirilmesinden mütevellit bulunmuş ise de 
fazla görülen bu miktarların raporda belirtilen 
düşünce ve tenkisler ile bu ödenekten 250 400 li
ranın tenzilinin mümkün görüldüğü anlaşılmak
tadır. Bir kısım personel, miktarı, aylıklar görev 
cinsleri raporda ayrı ayrı açıklanmaktadır. 

Raporun giderler kısmında yapılan açıklama
lardan sonra 4 ncü kısım daire hizmetlerinde gö
rülen 2 503 797 lira fazlalığın Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi adları altında iki meclisin 
kurulması ile hizmetlerin artacağı tabiî bulun
makla beraber tasarrufa riayet düşüncesiyle ra
porda belirtilen bâzı kısıntıların da yapılabileceği 
kanaatine varıldığı işaret olunmuş ve bu bakım
dan gelecek senelere yapılacak tahsisin mehmaem 
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ken artırılması kaydiyle bu sene için teferruatı I 
Karma Bütçe Komisyonunun raxx)rfcörünün ra- I 
porunda görülen 2 319 800 liranın tenzili müm
kün görüldüğü, ayrıca satmalına yapı, tesis ve 
sermaye tesislerinde kitaplık için bir mikrokart | 
makinasınm satmalmması için teklif edilen j 
700 000 liranın, bu yıl bütçesinde yapılmakta 
olan tasarruf nazarı itibara alınarak tenzili lü
zumu ve yine 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince 
752 nci bölümün 12 nci taşıtlar maddesindeki 
675 000 liralık ödenekten Meclis memurları ve 
hizmetlileri için alınacak 3 otobüsün alınmasın
dan sarfınazar edilerek tutarı 360 000 liranın 
tenzili kanaatine varılarak ceman 5 233 719 lira 
noksanı ile B. M. Meclisi bütçesinin kabulü iste- I 
nilmektedir. 

Tasarrufa riayet düşüncesiyle belirtilen bu I 
tenzile mukabil B. M. Meclisi 1902 malı yılı bütçe I 
teklifine ait gerekçenin sonunda yine taşıtlar bö- I 
lümüne ait ödeneklerin açıklanmasında, Millet 
Meclisi ve Senato Başkanları için birer aded bi- i 
nek arabası alınmak gayesiyle 270 000 liralık ve 
az evvel arz olunduğu gibi raporda raportör Ma- I 
raş Milletvekili Sayın Enver Kaplan'm tasarruf I 
gayesi ile ileri gördüğü 3 otobüsün alınmasın- I 
dan sarfınazar edilmesi teklifi dikkate alınmı- I 
yarak bu otobüslerin alınması maksadiyle 360 000 I 
liralık ve ayrıca 5 aded servis arabası alınması I 
için de 45 000 liralık bir ödenek ara ve teklif I 
olunmaktadır. I 

Gerekçenin ve raporun umumiyet itibariyle I 
prensibi ve tutumu uygun görülmekle beraber I 
bilhassa âzami tasarrufa riayet gayesi ve düşün- I 
«esiyle, birçok giderlerden, bu arada memurların, I 
emekli, dul ve yetimlerin maaşlarına evvelce çık- I 
mış bir kanunla verilmesi taahhüt olunan % 15 I 
zamların bile bir sene sonraya bırakılması lüzu
mu ve zaruretinde Hükümetçe ve teessürle görü- i 
len İsrar gerekçesinin her iki meclisçe kabulü kar- I 
şısında bâzı düşüncelerle yine tasarruf maksadın- I 
dan ve gayesinden uzaklaşıldığı görülmektedir. I 

Meselâ A) Mevcut iktisadi ve içtimai şartlar I 
içinde Başkanlarımıza (Senato ve Millet Meclisi I 
Başkanlarına) 135 000 liralık birer kadillak alın
ması kararı ve bu husus için konulan 270 000 lira 
ödenek yerinde görülmemektedir. Her iki makam 
(bizlerce de yüksek, saygıya, sevgiye her bakım I 
dan elyaktır. Prensip ve gaye itibariyle her iki 
makamın şerefleri ve otoriteleri ile mütenasip biı | 
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tutuma ve görünüşe sahip bulunmalarının bir 
gerçek ve zaruret bulunduğunda da müttefik ol
makla beraber bilhassa aynı tasarruf zihniyeti, 
maksat ve gayesi ile Hükümete imtisalen Sayın 
Meclisler Başkanlarının da Karma Bütçe Komis
yonunca ekseriyetle kabul olunduğu anlaşılan bi
nek otomobili ödeneklerinden, aynı tasarruf dü
şüncesi üe bir indirme yapılmasına muvafakat-
ları, Sayın Karma Komisyonun da bu istikamette 
bir tahsisat tasarrufuna gitmesi, sembolik bir mâ 
na da taşısa büe, yerinde olur. Mütalâasmdayız. 
İsabetine inandığımız bu düşüncelere de dayana 
rak Karma Bütçe Komisyonunun bu ödeneği kal 
dırmasmı, Başkanlarımızdan Millet Meclisi Baş 
kanlığı bundan evvelki otomobilinin tahsisini di 
ğer Başkan için de yine makamları, şeref ve oto-
ritesiyle mütenasip, dayanıklı ve meselâ 70 80 
bin lira değerinde daha ucuz bir otomobil alın
masını tavsiyeye şayan gorantikteyk. 

Meclislerin memur ve hizmetlileri için alın
ması düşünülen 3 otobüse gelince : 

Birçok bakanlıklarda ve genel ınüdüriiikierde 
olduğu gibi, bu personelin memuriyet binalarına 
geliş ve gidişlerini sağlamak gayesi ile bugünkü 
yaşama ve geçim şartlarının güçlüğü ve bunun 
her gün bir an daha çoğalması karşısında, aslın
da dar gelirli bulunmaları da nazara alınarak, 
istenilen ödeneğin tahsisinde Raportör Sayın En
ver Kaplan'm temsil kanaatlerine rağmen, malî 
bir külfet ve mahzur mütalâa edilmemektedir. 

B) E cetveli adı altında Mecliste ölçüsüz ve 
tmurakabesiz bir istihdam sistemine gidilmiş ve 
(E) cetvelinin (D) cetveline ve oradan da asi'» 
memuriyetlere tahsil ve kıdem durumları gayri -
müsait elemanların da alındığı görülmüştür. Bu 
yersiz tutumu, bu müesseselerden baslıyarak ön 
liyebilıriz. 

Bu konu üzerinde de gereken titizlikle durul
masını ve çok sayıda memur alma kapatılarak bu 
suretle bu cepheden de tasarrufa gidilmesini tav
siyeye değer görmekteyiz. 

Bu şık ve esaslar altında gerekçede ve rapor
da yapılan açıklamalara ve B. M. M. sinin 1962 
malî yılı bütçesine göre bu bütçe teklifinin mem
lekete hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını Cum
huriyet Senatosu C. K. M. P. Senato Grupu adı 
na candan diliyerek partimiz grupu adına hepi
nizi en derin sevgi ve saygılarımla kallbten selâm
larım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Karasapan. 
C. K. M. P. SENATO GBUPU ADİNA CE

LÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Karahi-
sar) — Muhterem Başkan, Muhterem Üye arka
daşlarım, Muhterem Hükümet üyeleri. 

Ben Büyük Millet Meclisi adı altında bize 
getirilen bütçe tasarısının teferruatı üzerinde 
duracak değilim. Pek değerli arkadaşlarım bu 
vazifeyi ifa etmiş bulunuyorlar. 

Hepimizin temennisi, Senatomuzun da İçtü
züğünde yer alacak olan teşkilât kanunumuzun 
bir an evvel hazırlanarak, bundan sonraki ihti
yaçlarımızın ayrı bir bütçe halinde müşterek 
tertip cihetine gitmesidir. Bu hususta benim bil
hassa üzerinde durmak istediğim nokta idari 
ve malî sebepler d ol ay isiyle iki büyük heyetin 
ufak tefek münakaşalara girişmek imkânını bul-
•»namasıdır. Bu itibarla bu İdari meseleleri esas
lı bir şekilde ayırmak ve her iki başkana eşit 
salâhiyetler tevcih etmek şayanı temennidir. 
Bunu Senatomuzda belirtmekte yerinde olur. 
Bunları katiyen bir ayırıcı zihniyetle değil 
yine muazzez milletimizi temsil eden Büyük 
Millet Meclisinin iki öz unsurundan biri olan 
Senatonun çalışmalarında ahengi sağlamak ba
kımından faydalı görüyorum. 

Yüksek malûmlarıdır ki; bütçenin parlâmen
tonun milletler arası münasebetleri hakkında fa
sılları vardır. Bunların bir kısmı milletlerarası 
mûtat birliklerin ve bir kısmı da Türkiye Cum
huriyetinin akdettiği anlaşmalar çerçevesi dâ
hilinde mecbur olduğumuz birtakım beynelmilel 
çalışmaları gösteren hükümlerden ileri gelmek
tedir. Türkiye Cumhuriyeti, bilindiği gibi, bil
hassa Birinci Dünya Harbi neticesinde kuru
lan Akvam Cemiyetinde olduğu gibi Birleşmiş 
Milletler sinesinde de beynelmilel varlığını gös
termeye elinden geldiği kadar gayret etmiştir. 
Bu husustaki mütalâalarımızı Dışişleri bütçe
sinde arz edeceğiz. Fakat parlâmentolararası 
mesaiye verilen ehemmiyet yine bu gaye ve 
hedefi gözetmekte olan bir demokratik bir ça
lışma şeklidir. Biz de demokratik bir rejim 
içinde bulunuyoruz ve bir demokratik âlemin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmek emelindeyiz. 
Bu itibarla, bir beynelmilel parlâmento müza
keresine iştirak ederken bu iştirakimizin gerek
tirdiği beynelmilel taahhütleri de göz önünde 
bulundurmak zorundayız. 

3 2 . 1962 O : 1 
Memlekette birtakım parti mücadeleleri olur, 

her partinin kendisine göre ve hepimizce muh
terem olan fikirleri ve bunların tevlidettiği ça
tışmalar olabilir. Yalnız, beynelmilel bir top
lulukta bunların mahiyeti başka bir şekilde olur. 
Orada bizim pek alışmadığımız, son derecede 
müsamahalı ve fakat yüksek seviyede bir hava 
vardır. Bu hava içinde herkes istediğini söy
ler ve herkes bu söylenenlere cevap verme hak
kını kullanır. Yalnız işin nezaketi, bulunulan 
muhitin beynelmilel bir muhit olması ve fazla 
ileri gitmemek, dâvaları fazla kurcalamak suretiy
le işi aleyhimize neticelendirecek bir safhaya 
girmesini önlemeye gayret etmek noktasıdır. 

Binaenaleyh, bu vesileyle ve dün arkadaşı
mız Sayın Mucip Ataklı'nm sözlerine cevap 
vermek isterim. Yüksek Senato ve Büyük Mil
let Meclisinin gösterdiği teveccüh neticesinde 
katıldığını Avrupa Konseyi îstişari Asamblesi
nin bir üyesi olarak bu topluluğun çalışmaları 
hakkında etraflı izahat vermek isterim. Şimdi
lik bunu burada anlatmaya imkân yoktur. 
Esasen Asambleye katılan üyelerimiz mesai
leri hakkında esaslı bir rapor hazırlamakta
dırlar. Yalnız araya bütçe müzakereleri gir
diği için Senatoya bu raporu sunmak imkânını 
bulamadık. Zannederim biz burada bütçe 
müzakerelerini yaparken Millet Meclisine bu 
rapor arz edilecektir. Biz de bu tarafta üç 
arkadaşımız ayrıca yine bu işin teknik, siyasi 
tarafını izah eden mufassal bir raporu tak
dim edeceğiz. Gönül arzu ederdi ki, bu Sena
tonun üyeleri arkadaşlarımız burada konuşur
larken her hangi bir l tenkide girişmeden ev
vel ya böyle bir mufassal bir raporu beklesin
ler yahut da bizler orada idik, burada birbirle-
rimizle daima konuşuyoruz, heririırimiz diğeri 
hakkında hürmet ve muhabbet besliyoruz, gelir
ler, bizden izahat isterler, böylece de yanlış ma
lûmat vermemiş olurlardı. Bilhassa biz geldi
ğimiz zaman ayrı ayrı basın toplantısı yaptık. 
Basının bu husustaki suallerine cevaplar ver
dik. Bu da zaruri idi. ÇünJkü orada cereyan 
eden görüşmelerin bizden evvel beynelmilel rad
yolar ve basın tarafından kötü aksettirilmedi, 
yanlış aksettirilmeği daha fena tesirler husule 
getirdi. Binaenaleyh, ben ilk defa dönen bir ar
kadaşınız sıfatiyle İstanbul'da bir basın toplan
tısı yaptığım zaman bilhassa rica ettim ve dedim 
ki, söyliyeceklerim tamamiyle objektif şekildedir 
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ve heyet namına değil, İntiba]arımı söylüyorum; 
onun için buna göre neşriyatta bulunursunuz, 
dedim. Maalesef gazeteciler kendilerine göre 
parçalar alarak bu konuşmamı istismar mevzuu 
elde etmişlerdir; bu şayanı teessüftür. 

Bendeniz gene, yaşta gazetecilik etmiş ve Pa
ris'te ulûmu siyasi tahsil ederken gazetecilik 
mesleki hususunda da tahsil görmüş ve bu mes
leki yakînen benimsemiz bir arkadaşınızım. Ha
len de bir mecmua çıkarmak suretiyle bu meş
ke olan rabıtamı devam ettiriyorum. 

Gazeteciliğin ulvi ve vatanperverlik istiyen 
bir meslek olduğunu takdir edersiniz. Ancak bi
zim gazetelerin «sansasyon» a ihtiyacı vardır. 
Avrupa'nın hemen hemen bütün büyük gazete
lerinde bu mevcuttur. Yalnız bunu ifrat dere
cesine götürmek bizim için tehlikeli olur. Bâzı 
gazeteciler en ufak biı vesileyi istismar eedrek 
bu memlekette şahısları, müesseseleri, bu arada 
Türk Milletinin varlığını temsil eden bu Mec
lisi yıprandırmak yolunu tutmuşlardır. Bu yol 
bizi bir kaosa götürür ve ondan sonra da nereye 
gideceğimiz hepimizce malûmdur. 

BAŞKAN — Saym Karasapan bir dakikanız 
kaldı. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devamla) 
— Efendim şunu arz etmek isterim ki biz ora
ya gittiğimiz zaman evvelâ aramızda koor
dinasyon temin için kendimize bir sözcü seç
mek ihtiyacını duyduk, ve bunun için gizli oy
la ve parti farkı gözetmeksizin Kasım Gülek'i 
seçtik. Kendisiyle ilk görüşmemizde elbette 
Meclis açıldığı zaman Reis bir beyanı hoşâmedi 
yapacak, buna cevap verilmek lâzımgelir, mem
leketimizde demokrasinin tam olarak teessüsü
nü kendilerine göstermek için buna bir tek ar
kadaş değil her partinin adına kısa olarak ayrı 
ayrı cevap verilsin. Fakat bundan sonra birta
kım müzakereler açılır ve sualler sorulursa bun
lara cevap vermek kendilerine aidolsun dedim 
ve bu esas kabul edildi. Tabiî kendilerine aid
olsun derken bizim de muvafakatimizin olması 
mânası mündemici Reis toplantı açıldıktan 
sonra bir beyanı hosâmedide bulundu. Güzel 
sözler söyledi. Bundan sonra Reis celseyi o şe
kilde idare etti ki, memleketimiz aleyhinde bir 
hava hâsıl olmasını mümkün kılacak bir müza
kere açılmasına katiyen meydan vermedi. 

İsterseniz, 2 dakikanızı işgal ederek. Sayın 
Başkanın... 
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BAŞKAN — Sayın Karasapan müddetiniz 

dolmuş oluyor. (Devam etsin sesleri) Zaten 3 
dakikamız var, bu müddeti dolduracaksınız, bu
yurun efendim. 

CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Devamla) 
—- Efendim, Danimarkalı Federspicl çok muh
terem bir insandır ve yıllardan beri Avrupa 
Konseyindedir. Şimdi beyanı hoşâmedi ile yeti
neceğim, bundan sonraki kısma raporda temas 
edeceğiz. 

Efendim, ben aynen bunu zabıtlardan tercü
me ettim, istiyenler aslını, ingilizce olarak gö
rebilirler. Çünkü orada İngilizce konuşulursa 
ingilizce olur metnin tamamı. Fransızca konu
şulursa Fransızca olur metnin tamamı. Bir bül
tene bakmakla hepsini göremezsiniz. Ben bunu 
bir zahmet telâkki etmiyerek memnuniyetle şu 
yazıyı hazırlayıp Başkanın konuşmalarını siz
lere duyurmaya çalışacağım. 

«Türk Heyetine hoşâmedi. 
BAŞKAN — Bugün yeni Türk Heyetinin 

aramızda bulunması dolayıısiyle kendilerine hoş 
geldiniz, demek zevkine mazıhar olmaktayım ve 
Türk dostlarımıza, bu Meclisin bütün üyeleri
nin bu anfiteatrda. yerlerini tam olarak aldıkla
rını görmekle duydukları hazzı kendilerine bil
dirmekle bahtiyarım. 

Hepimiz, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinin yarattığı 
durum içinde, memleketiniz için bir müddet bu 
Meclisin çalışırı al arına katılmanın mümkün ola
mamış olduğunu takdir ediyoruz. Asamblenin 
zamanında, Büyük Millet Meclisinin, aralarında 
rneslekdaşlarımızidan bir miktarının da bulun
duğu, eski üyelerinin kaderi hakkında alâka
sını izhar etmiş olduğunu her halde bilirsiniz. 

General Gürsel Hükümetinin Türkiye'de de
mokrasiyi tekrar tesis etmeJk hususundaki gay
retlerini yakından taikibettilk ve bu Hükümetin 
ihtilâlin başında hazırladığı plân dairesinde 
yeni seçimleri yapmak ve iktidarı yeni parlâ
mentoya ve demokratik parlâmento prensiple
rine tamamiyle uygun olarak teşekkül etmiş 
olan Hükümete devir ve teslim etmek hu
susundaki hareket, tarzı bizim üyelerimizde de
lin bir intiba bırakmıştır. Aynı zamanda eski 
rejimin liderleri ve parlâmenito mensuplarına 
karşı açılan Yassıada muhakemelerini de ilgi ile 
tıakibetmiş ve Yüksek Divanın verdiği karar
ları öğrenmiş bulunuyoruz. Münhasıran siyasi 
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davranışları itibariyle mahkûm edilmiş olan 
e^ki parlâmento üyelerinin duçar oldukları ıs
tırabın hafifletilmesi için, yeni Türk Hüküme
tinin yakm bir zamanda gerekli yol ve çareleri 
(bulacağını samimiyetle uımuyornz. 

Türk Parlâmentosuna ve Hükümetine, istik
bal için en iyi dileklerimi sunuyorum. Burada 
'hepimiz Türk rneıslefcdaşlarımızın çalışmaları
mıza tam bir faaliyetle tekrar katılmalarını he
yecanla bekliyoruz. Avrupa Konseyi Asamblesi 
Batı - Avrupa^da bütün demokratik memleket
lerin çalışmalarımıza faal bir şekilde iştirakle
rine ve desteklerine muhtaçtır ve bugün asam
blenin tam kuvvetini tekrar iktisabetmiş olma
sından dolayı kendimizi bahtiyar hissediyoruz.» 

Asamble Başkanından sonra Kasım Gülek 
söz aldı ve şunları söyledi. 

(KASIM GÜLPJK — Sayın Başkan bu Asam
bleye dönmek ve birkaç şükran sözü söylemek 
bizler için bir imtiyaz ve bir şereftir. Buraya 
dönmüş olmak ve tabiî çalışmalarımıza tekrar 
başlamak hakikaten bir bahtiyarlıktır. 

Türkiye'de bir ihtilâl olmuştur. Bütün mil
letlerin hayatlarında ihtilâller olagelmiştir. Bir 
ihtilâlin ne demek olduğunu birçok kimseler 
anlarlar ve takdir ederler. Hepimiz, ihtilâl ne
ticesinde ıstırap çekmiş eski üyelerimiz için eli
mizden geleni yapacağız. Bizim düşündüğümüz 
de budur ve mümkün olan yapılacaktır. 

'Türkiye'deki ihtilâl, rejimi millete verdiği 
ısöze sadık kalmıştır. Bir Kurucu Meclis teşek
kül etmiş ve milletin referandumiyle yeni bir 
Anayasa kabul edilmiş ve normal hayat yeni
den başlamıştır, ihtilâli yapanlar, vaatlerine 
sadık kalarak iktidarı kendi istekleriyle ve tama-
miyle milletin demokratik şekilde kurulmuş 
parlâmentosuna devretmişlerdir. Seçimler ta-
mamiyle serbest cereyan etmiş ve memleketi
mizde bulunan tarafsız ve ecnebi müşahitler 
bunu görmek fırsatına mazhar olmuşlar ve dün
ya basını seçimlerin ne derece namusikârane ve 
hürriyet içinde yapıldığını anlatmıştır. 

(Buradaki Türk Parlâmento Heyeti, bu ser
best seçimler neticesinde teşekkül etmiş bir 
parlâmentodan gelmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde dört parti vardır ve biz dele
geler bu dört partiyi temısil etmekteyiz. Halen 
Türkiye'de iki partinin katıldığı Koalisyon Hü
kümeti bulunmaktadır ve bu iki parti birbir-
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I lerine muarız partilerdi. Böylece normal siyasi 

hayat yeniden başlamış bulunuyor. 
Türkiye Avrupa Konseyiyle sıkı sıkıya ilgi

lidir. Bizler için Avrupa Konseyinin çalışmaları 
büyük değer ifade eder. Konseye, Konseyin ta-
kibettiği yola bu kurulun Avrupa, için ve Av
rupa'nın ve dünyanın birleşmeli için önemli 
bir işe girişildiğiue inanıyoruz. 

Biz, Türk Heyeti olarak, Avrupa Konseyi
nin çalışmalarına, faal bir şekilde tekrar katıl
mak için elimizden geleni yapacağız. Size teşek
kür ederim Sayın Başkanım.;» 

CELÂL ERTU-f; •-- Asambleye hitabetmek 
ve Sayın Başkanın ve hoş amedisine birkaç ke
lime ile cevap vermekle büyük zevk duyuyorum. 
Bildiğiniz gibi, hemen hemen iki sene süren bir 
fasıladan sonra Türkiye'de normal parlmenter 
hayat yeniden 'başlamıştır. 100i yılında Türki
ye'de serbest seçimleri yapılmış ve dört parti 
parlâmentoya girmiştir. 'Ve ben Demokrat Par
tinin eski üyeleri tarafından desteklenen yeni 
teşekkül etmiş bir partinin 228 üyesinden biri
yim.» 

Bundan sonra diğer parti sözcüleri de söz 
almışlar ve Kasını (rüiokün sözlerini teyideder 
mahiyette konuşmalar yapmışlardır. 

Asamble tasdik usulü d olay isiyle kur 'a çekile
rek teşkil edilen komisyon, üyelerinin mazbataları
nı alarak bu evrakı tetkik ellikten sonra raporunu 
sunmakta ve bunun üzerine üyelerin meşruiyeti 
hakkında Meclisin üyelerinin oylan sadır olmak
tadır. Bundan evvel, Lucifero isminde, eski"'"İtal
yan Senatörü, şimdi İtalyan Millet Meclisi âza
sı olan ve Müsolini zamanında eza ve cefa çek
miş bir parlmanter söz almak istedi. .Fakat Baş
kan, bunu işihuemezlikîen geldi. Arifane bir 
şekilde, «Derhal gündeme geçiyoruz.» dedi. Türk 
Heyetine süz verilmesi hususunu oya koydu. 
Bundan sonra Başkan, 'Srçim Komisyonunun se
çimine geçti. O /aman bu zat, müdahale etti. 
«Sizden, söz istedim.» dedi. Bunun üzerine Baş
kan, «Hayır, bu hususu oya, koydum. Evvelâ 
Türk delegeleri konuşacak ondan sonra siz ko
nuşursunuz.» dedi. Demen şunu söy!iyeyim ki, 
bu zatın müdahalesi, kendi noktai nazarına, göre 
ve kendisinin oradan'alabilmiş olacağı malûma
ta göre haklı olabilir. Bu, bu Meclise has bir 
noktadır ve bunun memleketimizi küçük düşü
recek bir tarafı yoktur, italyan Temsilcisi Avru-
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pa îstişari Asamblesinin statüsü bakımından, 
mazbataların şekil itibariyle mükemmel oldu
ğunu fakat işin ruhu üzerinde itirazı olduğunu 
söyledi ve bu esas üzerinden konuştu. Buna Ka
sım (Hilek arkadaşımız gayet veciz ve gayet güzel 
bir irticai! konuşma ile cevap verdi. (Zaten hepi
miz irticai! konuşmaktaydık) Bunun üzerine der
hal seçimlere geçildi. Yalnız biri çekimser olmak 
üzere 138 azanın 137 si, mazbatalarımızı kabul 
ettiler..Bu suretle alkışlar içimle Türkiye'nin 
İstişari Avrupa Asamblesine iştiraki tescil edil
di. Biz orada Büyük Millet Meclisinin bir 
parçası olarak vazifemizi yaptık. Heyetinizin 
nâçiz bir üyesi olarak ben uzun seneler 
nazik zamanlarda bu memleketi hariçte ba-
şariyle temsil etmeye çalışmış bir arkada
şınızım. Hiçbirimiz memleketimize, en ufak 
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biı- gölge düşürecek her hangi bir şeye 
kaı-şı hassasiyet gikstermiyecek insanlar değil
dik. Bizlere tevdi edilmiş olan bu vazife, büyük 
bir vevkaf ile, Türke yakışır ağır başlılık ile, ya
pılmıştır ve biz bu vazifeyi tamamiyle ifa etmiş 
olmaktan mütevellit bir itminanla yurda dön
müş bulunuyoruz. Maruzatım bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selamlarım efendim. 

BASK AK K fendim, görüşmeler devam 
edecektir. Anayasa ile bizlere tanınan müddet 
içerisinde bütçeyi çıkarma, mecburiyeti vardır. 
Bu itibarla muhterem üyelerden, devamsızlık 
etmemelerini bilhassa istirham ederek bugün sa-
at tf> te toplanmak üzere Birleşimi şimdilik ka 
patıyornm. 

Kapanma saati : 13,10 

İ K İ N C İ O T U E U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sırrı Atalay (Kars) 

KÂTÎPLEE : Fikret Turhaııgil (Aydm), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

l 
BAŞKAN Oturumu açıyorum. Yoklama 

yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN Sayın Lrtuğ. 

A. !>. SENATO GRUPl ADİNA CELÂL 
KKT1IĞ (Elâzığ) Sayın Başkan, ve değerli 
senatörler; T. B. M. M. nin bütçesi münasebe
tiyle. 'bütçenin matematik ölçüleri dışına çıka
rak, bu büyük müessesenin mânevi mevcudiye
ti etrafında birkaç dakika konuşmama müsaa
denizi rica edeceğim. Çünkü, inanıyoruz ki, T. 
11 M. M. nin mânevi hüviyeti, bütçenin bize ge
tirdiği rakamların ifadesinde ve bu rakamlara 
verilecek enerji potansiyelinin ınembaı oluşun
dan dolayı en önemli, en ciddi bir noktadır. 
T. B. M. M. bir ihtilâl zemini üzerine teşekkül 
etmiştir. Ve bugün bu ihtilâl zemininden, bir 
kurtuluş yoluna doğru ince, dar bir köprüden 
geçmekte olduğumuzu hepimiz idrak ve kabul 

etmekteyiz. İhtilâl, hiçbir milletin arzu ettiği, 
tarihinde yer almasını istediği bir risk değildir. 
Fakat hiçbir millet istemediği halde her mille
tin tarihinde ihtilâller yer alınıştır. 

Bizim ihtilâl safhamız tarihe malolınuş, ka
panmıştı;-. Ve dünyada mevcut ihtilâllerden pek 
farklı bir şekilde kapanmıştır. Dünyanın hiç
bir ihtilâli bizde olduğu gibi. yerini demokra
tik usullerle hakiki parlâmentoya terketmemiş-
tir. Bunu tarihimiz şerefle kadedeeektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, onun bü
tün üyelerine bugün her zamankinden ve yarın
dan çok daha büyük mesuliyetler terekkübe! -
inektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi millî 
mevcudiyetimizin bekasını temin edecek tek 
kuvvettir. Bu kuvvet millî iradenin tam mânâ
sı ile yerinde kullandığı hak ile tecelli etmiştir. 
Temenni edeıiz ki, ilelebet payidar olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün yet
kilerine ve kudretlerine sonuna kadar sahib.ol-
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ması için hepimize düşen birtakım vazifeler ve 
vecibelerin mevcudolduğuna kaaniim. Aksi hal
de, bu vazife ve vecibelerdeki ufak aksaklıklar 
bizlere ağır mesuliyetler tevlidedeeektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi ve 
psikolojik hüviyetini tâyin edebilmek için se
çimlerden önceki ve seçimler sırasındaki mem
leketin durumuna bir göz atmak gerekir. Şura
sı bir realitedir ki, seçimlerden evvelki ve se
çimlerin yapıldığı sıralarda, memleketimizde 
halk kütleleri, birbirleri ile adeta küskün bir 
hale gelmiş bulunuyorlardı. Bu iki kütle arasın
da ne ideoloji ve ne de doktrin bakımlarından 
hiçbir fark olmamasına rağmen, bir ayrılık, bir 
huzursuzluk olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkül ettikten 
sonra, meydana getirdiğimiz Hükümetin tek ga
yesi ; bu kütleler arasındaki açıklığı kapatmak 
ve memlekete, siyasi, mânevi huzuru geri getir
mektir. İşte T. B. M. M. böyle bir siyasi ortanı 
içerisinde doğmuştur. İhtilâlin ve ondan Önceki 
birçok hâdiselerin tesiri ile birbirine küskün fa
kat mukadderatı ayni olan iki kütle arasında 
T. B. M. M. nin senatörleri ve milletvekilleri se
çilerek geldiler. Nispî secimin mesut bir tecel
lisi olarak burada muayyen bir oran dâhilinde 
Millet Meclisi ve Senato teşekkül etti. Bu par
lâmentomuza bakarak, bu milletvekili ve sena
törlerin, muhtelif partilerdeki görüşlerinin her
hangi bir doktrin farkı ile ilgili olmadığını gö
rüyoruz. Demin tasviplerine çalıştığım, aynı kök
ten gelen; ideolojileri, maksatları ve gönül bir
likleri aynı olan, aşağı - yukarı birbirine yakın 
partiler halinde burada temsil edilmiş bulunu
yoruz. 

Memleketimizde, partilerin hakiki hüviyeti 
bir doktrin veya ideoloji ocağı olmaktan ziyade 
adeta bir fikir kulübü mahiyetindedir. O halde 
partilerimiz, doktrin veya ideolojik sınırlarla 
birbirinden ayrılmış durumda Parlâmentoya gir
miş değillerdir. Parlâmentomuzun bu tarzda te
şekkülü gerek memleket içinde gerekse bütün 
dünya milletleri ve parlâmentoları arasında, hür
met ve memnuniyetle karşılanmış ve alâka ile 
takibedilmiştir. 

Dış parlâmentolarla münasebetlerimize bir 
nebze- benim de temas etmeme müsaadelerinizi 
liea edeceğim. 

Sayın Celâl Tevfik Karasapan arkadaşımız 
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bu sabah arz ettiler. Bu beynelmilel sahadaki 
münasebetleri mi/den birisi... 

BAŞKAN Sayın Celâl Bey, iki dakikanız 
kalmıştır. 

HELÂL KJ*TUĞ (Devamla) .... birisi, Av
rupa Konseyi tstişarî Asamblesine iştirakim iz
dir. Bunu rapor halinde Heyeti Âlinize arz 
edeceğim. Ayrıca bu, gündeme de alınacaktır. 
Bu Asamblede millî varlığımıza en ufak bir 
tecavüz dahi vukubulmamıştır. Ayrıca, icabı 
halinde gerekli cevaplar da mükemmel surette 
verilmiştir. Bunları bil âhara, tafsilâtı ile arz 
edeceğiz. Bendenizin, temenni ve mâruzâtımın 
son kısmı, hulâsası şudur : Partilerarası fark 
gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyetinin, en ufak. 
bir şekilde zedelenmesine hiçbir suretti1 meydan 
vermemek için el ele, gönül gönüle olmamız 
zarureti karşısındayız. Çünkü, kanaatimce bu 
Meclis, bu memleketin, bu milletin kaderim tâ 

» 
yin edecek, devanı ettirecek olan son Meclistir. 
Bundan sonra içimizde, dışımızda sistematik şe
kilde çalışan ve demokratik hayatımıza son ver
mek ist/iyen teşekküllerin hiçbir teşebbüsüne 
meydan verilmiyeeek ve bekamız ebedîleştiril
miş olacaktır. 

Biz, Adalet Partisi olarak daima millî men
faatlerimizi, parti mülâhazalarının üstünde 
tutmak istemişizdir. Nitekim, bir seçim havası
nın kritik neticelerine rağmen koalisyona gidi
şimiz bunun bir delilidir. Adalet Partisi, millî 
menfaatlerimizi daima ve daima, parti mülâha
zalarının üstünde tutacaktır. Bizim için par
ticilik, Batı anlamındaki gibi bir fikir küpü 
teşkil etmekten ibarettir. Huzurunuza gelen büt
çe münasebetiyle tekrar arz etmek istiyorum: 
T. B. M. M. nin ilelebet payidar olması için 
hepimizin işbirliği ve gönül birliğiyle beraber 
olmamızı temenni ediyorum. Teşekkür eder, he
pinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ i Aydın) 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, bütçenin «Büyük Millet Mec
lisi» başlığı altında çıkmasının kanaatimce, doğ
ru olmadığı hususuna işaret etmek istiyorum. 

Yeni Anayasamızın getirdiği hükme göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, mânevi bîr şah
siyettir. Yine Anayasamızda, müstakil hükmi 
şahsiyet hüviyetini haiz olan her iki Meclisin 
kendi kolluk işlerini kendilerinin yürüteceğine 
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dair bir hüküm mevcuttur. Halbuki. Bütçe Ka
nununda bu, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1962 yılı bütçesi» diye kayıtlı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Bütçe Kanununun âmiri italara 
mütaallik kısmında T. i». M. M. Başkanlığı al
tındaki giderleri itasının Millet Meclisi Başkan
lığı ve bunun müstakil hukuki şahsiyetine aido-
lan giderin âmiri ita kısmında da her iki Baş
kanlar diye yazılı bîr kanun maddesi ile karşı 
karşıyayız. Bu ileride1- birçok iltibaslara, hatla 
birçok işlerin aksamasına ve birçok usulsüzlük
lere müncer olacaktır. Her ne kadar aynı bina 
içinde, her iki hükmi şahsiyet,'fonksiyonlarını 
devam ettiriyorlarsa da diğer parlâmentolarda 
olduğu gibi bunun taksim ve tefriki mümkün 
olmakla beraber kolluk işlerini Anayasamızda
ki yazılı şekilde müstakilen ifa etmeleri zarure
ti karşısında, kolluk işlerinin behemehal tefrik 
edilmesinin mecburi ve lüzumlu olduğu kana
atindeyim. 

Yalnız, 94 ncü maddenin sarahati karşı
sında, maddeler üzerinde her hangi bir mü
zakereye girme imkânı, bulunmadığından 
B. M. Meclisi ismi altındaki Senato ve Mil
let Meclisinin bütçeleri hakkında burada, 
yalnız maddeler üzerinde konuşmak ve tetkik
ler yapmak hakkına -malikiz. Bu, husus 94 ncü 
maddenin son fıkrasında, da musarrahtır. Çün
kü bu bütçe, bakanlıklar ve diğer bütçelerin dı
şında, doğrudan doğruya Meclislere ait bir büt
çedir. 

Bu hususa böylece işaret ettikten sonra B. 
M. Meclisi giderleri arasında Millî Saraylara 
ait sigorta mevzuun un nazarı itibara alınmadığı 
yangın sigortası mevzuunu nazarı itibara alma
dığı neticesine varmış bulunuyoruz. Belki gö
zümüzden kaçmış veya başka bir fasılda olabi
lir. Biz bu kayda, raslıyamadık. Yani Millî. Sa
raylara ait sigorta mevzuu takdir buyuru mi
miz ki, saraylar mâna ve mahiyeti itibariyle 
ister İmparatorluk, ister Cumhuriyete aidolsun 
millî birer servettirler. Bunların eski inşaat 
tarzını da nazarı itibara, alacak olursak, bir yan
gın karşısında bunların heba olması, ne yazık 
olduğu gibi karşılığı bulun miyarı bir zararla da 
karşılaşmış bulunmaktayız. Bütçelerin Anayasa 
hükmündeki kolluklar müslakillen yürütülür 
esasına istinaden tefriki ve bütçeye dâhil bulu
nan sigorta mevzuunun da, nazarı itibâra alın
masını arz ederken kıymetli ve değerli çalışma-
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larından dolayı Bütçe Komisyonu arkadaşları
ma huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karma Komisyon Sözcüsü tl-
yas Seçkin. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İL YA S SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Pek 
muhterem arkadaşlar, B. M. M. nin 1962 yılı 
bütçesi vesilesiyle, yalnız bütçeye taallûk eden 
hususlar hakkında, kıymetli hatip arkadaşla
rımın ileri sürdükleri mütalâalar üzerinde 
Karma Komisyonun görüşlerini arz edeceğim. 
Hepiniz biliyorsunuz ki, ilk defa olarak, Ana
yasamız çift Meclis usulünü kabul etmiştir. 
Şimdi, Senato ve Millet Meclisi ayrı ayrı te
şekkül etmiş bulunuyor. Bundan 1,5 ay evvel 
bütçe hazırlıklara -sebebiyle mesul İdare Âmir
leri, T. B. M. M. si Teşkilât Kanununu hazır
lamışlar ve Meclise sunmuşlardı. Bütçe Ko
misyonu, bu Teşkilât Kanununu en kısa zaman
da çıkarmak arzusu ile çalıştı. Fakat Anayasa
nın 94 ncü maddesinin tesbit ettiği müddet 
içinde bütçeyi tetkik etmek mecburiyetinde 
bulunan komisyon, bütçenin encümendeki 
müzakeresi bitinceye kadar Teşkilât Kanunu
nun çıkarılmasına imkân olmadığı neticesine 
vardı. Yaptığımız tetkiklerde bu Teşkilât Ka
nununun birtakım mahzurları bulunduğu ve 
iyi bir organizasyon temin edemiyeceği görül
dü. Binaenaleyh komisyonumuz, bir Su Komis
yon marifetiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Teşkilât Kanununun en iyi bir şekilde 
hazırlanması ve iehizmetlerin ve çalışmaların 
mükemmel bir şekilde işlemesi için lâzımge-
len hükümleri koyacak şekilde hazırlıklarımızı 
yapmış bulunuyoruz. Teşkilât Kanunu hazır-
lanamadığmdan, her iki Meclisi kavrıyacak 
şekilde tanzim edilen T. B. M. Meclisi bütçesi 
Karma Bütçe Komisyonunda görüşüldü. 

Kıymetli Senatör arkadaşımız Ferit Alp-
iskender burada Millî Sarayların Senatoya 
bağlanması lüzımgeldiği yolunda bir mütâlâa
da bulundular. Anayasamızın bugünkü şekil 
ve muhtevası bakımından Millî Sarayların Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gerek Millet 
Meclisine, gerekse Senatoya bağlanmasını 
mümkün görmemekteyiz. Sebebi de; bizim 
Anayasamız tefrikikuva esasına dayanmak
tadır. Bundan evvelki Anayasamız vahdeti-
kuva esasına dayanmakta idi. Tefrikikuya 
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esasına dayanan bugünkü Anayasamızla Millî 
Sarayların gerek Senato ve gerekse Millet 
Meclisince idaresini mümkün kılmamaktadır. 
Ferit Alpiskender Beyefendinin Millî Saray
ların Senatoya bağlanması hususundaki tek
lifleri bu bakımdan şayanı kabul görülemez. 
Bu konuda hazırlanacak kanun tasarısı hu
zurunuza gelecek ve görüşülecektir. Yine en 
iyi yolu bulaca,k Büyük Meclisinizdir. 

Yine bütçe vesilesiyle beyanatta bulunan 
Sayın Sarıgöllü arkadaşımız; Bütçe Kanunu
nun bir maddesinde Senato ve Millet Meclisi 
Başkanlarının ayrı ayrı ita âmiri olarak tes-
bit edildiğini, bunun işin icabına uygun ol
madığını, beyan buyurdular. Muvazenei Umu
miye Kanununa bir madde ilâve edilinceye 
kadar Senato ve Millet Meclisinin tasarruf
ları ayrı ayrı, iki Meclisin Riyaset Divan
larının arzuları gereğince sarf edilebileceği 
tesbit edilmiş bulunuyor. Bu bakımdan, Mali
ye Vekâleti mütehassıslarının mütalâası alın
mış, ona göre madde tedvin edilmiştir. Bi
naenaleyh, ne Muhasebei Umumiye Kanunu
na ve ne de Anayasanıza aykırı bir ciheti 
yoktur. Buna göre, 1962 yılı bütçesini Teş
kilât Kanunu çıkmadan (huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, pek Muhterem Cev
det Erkut Bey arkadaşımız T. B. M. M. 
Bütçesinde, Millet Meclisi ve Senato Başkan
lıklarının otomobil tahsisatı oları 62 bin lira
nın indirilmesi lâzımgeldiğini, bunun kabul 
edilmesindeki maksadı anlıyamadıklarmı söy
lediler. Muhterem senatör arkadaşımın bu 
husustaki mütalâaları yerindedir. Karma Büt
çe Komisyonu bu meseleyi derinliğine, geniş
liğine inceledi. Pek Muhterem Senato ve Mil
let Meclisi Başkanlarına seçildiklerinden iti
baren birer otomobil tahsisi 237 sayılı Ka
nun icabıdır. Bundan evvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlarının kullandıkları bir 
araba varmış. Miadını 1956 senesinde doldur
muş olan bu araba Meclis Başkanına tahsis 
edilmiştir. Anayasamız gereğince teşkil edi
len Senato Başkanına da bir araba verilmesi 
lâzımgelmektedir. 1960 yılı birinci veya ikinci 

a ayında Devlet Malzeme Ofisi tarafından do
larları verilmiş, transferi yapılmış ve parası 
ödenmiş iki tane Kadillâk marka araba mev
cuttur. Bu Arabalar Derlet Malzeme Ofisi-
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rıin depolarında beklerken, Sayın Senato Baş
kanımıza, seçildiğinin ertesi günü arabalar
dan biri tahsis edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi şurasını 
sarahaten ifade edeyim ki; Bütçe Komisyo
nunda yeniden dolar tahsisi suretiyle her 
hangi bir makama bu şekilde araba alın
ması mevzuubahis değildir. Eskiden mevcut 
bir arabanın tahsis yerini tesbit etmek ve 
Devlet Malzeme Ofisine böyle bir araba için 
yeni bir para ödemek mümkün değildir. 
Bendeniz bu kabîl masraflara şiddetle muka
bele eden arkadaşlarımzdamm. Araba mev
cuttur. Devlet Malzeme Ofisi parasını öde
miştir, yapılan iş bunun transferini temin et
mekten başka bir şey değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bütçesinden arabanın tah
sisi için 270 bin liralık bir parayı kabul et
miş bulunuyoruz. Buna rağmen yine takdir 
Büyük Meclisindir, Yüksek Heyetinizindir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi, idare 
Âmirlerinin ' hazırladığı bütçe, 671.13 734 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Biz bundan 10 365 765 
liralık bir tasarru4' yaptık. Bu paranın 6 mil
yon küsur kısmı cari masraflardandır. Şuna 
emin olmanızı isterim ki, Teşkilât Kanunu 
çıktıktan sonra, T. B. M. M. nin cari masraf
ları ve yatırım durumu azalacaktır. Çünkü, 
personel reorganizasyonu dâvası milletvekil
leri ve senatörlerin en birinci davasıdır. Bu 
bakımdan Teşkilât Kanununun çıkarılması 
ayrı bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu yıl B. M. M. si bütçesinde 10 milyon lira
lık bir tasarruf yapılmış olmasını, biz encü
men azaları kendimiz için başarılı saymak
tayız. ileride masrafların daha düşeceğini 
ümidetm ekteyim. 

Efendim ; Saim Beyefendi Millî Sarayların 
sigorta konusunda bir temennide bulundular. 
Muhterem arkadaşlar; Millî Saraylarda şimdi
ye kadar 40 bin liralık bir yangın sigortası te
sis edilmiş bulunuyordu. Bu hususta bir kanun 
var. fakat şimdi maddesi hatırımda değil. Dev
let emvali sigorta edilmez, (}(']-. Evvelce, Millî , 
Sarayların sigorta edilmesi için bir temayül or
taya atılmış ve 40 bin lira prim ödenmek üzere 
bir kısım sarayların müştemilâtı sigorta edil
miştir. Tetkikatımız neticesinde Florya'da Ya-
verân Köşkünün, hakikaten kıymetli' olmıyan 
bir kısım müştemilât ve mütemmim atmm da 
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sigorta edilmiş olduğu öğrenildi. Komisyonu- I 
muz bu 40 bin lira bedeli tamamen kesti ve büt
çeden çıkardı, böylelikle bir tasarruf sağladık. I 
İlerde Millî Eğitim Bakanlığına verildiği tak
dirde bunların devamlılık tedbirleri Millî Eği- I 
tim Bakanlığınca alınacaktır. 

KADRİ KAPLAN — Efendim, müsaade eder
seniz bir sual sormak istiyoraııı. Alınan iki Ka-
dillâk araba 27 Mayıstan evvel mi, alınmıştır, I 
Yoksa sonra mı ? i 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İL YAS SEÇKİN (Devamla) - Evvel alınmış
tır. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Kimler için, 
ne maksatla alınmıştır, geldiği zaman Devlet 
Malzeme Ofisine tefrik mi edilmiştir"? Yeni Hü
kümet bize yeni bir zihniyet getirmişti, demiş- 1 
lerdi ki; lüks arabaya binmiyeceğiz. Buna rağ
men bu arabalara binmekte ısrar edilmekte mi- I 
dir'? Bunu nasıl izah edebilirsiniz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Efendim, arba-
lar 27 Mayıstan evvel gelmiş, komisyonunuz da I 
bunu böyle tesibit etmiştir. Bu arabaların Kü- I 
veyt'e veya başka bir yere satılmasını temin 
edin diye Maliye Bakanlığına mütaaddit defa 
söylenmiştir-. Bu, efkârı umum iyeyi alâkadar 
eden bir mevzudur. En basit şekli ile tasarruf
la hareket etmek lâzımdır. İhraca imkân yok. I 
Dâhilde »atılır mı, satılmaz mı? Bunu siz takdir 
edersiniz. 237 sayılı Kanuna göre. Maliye Ve
kâletince hazırlanan üstede; Sayın Devlet Baş
kanına, Sayın Senato Başkanına, Sayın Meclis 
Başkanına mubayaa bedelleri de belirtilmek 
suretiyle birer araba tahsisi gerekmektedir. 

B. M. Meclisi Riyaset Divan'ları için 135 000 
er liradan 270 bin lira (iki ara'-ba için) bütçeye 
konmuştur. Karma Bütçe Komisyonunda, bu 
mevzu üzerinde şiddetli müzakereler cereyan et- i 
ti. Devlet Malzeme Ofisi zimmetinde kalan bu 
paranın ödenmesine, onun ticari bir müessese 
hüviyetinde çalışması için, mevcut arabaların 
Senato ve Millet Meclisi Başkanlarına, makam- I 
lariyle mütenasiibolan bu iki arabanın tahsis I 
edilmesine rey vermiş bulunuyorum. Bu, yeni- I 
den bir döviz tahsisi suretiyle fazla bir ücretle I 
araba alınması mânasına gelmez. I 

BAŞKAN — Saym Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem arkadaşlarım ; Sa- | 
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yın Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşım, zan
nedersem biraz evvel mütalâamı yanlış anladı
lar. Bendeniz, müstakil hükmi şahsiyeti haiz 
olan her iki Meclis Başkanlarının âmiri italik 
yetkileri üzerinde durmadım. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adı altındaki giderlerde Millet 
Meclisi Başkanının âmiri i ta oluşu üzerinde 
durdum. Yani bugün şu salonun, kolluk işleri 
ile alâkalı, hattâ zabıtları tutan şahısların dahi 
ücretlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi namı 
altında. Millet Meclisince ödeneceği neticesine 
varıyoruz. Bu arada birçok müstahdemin ve 
Meclisle alâkalı birçok masraflar bu yolda öde
necektir. Meselâ şu salonun camları kırılırsa 
bunun tamiratı dahi bu nam altında yapılacak
tır. Onun için bendeniz bunu hatalı bulmakta
yım, müstakil hüviyetleri bakımından da nakız 
ve hatalı bul inaktayım. Bu sebeple bu mevzu 
üzerinde durmak lâzımdır. 

Sigorta mevzuuna gelince ; yangın biliyor
sunuz maazallah geldiği zaman her şeyi mahve
der, bu sarayların bir Bakanlığa bağlanması 
sigorta yapılmasına engel teşkil etmez. Yangın 
geldiği anda orayı mahveder. Bu sebepledir ki, 
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasında 
kanunun maddeleri üzerinde görüşme yetkisi 
mevcuttur. Bu sebepledir ki, tekraren teklifimi 
arz ediyorum. Bu mevzu üzerinde, tatbikat bakı
mından lıer hangi bir kusur varsa lütfen irşat 
etsinler. Yoksa sigorta mevzuu üzerinde gereken 
masrafın bütçeye ithalini arz ve teklif ediyorum. 
Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın İlyas Seçkin. 
KARMA BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Pek 
muhterem arkadaşlarını, huzurunuzu ikinci defa 
işgal ettiğim için özür dilerim. Sayın Senatör 
Sainı Sarıgöllü arkadaşım, 26 ncı maddenin tat
bik kabiliyetinin güç olduğunu söylediler. Ben 
buna inanmıyorum- Meselâ; Senato salonunda 
her hangi bir yerin tamiri için evvelâ Millet Mec
lisi Başkanlığına bir tezkere yazılır. Bu tezkere 
gereğince tamiratın yapılması cihetine gidilir. 
Bütçe kanunu tasarısının 26 ncı maddesine, sa
rahaten, bu gibi mahzurları ortadan kaldırsın, 
diye koyduk. Müsaade ederseniz maddeyi aynen 
arz ediyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 1962 yılı büt
çesindeki müşterek fasıllar için âmiri italik yet
kisi Millet Meclisi Başkanlığınca yürütülür.» 
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C. Senatosu 
Aynı maddenin ikinci fıkrası ist» : 
«Senato ve Millet Meclisi için ayrılmış bulu

nan fasıllara ait âmiri italik yetkisi de fasılda 
unvanı gecen Başkanlıkça yürütülür.» Bu fıkra. 
zihinlerde her- hangi bir rüsup kalıuaınası için 
eklenmiştir. 

Sarıgöllü arkadaşımız, Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin fasıl ve maddelerinin ayrı ayrı Sena-
Senatoda ve Millet Meclisinde konuşulması lâ-
zımgelir, şeklinde bir ifadede bulundular. Biz, 
buna. Karına Bütçe Komisyonu olarak iştirak et
miyoruz. Anayasanın 94 ncü maddesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclislerin genel 
.kurullarında, bakanlık ve daire bütçeleri ile kal
ma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açıklarlar: bölümler ve değişiklik önergeleri, 
üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur 
ve oya konur-, der. Buna göre değişiklik önerge
leri üzerinde söz söylenmez. Bir sigorta meselesi 
dolayısiyle Sayın Senato üyelerinin Anayasa 
hükmüne islinadetmiyen bir yola girmelerine Ri
yasetin müsaade edeceğini tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN •- Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir, bölümlere geçilmesini yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yalnız Sayın Sarıgöllü arkadaşımız, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin tümü ile birlik
te fasıl ve maddeleri üzerinde görüşme yapılma
sın] teklif etmektedir. Anayasanın 94 ncü mad
desi sarihtir ve bölümlerde yalnız oylama, yapıla
cağım Amir bulunduğu için bölümlerin görüşme 
siz olarak oylanması zaruridir. Bu itibarla bu 
teklifi oya arz etmiyorum. 

Bölümleri okuyoruz : 
B. lira 

Birinci kısım -• Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Ödenekler 18 590 400 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
miyenier,.. Kabul edilmiştir. 

102 Denetçi ücreti 12 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Ki
nliydiler... Kabul edilmiştir. 

103' _Üye yollukları 9 216 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kalbul edilmiştir. 
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104 

Lira 

201 

202 

208 

206 

>07 

209 

211 

212 

218 

214 

200 000 Üye ölüm tazminatı 
BAŞKAN Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kalbtti ed iblistir. 

İkinci kısım Personel 
giderleri 

Aylıklar 8 066 894 
BAŞKAN • - Kabul edenler... Kt-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Ücretler 6 669 180 
BAŞKAN --•- Kabul edenler... Et
miyenier... Kalbul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 819 425 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... KaJbul edilmiştir'. 

11 - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 74 090 
BAŞKAN -- Kabul edenler... El-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 8656 sayılı 
K a ııuııuu 5 n c i' m a ddes i gereği 11 
re ödenecek para mükâfatı I 
BAŞKAN Kabul edenler... Et
in iyenler... Kafou! edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ucu 
maddesinin (D) f ikilisiyle 34, 
88 ve 39 ucu maddeleri gereğin
ce T. ('. Emekli Sandığına yapı 
lacak ödemeler 883 51.2 
BAŞKAN •- Kaimi edenler... Et
in iyen! er... Kalbul edilmiştir. 
Fazla çalışma hakları 882 540 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
miyenier.,. KaJbul edilmiştir. 
4367 sayılı Kânun gereğince Em
niyet memurlarına verilecek er 
tayın bedeli ' 22 200 
BAŞKAN Kaıbııl edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6341 sayılı Kanunla doktora öde
necek ihtisas tahsisatı ti 000 
BAŞKAN1-- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6565 sayılı Kanun gereğince Em
niyet memurlarına verilecek faz
la mesai ücreti 38 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miye.nler... Kabul edîlmistir. 

611 

http://miye.nl


C. Senatosu B : 29 3 . 2 . 1962 O : 2 
B. 

215 

219 

231 

301 

302 

304 

30G 

307 

308 

309 

401 

402 

4511 sayılı Kanuna göre verile
cek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6885 ve 231 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
182 sayılı Kanunla subaylara ve
rilecek hizmet eri tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilin iştir. 
Millî Saraylar büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
v {iyece kle r 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanım gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi işletme giderleri 
BAŞKAN '••- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyerder... Kabul edilmiştir 

hıra 

2 000 

0.17 400 

72 000 

2 542 852 

607 895 

304 500 

568 698 

(53 251 

51 500 

21ü 000 

400 000 

315 000 

Lira 

100 000 

1 665 480 

403 Başkanlık temsil giderleri ve Baş
kanlık konutu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

404 T. B. M. Meclisi Muhafız Tb. 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

41.1 tiğititn malzeme ve gereçleri gi
derleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Spor giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yay m giderleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin dış 
münasebetleri 

453 Ahdî münasebetler 425 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 'İştirakler- 402 000 
A 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Kongre, konferans,, tören ve zi
li yaretler 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 T. B. M. Meclisinin dış münase-
T betlerinin gerektirdiği büro gider

leri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 T. B. M. Meclisinin davetlisi ola
rak memleketimize gelecek ecne
bi misafirlerin her çeşit ağırlama 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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465 

476 

501 

502 

653 

701 

751 

7 İ/J 

T. B. M. Meclisi tahkikatı genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira bin liraya indirilerek bu para ile iki aded el

lişer bin liralık Senato ve Millet Meclisi Baş
kanlarına araba alınmasını ve alınması düşü-

50 000 nülen kadillaklarm satılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Burdur 
81 000 Hüseyin Otan 

Mardin 

Et-

Et-

000 

120 001 

130 000 

871 924 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
T. B. M. Meclisi Memur ve Hiz
metlileri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kulla
nılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar i: 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak alet ve malzeme
ler 2 301 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
237 sayılı Kanun gereğince sa
tmalmacak taşıtlar 470 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -— İki önerge vardır, bu öner
geler gider artırıcı veya gelir kısıcı mahi
yette olmadıkları için okutup oylarınıza arz 
edeceğim 

Senato' Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinde 

alınacak taşıtlar faslında görünen iki aded 
binek arabası tahsisatının 270 bin liradan 100 

Abdülkerim Saraçoğlit 

Konya 
Muammer Obuz 

Gaziantep 
Nizam ettin özgü 1 

Ordu 
Eşref Ayhan 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 752 nci 

bölümlünden 170 bin lira tenzil edilerek bu 
bölümün 300 000 lira olarak kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Konya 
Muhittin Ki İn 

3 . 2 . 1962 
O um. Bask. Kon. 

Âmil Ai'tııs 

Gerekçe : ; 
«Millet Meclisi Başkanına ve C. Senatosu 

Başkanına bu bölümün 11 ve 12 nci maddele
rinde alınması derpiş edilen makam arabala
rının bedelleri bütçenin iktisadiliğini ve takip 
ettiği tasarruf politikası ile kabili telif de
ğildir. Her iki Başkana da bugünkü şartlar 
altında ellişer bin liralık-birer araba almak 
kâfidir.» 

BAŞKAN — Sayın -Muhittin Kılıç, siz en* 
ciimeıı âzası bulunduğunuza göre söz hakkım 
ma!hf uzdur demişsiniz. Buna da şamil inidirf 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli söz isti

yorlar, fakat görüşme açılamıyacağı için 
söz vermiyeceğim. 

Şimdi okunan ve 752 nci bölümde taihsisat 
azaltıcı ınalhiyette olan bu iki önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Bu iki önergeyi kabul 
buyuranlar.. (Ayrı ayrı reye koyun sesleri, 
anlaşılmadı sesleri) Efendim, iki önerge de 
aynı mahiyettedir. (Kanişti sesleri) Efendim, 
telâşa lüzum yok, İsrar ediyorsanız ayrı ayrı 
okutup oylarınıza arz edeyim. 

(Burdur Senatörü Hüseyin Otan ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Otuza kırk ka
bul 'edilmemiştir. 
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(Muhittin Kılıç ve Âmil Artus'un önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

' Bölümü (752 nci bölümü) oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Tümü üzerinde söz alanlar; Cemal Tar

lan, Esat Mahmut Karakurt. 
Cemal Tarlan... Yoklar. 
Buyurun Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Senatosu olan dünya parlâmentolarında bütçe
nin Senatoda tartışılması mevzuu, daha çok 
bütçenin fasıllarında, bölümlerindeki ra
kamlarında değil, umumi noktalarında, ana 
prensiplerde ve görüşlerde cereyan etmekte
dir. 

Zaten Senatonun nâzım rolü, sebebi vücu
du da bunu âmirdir. 

Bütçe Millet Meclisinde görüşülmeden ev
vel Senato bu hususta noktai nazarını bildi
recek, müzakereye hazırlanan Millet Meclisini 
ana hatlarda nev'ama irşat ve tenvir edecek
tir. 

Bendeniz de Cumhurbaşkanlığı bütçesini 
bu zaviyeden tetkike tâbi tutarak mâruzâtımı 
ona göre hudutlandıracağım. 

Demokrasilerde Devlet Reisi 
Demokrasilerde idare edilen memleketler

de Devlet Reisinin ehemmiyet -*e mevkii bi
rinci plânda gelir. Malûmuâliniz İngiltere Kı-
rallıkla idare edilen meşruti demokrasiye sa
hip bir memlekettir. Devlet Reisi halk tara
fından seçilmez. Bu makam babadan evlâ
da intikal etmek üzere asîl aileye mensup 
bir zatın elindedir Fakat buna mukabil her
kesçe de malûmdur ki, demokrasinin en geniş 
şekilde nimetlerinden istifade ederek yaşıyan 
millet de, îngiliz milletidir. 

İngilizlerin şu sözü meşhurdur : Fransa'da 
Cumhuriyet, İngiltere 'de hürriyet" vardır der
ler. Bunun sebebi ne? Anayasalarda ihtisas 
yapmış birçok ıdünya âlimleri şu noktada 
ittifak ediyorlar. İngiliz demokrasinini bu 
derece muvaffak oluşu sebeplerinin başında 
Devlet Reisinin tamamen bitaraf hareket ede-
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cek imkânlara sahibolması, icra ve teşriî kuv
vetiyle partilerarası nizam ve ahengi vücu
da getirebilecek tarafsız teşebbüs ve tasar
ruflarda bulunabilmesidir. 

Çünkü İngiltere'de Devlet Reisinin o ma
kamı ihraz edişinde hiçbir partiye karşı şük
ran borcu mevcut değildir. İngiliz milleti 
mevcut anane ve âdetine göre Devlet Reisini 
re 'sen o makama getirmiştir. 

Amerika'da da aşağı -yukarı vaziyet aynı
dır. Amerikan milletinde Devlet Reisini re'sen 
intihabederek o makama getirir. Ve bu suretle 
Reisicumhuru, partiler üzerinde, mânevi bir 
nüfuzla teçhiz ederek partiler ve kuvvetler 
arasında nâzım bir rol oynamasını temin eder. 

Bizde : Bize gelince, eski Anayasamıza gö
re Cumhurbaşkanının partiler üzerinde mânevi 
bir nüfuzla teçhiz ederek partiler ve kuvvet-
lerarası nâzım bir rol oynıyacak bir mevkide 
tutmaya pek imkân hâsıl olmuyordu. 

Çünkü seçimler ekseriyet sistemine göre 
yapıldığı için, ekseriyeti temin eden parti ik
tidarı elde ettiği gibi, Devlet Reisi seçiminde 
mutlak hâkimiyeti de elinde tutuyordu. Bi
naenaleyh iktidara gelen parti Cumhurbaşka
nını kendisi içinden seçiyor, seçilen Cumhur
başkanı da kendisini o mevkie getiren, seçen 
partiye ve Meclis ekseriyetine karşı içinde de
rin bir şükran borcu hissederek ve bilhassa ge
lecek devrenin Reisicumhurluğunu da düşüne
rek tarafsız hareket etmek imkânlarından mah
rum kalıyordu. 

Bu yüzden memleketin büyük acılara du
çar olduğunu yakın geçmiş olaylar bütün açık
lığı ile göstermektedir. Durumunu tehlikeli 
görerek memleketi bir çıkmazdan kurtarmak 
için ısrarla istifa etmek istiyen kabineleri, nü
fuzunu kullanıp bu istifadan vazgeçirerek acı 
neticelerin husul bulmasına sebebolan Devlet 
reislerinin bu müthiş hatalarını siyasi tarihi
miz esefle tesbit edecektir. 

Bugünkü durum : Ama bugün durum böyle 
değildir. Yeni Anayasamız bilhassa bu nokta
da yaşanmış acı tecrübeleri de nazara alarak, 
Devlet Reisinin tarafsızlığını temin edecek her 
türlü esbap ve imkânları kanımlaştırmıştır. Bir 
kere seçim nispî sisteme alınmak suretiyle 
Mecliste bir partinin mutlak hâkimiyet tesis 
etmesi önlenmiştir. 
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Bundan sonra en kuvvetli parti dahi sade

ce kendi kudretine istinadederek diğer parti
lerden yardım görmeden kendi içinden bir Re
isicumhur seçmesi muhaldir. 

O halde müşterek seçilecek olan Reisicum
hur da mensubolduğu partiye karşı mutlak bir 
şükran hissi ile bağlı kalmıyaeaktır. Zaten Re
isicumhurun seçimi mütaakıp mensubolduğu 
parti ile her türlü ilgisi kesilmiş olacaktır. Bu, 
Anayasanın âmir hükmüdür. 

Sonra, Cumhurbaşkanının sadece vicdanı
nın ve aklıseliminin emredeceği doğru yolda 
tamamen tarafsız hareket edebilmesini temin 
edecek. En mühim kanuni müeyyide, Cum
hurbaşkanının 7 sene müddetle Devlet Reisi 
olarak kalması, fakat buna mukabil arka arka
ya iki defa seçilemiyecek olmasıdır. Anayasa
mızın bu hükmü, siyasi hayatımızın büyük bir 
zaruret ve ihtiyacını karşılamıştır. 

Bu şu demektir; Cumhurbaşkanı olacak za
tın siyasi endişesi sadece seçilinceye kadar de
vam edecektir. Bir kere seçildi mi, artık ken
disini Parlâmentodaki siyasi hayatı bakımın
dan 7 sene müddetle endişeye sevk edebilecek 
hiçbir âmil ve kuvvet mevcut değildir, lâyen-
azildir. Meclis, vatan ihaneti hariç, Reisicum
hur seçiminin yenilenmesine karar veremez. 
Buna ilâveten Cumhurbaşkanları, bütün tasar
ruflarından dolayı, ihaneti vataniye suçu ha
riç, hiçbir mesuliyet taşımazlar. Mesuliyet, 
ısdar ettikleri kararların altma imzasını ko
yan Başvekilin veyahut vekillerindir. 

Saniyen ne kendisini seçen Meclisi, ne de 
kendisi Cumhurbaşkanı iken 4 sene sonra gele
cek olan ikinci Meclisin, Cumhurbaşkanlığı 
mevkii ve salâhiyetleri üzerinde de hiçbir ta
sarrufta bulunamaz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz dolmuş
tur, lütfen cümlenizi tamamlayın. (Devam et
sin, sesleri) Yüksek Heyetçe ikinci bir karar 
verilmedikçe Yüksek Heyetin reyleriyle karar
laştırılmış bir hususa aykırı hareket edilemez 
efendim. (Reye koyun, sesleri.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Efendim, reye konulmasını rica ediyorum. 
(Grup adma konuşuyor, sesleri) Kendi adıma 
konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına değil, kendi adları
na konuşuyorlar. Grup adına olsa Riyasetçe bu | 
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I nazarı itibara alınacaktır. Fakat kendi adlarına 
I konuşuyorlar. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
-— Efendim, lütfen teklifimi reye koyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt direnmektedir. 
I Yüksek Heyetiniz bir karar vermiş bulunuyor. 

eğer bunu reye koyacak olursak bu hal tevali 
eder gider, bütçeleri çıkarmak imkânı kalmaz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Efendim, bu şekilde Yüksek Heyeti tesir al-

I tında bulundurmak doğru olmaz. Niçin tesir 
altında bırakıyorsunuz? Teklif ediyorum, reye 
konsun. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt'un konuşması
na devamını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Malûm olduğu üzere, gelecek îkinci Meclis 
muayyen bir müddet sonra başka bir Cumhur
başkanını seçmiye mecbur olduğundan, iktidar
daki Cumhurbaşkanının îkinci Meclislerde si
yasi hayatı bakımından hiçbir ilgisi ve endişesi 
mevcudolmıyaçaktır. 

O halde bugünkü Anayasamız muvacehesinde 
Türkiye'de Cumhurbaşkanı olan ve olacak bu
lunan zat, İngiliz Kiralı gibi bundan emin, her 
türlü mevki endişesinden uzak, 7 sene müddet
le hiçbir baskı altında kalmaksızın sadece vic
danının ve aklıseliminin sesine uyarak Meclisler 
üzerinde tamamen tarafsız ve tamamen partiler 
üstü yapıcı bir rol oynamak imkânlarına sahip 
bulunmaktadır. 

Bu çok mühimdir arkadaşlar. Demokrasimi-
I zin ahenkle işlemesini temin edecek âmillerin 

başında bulunan Cumhurbaşkanlığı müessesesir 
nin teminatı hususu bu suretle halledildikten 
sonra, gelecek Cumhurbaşkanlarımızdan, Anaya-

I samızm tam bitaraflıkla tatbikatına nazaret et
mesini istemek, hakkımız olacaktır. 

Bunun böyle olması bir zarurettir. Çünkü 
yeni Anayasamızla Cumhurbaşkanlığı müessese
sine eskisine nazaran mühim yetkiler, salâhiyet
ler tanımış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanları bu 
salâhiyetlerine tam bir bitaraflıkla o günün si
yasi durumuna ve icabı hale göre kullanmazlar-

I sa siyasi hayatımızda büyük rahneler, büyük 
| hâdiseler açabilirler. 

d 
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Yeni Anayasamızla Cumhurbaşkanlığı, icab-

ettiği takdirde, Millet Meclisinin yenilenmesine 
karar verecek tek makam haline getirilmiştir. 

Hükümet ile Meclis arasındaki ihtilâflar, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından halledilecektir. 

Hükümeti itimada lâyık görmiyerek istem i-
yen Millet Meclisi, veyahut Millet Meclisinin 
doğru yoldan ayrıldığını ileri sürerek yakasını 
Meclisin elinden kurtarmak istiyen Hükümetin 
taleplerini, nihai karara bağlıyacak olan Cum
hurbaşkanıdır. Sonra yeni Anayasamızla bir 
Millî Güvenlik Kurulu tesis edilmiştir. Bu siya
si hayatımıza yeni geçen, fakat vazifesi bakımın
dan çok ehemmiyetli olan bir müessesedir. Ku
rallım azalarını Genelkurmay Başkanı, bâzı ve
killer, ve Kuvvetler Kumandanları teşkil etmek
tedir. Kurul, Millî Güvenlik ile ilgili kararların 
alınmasında ve< koordinasyonda yardımcılık et-
-mefc üzere temel görüşlerini Bakanlar Kuruluna 
bildirmekle tavzif edilmiştir. 

Türkiye'nin millî güvenliği gibi en hayati, 
en can alacak meselelerinin karara bağlanma
sında Hükümete fikrini söyliyecek ve bir nevi 
Türk Ordusuuun noktai nazarını ifade edecek 
olan bu mühim Kurulun Başkanlığını da yine 
Reisicumhur yapacaktır. 

Ayrıca, Hükümetin inhası ile de olsa, Genel
kurmay Başkanının tâyini, lüzum gördüğü za
man Vekiller Heyetine Başkanlık etme salâhi
yeti de keza Cıımhurba§kanına aittir. 

İşte aziz arkadaşlarım, her türlü tasarrufat-
ta dlkanetîii ••vattiaıiııiye tmıç tından: gayrı hiçbir mesaili-
yt't taşınııyan, Reisicumhur seçildikten sonra hiç
bir organ tarafından vazifesinden uzak!aştınla-
mıyan ve binnetice siyasi hayat ve mevkii ba
kımından Cumhurbaşkanlığı • vazifesine devam 
ettiği müddetçe her türlü siyasi ve insani endi
şelerden ve baskılardan uzak bulunan Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı müessesesini bu derece geniş 
emniyet tertibatı ile teçhiz etmenin tek gayesi, 
Devlet Reisinin vazifesini, hiojbir tesire kapıl-
maksızm.... 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, müsaade bu
yurun, bir dakika efendim. İçtüzüğün 88 nci 
maddesini okuyorum : «Tahrirî bir nutkun 
kürsü üzerinden okunması veyahut kâtibe okut
tu rulması caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez.» İçtüzüğün bu âmir hükmü muvacehesin
de konuşmanızı kesivornm. 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 

— Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın âmir hükmü 
bütçe müzakerelerinin 10 gün zarfında bitiril
mesi merkezindedir. Biz bu 10 günü nazarı dik
kate alarak Riyaset Divanı olarak bir program 
yaptık. Bu programa göre Riyaseti Cumhur 
bütçesinden maada Sayıştay bütçesinin de öğle
den evvel bitirilmesi icabederdi. Halbuki halen 
Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz, öyle 
her igiizıel konuşan arkadaşı fazla mÜHîimaüıa 
edersek bütçeyi Anayasanın emrettiği müddet 
zarfında çıkarmamıza imkân kalmaz. O zaman 
ya Anayasaya hürmetsizlik etmiş olacağız, yahut 
birçok vekâletlerin bütçesini katiyen tetkik et
meden çıkarmış olacağız. Binaenaleyh' Heyeti 
Celileııizden istirham ediyorum, İni 10 dakikaya 
sureti kafiyede riayet edilsin. Bunu arz etmek 
için huzurunuza geldim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rinde konuşmalar bitmiştir. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri 
okuyoruz. 

B. 

101 

Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
• benzeri özlük haklar 

Cumhurbaşkanı ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kaîbul edilmiştir. 

150 000 
Et 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN - - İvaıbul edenler... Kt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir, 

314 361 

824 360 

9 400 

$10 



\J. Senatosu B : 29 3 . 2 . 1962 O : 2 
B. 

209 

Lira 

210 

213 

301 

304 

.'106 

307 

308 

309 

402 

403 

451 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 neu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miıyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yaverlik ve başdoktor ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Bahçe, su ve işçi giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

63 825 

6 000 

21 600 

485 000 

100 000 

70 000 

45 001 

B. l5ra 

10 000 

70 000 

300 000 

50 000-

12 000 

501 

502 

503 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar boçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-

701 20 000 

791 
50 000 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalını ve esaslı 

onarım 
237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

C — SAYIŞTAY BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı Bütçesine 
başlıyoruz. 

Söz alanlar : Sayın Osman Cevdet Erkut ve 
Sayın Cemal Tarlan. 

Buyurun, Sayın Erkut, 

BAŞKAN — Saym Erkut, 
CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR

TİSİ 'GRUPU'ADINA OSMAN CEVDET E l t 
KUT (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Sena
to üyeleri ve Sayın Hükümet erkânı; Karma 
Bütçe Komisyonunun Sayıştay Bütçesini tetkike 
memur raportörünün Komisyon Başkanlığına 
yazılmış 21 . 12 . 1961 tarihli raporundan, bu 
müessesenin imkânları nisbetinde bir çalışma 
yürüttüğü ve bu arada ilgili mevcut kanunlar
la Sayıştaym denetlemesine tâbi olan sayman
lıklar ceman 5 123 aded olup, bunlardan nakit 
saymanlıklarının tamamen incelcnebilmekte ol
masına mukabil ayniyat ve mahalli idareler 
saymanlıklarının büyük kısmının inceleme dı
şında kaldıkları ve bu .halin başlıca sebebinin 
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ise, dlnetçi sayısının seneden seneye artan iş 
hacmini karşılamaya müsait bulunmamasından 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu kritik durumun hal çaresinin, Sayıştay 
kuruluş Kanununda bu ihtiyacı sağlamaya ma
tuf değişikliğin yapılmasına ve bu suretle ar
tacak personel sayısı ile birlikte hâsıl olacak 
bina ihtiyacının ve saire çalışma araçlarının da 
karşılanmasına vabeste bulunduğu yolunda Sa
yın Raportörün ileri sürdüğü düşünce dikkate 
değer bulunmaktadır. 

Filhakika Sayıştay binasının bugünkü du
rumu ile halihazır personelin dahi verimli bir 
çalışma yapmasına müsait bulunmadığı, buna 
Sayıştaym B. M. Meclisi ile yakın vazife irti
batının da ilâvesi halinde Meclis civarında ay
rılmış bulunan arsa üzerine yeni bir binanın 
yapılması lüzumuna işaret de yerinde bir düşün
cedir. 

Genel müşahede ve temennilerini raporunda 
özetliyen Sayın Raportörün 1962 malî yılı Sa
yıştay bütçe teklifinin incelenmesi sonunda ko
misyonca varılan neticeler ve bu teklif ile is
tenen ödenek tutarı olarak raporda açıklanan 
rakamlar ve bunların hepsinin yerinde ve za
ruri artışlar bulunduğu yolundaki gerekçe ve 
düşünce, Anayasamızın âmir hükümleri muva
cehesinde ve günün ihtiyaçlarına göre uygun 
olduğu mütalâasmdayız. 

Ek temennilerimiz : 
A) Sayıştay murakabesini (Devlet geliri) 

mefhumu içerisinde genişletilmesini sağlıyacak 
yeni mevzuatın ele alınarak bu mevzuat ile mü
kellef kılınması, umumi bütçeye dâhil daireler
le katma bütçeli idare ve teşekküllerin dışında 
kalan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessese
lerin iktisadi düzeni bozan durumlarım önleme 
imkânlarını da Bağlıyacaktır. 

P) Teşriî murakabenin geniş bir görüşle 
yapılmasını mümkün kılacak Sayıştaym mura
kabe şekli ve kontrolü bakımından yeni görev
ler eklenmesi suretiyle bir sonraki bütçenin 
hazırlanmasına müspet ve tahlile dayanan bir 
ışık da tutacaktır. 

O) Yüksek Murakabe Heyetinin murakabe
sine bağlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
emsali müesseselerin Sayıştay murakabesi dışın
da kalmış olmaları bu teşekkül ve müesseseler
de bugünün şartlarına uygun bir süratin sağlan
masına da müsait bulunmadığından tekmil dev-
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let geliri üzerine geniş ve şümullü bir muraka
be sisteminin kurulması için kanunlarda (Mu-
hasebei Umumiye, Artırma, eksiltme, ihale) Sa
yıştay mevzuatında günün icaplarına uygun 
değişikliğin yapılması da lüzumlu mütalâa kı
lınmaktadır. 

Böyle şümullü ve geniş bir kontrolün icab-
ettireceği teşkilât genişlemelerini hayırlı ve 
müspet neticeleri bakımından isabetli saymamak 
mümkün değildir. 

Bu ışık ve esaslar altında bu raporda yapı
lan açıklamalara ve Sayıştaym 1962 malî yılı 
bütçesine göre bu Ibütçe teklifinin memlekete 
hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını C.K.M.P. 
Cumhuriyet Senatosu Grupu adına candan di
leriz. 

Sözlerime son verirken hepinizi C. K. M. P. 
Senato Grupu adına en derin sevgi ve saygıla
rımla yürekten selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Işık; buyurun. 
FARUK IŞIK (Van) —- Sayın Bagkan ve Se

nato üyeleri, halen bütçesi müzakere edilmekte 
olan Sayıştay camiasının 36 senelik bir emektarı 
-olarak huzuTaınuzu birkaç dakika işgal etcmûş ola
cağım. Bu bütçe münasebetiyle maruzıatım İM 
maktada toplanacaktır. Biri bütçemün ismidir. 
Anayasamız Sayıştay Başkanlığından bahsetmi
yor, Sayı§taydan bahsetmektedir. Teşkilât Ka
nunu da, Divaını Muhasebat Reisliği Teşkilât Ka
nunu değil, Divanı Muhaıselbalt Kaınuınudur. 1940 
yılı Bütçe Kanununa kadar, Divanı Muhasebat 
Bütçesi, dliye adlanırken 1941 den itibaren her 
nasılsa Dâvamı Muhasebat Reisliği olimuş, ş'iınndtL 
de Sayıştay Başfcamlığı diye iadlaaııdırılmıştır. 
Bundan sonra gelecek Damoışfcay bütçesi de böy
ledir. 1938 Bütçe Kanununda Şûrayı Devlet dliye 
adlandırılırken ondan sonna her nasılsa Şûrayı 
Devlet Reisliği, şimdi de Danıştay Başkanlığı di
ye adlandırılmaktadır. Bu müesseseler bizatihi 
birer Anayasa müesseseleridir. Ve Reisler bu 
müesseselerim karar sahihi umumi heyetlerimin 
birer ferdi ve ancak bu kararlatrın birer icra or
ganlarıdır. N'üteMım B. M. MeclM bütçesi Ana-
yasalıaıra siadık kalınarak B M. Meclisi adiyle 
çıkmaik,tadıa\ Yargıtayım tahsisatı o şekilde Ada
let Bakanlığınım bütçesiinıde yer almaktadır. - Bu 
dt'ilbaırla Anayasa ifadesine sadık kaknmak içim 
bütçe adının Sayıştay bütçesi diye taıshiihinıi is
tirham etmekteyim. Bu hususta Heyeti Aliye-
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nıin reyine sunulmak üzere bir de önerge tafedim 
eltmekbeytim. 

İkinci temenınıiını de; Sayıştay teşkilâtına ve 
vahdet» muriaikialbeye tıallûk eder. Yüksek malûm
larıdır ki, demokratik rejknleniın iaıikıişafı teşriî 
kuvvet namıına yapılacak muirıafcaihelerln ciddiyet 
ve mtüitoemıme'lliyetiyle nifihnkündür. 

B. M. Meclisli namnnıa nımralkaibe ile mu/vaızzaf 
olan Sayıştay yegâne müessesedir. Sayıştay, mev
cut teşkilâtı ille ve dar binaısı ilıe bu vaaifieyi en 
büyük bir ciddiyet ve feragatle yapmakla bera
ber kaarutnen bu müesseseye tattumiıl edileni vazife
lerdin -taımöjmıen yapıldığı' da mıaıalesıef iddia ved51e-
mez. Çünkü ne teşkilâtı ve ne de (banuaısı müsalt-
tiir. 

T. B. M. Meclisime nâyaibeten murakabe vazi
fesini yapan ve kazai karaırlaırlıa murakabesini te-
yideden Sayıştaym tam randımanla çalışabilme
si ve vazifesini yapalbiflımıesii; taodak ve aıncaJk B. 
M. Meclisimâm ve &mm idaırii organları olan Riya
set Divanlarının mıüaalhereıtiyle mümkündür. Şim
diye kadar tek pamtii hâkimı'tyeti mevcudolduğu 
için Sayıştaynı kamilimi görüşleri Meclise aksettik-
çe ekseriyetsin ve tabiıaltıiyle iktidarım görüşü dai
ma galip gelmiştir. Afaki bir mlisal arz edeyim: 
Sayısjtayca her haınıgi •bîr kanuni hüküm müna-
sebebiyle verilip B. M. Meclisine arz edilen ve 
Meclisçe de taısvibedilem kararlar birer prensip 
(banarı oiaraik devam edenken günün birinde B. 
M. Meclisince de taısvlbedlilen bu kanarların, ka
zai kararlaırda olduğu gıibi, hâdiselere ve mevri-
dime mıaıbsuır olduğuna dair yine Meclisten bir ka
rar istihsal edilmiş ve bu suretle Sayıştayda zıa-
man zamıan bdrbirimıe zıtt kariariiaır verildiği le gö
rülmüştür. Yeni Anayasaya göre aksak tarafla
rı da bertaraf edecek şekilde tamızdımi zarurii olan 
'kamun teM'ifin'iın B. M. Meclisine tevdii için ya-
pıllmakitai olduğumu bildiğim mecalinim bir an ev
vel ikmali ile kamuniyelt ikbiisıalbetmesini temenınii 
©derim. Bu kanunda bugünkü ihtiyaçlarla ve ken
disine tevdi edilen vazifeler! ifaya ikâfi geleceik 
Mr teştküâitıo kurulmasınla elhammliyet verilmeli 
ve bugünkü kadroya da kâfi gelmdyem bina yeri
ne yeni bir binaımın temimi çaaıesine bakılmalıdır. 

Bundan başka Türkiye'de bugün Sayışta
ym murakabesi dışında kalan ve esas serma
yesinin tamamı veya kısmı âzami Devlete aid-
olan birçok müesseseler vardır. Bunlardan 
başlıca birkaç tanesini arz edeyim : 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Mura

kabe Heyetince tetkik ve murakabe edilmekte 
ise de kaza hakkı oi madiği için bu tetkik ve 
mütalâalar müeyyidesiz kalmakta ve temenni 
mahiyetinden ileri gitmemektedir. 

Tekel İdaresinin, mülhak bütçe kısmı Sa
yıştaym murakabesine tâbidir. Fakat çok mü
him bir miktara, milyarlara baliğ olan müte-
davil sermaye kısmı kazai murakabenin dışın
da kalmaktadır. 

İller Bankası, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi tama
men kazai murakabenin dışmdadırlar. Misal 
olarak arz ettiğim bu müesseselerin ve emsa
linin bünyelerine göre işleyiş tarzları nazarı 
dikkate alınmak suretiyle Sayıştaym bünye
sine ithali ve bu suretle B. M. Meclisi namına 
kazai murakabeye tâbi tutulmak suretiyle mü-
eyyideli bir esasa bağlanmasını lüzumlu ve 
zaruri görmekteyim. Nitekim başta Orman iş
letmeleri olduğu halde birçok mütedavil ser
mayeli müesseseler kanunlarındaki hususiyet
lere rağmen işleyiş tarz ve usullerine göre Sa
yıştaym kazai murakabesine tabidirler. Bun
lar temin edilirse murakabede hem vahdet, 
hem de müeyyide temin edilirse murakabede 
hem vahdet ve hem de müeyyide temin edilmiş 
olur. 

Mâruzâtım ve temennilerim bundan ibaret
tir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet ve Karma Bütçe En
cümeni söz istemediği gibi Sayın Sayıştay Baş
kanı da söz istememiş bulunmaktadır. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız Sayın Faruk Işık'ın bir takriri var
dır. Şimdi Riyasete vermiş bulunduğu için 
onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim gibi (Sayıştay Başkan

lığı) bütçesinin (Sayıştay) bütçesi şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

3.2.1962 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN — Efendim, bu değişikliğe Sayış
tay Başkanlığı da iştirak etmektedir. Bu de
ğişikliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 619 — 
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B. 

B. Lira 

201 

202 

206 

207 

209 

219 

220 

301 

303 

304 

İkinci kısmı - Personel 
giderleri 

I - Haag'lar ve ücretler 
Maaşlar 4 897 021 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 766 080 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kalbul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince T, 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 368 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 
6736 ve 7941 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ödenek 1 189 800 
BAŞKAN — Kalbul eden1 er... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde çalış
tırılacaklara verilecek ücretler 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

' Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri .195 500 
BAŞKAN — Kabul edenler...,Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 

Lira 

ve giderleri 52 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 316 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaîbul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek: tedavi giderleri ve yolluk
ları 40 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaîbul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Paire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kalbul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 1 000 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarmm bakım, 
onarım, ücret ve her türlü gider
leri 25 000 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaîbul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Sayıştay Biriktirme ve Yardım

laşma Sandığına (Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 57 443 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

Yatırımlar 
1 - Küeük onarımlar 

701 Bina onarımı f>0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Ka/bul edilmiştir. 

II - M'akina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımlar 

792 Satınalmacak muhasebe maki ila
ları, malzeme ve yedek parçaları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN -—• Şimdi, Başbakanlık bütçesine 
başlıyoruz. 

Söz İstiyenlerm isimlerini okuyorum : 
Celâl Tevi'ik Karasapau 
Enis Kansu 
IbraJıinı Saffet Qmay 
Hazmı Dağlı 
Sayın Karasapau buyurun. 

CELÂL TEVFİK KABASAPAN (Afyon 
Karaihisar) — Efendim, Grup adına Hazım 
Dağlı arkadaşımrz konuşacaktır. Her halde 
bir yanlışlık var. 

BAŞKAN — Buradaki kayıt bu şekildedir. 
Başka, bir arkadaşınız da (konuşabilir. 

Sayın Hazım Dağlı, buyurun. 
C.*K. M. P. SENATO GKUPÜ ADİNA 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümet erkânı; 
Başkanlık bütçesi, Yüksek Senatoda konuşulur
ken Cumhuriyet Köylü Millet Partisi Senato 
Grupu adına bâzı dilek ve temennilerimiz olacak
tır. Şöyle ki : 

I - Bugün için Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ve onun Hükümetinin ilk ve mühim vazifesi 
yeni Türk Anayasasının hâkimiyetini mutlak ola
rak sağlamaktır... Anayasa «hâkimiyetinin sağ
lanması demek ise bütün mevzuatı Anayasaya uy
gun bir hale getirmekle, idare ve icra düzenini 
prensiplere bağlamakla mümkündür. 

Nitekim Sayın Başvekil Hükümet programın
da «Anayasanın mutlak hâkimiyetini temin et
mek her şeyin üstünde hedefimizdir... Millet 
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; Meclisine kesin bir karar ile temin ederiz kr. 
| memleket idaresinde vatandaşın münasebetleri ve 
I hakları, siyasi kanaat ayrılığından dolayı hiç fark 
! gözetilmiyceekti.» demek suretiyle bu gerçeği 

kabul etmiş ve Meclise teminat vermiş ve taatı-
• hütte bulunmuştur. 

-Bununla beraber bu Ana meseleyi yani Ana 
yasanın hâkimiyeti prensibini tahakkuk ettirecek 
Anayasadaki müddetle mukayyet kanunlardan 
başka diğer mevzuatı da derhal gözden geçirte
rek Devlet Teşkilatındaki imkânlardan istifade 
suretiyle tahakkuk safhasına geçirilmesini temen
ni ederiz. Bu mevzuat yalnız kanunlar değil, tü
zük ve talimatnamelere de şâmildir. Ve zaten 
uzun yıllar ıstıraJbı çekilen ve mücadelesi yapılan 
antidemokratik mevzuatın tarihe karışması ge
rekir. . 

II - Hükümet mekanizmasının kuruluş ve iş
letilmesi de yeni Anayasanın vaz'ettiği prensip-

! 1er dâhilinde tanzimini gerektirmektedir. Daha 
I 
i açık bir deyimle, artık şahısların arzu ve irade-
| sine tâbi bir idare mekanizması yerine, hukuka 
j bağlı ve devamlılık temin eden teminatlı ve is-
I tikrarlı bir idare mekanizmasını işler hale gc-
j tirmek gerekir. Ancak bu düşünüş ve zihniyetle-
| dir ki, şahsi idare veya partizan idare yerine 
i hukuka bağlı halk idaresine geçilir. Hükümet 
I işleri, tavassut, iltimas, ve siyasi nüfuza başvur-
1 " s 

i madan ancak bu yoldan yürüyebilir ve hizme
tini takabbül ettiğimiz: fertler arasında Hükü
mete güven ve itimat artar. 

Şunu da istitraden arz etmek isterim. Başba
kanlığa bağlı Umum Müdürlük ve diğer müesse
selerin miktarı pek çoktur. Yeni Anayasamızda 
Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa bağlan 
mıştır. Devletin umumi siyaset politikası .başba
kana .mevdu 'olduğuna göre memleketin bu âli 
menfaatleri yanında bu kadar muazzam teşkilâtı 
içine alan bir Başvekâlet, hakikaten altından kal-
kılması zor bir yükün altındadır. Bu müessesele
rin müteferrik işler bakanlığı veya başka bir adla 
yeni bir bakanlığa bağlanması lâzımdır. Denile
bilir ki, Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlıkları
na bu müesseseler taksim edilmek üzere bağlan
mıştır. Fakat kendilerine bağlanan bu umum mü
dürlükler bir kanunla bağlanmadığından ve sa
lâhiyeti ve mesuliyetlerin hududu tâyin edilme
diğinden beklenen neticeyi vermekten uzak bu
lunmaktadır. 621 — 
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v III • — Organizasyon ve koordine çalışmanın 
sağlanması : 

Müşterek mesuliyet esasına göre kurulmuş bir 
Hükümet siyasetini her sahada koordine edecek 
şekilde tanzim ederek çalışmalarını temin etmek, 
hem çalışmanın verimliliği bakımından, hem ta
sarruf hem de iktisadi yönden faydalı ve zaruri
dir. Aynı istikamette müşterek maksadın istihsa
line yarıyan kuvvetler ve imkânlar birbirinden 
haberi olmadan veya birbirine karşı kullanılmak 
suretiyle zaman, eleman ve maddi imkân israfına 
meydan vermektedir; hattâ aynı bakanlığın 
umum müdürlükleri arasında koordine bir ça
lışma olmadığı birçok defalar müşahede edil
miş ve zararlı neticeleri tesbit olunmuştur. 

IV. - Zihniyet inkılâbı; 
Hükümet hiyeraşisinde Hükümet memurla

rının vekilinden muîhltiarma ve jandarmasına 
kadar hiyerasi sistemi; halka müsavat dairesin'ic 
hizmet etmenin bir vazife olduğu ve aksinin 
mesuliyeti mucip bulunduğunun anlatılması ve 
aşılanması katî bir zarurettir. Ve bu hizmet zih
niyetinin savsaklayıcı, uyutucu, üzücü olması
nın vazife mesuliyet hissi ile bağdaşanıyae.ağı 
aksi halde derhal tecziye edileceği hissi hâkim 
bir memleket görüşü haline getirilmelidir. 

V. - Personel : 
Devlet hizmetlerinde personelin iyi organize 

edilmemesi sebebiyle doğan israf çok büyük ol
maktadır. Bütün imkânları iyi kullanmak ve 
değerlendirebilmek için Devlet hizmetlerinde or
ganizasyonun ıslahı çaresine muhakkak baş vur
mak zarureti vardır. 

İdari reform zarureti bizde sık sık tekrar 
edilmektedir. Rahmetlik Refik Saydam idare
de (A) dan (Z) ye kadar reforma ihtiyaç var
dır, demişti. 20 sene önce söylenen bu söz o 
vakit büyük yankılar icra etmişti. Çünkü o 
vaktin Başvekili cesaretle yaraya dokunmuştur. 
20 sene önce zaruret ve ihtiyacı hissedilen ida
rede reform gerek İkinci Dünya Harbinin getir
diği yeni bambaşka dünya görüşü ve gerekse 
çok partili hayata girişin ve binnetice eski ida 
reye bağlı kalmak itiyadında bulunan bir kı
sım memurların yeni idareye intibak edemeyişi 
ve yeni idarenin de buna karşı yeni yeni idare 
tarzları ve elaman alma temayülü idarede haki
katen bir tezepzüp bir derbederlik bir lâubalilik 
meydana getirmiştir. Personel arasında gerek 
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maaş gerek ehliyet gerekse çalışma bakımından 
tezatlı farklar* ve adaletsizlikler meydana getii'-
miştii'. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Anayasa ile 
yeni bir devre açıyorum, deri kalmış, fakir bi-* 
memleket olduğumuzu biliyoruz, iktisadi, kül
türel, sosyal kalkınmanın muhakkak yapılması
nın, varlığınızın yegâne şartı olduğuna kanaati
miz vardır. Büyük dâvaları tahakkuk ettir
mek için personel dâvasının hallinin çok âcil 
bir zaruret olduğuna kaani bulunmaktayız. 
Hulâsa; bu reformun zarureti, bir taraftan 
demokratik bir düzende halkoyuna dayanan 
bir ihtiyaçtan tevellüdeder. Yani halkla yüz 
yüze gelen Devlet hizmetlerinin .daha basit ve 
daha süratli, daha ucuz daha zahmetsiz ol
masını ister. Saniyen Devlet muazzam bir 
teşkilât ve memur ordusuna sahibolmasın-
dan, Devlet bütçesinin bunları malî yükü al
tında ezilmemesini ister. 

Şunu arz edeyim ki, idarede reform, bir 
memur tenkisatı değildir. Bugün müşahede 
ettiğimiz şudur; bir tarafta memurlar hiç 
durmadan 8 saat veya daha fazla çalıştığı 
ve buna rağmen işleri zamanında bitiremediği 
ve beş kişi ile yapılacak bir işi üç kişi ile gör
mek mecburiyetinde kalmadığı halde, diğer 
bir dairede bir kişi ile görülecek işi beş altı, 
memur tarafından gördürmeye kalkınmakta
dır. İşte personelde reform bu sebeplerden 
doğmaktadır. 

idare reformun hedefleri başlıca Üçtür. 
a) Sürat, âmme hizmetinin bütün sektör

lerinde ve bütün kademelerinde gecikmeleri, 
zaman kayıplarını önlemek, 

b) Daha iyi ve daha üstün bir hizmet 
sağlamak, yani kaliteyi temin etmek. 

c) Verimi azaltmadan iş görmeyi temin 
etmek, adama iş değil işe adam getirmek su
retiyle para israfına mâni olmak. 

d) Görülen iş ile ücret arasında adaleti 
temin etmek. 

e) Gerek harbin ve gerekse kalkınmanın do
ğurduğu enflâsyonla Devlet camiası içindeki 
personelin geçim şartları altüst olmuştur. Bu 
vaziyet karşısında muhtelif bakanlık, daire, 
teşekkül ve müesseseler kendi mensuplarının 
vaziyetlerinin ıslahı için her vesileden istifade 
cihetine gitmiştir. Bu suretle Devlet camiası 
içerisinde personele ödenen ücret, kanunlarla 
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temin edilen menfaatler artık görülen hizmetle 
işin nevi ile, yükletilen mesuliyetle, hizme
tin ağırl,k ve yıpratma derecesiyle, liyakat, 
tecrübe ve kıdem gibi hakiki değerlerle müte
nasip olmaktan ziyade, personelin mensup bu
lunduğu daire, kurum meslek ve zümreye gö
re, azalır veya çoğalır bir hal almıştır. 

Devlet daireleri, kanun ve büeçeyi alet ola
rak kullanmışlardır. Bu hususta o derece ile
ri gidilmiştir ki, bir teşkilât içerisinde mu
ayyen bir zümrenin veya muayyen birkaç 
şahsın terfilerini sağlıyacak (kadrolar ihdas 
edilmiş, istihsal edilen bu kadroların hizme
tin icabı ile alâka ve münasebeti bulunmıyan 
unvanlar takılmak suretiyle alt kademeden 
üst kademelere ulaşan yeni seviyeler tesis olun
muştur. Bir taraftan Devlet personelinin ay
lıklarında tevhit ve teadül temin eden 3656 
sayılı Kanun bertaraf edilirken; bu kanu
nun barem harici bıraktığı 19 ncu maddesi ve 
ismen tadadettiği ücretli kadrosu da bütçele
re bağlanan (D) cetvelleriyle yeni kadrolar 
ilâve edilerek, barem takyidatma tâbi olmı-
yan yüksek ücretli memuriyetle ihdası ciheti
ne gidilmiştir. 

Bu da kâfi gelmemiş, 3656 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesindeki muvakkat müddetle 
ifası icabeden hizmetler; bütçe kanunlarına 
bağlı (E) cetvelleriyle ek kadrolar ilâvesi su
retiyle yüksek dereceli maaşlar alınması temin 
edilmiştir. 

Bankalar, Devlet İktisadi Teşekkülleri de 
daha elem vericidir. Hulâsa, bir taraftan 
birçok ehliyetli memurlar kadrosuzluk yüzün
den haklı terfiini yapamazken, diğer taraftan 
birtakım yollar ihdas edilecek alt kademelerin 
üst kademelerdeki seviyelere gelmesi temin 
olunmuştur. Hattâ bazan güldürücü, haki
katte üzücü ve çok düşündürücü misaller de 
vardır. Meselâ bir mütehassıs doktorun 'kendi
sini şoför kadrosuna tâyin ettirmesini isteme
si gibi. 

Devlet dairelerindeki bina, mefruşat, kır
tasiye dengesizliklerine işaret etmek isterim. 
Vatanın her hangi bir bölgesinde bir hâkim bir 
memur, bir subay, bir kaymakam toprak ze
minli gayrisıhhi mahallerde icrayı hizmet eder
ken diğer bir halde kaloriferli dairedeki kıy
metli halılı, nadide tablolu, maruken takımlı 
odalarını kâfi bulmıyan; zevk için binlerce lira 
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verip değiştiren çoktur. Bir şubede bir subay 
zarfı ters çevirip tekrar kullanırken, diğer bir 
tarafta parşömen kâğıtlar perişan edilmektedir. 
Bir hâkim icrayi adalet etmek için bir daktilo, 
makinası bulmak, bir daktilo yazacak memuru 
aramak için çırpımrken, diğer bir yerde çifter 
çifter daktilo memurları boş durmaktadır. Bu 
acı hakikatler, bize Devlet dairelerinin reformu
nu, personel vaziyetinin ıslahının çok âcil oldu
ğuna işaret etmektedir. Başbakanlığa bağlı ve 
aynı zamanda kurulan Devlet Plânlama Dai
resi iftihar edeceğimiz bir çalışma yaparken, 
Personel Dairesi bu iftihar ve sevincimizi boğ
maktadır. * Verimli bir çalışma yapmamaktadır. 
Demek bu da bir personel işidir. Sayın Başba
kandan bu hususun halli cihetine gitmesini te
menni ederiz. 

Plân : 
Sayın arkadaşlarım, Devlet Plânlama Dai

resi üzerinde durmak faydalı olacaktır. Seneler
ce hasretini çektiğimiz, gönülden bel bağladığı
mız plânlı kalkınmanın ve bunun plânının baş
langıcındayız. Plânın üzerinde bidayeten fikir
lerimizin tebellür etmesi lâzımdır. Iktisaden ge
ri kalmış bir memlekette kalkınma, iktisadi sa
hada, kültürel sahada, sosyal sahada olacaktır. 
Plân, hepsini içine alan bir muhassaladır. 

Fikir ve dileklerime geçmeden önce şunu pe
şinen arz etmek isterim; plânlama teşkilâtının 
mesaisindeki muvaffakiyet kısa bir müddet için
de iftihar edilecek bir seviyededir. Hem kalite
lidir, hem de işin hacım ve azameti büyüktür. 
Ana hatları itibariyle tetkikimize sunulan prog
ram tasarısının çok değerli bir tetkik ve çalış
ma neticesi olduğu aşikârdır. Bu çalışmalar sı
rasında hizmeti sebk eden memleket evlâtlarına 
teşekkür etmeyi bir borç ve vazife saymakta
yım. Aynı zamanda bu teşkilâtta vazife alan ya
bancı uzmanlara da şükranlarımızı bildirmek 
yerinde bir kadirşinaslıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plân üzerinde dur
mak istediğim hususlar hulasaten şunlardır. 

1. ilmî ehliyet ve kabiliyetini peşinen ka
bul ettiğimiz bu teşekkülün tatbikatçılardan da 
daha doğrusu hususi sektördeki hakikatlerden 
istifade etmesi faydalı olacaktır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı Kanununun 7 - 8 nci maddele
rine tevfikan teşkil olunan ceman 160 kadar özel 
ihtisas komisyonlarının terkibinde özel sektöre 
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pek az yer verilmektedir- özel ihtisas komisyon
larına odalar birliğinden ve bir iki dokuma sa
nayimden, bir iki seyahat acentası ve turizm te
şekkülünden çağırılmıştır Halbuki memlekette 
İş yapmış ve muvaffak olmuş daha birçok husu
si teşekküllerimiz vardır. 

2. Plânlı iktisat düzeninin icabettirdiği ma
lî reform yapılmamıştır. İktisadi ve içtimai 
kalkınmayı gerçekleştirme yolunda malî reor-
ganizasyoııun oynadığı ve oynıyacağı rol mü
himdir. Bu sebeple malî reform işini acilen hal
letmek lâzımdır. Zaten hesap uzmanları kurulu 
bu reformu hazırlamışlardır. Derhal Meclise ge
tirmek icabet m ektedir. 

8. Hesap organizasyonunun halli iktiza et
mektedir. Hesap organizasyonun dan maksat her 
şeyrîcn önce memlekette umumi, yeknesak bir 
muhasebe sisteminin kurulması resmî ve hususi 
iktisadi teşebbüslerinin hesaplarının bu sisteme 
uygun bir şekilde yürütülmesidir. 

4. Bunlara muvazi olarak istatistik teşki
lâtımızın plân icaplarına uygun bir şekilde re-
organize edilmesi zarureti vardır. Fransa 1946 
da ilk plânını hazırladığı vakit hesap organi
zasyonu ve istatistik teşkilanın ademikif ayeti 
yüzünden plânı birçok defalar tadil zorunda 
kalmıştır. 

5. Kalkınma plânı yapılırken önceden ida
ri teşkilâtımızın plânlı, iktisadi durumu icap
ları uygun bir şekilde ele alınması ve ona göre 
ayarlanması bir zarurettir. Gerekli tetkiklere 
başlamak üzere Devlet plânlama dairesine sa
lâhiyet veren bir kanun lâyihası hazırlanmış
tır- Derhal Meclise getirmek lâzımdır? 

(İ. iktisadi Devlet Teşekküllerinin de reor-
ganizasyonu çalışmalarını da derhal bir sonu
ca bağlamak icabeder. Bir seneden beri yapılan 
çalışmalar bir netice vermemiştir. 

7. Plânlı iktisat devrinin icaplarından biri 
de kalkınma fonunun ihtasıdır. Plânlı çalışan 
bütün memleketler bu fonu vücuda, getirmiş
lerdir. Kalkınma fonunun mahiyeti memleket
lerin kapitalist ve sosyalist rejime tâbi olma
larına göre farklıdır. Kapitalist, rejime tâbi 
olan memleketlerde bu fon resmî ve hususi her 
teşebbüse yardım etmektedir. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonu mevzuunda ele 
alınan Devlet Teşebbüsleri yatırım fonu, kana
atimizce maksat ve gayeye bizleri ulaştırmaz. 
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Çünkü hususi teşebbüse yardım bu fonun dışın
dadır. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak, bilin
diği üzere Başbakanlık bütçesinin 406 ııeı bö
lümündeki gizli ödenek, memleketin yüksek si
yasi menfaatlerinin korunması için Başbakan 
lık emrine verilen bir meblâğdır. Bunun önem
li bir kısmı Devletin dış ve iç emniyetini ko
rumaya, memleketimiz aleyhine yapılabilecek 
casusluk, sabotaj, suikast gibi hareketleri önle
meye ve maydana çıkarmaya matuf gizli haber 
alma işlerinde kullanılır. 

Geçen yıl dört buçuk milyon lira iken bu 
yıl üç milyona indirilmiştir. Bu tenzilât kana
atimizce yerinde olmamıştır. Bu vesile ile önem
li bir noktaya temasta fayda mülâhaza etmek
teyiz. Memleketin yüksek emniyetini ve men
faatlerini korumakta vazifeli, Başbakanlığa 
bağlı bulunan Millî Emniyet Hizmetleri Baş
kanlığı Teşkilâtının Cumhuriyetin ilk yılların
da çıkarılan ve sonra kısmen tekemmül ettiri
len İçişleri Talimatına dayanmaktadır. Son yıl
larda bu teşkilâta kanuni bir veçhe vermek için 
ciddî çalışmalar olmuştur'. Büyük Millet Mecli
sine iki defa kanun tasarıları sevk edilmiştir. 
İleri, demokratik memleketlerde, olduğu gibi 
bu çok önemli teşkilâtın bir an önce bir statü
ye bağlanması ve evvelce hazırlanmış kanun 
tasarılarının Büyük Millet Meclisine yeniden 
getirilmesi bir zarurettir. Bu teşkilât, totaliter 
bir devletteki gibi gizli bir devlet polisi ma
hiyetinde değildir. Memlekete dıştan gelecek 
zararlı, yıkıcı hareket ve tahriklere karşı ko
rumakla mükellef vazifeli yüksek bir gizli is
tihbarat, yaygın tâibiri ile (Jmtelijans) teşkilâtı 
vaziyetindedir. Bunu modern gelişmelerin ge
rektirdiği teknik personel ve cihazla donatılma
lıdır. Ancak böyel bir teşkilâttır ki, dünyanın 
en nazik bir bölgesinde bulunan memleketimiz, 
yüksek emniyet tetbirlerini iyi almış sayılır. 

Son söz olarak huzur meselesine temas ede
ceğim. 

Saym Başbakan memleketin muhakkak hu
zura kavuşacağını bize vftdetmiş bulunuyorlar. 
Kendisi de bu vai'tleri vesilesiyle bir iki konuş
ma yapmışlarıdır. Fakat memlekette huzur hâlâ 
tamamen meydana gelmiş vaziyette değdldir. 
Binaenaleyh Sayın Başbakandan rica ediyoruz, 
kanunların çerçevesi dâhilinde hangi yönden 
gelirse gelsin huzursuzluk vesilesi olan lıare-
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ketleri yerinde ve derhal önlemek faydalı ola
caktır. 

Muhterem Başkan ve sayın arkadaşlarım, 
düşünce ve temennilerimizi arz etmiş bulunu
yorum. Başvekâlet bütçesinin memlekete hayır
lı olmasını temenni ederim.'' Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN -« Sayın Enis Kansu. 
A. P. SENATO CKRUPU ADINA ENİS 

KANSU (İzmir) — Başbakanlık bütçesinin mü
zakeresi vesilesinden faydalanarak her şeyden 
evvel Devlet bünyesi içinde çok ehemmiyetli 
mevki işgal eden bu teşkilâtın ehemmiyetli va
zifesiyle mütenasip bir dikkat ve itina ile ele 
alınması ve idari nıeikanizarıada yapılmasını 
uzun yıllar özlediğimiz ve beklediğimiz her 
türlü ıslahatın hazırlayıcı kaynağı ve icra va
sıtası olarak Başbakanlık T eskil âtından bütün 
Devlet Teşkilâtına müteveccih yeni bir ruh ve 
zihniyetin doğup yerleşmesini temenni etmek 
istiyorum. 

Bugün içinde bulunduğumuz parlmanter re
jimde Hükümetin valhdctini ve kolektif mesuli
yetini tahakkuk ettiren Başbakanlık kendisine 
doğrudan doğruya muayyen âmme hizmetleri
nin tevdi edildiği bir m akamdan ziyade, âmme 
hizmetlerinin Devletin iç. ve dış siyasetinin yü
rütülmesi sorumluluğunun, bulunduğu çeşitli 
'bakanlıklar arasında ahenk ve program birliği 
sağlıyan nâzım bir rol sahibidir. 

Bu rol, bilhassa ayrı.programlar ve ayrı se
cim beyannameleri ile parlâmentoda yer alan 
siyasi partiler arasında bir koalisyon Hükü
meti programının ahenkle ve başarı ile yürü
tülmesi bakımından büsbütün ehemmiyet kazan
maktadır. 

Dünyanın ve yurdumuzun içinde bulunduğu 
nazik şartlar bakımından olduğu kadar bizzat 
parlâmentoda vazife almış siyasi teşekküller
den fedakârlık ve feragat istiyen bir iş birliği 
ve temel dâvalarda beraberlik zarureti yönün
den de koalisyon Hükümeti siyasi plânda büyük 
bir geniş görüşlülük ve olgunluk içinde müş
terek umumi siyaset istikametini Başbakanlığın 
kaordine edici sevk ve idaresinde bulacaktır. 

'Siyasi sahada Başbakanın şahsında tecelli 
eden bu yüksek sevk ve idareyi, organizasyon 
ve metot sahasında ve rasyonel çalışmanın bü
tün teknik icaplarını yerine getirerek tama-
miyle gayrişahşi, objektif ve verimli işliyen bir 

!9 3 . 2 . 1962 O : 2 
, idare cinası bütün şart ve tedbirleriyle tamam

lamak mecburiyetindeyiz. Bımu başaramadığı
mız müddetçe Devlet mekanizm asının nâzım 
bünyesinin lüzumlu hareket ve muvaffakiyet 
âmillerini ihmal etmiş olmanın bütün idareyi 
aksatacak ve gayelerimize uygun program tat
bikatını felce uğratacak mahzurlar doğur;)ca
ğına asla şüphe yoktur. 

Bu mâruzâtla kısaca temas etmek istediğim 
ndkta şudur : İcra uzvunun siyasi programın
da olduğu kadar idari tatbikatında da ahenk, 
koordinasyon ve başarı sağlayıcı ve istikamet 
verici organ olan Başbakanlık, Devlet İdaresi
nin rasyonel ve iktisadiliği, verdiği, verimli ve 
iüiüevsisir iş (birliği, reorganizasyon yolu ile ısla
hatı, hulâsa iktisadi ve sosyal kalkınmamızın 
baş şartı olan idari reformu evvelâ kendi bün
yesinden 'başlıyarak ibütiin âmme cihazımıza 
teşmil ve tatbik etmeli ve bu yolda bugüne ka-
darki gecikmelerin memleketimize kaybettirdi
ği imkânlara mutlaka telâfi etmenin çaresine 
bakmalıdır. 

Hükümet programında yer aldığını memnu
niyetle gördüğümüz idari reform, memleketimi
zin yeni Anayasa ile girdiği siyasi ve hukuki 
ıeformun «emere verebilmesi ve milletimizi ha
yal kırıklığından koruyabilmesi için zaruridir. 
Kuvvetli bir idari mekanizmadan ve ehliyetli 
'kadrodan mahrum olan bir devletin ekonomik 
ve sosyal .sorumluluklar alabilcceik plân fikrini 
gerçekleştirebilecek bir refah devresi olabilmesi 
düşünülemez. 

Memnuniyetle kaydetmeliyiz ki, bugün Hü
kümet ve idare cihazının başında bulunan Baş
bakan hem bu hakikatleri uzun bir mazinin 
tecrübeleri içinde bütün aydınlığı ile kavramış 
bir şahsiyettir ve hem de teşkilâtının hizmetin
de bu mühim idari reform dâvasına müessir 
araştırma ve çalıştırmaları yapabilecek ihtisas 
müesseseleri hüvc olarak mevcut bulunmakta
dır. Bunun Devlet Plânlaıma Teşkilâtı, Devlet 
Personel Dairesi ve Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü gibi müesseseleri kay
dediyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı : 
01 sayılı Kanunla kurulmuş olan bu teşkilât 

iktisadi ve sosyal kalkınmanın bir plân dâhi
linde yapılmasını temin edecek bir araştırma 
ve danışma cihazı olarak büyük ehemmiyeti ha
izdir. 
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metin personel konusunda alacağı kararlarda 
ve ilgili mevzuatın ıslahatında büyük faydası 
olan bir kaynak teşkil ettiğine inanıyoruz. 

Devlet dairelerinde, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde ve mahallî idarelerde çalışan ve 
adedi yarım milyonu bulan personelin bugün 
içinde bulunduğu şartların iyileştirilmesi, ge
çim seviyelerinin yükseltilmesi ve halkın hiz
metinde daha iyi daha verimli çalışabilmesini 
her bakımdan teminat altına alacak yeni bir 
personel statüsüne ihtiyacolduğuna kuvvetle 
inanıyoruz, 

Bilhassa, barem mevzuunda görülen aksak
lıkların ve adaletsizliklerin ve sistemsiz duru
mun bir an evvel giderilmesi, ele alınacak işle
rin başında gelmektedir. 

Hükümetin Devlet personeline ait idari, malî 
ve hukuki statülerin ıslâhı üzerine eğilmiş ol
duğunu ve Personel Dairesinin ilgili daire ve 
müesseseler ile müşterek bir çalışmaya başlamış 
olduğunu memnuniyetle görmüş bulunuyo
ruz. Devlet Personeline ait kanun tasarıları
nın en kısa zamanda yaşama organına getirile
ceğini ümit ve temenni etmekteyiz. 

O. Senatosu B : i 
Bu cihazın istihdaf edilen gayelere uygun 

şekilde çalışabilmesi için bir taraftan iktisadi 
ve sosyal ilimlerin ışığı altında memlekette 
lüzumlu bilgilerin toplanması, diğer taratfan 
muayyen kalkınma hedeflerine vâsıl olabilmek 
için âmme ve hususi sektörlerde alınması ge
rekli tedbirlerin bir bütün halinde plânlaştı-
rılması icabedeı*. 

Burada kanaatimizce iki nokta mühimdir ; 
İktisadi ve sosyal kalkınma plânlarının ih

zarında ilk hazırlıkların ve insiyatifin sektör 
plânları halinde ilgili ihtisas dairelerinden gel
mesi zaruridir. Daha başka bir tâbirle Plânla
ma Teşkilâtı alâkalı dairelerin yerine kaim ola
rak onların dimağı yerine geçecek bir inhi
sarcılıktan uzak kalmalıdır. Meselâ sınai plân
larını ele alırsak bu alanda Devlet ve hususi 
sektörde muazzam ihtisas ve tecrübe kadroları
nın faaliyet ve yardımlarından müstevni kala
rak sadece merkezî bir bürodan ibaret olan 
Plânlama Dairesinin bu işi başarmasını im
kânsız görmekteyiz. Bu itibarla bu teşkilâtı, 
kendisinin tabiî yardımcısı olan Devlet ihtisas 
kadrosu ile meslekî teşekküller olan Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve işçi Sendikaları gibi te
şekküllerin iş birliğinden faydalanır vaziyette 
görmek isteriz. 

Diğer esaslı bir nokta da iktisadi ve sosyal 
kalkınmanın hedeflerinin tesbiti ve teknik bir 
konu olmaktan ziyade. Hükümetin ve Parlâ
mentonun tesbit ve tasvibedeceği bir Millî He
defler manzumesi olarak siyasi plânda ele alın
ması gereken bir mahiyet arz etmektedir. 

Halbuki bugün Plânlama Teşkilâtı faaliye
tinde daha ziyade teknik unsurların hâkim ol
duğunu ve Hükümetin muayyen siyasi bir gö
rüş ile hedefleri tesbit etmesine mahal kalmak
sızın bu teşkilâtın âdeta Hükümetin yerine 
kaim olarak onun üstünde iktisadi ve sosyal 
hedefler tesbitine kendisini başlı başına mezun 
ve yetkili gördüğü intibaını bırakmaktadır. 

Devlet Personel Dairesi : 
160 sayılı Kanunla Başvekâlete,bağlı olarak 

kurulmuş olan bu daire Devlet sektöründe ve 
çeşitli âmme hizmetlerinde maaş ve ücret ile 
çalışan personelin tâbi oldukları personel re
jimlerinin ıslahını istihdaf eden bir araştırma 
ve danışma teşkilâtıdır. Kadrolarını yeni yeni 
tamamlıyarak hizmete giren bu dairenin Hükü-

Biz şuna kaaniyiz ki, memleketin yeni Ana
yasa ile girilmiş bulunan sosyal Devlet talâk-
kisi, âmme hizmetlerinin büyük halk kütleleri 
yararına genişletilmesi ve en iyi işler bir tar
za ifrağı zaruretini bir kat daha ortaya koy
muş bulunmaktadır. Diğer taraftan özel idare, 
belediyeler ve köy idarelerinin âmme hizmetle
rini vatandaşın ayağına götüren ve onların 
ihtiyaçları için doğrudan doğruya ve yakından 
ilgilenen demokratik müesseseler olarak teşki
lâtlandırılması yeni personelin bu gayeye uy
gun tarzda yetiştirilmesine bağlı görmekteyiz. 

Bir taraftan memurların terfii ve tarafsız
lıklarını teminat altına alacak himayekâr hü
kümlerin statülerde yor alması düşünülürken, 
diğer taraftan mütehassıs ve ehliyetli memur 
yetiştirme ve onları Devlet sektörü içerisinde 
en iyi randıman verecekleri sahalarda çalış
tırma, memuriyete alma usullerinin ehliyet 
esasına istinadettirilerek her türlü kayırma zih
niyetinin, artık geri gelmemek üzere, tarihe gö
mülmesini Personel Dairesinin ele alacağı baş
lıca mevzuu olarak görmekteyiz. 

Bu çalışmalar için girişilecek her türlü malî 
fedakârlıkların Türk vatandaşının çalışma gü-

— 626 — 



O. Senatosu B : i 
eünün, Türk Devletinin hizmet kudretinin yük
seltilmesi uğruna girişilmiş kıymetli bir mânevi 
yatırım teşkil edeceğinde şüphe etmemekteyiz. 

Her yıl maddi s'ahada milyarlarca liralık ya
tırımlara girilirken bu yatırımların müsmir ol
masını sağlıyacak fikir ve emek sahiplerinin re
fah, emniyet ve verimliliklerini temin ve teşvik 
etmek suretiyle yüksek kaliteli bir ihtisas kad
rosu yaratılmasını en önde gelen millî bir dâva 
olarak görüyoruz. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Ens
titüsü : 

Başbakanlık bütçesi içerisinde kendisine tah
sis ayrıldığını gördüğümüz bu müessese, âmme 
idaresi sahasında memleket ölçüsünde başarıl
ması gereken reform hareketine ışık tutacak bir 
irfan ve araştırma kuruludur. 

Memnuniyetle müşahede edilmek lâzım ge
len bir hakikattir ki, Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardımından da faydalanılarak kurulan ve za
manla gelişen bu müessese Devlet Teşkilâtı içe
risinde bir taraftan lüzumlu etütleri yaparak 
bakanlıkların ve resmî müesseselerin idarecilik 
sahasında tabiî bir müşaviri ve yardımcılığı va : 

zifesini benimsemiş, diğer taraftan, idarecile
rin yetişmesi hususunda büyük bir faaliyet gös
termekte bulunmuştur. 

Kurslar, seminerler, konferanslar tertibi su
retiyle organizasyon ve metot fikrinin idare 
personeli arasında yayılıp yerleşmesine hizmet 
etmekte ve aynı zamanda Batı âleminin bu 
sahadaki değerli eserlerinden tercümeler sure
tiyle geniş ölçüde kitap ve broşürler yayınla
maktadır. Bu suretle yukarda arz ve ifade ey
lediğimiz gibi memleketimizin mutaeolduğu 
idari reformun hazırlıkları Başbakanlık bünye
si içerisinde bu üç müessesede, yani, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi ve 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsü içinde yapılan ciddî çalışmalar ile ümit 
verici bir istikamet almış bulunmaktadır. 

Devlet işlerinde Başbakanlığın haiz olması 
lâzım gelen nazım, yürtücü ve koordine edici 
rol, bu ilmî çalışmaların tatbikatta değerlendi
rilmesi ile bir kat daha kuvvetlenmiş olacak ve 
Anayasamızın istihdaf ettiği demokratik ve şos-

. yal Devlet anlayışına uygun yüksek hizmet se
viyesine erişilmiş olacaktır. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Omay. 
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA İBRA

HİM SAFFET OMAY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Hükümet fonksiyonunun zirvesini teşkil 
* eden Başbakanlığın bir yıllık çalışmalarını 

içine alan vesika üzerinde konuşacağım. 

Şüphesiz Başbakan; Devlet idaresinde yük
sek politikayı; Hükümet programı içinde sevk 
ve idare ederken elbette ki kısa vadeli,, uzun 
vadeli birçok tedbirler alır. Tedbirler; çalışma 
sahalarının hangisine taallûk ederse etsin cüm
lesi; Hükümet manzumesini teşkil eden Bakan
lıkların faaliyetlerinde renk ve mâna bulur. 

Hal böyle olunca da Hükümet çalışma
larının vatandaşlara sirayeti ve toplum haya
tına inikas idarede vazife alan kimselerin tu
tumlarına, anlayışlarına, kavrayışlarına ve zih
niyetlerine göre iyi yahut kötü olabilirler. 

İşte konuya bu zaviyeden girerken kolaylıkla 
ifade edebilirim ki bugün Türkiye'de âmme ida
reciliği zamanın icaplarına uydurulmuş değildir. 

Memurlar hangi demokratik usulle hizmete 
alınırsa alınsınlar çalıştıkları sahalarda gereği 
gibi yetiştirilmedikee cemiyette toptan kalkın
ma sağlıyacak bir netice istihsali mümkün ola
maz. Plânlı kalkınma Hükümetimizin hassasi
yetle parmak bastığı ve üzerinde durduğu bİT 
can noktasıdır. 

Fakat bu gayretler vergi kâtibinden valisi
ne, umum müdürüne ye müsteşarına kadar ka
lifiye memura istinadedemiyorsa verim, hiçbir 
zaman uğrunda harcanan emek ve masraf nisbe-
tinde olmıyacaktır. Şu halde memleketimizde 
plânlı kalkınma hamlesi yapılırken paralel 
olarak ve hattâ ona takdimen idarede reform da 
derhal ele alınmalıdır. Ve idaredeki reform 
Devlet, memuriyetleri kadrosunun kapadığı sa
haların tamamına çâmil olabilmelidir. Ar
kadaşlar; Devlet kadrosu, fikir ve tecrü
beyi yekdiğeriyle hamur etmesini bilen is
ter. Yani yapılmak istenen işleri Hükümetin 
umumi siyaseti istikametinde kanalize edebile
cek bir seviyede ve olgunlukta memur ister. 

Çünkü, idare sanatı, tarafsız ve âdil hükü
metlerin siyasi iradelerini vatandaş hayatına 
mal edebilmek ve insan gücünü toplumun men
faati hesabına âmme emvalinin idaresine inti
kal ettirebilmek sanatıdır. 
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Böyle olunca da memur, idarenin meselele

rini bilmeli ve onları halle muktedir olabilmeli
dir. 

Âmme idaresinde memurun hangi kalitede 
olmaı icabettiğini böylece birkaç cümle ile çer
çeveledikten sonra derhal ilâve edeyim ki bu 
konuda ilk yapılacak iş; Devlet idaresinde 
manivela noktalar için adam yetiştirmek olma
lıdır. Yani sivil kumandanlar yetiştirmek lâ
zımdır. 

öyle ki, artı'k mühim sevk ve idare nolktalarm-
da ve birtakım ihtisas yerlerinde bulunanlar, 
ora hıra tesadüfen gelmemelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Fransa İkinci Cihan Harbinden her sahada 

yıkılmış bir Fransa, olarak çıkmıştır, ilk ted
bir olarak 1945 te Devlet Personel Dairesini 
ele aldılar. Ve «Millî İdarecilik Mektebinim kur
dular. Devlet idaresinde çalışan personeli ora
dan geçirdiler, oradan yetiştirdiler. Bu yalnız 
Fransa'da mı böyle oldıVÎHayır. Bugün Birleş
miş Milletlerin pek çoğunda «idare reform» 
enstitüleri vardır. 

Arkadaşlar... 
Kalifiye memur yetiştirebilmek için her 

şeyden evvel o insanda bir şevk .yaratmak lâ
zımdır. Bu da memurun memleket dertlerini, 
meselelerini iyi kavramasiyle ve meslekini sev
mekle mümkün olabilir. 

Türk memuru öteden beri fedakârdır, cefa
keştir. Aylığı hiçbir zaman emeğini ve almte-
rini karşılıyacak bir seviyede değildir. Ne 
var ki, Türk memuru memleket şartlarını bir 
insaf ölçüsüne sahiptir de o sayede Devlet 
ayakta durabiliyor, işte biz manen çok cihazlı 
olan memurlarımızı âmme idaresinde yetiştir
mek çârelerini de bulursak bu kıymetli varlık 
dünyadaki emsallerinden çok daha üstün başa
rılar gösterecektir. Memleketimizde bir «millî 
idarecilik mektebi» yok ama tevazuu nispetin
de büyük başarı ile çalışmakta olan bir Âmme 
Enstitümüz vardır. Ve bu hizmeti yapabilecek 
seviyededir. Kanaatimce memurlarımızı bu ens
titüde ihtiyari değil, mecburi bir eğitime tâbi 
tutmak havırlı olur. Bu mühim konuyu bir 
cümle ile bitirmek istiyorum. 

Gerçi Anayasalar siyasi teşkilâtı hazırlar
lar, fakat o sadece bir gövdedir. Ona hayatiyet 
verecek mekanizma lâzımıdır. Bu mekanizma ise 
idaredir. Ve idareyi yürütecek de memurdur. 
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Muhterem arkadaşlar... 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde konuşurken 

Devlet Bakanlığı müessesesine de temas etmek 
isterim. Bâzı Garp memleketlerinde Devlet Ba
kanı ve sandalyesiz Bakan ayrı mânalardadır. 
Devlet Bakanı, Devlet Keisinin, Kiralın itima
dını haiz ve kendileriyle Devlet işlerinin istişa
re edildiği kimselere verilen unvandır. 

Sandalyesiz Bakan ise Velkiller Heyetinin 
âzasıdır. Ve diğer vekillerin mesuliyetlerine iş
t irak ederler. Bunların ihdası da üç sebebe da
yanır. 

1. Fevkalâde zamanlarda kurulan millî hü
kümetlere bütün siyasi partilerin iştiraklerini 
temin etmek, - # 

2. Muayyen bir Hükümete bir vsiyasi par
tinin iştirakini temin etmek, 

>>. Büyük Devlet adamlarının fikirlerin
den faydalanmak için Hükümete iştiraklerini 
temin etmek. 

Bu ihdas sebepleri göz önüne alınınca filhal 
bizdeki tatbikat ü#erine menfi mânada her han
gi bir yorumda bulunmayı hatırımdan dahi ge-
çirmiyorum. Ancak, bu konuda durmak isteyi
şimin sebebi, Devlet Vekillerimizin meşgul'edil-
dikleri işler dolayısiyle ortaya çıkan bir huku
ki meseledir. Bu mesele ise mesuliyet konusu
dur. 

Şöyle k i ; 
Bizde Başjhakanlığa bağlı birçok daire ve 

11lüesscseler vardır. 
Plânlama Dairesi, 
Danıştay, 
istatistik Genel Müdürlüğü, 
Diyanet işleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü. 

Başbakanlığa bağlı teşekküller bakımından 
öteden beri cari ta'tibikatı meselâ Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğünü ele alarak izaha çalışa
yım . 

. Bu müesseseyi muhtelif devrelerde ve za
manlarda nezaret, emanet, müstakil umum mü
dürlük hallerinde görürüz. Umum Müdürlük 
haline getirildikten sonra da vakit vakit ya Ma
liye Vekâletine yahut da Adliye Vekâletine 
bağlı görürüz. 
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Bağlantı yerleri değişirken de daima birta

kım hukuki sebepler ortaya gelir. Ve nihayet 
«hiçbiri uymuyor, en münasibi Başvekâlettir» 
denir ve oraya bağlanır. 

Bu bir misaldir. Diğerlerini de kıyaslamak 
mümkündür. Ve işte bu bağlantılar sebebiyle 
de Başbakanlığın politik karekteri âdeta bir ta
rafa itilmiş gibidir. Çünkü bir sürü iş yüzün
den Başbakanlık âdeta kırk ambar haline gel
miştir. 

m ..Bunun neticesi de şöyle tecelli etmektedir. 
Başbakan Devletin yüksek politikası ile meş
guldür. Bir sürü âmme hizmetini de beraber 
yürütmek imkânsızdır. Şu halde bu daire ve 
müesseseler Devlet Bakanlarına taksim edilsin
ler denilir. Şimdi asıl mevzua ve maksada ge
liyorum. Devlet Bakanları Başbakanlığa bağlı 
daire ve müesseselerin işleriyle meşgul olurken 
ortaya kendiliğinden bir mesuliyet meselesi 
çıkıyor. 

Şöyle ki : 
Vekillerin siyasi, malî, cezai mesuliyetleri 

vardır. Başvekilin mesuliyeti de şüphesiz birin
ci derecededir. Devlet Vekillerinin ise hususi 
hizmetleri yoktur. Başvekil adına, ona niyabe-
ten tasarrufta bulunmaktadırlar. 

Diyelim ki, «böyle bir tasarruftan dolayı bir 
suç mevzuubahsoldu. O takdirde mesuliyetin 
cezaisi, malîsi hukukan nasıl tefrik olunabile
cektir ? 

Arkadaşlar : 
Belki böyle bir hâdise olmıyacaktır. Ve el

bette ki bu mevkileri işgal eden zevat faaliyet
lerine, icraatlarına sahip kıymetli arkadaşları-
mızdırlar. Nâçiz maksadım, bir hukuk devleti 
nizamı kurulurken filhakika askıda olan bir hu
kuki meseleyi Başbakanlık Bütçesi vesilesiyle 
dile getirmektir. 

Şimdi mevzuun neticesine iniyorum. Bugün 
Baş'bakanlık âmine hizmetleri bakımından filha
kika !bir kırk ambar halindedir. Şu halde yapı
lacak iş Başbakanlığı bu durumdan kurtarmak 
ona gerçek hüviyetini tanıtmaktır. 

Bu nasıl olur; 
Arkadaşlar... Bu; Başvekâlet Teşkilât Kanu

nunun yeniden ele almmasiyle mümkündür. 
O takdirde bu daire ve müesseselerden hiç 

olmazsa bir kısmı ciheti taallûkları nazara alı
narak diğer vekâletlere devrohmabilirîer. Ve şa
yet hizmetlerin mahiyetleri icabı buna imkân 
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yoksa hususi kanununa istinaden bakanlıklar 
kurulması da mümkündür. 

Aziz arkadaşlarım... 
Sözlerimin burasında başka bir konuya geç

mek istiyorum. 
Bu konu; Ölmez Atatürk'ün şahsi eşyası me-

yanmda tesbit olunan ve bu eşya ile birlikte Ha
zineye teslim edilen bâzı evrak ve dosyalarla il
gilidir. 

Mevzua girmezden evvel sayın üyelerin dik
katlerine kemali itina ile arz etmek isterim ki, 
bugün bu kürsüye mensubolduğum partinin em-
valiyle ilgili her hangi bir konuyu getirmeyi 
asla düşünmüyorum. 

Yanlış bir zehabın hâsıl olmaması için bu 
ciheti peşinen ve katiyen vaz'ederek mevzua ge
çeceğim. 

Maksadım ölmez Atatürk'ün vasiyetname-
siyle Cumhuriyet Halk Partisine terk ettiği men
kul eşyası meyanmda temsil edilen ve şüphesiz 
her parçası, her yaprağı başlı başına bir tarih 
olan bâzı evrak ve dosyalar hakkında Büyük 
Türk milletinin önünde Hükümetten bilgi taleb-
etm ektir. 

Ancak mevzuun ehemmiyetini tesbite yarıya-
cağı ümdiyle sair eşyanın sadece mahiyetleri 
hakkında çok kısa da olsa bir açıklama yapmak 
isterim. 

ölümsüz Atatürk'ün fani hayata gözlerini 
yumuşundan sonra vasiyetnamesiyle mensub
olduğum siyasi teşekküle bıraktığı menkul şah
si eşyası bu teşekkül tarafından o zaman Zi-, 
raat Bankasının kasa dairesinde bir büyük kasa 
ile iki çelik dolapta muhafaza altına alınmış idi. 

İşte biz bu eşyayı 1955 yılında Hükümetin 
davranışı karşısında Hazineye devir ve teslim et
tik. 

Bendeniz de partim tarafından bu işe vazi
feli kılınanlardan birisiyim. Teslim safahatı ve 
o sırada cereyan eden bâzı olaylar hakkında 
şimdilik bir tek kelime söylemek istemiyorum. 

Arkadaşlarım; bu eşya arasında Atatürk'ün 
yakasında taşıdığı rozetler, kıymetli kol düğ
meleri, pırlanta taşlarla işlenmiş murassa kı
lıçlar, hâtıra defterleri, birçok hususi mektup, 
tarihî notlar; fotoğraflar, harb vesikaları ve 
hâtıraları, portföyler, muhtelif ve çok kıymetli 
ağızlık, tabaka ve saatler, üzerinde «Senetler» 
kelimesi yazılı san bir zarf, gümüş ve altın saat-
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ler, üzerinde «Seneler» kelimesi ve altın kalem
ler, bir izdivaç yüzüğü, hususi bir mahfazada 
pamuklar içinde itina ile saklanmış üzerinde 
Ayetelkürsinin tam metni yazılı bir tek pirinç 
tanesi gibi şeyler vardır. 

Büyük Türk milletinin şüphesiz tarihi değe
ri itibariyle üzerine titriyeceği bu eşyanın yüz
lerce kalem tutan tafsilâtlı listesi ise Ankara 
Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesindeki 95/938 
sayılı ilk tesbit dosyasını da içine alan 56/955 
numaralı dosyada bulunmaktadır. 

Şimdi asıl üzerinde duracağım husus şudur : 
Kasadan muhafaza tasnif edilmiş evrak ile 

muhtelif dosyalar ve cümlesi de dolu büyük kı
tada 105 aded san zarf çıkmıştı. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu evrakı muhafa
za altına alırken evrakta isimleri geçeri kimse
lerden bâzıları hayatta oldukları için her hangi 
bir suretle tarihin zedelenmemesi gibi ulvî bir 
düşünce ile hareket etmiş ve bu fâniler ebediye
te intikal ettikten sonra tarihin tetkikine ve 
gelecek nesillere olduğu gibi sunmayı vazife say
mıştı. 

İşte yaprağı dahi açılmadan tasnifi veçhile 
muhafaza edilen dosyaların ve zarfların üzerle
rine yapıştırılmış fihristlere nazaran bu evrakın; 
Müdafaai Hukuka, İstiklâl Savaşma ve bâzı eş
hasa ait vesikalar olduğu anlaşılıyordu. Ezcüm
le birisi de sadece «eşhas» kelimesi altında tas
nif olunmuştu. Teslim sırasında biz, bu evrakın 
tesellüm zabıtlarının; dosyaların içleri karıştı-
rılmaksızm ve hattâ göz gezdirilmeksizin fih
ristlerine göre tanzim edilmesini de talebeyi emiş
tik. Ve filhakika o anda öyle de hareket olun
muş idi. 

îşte millî varlığımızda şüphesiz başlı başına 
bir Hazine teşkil eden bu kıymetli evrak ve dos
yalar hakkında Türk umumi efkârına Hükümet
ler tarafından bugüne kadar hiçbir açıklama 
yapılmamıştır. 

Bu itibarla Hükümetimizden; bu evrak ve 
dosyaların halen nerede ve ne halde oldukları
nın tesbitini, can ve gönülden rica etmekteyim. 

Arkadaşlarım.... 
Mâruzâtıma nihayet verirken üyelerinin; dü

şünüşte ve siyasi anlayışta ahenk ve mutabakat 
halinde bulunduklarını, Atatürk ilkeleri üzerin
de kararlı olduklarını, Anayasanın mutlak 
hâkimiyetim temin etmenin her siyasetin üs-
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tünde hedef alındığını programiyle ilân eden 
ve bu suretle vahdi; büyük Türk milletinin elin
de ve her zaman dikkat nazarları önünde bir 
senet halinde tutulmakta olan koalisyon Hü
kümetimize Ulu Tanrıdan devamlı başarılar ni-
yazederim 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Salbri Çağlıyan-
gil, yok. Başka söz istiyen olmadığına göre, 
söz Hükümetin. Buyurun Başbakan Yardım
cısı. . ^ 

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKİF EYÎ-
DOĞAN (Zonguldak) — Muhterem Başkan, 
aziz ve muhterem senatör arkadaşlarım. 

Başbakanlık bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde söz açılmışken, bize uyarıcı, aydın
latıcı, irşat edici mütalâaları ile istifademizi 
sağlıyan muhtelif partiler sözcüleri arkadaş
larımıza arzı şükran ederim. 

Hükümet Programının yüksek huzurunuz
da müdafaası sırasında arz ettiğim üzere, 
Anayasanın ilk harfinden son harfine kadar 
mutlak hâkimiyeti, Hükümetimizin başlıca 
tuttuğu esastır. 

Bu esasa göre mevzuatta Anayasaya mu
tabakat arz etmiyen kanunların değiştiril
mesi, arkadaşımızın teklif ettiği gibi, yine mu
tabakat arz etmiyen tüzüklere, talimatlara 
varıncaya kadar gereken değişikliklerin yapıl
ması başlıca vazifemizdir. Güven oyu aldığı
mız günden bugüne kadar geçen 61 gün 
içinde 40 a yakın muhtelif projeyi, parlâmen
toya takdim etmiş bulunuyoruz. Bu kesif me
sai ve bütçe müzakerelerini takibeden devre 
içinde de talep buyurulan projeleri birer bi
rer ardı sıra yüksek huzurlarınıza takdim 
edeceğiz. 

Hükümet mekanizmasının kuruluş ve iş
leyişinde Anayasımızm istihdaf ettiği demok
ratik, sosyal, hukuka bağlı Devlet esasına 
uygun bir idare mekanizmasının kuruluş ve 
işleyişini sağlamak başlıca amacımız ve va
zifemizdir. Yüksek huzurunuzda itimadınızı 
kazanan Hükümetinizin idare ve mesuliyeti 
altında tabasbusa, iltimasa, objektif ihtiyaç
tan gayrı, sübjektif tesirlere yer yoktur; ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) Arkadaşımız, koor-
dine- çalışmanın sağlanmasına temas buyurdu
lar. Hükümetiniz kendi bünyesi içinde koor-
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dine çalışmanın, şu 61 gün içinde, bütün dene
melerini muvaffakiyetle tahakkuk ettirmiştir. 

Kuraklığa uğramış olan Doğu'ya yardım, 
8 nci kotanın tanzimi, plânlama, bütçe işle
rinin hazırlanmasında çok cepheli olarak bu 
koordinasyon temin edilmiş olduğu gibi, ar
kadaşımızın yine temas ettiği mevzuda, Plân
lama Dairesinin mesisine bütün bakanlıklar 
mütehassıs elemanlarının ahenkli bir şekilde 
çalışmalara katılmaları sağlanmıştır. 

Zihniyet inkılâbına temas buyurdular. Hü
kümetiniz insana, fikre, vakte kıymet veren 
bir idare kurmak emilindedir. Personel teşki
lâtı son defa tamamlanmıştır. Bilhassa te
mel malûmat edinmeye mütevaceih çalışma
lar da hayli ilerlemiştir. 1962 yılı içinde bütün 
personel, kadro envanteri bunların muhtelif 
sektörlere dağılışları memleket nüfus nisb et
lerini ve memleket yüz ölçümündeki sayıla
rım, mahallî ve merkezî idarelerin teşkilât ve 
saireleri itibariyle bütün tasniflerini hazırlı-
yaeağı gibi, tâbi olduğu statüleri bakımından 
da tasniflerini hazırlamaktadır. Mart ortala
rına kadar bu hazırlığımız tamamlanacak, 
bunun üzerinde de mütaakıp aylarda seri, seri, 
sektör, sektör Personel Kanunu elemanını teş
kil edecek mesaiye geçilecek ve teklifler ha
zırlanacaktır. 

İdarede reform ihtiyacına bütün arkadaşla
rımız temas ettiler. Rahmetli başbakanlar
dan Refik Saydam'm meşhur olmuş sözünü bi
lirsiniz : «Hükümet teşkilâtı, A dan Z ye ka
dar bozuktur, ıslaha muhtaçtır.» 

Hükümetiniz bu ihtiyacı biliyor. Hükümet, 
gerek Personel Dairesi ve Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsü ve gerekse Plânlama Teş
kilâtı ile beynelmilel âlemin tanıdığı uzman
larla iş birliği yaparak, objektif ölçülerle işe 
el koymak ve aynı zamanda gerekli teklif
leri yüksek huzurunuza getirmek kararında
dır. 

Bu meyanda Maliye Bakanı Şefik inan ar
kadaşımızın yüksek huzurunuzda ifade ettiği 
veçhile, enflâsyondan dikkatli bir surette içtinab-
etmeye çalışan Hükümetiniz, kadro ve memur 
enflâsyonundan da evlâbittarik kaçınacaktır. 
, Devlet Personel Dairesi, Devlet Plânlama 

Dairesi kendi kuruluş kanunlarında beyan ettiği 
veçhile Devletin istişari organlarıdır, ilmî araş
tırma ve gereken teklifleri hazırlama organları, 
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tetkik ve tetebbu organlarıdır. Yoksa siyasi or
ganlar değildir, ihtisas kademesinde bu organ
ların ilmî travaylanndan, yüksek huzurunuzda 
iftiharla kaydedebilirim ki, Hükümetiniz ve se
lefimiz olan Hükümet ciddî istifadeler sağlamış
tır. Siyasetin sahibi olan Hükümettir. Plânlama 
onun istişare organıdır. Plânlama Hükümetin 
siyasetine müessir bir durumda olamaz. Ancak, 
Hükümet kendi politikası icabı, memleketin 
menfaati hangi maddelerin üzerinde çalışılma
sını, hazırlanmasını ve hangi istikamette belirli 
gayelerinin tahakkuk ettirilmesini talebederse, 
Plânlama Dairesi stratejisini hazırlar. 

Nasıl ki, bu stratejinin hazırlanması, bizden 
önceki Hükümet tarafından uygun görülmüş ve 
hazırlıklar yapılmıştır. Bunun neticesi Resmî 
Gazete ile ilân edilmiştir. Geçen Hükümete halef 
olan Hükümetiniz de bunu kabul etmiş ve 1962 
geçiş programı hazırlanmıştır. 

1963 - 1967 yılları için, yani önümüzdeki 5 
yıl için Hükümetinizin mesuliyeti altında, tesbit 
ettiği politikaya göre, program hazırlanacaktır 
ve önümüzdeki Haziran ayına kadar tamambya-
cağımızı umuyoruz. Bunu da kanunu veçhile 
yüksek huzurunuza getireceğiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı ik
tisadi ve sosyal politika hedefleri dört bakanın 
ve dört teknik elemanın iştirak ettiği Yüksek 
Plânlama Kurulunda evvelâ gözden geçirilip 
incelenir, ondan sonra da Bakanlar Kurulunda 
tasdik edilir. Beş yıllık programda aynı prose
dürü takibedecek ve kanunu yüksek huzurunuza 
getirilecektir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, peyderpey 
getirilecek projelerin bütün teferruatı üzerinde 
Hükümetiniz, arzu buyuracağınız malûmatı daha 
mücehhez olarak vermeye hazırlanmaktadır. 
Program etrafında da ilerde daha tafsilâtlı ma
lûmat arz etmeye fırsat bulacağız. 

Bütçenin Senatoda tetkiki için Anayasa on 
günlük mühlet koymuş olduğundan yüksek hu
zurunuzu daha fazla işgal etmemek üzere Başba
kanlık ve Plânlama bütçesiyle ilgili muhtasar 
mâruzâtta bulundum. Bununla sizleri şimdilik, 
tatmin ettiğimi zannediyorum. 

Muhterem Saffet Omay arkadaşımızın, Dev
letimizin kurucusu ebedî Atatürk'ün bergüzarı 
olan eserler hakkındaki bilgi ve mütalâaları üze
rinde Hükümetiniz gereken tetkikatı yapacak ve 

- 6 3 1 — 



C. Senatosu B : 29 
bu işe el koyacaktır. Neticeyi muhterem Heyeti
nize ve efkârı umum iyeye tatmin edici bir şekil
de arz edecektir. 

Bu hususta benden daha salahiyetli olan Sa
yın Başbakan İnönü'nün bilgi arz etmek fırsa
tını bulacağını ümidediyorum. 

Başka soru olursa emrinize amadeyim. Yük
sek huzurunuzdan hürmetlerimle ayrılıyorum. 
(Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin tümü 
üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Ödenekler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 2 303 389 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 1 305 360 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 346 320 
BAŞKAN •*- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı , 1 
BAŞKAN — Knbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

210 

211 

219 

301 

303 

504 

305 

306 

307 

308 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) l'ıkrasiyle 34, 
38 ve 39 nen maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 234 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince mesai saatleri ha
ricinde çalışacaklara verilecek üc
retler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişti]*. 
160 sayılı Kanunun 9 ncıı mad
desi gereğince verilecek ödenek 67 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 132 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmişt'r. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 374 500 
BAŞKAN — Knbul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kira bedeli 185 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 62 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yolluklar 346 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... KaJbul edilmiştir. 
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Lira B. 

309 Taşıt giderleri 137 000 
BAŞKAJST — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 1 207 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibuî edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
mıyenler... Kalbul edilmiştir. 

406 Örtülü ödenek 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

408 Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

421 Arşivler umumi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

422 4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek inönü 
Armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyonler... Kaimi edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyerıler... Kabul edilmiştir. 

451 

452 

453 

454 

501 

35 000 

12 000 

67 000 

153 000 

Milletlerarası münasebetlerin ge
rekti rd iği giderlcr 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Reaktör binasının nükleer kaza 
dışındaki bilûmum kazalara kar
şı sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN ™ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

399 730 

100 000 

Lira 

601 

653 

711 

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne yardım 1 080 000 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlık Memur ve Müs
tahdemleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeğine yar
dım edilmek için) 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
IX - İstimlâk ve satınalmalar 

İstimlâk ve satmalına giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden1 er... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

İstanbul Üniversitesinde kuru
lacak Radyoizotop Lâboratuva-
n için 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar ı ı 218 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat satm
alımı ve esaslı onarımları 

Makina ve teçhizat 630 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

721 

F51 

792 

E DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilatı büt
çesinin tümü üzerinde söz, Niyazi Ağırnaslı'nm. 
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NİYAZİ AĞIENASL1 (Ankara) — Efen

dim, yeni bir teşkilât olduğu için dünkü konuş
mamda arz etmiştim. Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

ikinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 1 309 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 392 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 540 000 
BAŞKAN - r Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir-

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 7 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 110 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 
B. 

211 

2 . 1962 0 : 2 
Lira 

219 

220 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saatleri 
haricinde çalışacaklara verilecek 
ücretler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
99 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si gereğince verilecek ödenek 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
91 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi gereğince ve bu kanuna ek 
99 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre istihdam edilen muka
veleli personelin ücret ve saire 
istihkaklariyle yollukları 496 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 244 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 1 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 188 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 
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B. Lira I 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştırma ve inceleme giderleri 1 696 000 I 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 70 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

502 Eski yıllar borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Devlet Plânlama Dairesi Memur 

ve Müstahdemleri Biriktirme ve I 
Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine I 
yardım) 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar I 

701 Bina onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

. IX - Makina ve teçhizat I 
satmalımı ve esas onarımı I 

792 Makina ve teçhizat satmalımı I 
ve esaslı onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. | 

3 . 2 . 1962 0 : 2 
P — DANIŞTAY BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı bütçesinin 
tümü üzerinde söz alanların isimlerini okuyo
rum : 

Osman Cevdet Erkut, 
Hazım Dağlı. 
Sayın Erkut. 

BAŞKAN — C. K. M. P. adma Osman Gev-
det, buyurun. 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA OS
MAN CEVDET ERKUT (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Sayın Senato üyeleri ve Sayın Hükü
met Erkânı, 

1. Danıştay Başkanlığının 1962 malî yılı 
bütçe teklifini gerekçesi ile birlikte inceliyen 
Karma Bütçe Komisyonu raporunda etrafı ile 
belirtilmiş bulunduğuna göre; 

Bilhassa sıon yıllarda Danıştayda açılan dâva 
miktarında mütemadi artışı önlemek maks diyle 
1959 yılı Haziranında çıkarılan 7354 sayılı Ka
nunla tevsi olunan »teşkilât, 3 yeni kadro ile an
cak 1960 yılında tamamlanan kadro mevcudu 
ile faaliyete geçmiş bulunmasına rağmen Karma 
Bütçe Komisyonunun raporunda belirtilen yeni 
görevler ve mücbir sebepler muvacehesinde dü
şünülen maksadı ve hedefi sağlıyamamış ve bu 
yüzden 1961 yılı Kasım ayma kadar Danıştay 
yine noksan bir kadro ile yetersiz olarak çalış
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu aralık ilgili idari mercilerin mevcut içti
hatlara ve bunlara uyularak vâki inceleme ta
leplerinin Danıştayda reddi ise bir kanuni icap 
ve zaruret bulunmasına rağmen hemen bütün 
idari kararların dosyalarının Danıştayın tetkik 
süzgecinden geçirilerek Danıştay kararma bağ
latılmak istenmesi de bu iş hacmini ve dâva ke
safetini artırmış, bu arada kadro teşkilât kifa
yetsizliği de bu durumu daha kritik bir hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

İlgili dairelerin Danıştaya müracaatleri, mev
cut içtihatlar dışında ve ancak kanuni bir lüzum 
ve zaruret halinde hudutlandırılır ise iş hacmi
nin ve dâva kesafetinin mehmaemken önlenebi
leceği ümit olunmaktadır. 

Yine Karma Bütçe Komisyonu raporunda 
kaydolunduğu gibi bugün yürürlükte olan 
teşkilât (kanununda mevcut kadro ile çalış
manın devamına rağmen artışı devam eden 
iş hacmini ve dâva kesafetini önlemek ve yok-
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etmek pek mümkün ^Imıyacakıtır. Bugünkü 
hali ile bu müessese sık sık bir fasit dairenin 
içine - düşmekte ve iş hacını geniledikçe daire 
ilâvesi şekli sürüp gitmektedir. Danıştay'a 
müracaat miktarının düşmedi hususunda etüt
lere müstenit ciddi (tedbirlerin al manası za.manı 
çoktan gelmiş bulunduğu kanaatindeyiz. 

2. Danıştay idari dairelerinin 1957; 1.961 
yıllarına ait olup Karma Bütçe Komisyonu ra
porunda ayrı ayrı (belirtilen mesai eetve'Tiue 
nazaran: 

1957 yılında: 1870, 1958 yılında: 2789. 
1959 da : 1714, 1960 da : 825. 1961 : yılında da 

. 1 , le-10 aylık olanak 797 dâvanın gelecek yıla. dev
ri zarureti hâsıl olmuştur, 

Dâva dairelerinin aynı yıllar içindeki me
saisine göre: 1957de: 30921, 1958de: 37873, 
1959 da: 37680, 1960 da: 44385, nihayet 
1961 <de: 10 aylık olarak 46283 dâva gelecek 
yıla bırakılmış bulunmi'aktadır. 

Bir mukayese yamak düşüncesiyle ele alı
nan rkîiarî dairelerde 1950 den devir 55, .1952 
ye devir: 454, dâva dairelerimde ise 1950 den de
vir 9020, 1952 yılında devir 8649 dır. 

Bu kısa tetkik ve mukayese de Danıştay 
daiı el erindeki iş hacminin ve dâva /kesafeti
nin ıson yıllarda artış nöbetinde en açık bir mi
sal vermektedir. 

Karma Bütçe Komisyonunun raporunda, se
neler geçtikçe bu iş bacınının artışını, dâva 
•kesafetinin önlenemediğini çok açık olara!-: 
gösteriyor. 

Yeni Anayasamız hükümlerine göre hazır-
lanmalkta olan Danıştay teşkilât kanunu tadil 
tasarlısında düşünüldüğüne ve buna mütena
zır olarak bâzı kadroların ilâvesi cihetine gi
dilmekte bulunduğuna göre, bilhassa böyle 
(bir kamunun en kısa bir zaumanda çıkarılması, bu 
iş hacminin ve dâva kesafetinin önlen1 mesane 
bir imkân vereceği için isabetli ve yerinde bir 
(hareket olacağı tabiî mütalâa kılınınaktadır. 

Durumun tarafımdan da mahallen görülme
si ve incelenmesi düşüncesiyle bizzat Danış
tay 'a gidilerek birinci reis ve dâva daireleri 
reisleriyle yaptığımız konuşmada, da yukarıda sıra-
ısı ile arz olunan müşahedeye ve kanaale varıl
mıştır. 

3. Yine bu defa taralımdan da görüldü
ğü gibi Danıştay binası mesai hacmııııa ve Da
nıştay personel miktarınla ve ihtiyaenna göre ih

tiyacı ve istiap haddini karşılamaktan çok 
uzaktır, Gayrisıbhi şartlar altında, çok sıkı
şık bir durumda bu binada çalışmak zorunda 
kalanlar, beklenen verimi sağ lıy ama imik tehli
kesi ve endişesi ile de karşı karşıyadır, 

Karma,/Bütçe Komisyonu raporunda da et
rafı ile açıklanan bu durum ve zaruret muva-
eehesinde,ya gereken yeterli evsafta yeni bir 
binanın yaptırılması veyahut mevcut binaya 
kat ilâvesi ve diğer bir düşünce ile şimdiki bina 
yanında mevcut ve Danıştay'a ait arsa üze
rinde ilâve bir inşat ile Damştaym genişle
tilmesi ve bu suretle bugünkü dar sıkışık du
ruma bir son verilmesi artık bir emrizaruri 
halimi de almıştır. 

4. 1961 malî yılı bütçe tatbikatının 10 ay
lık devresi zarfındaki normal seyrine ve 1962 
malî yılı Danıştay bütçesine. Karma Bütçe Ko
misyonunun raporunda belirtilen hususlara 
böylece biz de iştirak ediyoruz. 

5. Vrine mahallen yaptığımız incelemelere 
ve alınan bilgilere göre: 

a) Dergilerin tahsisat kifayetsizliğinden 
cıkartılamadığı bugün ancak 1957 yılına ait 
kararların, 'bastınlabildiği, kâğıt ve işçilik mas
rafı ile 5 000 liraya mal olan bir derginin 2 000 
ır.ülba olanak bastırıldığı, müterakim nüshala
rın bastınla!!)ilmesi için mevcut tahsisattan 
ayrı olarak 40 000 liraya, 

i)) Mevcut ve eskiden kalma yazı makina-
l.'i'nıım ekserisinin çok eski ve kullanılmaz bir 
halde bulumun alları hasebiyle bilhassa yazı ve 
tek---vlr makina-kınna da şiddetle ihtiyaç bu
lunduğu. nazara alınarak bu'maksatla ilâve
ten 40 000 liraya. 

e) Telefon ücrelleriue gelince: 
Bütçede mevcut 10 000 lira sarfiyatı karşı-

lav a madiği, gibi 1902 yılından itibaren abo
ne ücretlerine yapılmış olan zam ve 5 haricî 
batla çalışan Danıştay santraline bağlı 50 tele
fon ile ücretli 6 direk telefon da nazara alı
narak emsali Sayıştay'da olduğu gibi bu fasla 
20 000 lira konulmak suretiyle ancak ihtiyaca 
bir cevap verebileceği ve bu bakımdan 10 000 
lira daha ek tahsisata ihtiyaç bulunduğu, sonu
cuna varılmıştır. 

d) Danıştay Başkanlığı 1962 Bütçesinin 
451 nci bölüm 10 ncu maddesinde satmalına ve 
abone kısmına 1961 yılı ıgibi 1962 yılına da 
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5 000 lira, başka her çeşit giderler kısmına da 
20 000 ceman 25 000 Lira konulmuştur. 

1955 malî yılı bütçesinin 451 nci fasıl 10 ncu 
maddesinde belirtilen (Devlet Şûrası kararla
rının alfebetik bir özet halinde) neşrolunan 1 nci 
cildini takiben aynı önemi ve lüzumu taşımakla 
her bakımdan bütün ihtiyaçlara cevap verebi
lecek bir mükemmeliyette olan 2 nci cildin de 
hazırlandığı ve bastırılıp tevzi için tahsisata in
tizar olunduğu öğrenilmiştir. 

1962 yılı bütçesinin aynı fasıl ve maddesine 
konulan 25 000 liralık tahsisat ile bu ihtiyacın 
karşılanması, yetersizlik halinde diğer fasıllar
dan mümkün nakillerin yapılması suretiyle bu 
kıymetli ve önemli eserin 2 nci cildinin de tabı 
ve tevzii çok yerinde bir tedbir ve hareket ola
caktır. 

Anayasamızın âmir hükümlerine göre büt
çeye gider artırıcı ve gelir azaltıcı olarak bir 
ek ödenek ilâvesi müsait ve mümkün bulunma
makla beraber, bir temenni hududunu geçmiyen 
bu hususların ileride bir malî imkân halinde ve
yahut gelecek sene bütçesinde göz önünde bu
lundurulması gerekmektedir. 

Bu ışık ve esaslar dairesinde, Danıştayrn 
1962 malî yılı bütçe teklifinin memlekete hayırlı 
ve uğurlu ve başarılı olmasını C. K. M. P. C. Se
natosu Grubu adına candan dileriz. 

Sözlerime son verirken hepinizi C. K. M. P. 
Senato Grubu adına en derin sevgi ve saygılarım 
ile yürekten selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hazım Dağlı. Yok.. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız, Faruk Işık'ın bir önergesi var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Bütçesi münasebetiyle arz ettiğim 

sebeplere 'binaen (Danıştay Başkanlığı bütçesi) 
ibaresinin (Danıştay bütçesi) şeklinde tashihi
ni arz ve teklif ederim. 

3 .2 .1962 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Hükümet kabul ediyor mu? 

3 . 2 . 1962 0 : 2 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAE-

DIMCISI AKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — 
Kabul ediyoruz. 

- - - - - • ' - »'— •» — » « s ? 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ILYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
Tasvibediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Encümen kabul 
ediyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay bütçesi olarak devam edeceğiz. 
Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler ı 

201 Maaşlar 3 604 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 406 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve 'yar
dımlar 46 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 260 137 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6716 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 954 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

135 000 
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309 

403 

451 

452 

501 

502 

653 

Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler». Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 9 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri . 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Danıştay Memur ve Müstahdem
leri Biriktirme ve Yardım San
dığına (Memur ve müstahdem-

Lira 

701 

a 

lerin öğle yemeklerine yardım
da bulunmak için) 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler...' Kabul edilmiştir. 

- ÎSTATÎSTÎK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — istatistik Umum Müdürlüğü 
bütçesine geçiyoruz : 

Tümü üzerinde söz Sadık Artukmaç'ın. Yok... 
Tümü üzerinde başka söz istiyen olmadığına 

göre bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

i - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 1 435 381 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 3 689 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 136 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 169 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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209 

3Q1 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

401 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... M-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri ve 6122 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(G) fıkrası gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 333 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 504 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 241 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

lira 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ett-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

417 Çeşitli anket giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Sayım giderleri 250 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Makina fişi ve mültigraf, baskı 
makinası ve malzeme satınalma 
giderleri 509 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştİT. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak- öğrencilere verilecek 
burslar 41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 107 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 48 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 İstatistik Genel Müdürlüğü Me

mur ve Müstahdemleri Biriktir
me ve Yardımlaşma Sandığına 
(Memur ve hizmetlilere verilecek 
öğle yemeklerinde sarf edilmek 
üzere) 63 745 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yatır ımlar 
i - Küçük onarımlar 

705 iVlakina ve teçhizat onarımı 10 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Bl-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Makin a ve teçhizat 
satmalına ve onarım 

792 Makina ve teçhizat 1 500 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E — DIYANET IŞLERÎ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESI 

BAŞKAM — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesine geçiyoruz : 

Söz, Rasim Hancıoğ lu 'nundur . Buyurun. 
C. K. M. P . S E N A T O G-RUPU A D I N A RA-

S l M H A N C I O Ğ L U (Afyon Karahisar ) — Muh
terem senatörler, huzurunuza getirilmiş bulunan 
1962 yılı Diyanet işleri Reisliği bütçesi üzerinde 
ehemmiyetle durulması ieabeden mevzulardan bi
r ini teşkil etmektedir. Zira millî varlığımızın mâ
nevi temelini teşkil eden dinin; vüsat ve ehemmi
yeti üzerinde maalesef bir tür lü ittifak edilme
miştir. Bu sebepledir ki, dinî işleri tedvir eden 
Diyanet İşleri Reisliği Devlet teşkilâtı içerisinde 
üvey evlât muamelesine mâruz kalmıştır. Oysa ki, 
maddi kalkınma yanında mânevi kalkınmanın da 
ön p lânda ele alınması, millî kalkınmanın esası
dır . 

Biz mevzuu bu ölçüde ele alacak, bugüne ka
d a r cereyan eden anlayış ve tu tumun üzerinde 
durmaksızın bu bütçe tenkidinin hudut lar ı dâhi
l inde müşahede ettiğimiz eksik ve bunun karşı
sında tutulacak yol üzerinde temennilerimizi ifa
de edeceğiz ve mutlaka yapım olacağız. Böylece» 
de 1962 yılı Diyanet İşleri bütçesine ait görüşle
rimizin or taya getirdiği hakikatlar FTükümeli 
tenvire vesile olursa, vazifemizi yapmış olmanın 
huzu runa ereceğiz. 

Teşkilât ve vazifeler; 
Hal ihaz ı r teşki lâ t ve vazifeleri bel i r ten ka

nuna göre «Diyanet iş ler i Reisliği i t ika t ve iba
det hususunda islâm vatandaşları tenvir etmeyi 
vazifeleri meyanına almıştır» deniliyor. Fakat , 
mevcut teşkilâtın bu vazifevi başarmaya kâfi gel

mediği ilk nazarda görülmektedir. Çünkü şimdi
ye kadar yapı lan şikâyetlerde mühim bir kısmı 
kadrolar ın kâfi gelmediği merkezindedir. Bugün 
huzurunuza getirilen bütçede mevcut ihtiyacı 
karşı lamaktan uzak bulunmakladır , kyiylc ki, ev
velki senelerde islenilen 1 000 kadrodan beş yü
zünün mevkuf tu tu la rak ancak 150 sinin serbest 
bırakılması ilıtiyaea kâi'i gel m iveceğin in en gn-rnl 
delilini teşkil ediyor. Bu hal de gösteriyor ki, ke
mer sıkma politikasının en t;ok" revaç bulduğu yer 
Diyanet işleri bütçesi olmuştur. Bu nevi tasar
ruflar la bir şeyler kazanılacağını sananlar varsa, 
kaybolan kıymetlerin, mânevi boşluk ve yarar la
rın mesulleri onlar olacaktır. 

Her sene bir milyona yakın ar tan nüfusumu
zun lâyik olduğu din adamlar ına kavuşma-a için 
kadrolar ın artırı lması en büyük arzu ve temen
nimizdir. 

Bu sene getirilen bütçenin malî portesi 'geçen 
senelerden de az olarak görül inektedir. Bu durum 
raportör ler in de güzünden karmamış bulunuyor. 
Ha l böyle olunca, da Hükümet in Diyanet İşlerin
de istenilen, hamleyi yapacak d u n u n d a olmadı
ğını üzüntü ile karşı l ıyoruz. Diğer ta raf tan 
personele verilen ücret ler in az obuası, o n u m u 
geçim sıkıntısı içerisinde k ıvranmalar ın ı devam 
et t i recekt i r . Halkı da üzmekte olan bu duru
mun önümüzdeki yi! 'artla oksun düzeltilmesi en 
halisane temennimizdir . Diğer taraf tan hademe! 
hayra t ın istikballeri emin değildir. Bunlar için 
t ekaü t lük haklar ının tamu aası lâzımdır. 

Mevcut din adamlar ı w öğret im : 
Diyanet, İşlerinde eiıil din adaadar ı gün

den güne aza lmaktadı r . Bunlar ın yer ler in! dol
du racak imkânla r tam mânası ile hazır lanma
mıştır. Mevcut öğretim sisi emimle ise isek çek. 
noksanl ık lar vardır . Bütçe Karimi Komisyonun
da Diyanet İşlerini tedvire u n m u r Sayın Dev
let Bakanı «Diyanet işleri i t ikat ve ibadet hu
susunda İslâm vatandaşlar ı tenvir ekmeyi vazi
feleri meyanına almıştır . Da kat bu mevzuda 
eğit imde bulunmak b u g ü n k ü hali ile Diyane t 
İşleri Başkanlığının .imkândan haricindodi'-» 
demişlerdir . Buradaki i ezada, dikkat inizi çek
mek istiyoruz. Bir i a'"aftan m üslü icardan ten
vir edecek teşki lâ t tan bahsedilir , diğer tarai ' ian 
teşkilât ında çalışt ıracağı elemanları yetiştirme ek 
imkânından o Diyanet İşleri mahrum bırakıl ır . 
Bir başka garabe t de şuradad ı r . Y u r d u m u z d a k i 
ekalliyetin papaz yetişt iren mektepleri kendi 
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ruhani reislerinin emrine verilirken ekseriyetin 
dinî ihtiyaçlarım tedvire memur Diyanet işleri 
Reisliği bu imkândan mahrum bırakılır. Nasıl 
bir düşüncenin mahsulü -olduğunu anlamakta 
güçlük çektiğimiz bu hale de artık bir son veril
melidir. 

Mevcut tedrisat usulüne gelince, burada da 
samimiyetsizliklerin tezahürlerine şahit olmak
tayız. Şöyle ki, Diyanet işlerinde «okul disip
lini görmüş İslâm ve Garp kültürü ile gelişmiş 
yüksek tahsilli din adamlarının yokluğu veya 
ender bulunuşundan şikâyet edilir. Fakat 
imam - hatip okullarından yetişen gençlere* İla
hiyat Fakültesine devam hakkı tanınmaz. Böy
lece de 20 nei asır Türkiye'sinde dünyanın en 
garip sistemi kurulmuş olur. Görülüyor ki, Di
yanet İşlerine ait alâka ciddiyet beklemektedir. 
Bir başka husus da evvelce diyanet bütçesinde 
üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğ
renciler için burs verilmesidir. Evvelce 20 öğ
renciye verilen bu bursun yeni bütçede veril
memiş olduğunu görüyoruz. Bu hatanın düzel
tilmesini bekliyoruz. 'Bizim görüşümüz bu sene 
en az 100 öğrenciye burs tanınmalı. Bu da mün
hasıran ilahiyat Fakültesi ve İslâm Enstitüsüne 
devam edeceklere tahsis edilmelidir. 

Söz buraya gelmişken bir nebze de islâm 
Enstitüsünden bahsetmek istiyoruz. Mecliste 
bir sözlü soru münasebetiyle Konya islâm 
Enstitüsünün her şeysi tamam olduğu hal
de (öğretmen bulunamadığı için faaliyete ge
çemediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Evvelce 
islâm î ilimlerin mehazı olan yurdumuzun 
düştüğü feci hali bundan daha iyi göste
ren bir misal az bulunur. Lâiklik prensiple
rine rağmen din islerini üzerine alan Devletin, 
bu âcil ihtiyaç karşısında harekete geçmesini 
bekliyor ve en kısa zamanda bu irfan yuvasının 
tedrisata açılmasına intizar ediyoruz. Bütün 
bunlar gösteriyor ki, Devlet din işlerini üzerine 
aldığı halde gerek eğitimde gerekse idamede 
bir koordinasyondan mahrum bulunmaktadır. 
Bnnnn için meseleye biraz vuzuh, vermek, Dijra-
net işleri Reisliğini daha serbest çalışmak im
kânlarına kavuşturacak bir teşkilât kanunu 
yapnrak mecburiyetindedir. Yapılacak teşkilât 
kanununun esasını Diyanet işlerine müstakil ve 
dinamik çalışma imkânlarının verilmesi teşkil 
etmelidir. O, zaman mevcut tezatların gideril
diğini, mânevi eihazlanmada mühim merhalele-
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rin katedildiğini görmek imkânına kavuşabili
riz. Din öğretim ve eğitiminde mevcut program
ların daha rasyonel hale getirilmesi lâzımdır. 
Bir taraftan İmam - Hatip okullarına fen ders
leri konup din adamlarının kültürünü artırır
ken, liseleri de dinî bilgiler hususunda takviye 
ederek bir ahenk kurma yoluna gidilmelidir. 

«Gençliğin yalnız zekâsını inkişaf ettirecek 
bir şekilde yetiştirilmesi, ruhî tekâmülün esas 
kanunlarına aykırıdır. Zira r.ıhun, entellektüel 
faaliyetleri yanında entellektüel olmıyan faali
yetleri de vardır. Bunlardan ahlâk duygusu şah
siyetin teşekkülünde çok mühim rol oynar.» En 
güzel ahlâki kaideleri sinesinde cemetmiş bu
lunan islâm Dininin öğretilmesinde gençlik için 
sayısız menfaatler mevcuttur. Bu bakımdan şim
diye kadar gösterilmiş olan, lâkaydiye de son 
vermek zamanının gelmiş olduğuna kaani bu
lunuyoruz. 

Neşriyat işleri : 
Diyanet işleri Teşkilâtında kültür faaliyet

leri yok denecek kadar azdır. Bunun teşvik 
edilmesini beklerken, ayrılmış olan 250 bin li
ranın da kaldırılmış olmasına bir mâna vereme
dik. Mânevi eihazlanmada zamanımızda en mü
him unsur olan neşriyata ehemmiyet vermeme
nin mesuliyeti küçümsenemiyecek mahiyettedir. 
tsl âm Dinine yapılan tecavüzler ve tahrifler 
ancak salahiyetli bir makamın mukabil neşri
yatı ile önlenmelidir. Bir misalle, işin ehemmi
yetini dikkatlerinize sunuyoruz. Devlet parası 
ile tercüme edilen bir islâm Ansiklopedisi var
dır. Misyonerlerin kaleme aldığı bu eser, baş-
tanibaşa islâm Dinini tahrif eder bilgilerle do
ludur. Diyanet işleri bu hatalar karşısında eli 
kolu bağlı bir halde bırakılmış bir durumdadır. 
Mükaibil neşriyattan manı um kalan Diyanet iş
lerine hiç olmazsa tercümeleri tetkik imkânı ve
rilmelidir. Devletin parası ile kendi mânevi te
mellerimizi sarsan bu durum, bizleri üzüntüye 
sevk" etmektedir. Bu sebepledir ki, Diyanet iş
lerine neşriyat sahasında şahsiyetini belirtecek 
imkânların verilmesini samimiyetle arzulamak 
lâzımdır. O zaman din hususunda her türlü kü
çük düşürücü ve zararlı cereyanlara karşı Diya
net işleri uyanık bulunacak ve böylece samimî 
dindarlara atılmak istenen çamurlara imkân 
vermiyecektir. 

Vakıflarla olan münasebete gelince : Ka
nım hükümleriyle kaldırılmış bulunan vakıf 
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tesis ' imkânları vakıfların Diyanet İşlerine 
olan alâkaSınm da kaybolmasına sebebolmak-
tadır. Yeni teşkilât kanunu muvacehesinde 
bir ahenk kuracak esasların tesisini istemek
teyiz. Halkımızın hayır yapmak hususundaki 
isteklerini bir yola ve emniyete almak şarttır. 
Aksi halde önümüzdeki yıllarda halli güç mese
lelerle karşılaşmak mukadderdir. Sözlerime son 
verirlren Diyanet tşlerini üzerine almayı vazi
fe addeden Hükümetin bu vazifesinde samimi
yeti hatim kılmasını temenni etmekteyiz. Bu 
samimiyetin hâkim olduğu zihniyet içerisinde 
personel yetiştirmede bütün imkânların kulla
nılmasın, aykırılıkların düzeltilmesini, din 
adamlarının maddi sıkıntılardan kurtarılma
sını, gençler için din duygu ve terbiyesinin esas 
alınmasına imkân hazırlanmasını beklemekte
yiz. 

Yarının müreffeh Türkiye'sinde en mühim 
huzur âmilinin mânevi sağlamlık olacağını tek
rar ederken 1962 yılı Diyanet İşleri Bütçesinin 
millet için hayırlı olmasını niyaz ederiz. Hür
metlerimle. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN —• Buyuran Geboloğlu. 

Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA GEV-
DET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; partilerüstü bir mev
zu olan din ve diyanet işleri üzerindeki görüş
lerimi ve bu meyanda bâzı temennilerimi arz 
etmek isterim. 

Türk cemiyetinin sadece maddi kalkınma 
ile medenileşme yolundaki ihtiyaçlarını tatmin 
edeceğine inanmak memleket meselelerini mad
deci bir* görüşle mütalâa etmek gibi bir mâna 
taş>yaeağından şüphe yoktur. 

Bu itibarla hedefimiz olan refah Devleti 
fikrini tahakkuk ettirme yolunda gayretler sarf 
ederken vatandaşların maddi ihtiyaçları ya
nında mânevi ihtiyaçlarının da aynı derecede 
ehemmiyet ve dikkate alınması gerekir. Cemi
yetin ahlâki ve mânevi seviyesinin yükseltil
mesi, bu bakımdan da ihtiyaçlardan azade bir 
hal getirilmesi ileri medeniyet seviyesine ulaş
manın temel unsurlarındandır. 

Bu itibarla vatandaşların din ve vicdan hür
riyeti en tabiî insan haklarındandır. Dinin, 
siyasi mülâhazaların üstünde tutulması, her çe
şit istismarlardan korunması, üzerinde hassasi
yetle durduğumuz prensiplerdendir. Cumhuri-
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yetimizin unsurlarından olan, yıllarca haksız 
olarak istismar edilen lâiklik yeni Anayasamız
da da yerini almış ve 19 neu maddesinde din 
ve vicdan hürriyetine yer verilmiş, kimse dinî 
inanç ve kanaatinden dolayı kınanamaz, ibadet. 
dinî âyin ve törenlerin serbest bulunduğu belir
tilmiş ve Anayasamızın 154 neü maddesinde şu 
anda bütçesini görüştüğümüz Diyanet İşleri 
Başkanlığının genel idare içinde yer aldığı gös
terilmiştir. 

Çağdaş medeniyete ulaşmak gayretiyle çalı
şırken % 95 i Müslüman olan ve asırlardır Islâ-
miyetin bayraktarlığını yapmış bir milletin 
din işlerinin artık ihmale tahammülü kalma
mıştır. 

İnkılâp Hükümeti zamanında 1924 yılından 
beri mevcut. Teşkilât Kanunu ele alınarak yeni 
bir Teşkilât Kanunu Kurucu Meclise getiril
mişse de son anda, Malîye Komisyonunda ekse-
riyet temin edilemediğinden çıkarılması nasib-
olmamıştır. 

Bu defa Hükümetin getireceği ve ayrıca her 
dört; partiden yüzü aşan senatör ve milletvekili 
arkadaşın imzaladığı Diyanet İşleri Teşkilâtı 
Kanununun meclislere geldiğinde bütün arka
daşların fikir ve temennilerini samimi ve bol 
zaman içinde ifade edecekleri ve mükemmel bir 
Teşkilât Kanunu çıkacağına olan inancım dola-
yısiyle şu kısa zamanda bütçe raportörü arka
daşlarımın yerinde tenMdlerine aynen iştirak 
ederek bâzı temennilerde bulunacağım. 

Evvelâ münevver din adamına ihtiyacımız 
alduğu aşikârdır. 

1. 10 250 aded imam, hatip, müezzin ve 
kayyım ve 666 aded Kuran öğreticisi mevcud-
olup, bunun 

50 adedi 400 lira, 
8 312 adedi 200 lira gibi çok cüz'i bîr ücret 

almaktadır. Bu asgari haddi muhakkak yük
seltmek mecburiyetindeyiz. 

2. 5 Şubat günü Maarif Şûrası toplanacağı 
hepinizin malûmudur. Meclise gelecek Teşkilât 
Kanunundan evvel bize ışık tutacak bir Din 
Şûrasının toplanması faydalı olur. 

3. Son on sene içinde 4 000 den 10 000 e 
çıkan din adamı kadrosu karşısında merkez teş
kilâtı aynen kalmış olmakla kontrol ve yardım 
babında merkezin yükü ağırlaşmıştır. Yeni 
kurslar, gezici vaizler ve teftiş kadrosunu artı 
ralım. 
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4. Diyanet işlerinin mânevi değeriyle mü- I 

tenasip Karma Hükümetimiz zamanında yapı- I 
laeak devrim ve diyanet sitesinin Ankara'mız- | 
da temellerinin atılmasını büyük bir şükranla 
bekliyoruz. Bütçe Komisyonu az da olsa, az ve- I 
ren gönülden verdiği tahsisatı minnetle karşı- 1 
larız. En fazla ihtiyacımız bulunduğu bir dev
rede aranılan huzurun kaynağının yüzde 90 
mânevi olup; ahlâklı, fazilet Te feragatli, I 
imanlı ve sabırlı bir cemiyetin yetişmesinde eği
tim ve onun içinde yer alan din eğitimi esastır. 

Halkımıza, onun inandığı bir ağızdan ve an- I 
lıyacağı bir lisanla hitabedecek münevver din 
adamlarımızın bir bakımdan üstün kaliteli ye- I 
tişmeleri lâzımdır. Bu gibi din adamları yetiş
tiren okullarımızdan; 

îmam - Hatip okulları, îslâm enstitüleri ve 
îlâhiyat fakültelerimize gereken önemi vermek 
ve artan nüfus karşısında sayılarını çoğaltmak I 
icabeder. Münevver din adamı yetiştirmek ga- I 
yesiyle bilgi ve görgülerini artırmak için ay- I 
rica dış memleketlere talebe göndermek lâzım- I 
dır. I 

5. îmam - Hatip Okulu mezunlarının îlâ- I 
hiyat fakültelerine girişini kolaylaştırmak gere
kir. 

Son olarak, yaklaşmakta olan Mübarek Ra
mazan ayında radyolarımızda özel programa 
yer verilmesini ve aziz milletimizin sulh ve hu- I 
zur içinde bir Ramazan geçirmesini temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

* AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhte
rem arkadaşlarım, bütçesinin mütevazı rajcam- I 
lan ile asla kıyaslanamıyacak önemde bir mües
sese ile ilgili görüşlerimizi sunarken, ben I 
de, bu müessesesinin Devlet politikası bakı
mından ve toplum hayatımızdaki rolü yönün- I 
den, çok hayati kabul ettiğim, birkaç nokta 
üzerindeki düşüncelerimi sunacağım. 

Gerçekten değer hükümlerimizin derin sar
sıntılar geçirdiği ve yeni değerler sisteminin 
gelişmesi ile, toplum düzenimizin çok önemli 
bir oluş içinde bulunduğu bir devirde, bu alan
da büyük rolü olan din işlerimiz üzerine inançlı 
bir ruhla eğilmemiz gerektiğinde şüphe yok
tur. 

Hükümetimiz de, Programında ki, yapıcı ve 
iyi niyetli ifadelerle açıkladığı düşünceleri, 
aynı ihtiyacı duyduğunu belirtmektedir. | 
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Yetersizliklerine maske yaparak sömür

dükleri bu ulvi müesseseyi kötü eyilimli po
litikacıların tasallutundan kurtararak, ona 
gerçek hüviyetini kazandırmalıyız. Tek bir par
tinin iktidarda bulunmadığı bir Karma Hükü
met devrinde bunda basan elde etmek şansı 
her zamandan daha çoktur. Benim üzerinde 
durmak istediğim ve müessesenin hayatiyeti 
ile çok ilgili olduğuna inandığım, noktalar hu
susunda ki, görüşlerimi şöylece özet olarak 
sunmak isterim : 

1. Din adamlanmız, genel kültür, haiz ol-
duklan statü, ellerindeki imkânlar, içinde bu
lunduktan şartlar ve şimdiye kadar toplum 
hayatındaki fonksiyonları bakımından, asla ye
terli durumda değillerdir. 

Bu bakımdan onları kınamaya da pek hak
kımız yoktur. 

Statülerini ıslah etmediğimizden ve onlan 
gerekli nitelikle yetiştirmediğimizden mevcut 
kusur toplumumuzun ortak malıdır. Bu alanda 
baş meselemiz, üstün nitelikte din adamı yetiş
tirmek ve ona uygun olarak da kendilerine im
kân sağlamaktır-. 

Aynca, modern Devlet idaresi anlayışına 
uygun bir teşkilât içinde böyle yetişkin kim
selerle bu büyük müessesenin toplum hayatın
daki fonksiyonu düzenlenmelidir. 

Üstün nitelikte din adamları yetiştirmemiz 
halinde, bir kısmı maksatlı bir kısmı bilgisiz
lik yüzünden olmak üzere, dinimize katılmak 
istenen her türlü köksüz inanç ve hurafeler
den onu temizlemek mümkün olur. 

îslâm Dinini diğer bütün dinlerden üstün 
kılan prensiplerden ikisi «Zamanla ahkâmın 
değişmesi ve içtihat müessesesi» dir. Hangi ah
kâmın değişmesi gerektiğini içtihatla tesbit 
edebilecek nitelikte insan yetiştirmediğimiz tak
dirde, bu iki prensibin uygulanmasında fay
dadan ziyade zararlı ve hattâ tehlikeli ge
lişmelerden endişe etmek gerekir. 

Devrim îdaresi zamanında bir Din Şûrası 
toplamayı arzulamamıza rağmen, mevcut ele
manlarla bunlardan büyük faydalar sağlana
cağına dair pek kuvvetli bir ümit besliyemediği-
mizi itiraf etmek isterim. 

Her türlü politik tesirin dışında böyle top
lantıların faydası, katılacak elemanlann ye-
tişkinliğiyle orantılıdır. 

i 
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îslâm Dini gibi yalnız metafizik ve ahlâk 

alanları içinde kalmıyarak Devlet idaresi ve 
hukukla ilgili hükümleri de ihtiva eden bü
yük bir sosyal müessesenin üstün nitelikli din 
adamına olan ihtiyacı diğer dinlerle kıyaslana
mayacak kadar büyüktür. 

2. Cami - Okul uyuşmazlığı diye çok suni 
ve tahripkâr bir hastalığa son vermeli ve top
lumun mânevi mimarlığını kendilerinden bek
lediğimiz hoca ile öğretmeni aynı ülkü etrafın
da birleştirmeliyiz. 

Müspet ilimden yeter derecede nasibini al
mış bir din adamı ile dinin toplum hayatın
daki rolünü kavramış bulunan bir öğretmenin 
hiçbir çelişikliğe düşmeyecekleri muhakkaktır. 

3. Mezhep zıtlaşmalarına ve bunların poli
tik sömürülmelerine son vermeliyiz. Esasen 
sebepleri tamamen siyasi olan bu köksüz ay
rılıklardan tarih boyunca büyük ıstıraplar çek
tik, telâfisi imkânsız kayıplara uğradık. Bu 
alanda en önemli ödev, Diyanet îşleri Başkan
lığına düşmektedir. 

4. Gerçeklere dayanan resmî dinî yayınları 
bolca halka sunmalıyız. Artık kimin yazdığı ve 
ne maksatla yazıldığı belli olmıyan ve sadece 
Arap harfleriyle yazıldığı için dinî olduğu sa
nılan yayınlardan fertlerimizin duygularını ve 
vicdanlarını korumak için gerekli çabanın gös
terilmesini Hükümetimizden beklemekteyiz. 

5. Din adamlarımız için geçen yıl başlatı
lan kurslara daha geniş ölçüde devam edilme
lidir. Ehliyetli din adamlarının vereceği konfe
ranslarla da dinin gerçek yönlerini halka öğ
retmemiz çok önemlidir. 

6. Din eğitimi yapan müesseselerimiz acı
nacak durumdadır. 

Şahısların himmeti ile kurulan ve yine bü
yük ölçüde onların kontrolunda bulunan imam -
hatip okullarına Devletin el uzatması şarttır. 

Millî Eğitim Bakanlığının kademeli şekilde 
bu işe giriştiğini öğrenmekle çok memnun 
oldum. 

Biri ilkokula, biri de enstitüye sığman Yük
sek islâm enstitüsüleri ile gecekondu statüsün
den bir türlü kartulamıyan İlahiyat Fakültemi
zin durumunu düzeltmede devrim idaresi zama
nında muvaffak olunamadı. Bu himmeti İkinci 
Cumhuriyetin ilk Hükümetinden ümitle bekle
mekteyim, 
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7. Kabiliyetli elemanlardan dış memleket

lere öğrenci göndermenin önemi üzerinde dur
mayı zait görürüm. Fakat Hükümetin bu ko
nuya gereken önemi vermesini istirhamla yeti
neceğim. 

8. Diyanet İşleri Başkanlığının daha aktif 
bir davranışla, çeşitli cereyanlarla bilim yoliyle 
mücadele etmesine ve toplum hayatındaki ro
lünü ifaya hem kendisi ve hem de hepimiz alış
malıyız. 

Kökü dışarda ıolan bütün cereyanlara ve 
bilhassa komünizme karşı dinimizin sağladığı 
güçten gerçekçi bir tutumla faydalanmalıyız. 

9. Bu arz ettiğim düşünce ve ihtiyaçların 
ışığı altında M. B. K. Devrinde hazırlanan fa
kat maalesef kad.uk kalan bu kanundan da bah
sedeceğim. Ve bunun en kısa zamanda yürür
lüğe girmesini sağlamayı istirham edeceğim. 

Bu kanun başlıca şu hususları sağlamayı 
amaç gütmekte idi : 

1. Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtı
nın, modern bir devlet dairesi teşkilâtında ara
nan niteliklere malik olmasını ve müessesenin 
fonksiyonunu en iyi bir şekilde yapmasını sağ
lamak, 

2. Teşkilât mensuplar mm iyi bir şekilde 
yetiştirilmesi, 

3. Terfi ve terfihlerinin, müktesep hakları 
da korunmak suretiyle, muntazam bir 'sisteme 
bağlanması, •> 

4. Din ile ilgili eğitim ve öğretim dâvasının 
demokratik bir düzen içinde ciddiyetle yürütül
mesini, 

5. Diyanet İşleri Başkanlığının Devletin 
diğer daireleri ile iş birliği ve münasebetlerinin 
düzenlenmesi, 

Saym Bakanın Bütçe Komisyonunda ifade 
buyurduklarına göre, Millî Eğitim Bakanlığı
nın Plânlama Kurulu ile Diyanet İşleri Başkan
lığının yetkili elemanlarının ortak çalışmaları 
ile kanun yakında Meclise sunulacaktır. 

Her partiden arkadaşlarda birlikte ve en son 
değişiklikleri de ihtiva etmek üzere bir tasarıyı 
iki hafta önce biz de sunmuş bulunmaktayız. 
Hangisi olursa olsun mesele, böyle bir kanunun 
en kısa zamanda çıkmasıdır. Yalnız bu vesile 
ile bir hususu da arz etmekten kendimi alamı-
yacağım : 

OiAA 
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Bu kanunun pek şansı yoktur. Hep çıktı 

çıkacak derken kadülk kalmadan kurtulamadı. 
Kanunla ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile 

ilgili bir görüşe de kısaca değinmek isterim : 
Lâik Devlette Diyanet İşleri Başkanlığı na

sıl olur? Bunun için. bir kanun çıkarmak ne de
mek? gibi müesseseye hizmet amacı ile söylen
miş gibi görünmesine rağmen hiç de müessese 
lehine olmıyan bir görüş arada sırada savunul
maktadır. Bu, bir fantazi hukuk görüşü ve ger
çeğe dayanmayan bir kanaatten ileri gidecek 
mahiyette değildir. 

Milletimizin dinî ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir teşkilâta ihtiyaç, olduğu muhakkaktır. îsânı-
dan gayri dinlerin memleketimizde de kendi ta
rihî geleneklerine uygun olarak birer cemaat 
teşkilâtlan vardır. 

islâm dininin gelenekleri arasında böyle bir 
cemaat teşkilâtı olduğuna dair hiçbir kayda hiç
bir yerde rastlamadım. 

Din alanındaki adamlarımızın kültür sevi 
yesi ve bir teşkilât içinde çalışma bakımından 
tecrübe görmemiş olmaları göz önüne alınırsa 
şu anda Devlet teşkilâtına bağlı olmıyan ba
ğımsız bir diyanet teşkilâtının '.derhal ihdası 
öyle kolay savunulacak bir koru olmasa gerek. 

Kâfi eleman yetiştirince ve teşkilât da gelişin
ce vakıflarla birlikte muhtar bir teşkilâtın ku
rulabilmesini ben de arzularım. 

Halkımızın % 98 ini teşkil eden müslüman
ların din işleri ile ilgilenen' bir teşkilâta ihtiyacı 
olduğu asla inkâr edilemez. Lâik devlet deyi"ce 
genel anlamiyle din ve devlet işlerini ayırarak 
birbirinin diğerine tesir etmesini kabul ötmeyen 
bir devlet düzeni anlaşılır. Yoksa halkın ihti 
yaçlarından her hangi birisine karşı ve onun 
verdiği vergilerle masrafı karşılanan bir hizmet
ten kaçman bir devlet kavramı anlaşılamaz. 
Ayrıca, lâiklik prensibini benimseyen Anaya
samız, devletin bu alandaki ödevlerini ve teşki
lâtı açık şekilde belirtmiştir. 

10. — Son olarak, aynilik yaratan ve toplum 
düzeninde çekişmelere sebebolan bâzı tâbirler 
üzerinde de durmak isterim: 

Mürteci, gerici, yobaz veya zındık gibi ek
seriya hakaret amacı ile söylenen ifadeleri kul
lanmakta da çok itina etmemiz gerekir. 

Bu kelimelerin kapsadığı alanı ölçüsüz şekil
de genişletmenin müsbet hiçbir amaca hizmet 
etmediğini belirtmek isterim, 
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En büyük birleştirici ve toplum hayatımızda 

temel dayanağımız olan din konusunun kötü 
ve ayırıcı maksatlara alet edilmek istenmesine 
karşılık, çok uyanık bulunmamız gerektiği ger 
çeğine değinmek isterim. 

Bu arada şunu arz edeyim. Tâbirimi mazın 
görün, geçen sene de söylemiştim. Biz âdeta tah-
teravalli oynuyoruz. Bir tarafta birbirine cep
he alan, diğer tarafta birbirine yan bakan insan
lar. Bu hakikaten cemiyette ayrılık teşkil edi
yor. Bir misal arz edeyim. Bildiğiniz gibi An
kara'da bir Diyanet İşleri Sitesi kurulacaktıv. 
Bu sitenin camii, diyanet işleri binası, Yüksek 
İslâm Enstitüsü, kütüpanesi, müzesi ve çarşısı 
olacak. Evvelâ bunun mahiyetini anlamayan
lar ve kültürü .olmayanlar .saldırdılar. -Bu mas
rafı yapmak memlekete hıyanettir dediler. Diğer 
bir cephe bunun maksadını ve mânasını anladı 
ve bu işi benimsedi. Bu hususta ne sözler söy
lenmedi. İşte bu müessese büyük bir gayretle 
çalışarak bu iiki cepheyi bağlayıcı şekilde çalı
şacak ve toleranslı hareket edecektir. 

Türk milliyetçiliği ile birlikte mânevi bütün
lüğümüzün en güvenilir teminatını teşkil eden 
din işlerimiz hakkında arz ettiğim hususların 
yeni hükümetimiz ve Büyük Meclis tarafından 
gerçekleşmesi temennisi ile Yüksek Heyetir.iri 
saygı ile selâmlanın. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ DİKEÇLİ-
CfİL (Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler ve muhterem Hükümet erkânı. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım efendim. 

ıŞu anda memleketimizin kaderinde büyük rol 
oynıyacak Diyanet İşleri bütçesi konuşuluyor. 
Hakikaten gerek partili ve gerek müstakil ar
kadaşlarımızın, mânevi huzurun vermiş olduğu 
bir sevgiyle ve hisle arz ettikleri samimî bir 
şada bırakıyor etrafta ve bu bakımdan susmak 
elden gelmiyor. 

Koalisyon Hükümetinin bir mensubu olarak 
hakikaten dini siyasetten âri kılarak, vatan yapı
sında bunu bir kurtarış kabul eden ve bu bapta 
fikirlerini arz eden arkadaşlarıma şükranlarımı 
arz ederim. Diyanet İşleri bütçesinin görüşülme
sinde partimiz olarak şu kanaate sahibiz ki; haki
katen milletimizin yapısında büyük rol oynrya-
cak islâm dininin yeri vardır. Biz insanları sade
ce madde olarak kabul ediyoruz. İnsanların bir 
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de mânevi yapısının bulunduğunu bilmek lâzım
dır. Zaten insanların ıztırabı, kendilerini yalnız 
maddi olarak kabul etmelerinden ileri gelmekte
dir. Ama 20 nci asırda bunun böyle olanııyacağı 
ve insanlarda bir de mânevi tarafın bulunması 
gerektiği kanaati zihinlerde yerleşmiştir. 

Son zamanlarda haylaz ve asi gençliği ıslah 
etmek yolunda Amerika, geniş adımlar atmıştır. 
ıBizim muhterem Koalisyon Hükümetinin en bü
yük başarısı vahdeti teminde olacaktır. Peygam
berimizin dediği gibi, müslüman bir vahit gibi
dir. Bu bakımdan Türk milletinin ruhunu bir 
vahdete ulaştırmak lâzımdır. Adalet Partisi dini 
siyasete alet etmekle değil, ancak mânevi kalkın
mayı temin etmekle bu memlekete hizmet edilece
ğine kaanidir. Bu bakımdan Koalisyon Hüküme
tinin bu sahalarda yeni terakkiler kaydedeceğine 
eminim. 

Muihterem arkadaşlar, bizim iki mesele üzerin
de durmamız lâzımdır. Diğerlerine arkadaşlarım 
temas ettiler. Maalesef memleketimizde bir ileri
cilik, gericilik meselesi mevzuuıbahistir. Münev
ver, aydın o ki, hakikaten bir mesele üzerinde ko 
nuşurken o mesele üzerine eğilmesi, onun hakkın
da malûmat topladıktan sonra ancak fikrini dcr-
meyan etmesi icaibeder. Bu şekilde hareket etmi-
yenler geniş halk kütleleri arasında dermeyan et
tikleri fikirlerle büyük farklar yaratıyorlar, is
lâm dini aydınlık dinidir, ilme kıymet veren din
dir. timi Hint'te, Çin'de bulsan git al demiştir. 
O, ilmin vatanı olmadığını haykırır. Peygamberi
miz, ilim islâmm malıdır, nerede bulursan al der. 
Beşikten mezara kadar ilim der. Hangi âlim, «ben 
herkesten çok biliyorum» derse asıl cahil odur. 
Görülüyor ki, bütün dinler arasında, ilme, islâm 
dini kadar yer ve değer veren bir din daha mev
cut değildir. O halde adetâ bir ilim ve irfan mü
essesesi olan dinimizin gericilik neresindedir ar
kadaşlar? Genç aydınlarımıza biz bu sahada ge
rekli fikirleri vermiyoruz. O halde onları mazur 
görmemiz lâzımgelmez mi? Koalisyon Hükümeti
nin bu sahada daha hassas davrandığını görme
niz hasaJbiyle bu Hükümetin muvaffak olacağına 
biz kaani bulunuyoruz, insanları pamuk haline 
getiren de i§te budur, istiklâl mücahitlerinin ço
cukları olan insanların Cuma namazını kılıp dua 
ile Meclisi açmaları asla ve asla bir gericilik de
ğildir. Alparslan ayni îman ile Malazgirt t e Bi
zans ordularını perişan etmiş ve esir aldığı Bi-
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zamlıların büyük kumandanları Romen Diyojene 
hiç de esir muamelesi yapmıyarak onu tekrar Bi
zans saraylarına iade etmiştir. Memleketimizin 
üzerini süsliyen, tâ Edirne'den, Kars'a kadar bizi 
selâmlıyan tarihî ibadet eserleri bize tanıtılıyor. 
Yapacağımız yegâne şey; aydın insanlara hakika
ten aydınlık, ışık tutacak olan islâm dinini tanıt
maktır. Bu bizim vazifemizdir. Yine arz edeyim 
ki, memleketimizde gerici diye bahsettiğimiz in
sanlar, istiklâl Mücadelesinde şehit olan, gazi 
olan atalarımızdır. Hükümetimiz mutlaka bu ge
rici zihniyetini, akıllardan söküp atmaya yakın 
bir zamanda muvaffak olacaktır. 

Meselâ; gerici diyoruz halkımıza. Halbuki 
kendilerine elektrik verdiğimiz vakit kabul edi
yorlar mı? Ediyorlar. Otomobil verdiğimiz zaman 
biniyorlar. O halde bütün medeni vasıtalardan 
hepsini kabul ediyorlar demektir. Dolayısiyle 
bunlara gerici demek yersiz olur. Hakikaten arka
daşlar köye giden bir öğretmenin dini bilgisi yok
sa o, kö.yde barınamıyor. Eğer dinî bilgisi varsa 
köyde tutunuyor. Meselâ: İmanı - Hatip Oku
lu mezununu köylere gönderdiğimiz zaman, 
vekil öğretmenler çok daha fazla muvaffak olu
yorlar. O halde Hükümetin vazifesi kütleye 
hizmet olduğuna göre ve lâiklik de dinsizlik 

• olmadığına göre mutlaka ve mutlaka münev
verle cahil halk arasındaki uçurumu kaldır
mak lâzımdır. Bence daha okul sıralarında ye
tiştirdiğimiz çocuklara, gençlere islâm dinini 
gerektiği şekilde ve münevver bir insanın an
ladığı şekilde öğretmekle olur. Halide Edip 
Adıvar tenkid ediyor. Şark Garp adlı kitabın
da dar kapılar doğru değildir, ıslah edilerek 
geliştirilmek lâzımdır. Ziyanın neresinden dö-
nülürse kârdır. Hakikaten Avrupa reformu ya
llarken bunu dinsizlik mânasında almadı. Bu
gün Batı - Almanya'da 18 .ilahiyat, 10 yüksek 
din okulu vardır. Türk Milletinin Anayasasını 
tetkik ettiğimiz vakit, demirperde memleket
leri hariç diğer memleket anayasalarında ol-
durrıı gibi lâikliği dinsizlik mânasında anlamı
yorlar. Bu bakımdan bâzı milletlerin anayasa
larından pasajlar okumayı zait addediyorum. 
Siz kıymetli arkadaşlarını mutlaka bunları tet
kik buyurrauşsunuzdu?. Şu halde arzum şudur 
ki: Hakikaten bakıyorsunuz bir Devlet adamı 

I dahi mânevi hislerle takviye edilmiş olarak İş 
; başına geldiğû vakit o in,san bir insan-ı kâmil 
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hale geliyor. Hazreti Ömer'in adaleti cümlenin 
malûmudur ve asırlara ışık tutmuştur. lalam
da kölelere yapılan muameleler dahi diğer din-
lerdekilerden çok daha farklıdır. Böyle olun
ca ecdadımızın hakiki mânada din adamları 
yetiştirdikleri ve bütün insanlara ışık tutmuş 
oldukları tebellür eder. O halde dinimizde geri
cilik yoktur. Kötülük yoktur. Kötülük bizler
dedir. Aynı zamanda gerekli d'in adamları bu
günün zihniyeti ile yetiştirilemiyor. Bütün Cum
huriyet neslinin çocukları üzerine eğildim. Her 
şeyi ve fikirlerimizi burada, bu kürsüde söyle
meyi, Allah bize nasibetti. Şu halde biz münev
ver olarak hakikaten Türkiye'de Diyanet İşle
rine geröken saygı ve ehemmiyetin gösterilme
sinde başlıca rolü oynamalıyız. Dine karşı olan 
menfi davranışlara karşı cephe almalıyız. Aşırı 
his ve heyecanlarla dinî duyguları söndürmeye, 
onun yerine kendi ideolojilerini yerleştirmeye ça
lışanlara mâni olmalıyız. Beyefendiler; bir gaze
tede okudum ve cidden üzüldüm. Bu havadis 
memleketin gençlerine, çocuklarımıza hiç te iyi 
bir örnek olmaz. Şöyle denilmektedir; «Müref-
te Müftüsünün 12 keçisi kaybolmuş ve bu kay
bolan 12 keçiyi Murefte Müftüsü çalmış.» Ya
zıktır arkadaşlar, bu, memleketin bünyesini 
zedeler. 

Din adamı iyi giyinsin, diyoruz. Arkada
şımız ifade ettiler, 200 lira 150 lira alan din 
adamları iyi giyinmek imkânını bulabilir ini? 
Geçim şartlarını halletmek lâzımdır. Ondan 
sonra bunlardan iyi giyinmelerini istiyelim. 
Yine Peygamberimiz, ölülerimizi hayırla ana
lım, diyor. Biz İıer şeyi hayırla anmaya 
ve sevmeye medburuz. Bilhassa Diyanet işle
rindeki vazifelilerin bu mesele üzerinde eğil
mesi lâzımdır. Bir defa İslâm Dininde samimi
yet vardır, samimî olmak lâzımdır. Bizim mem
leketimiz tezatlar memleketi olmaktan artık çık
malıdır, kendimize itimat etmeliyk. Diğer 
memleketlerde din adamları cemaatleri idare 
eder. İslâm Dininin bağlı olduğu müesseseleri 
tekamül ettirmek ve ileride nesillere daha fay
dalı olmak için Diyanet İşleri çalışmalıdır. Bu
nunla ilgili müesseseler açmalıdır, okullar aç
malıdır. Hakiki mânada din adamları yetişti
rilmelidir. Ondan sonra mesele düzenlenir. Dinî 
eğitim bâdında Diyanet İşleri ile Millî Eğitim 
Vekâletinin sıkı bir temas ve iş birliği yapması 
dcabetmektedir. Maalesef din dersleri veren öğ-
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retmen hocalar çok kifayetsizdir. Ancak Diya
net İşleri ile bu Vekâlet arasında sıkı bir i§ 
birliği yapıldığı takdirde kaliteli din adamları 
yetiştirilmesi sağlanabilir Ve bu mesele ancak 
bu şekilde hal yoluna girebilir. Bâzı öyle şey
ler var ki, insan üzüntü- duymaktan kendini 
alamıyor. Meselâ ortaokullarda tatminkâr bir 
din dersi yoktur. Buna karşılık kupkuru bir 
tarım dersi konmuştur. İnsan oğlunun herşey-
den evvel ahlâkî yapısı şarttır. Ahlâkın olma
dığı yerde cemiyet olmaz. Aksi halde insanlar
dan her şey beklenebilir. O halde emin olun bi
zim perişanlığımız bundan mütevellittir. Oenç 
neslimizi hakiki Islâmiyetin ışığı altında yetiştir
memiz lâzımdır. Bunun için Millî Eğitim Ve
kâleti ile Diyanet İşlerinin bu yolda beraber 
yürümeleri elzemdir. Büyük insan Mehmet Akif 
«Bize iki şey lâzımdır.» der. «Biri yol, biri 
okul.» öğretmenler niçin tutulmuyorlar? öğ
retmen okullarından bir müreb'bî ruhuna sahip. 
hakiki dini bilen öğretmenler yetiştirmek lâ
zımdır. Bu hususun tahakkukunda Sayın Dev- ' 
let Bakanımızın, Millî Eğitim Bakaniyle temas 
etmeleri ve iş birliği yapmaları gerektiği kana
atindeyim. 

Diğer bir nokta da, 20 tane İmam - Hatip 
Okulu vardır. Bu 20 imam - Hatip Okuluna 
İslâm Lisesi adını vermeli ve bu gençlerimize, 
bu okuldan mezun okluktan sonra başka fa
kültelere girebilme İmkânı verilmelidir. Eski 
eserlerimizi koruyacak ve bunların üzerine eği
lecek olanlar, yine bu gençlerimizdir. O halde 
bunları teşvik etmeliyiz. İmam - .Hat ip okul
larını bitirenlerin İlahiyat Fakültesine girme
lerine ve böylece tahsillerine devam etmek im
kânlarının sağlanmasına yol göstermek vazife
mizdir. Hakikaten bizim memleketimizde yük
sek din adamı yetiştirmek zarureti vardır. Bu 
vazife de bize düşer. Bu bapta yine Sayın Dev
let Bakahımıza mühim bir vazife düşüyor. 

Diğer taraftan hakikaten dinî neşriyat az
dır. Halkın seviyesine inmek, dinî neşriyatı 
çoğaltmak lâzımıdır. 

Üçüncü teklifim, seyyar vaıza çok kıymet 
vermelidir. Elimizde çok kıymetli seyyar va-
ızlar var. Bunlara aralba da temin edip mem
leketi dolaşmaları temin edilmelidir. Hattâ 
kadm vaizler de yetiştirmek lâzımdır. D^ğer 
taraftan kurslar hakikaten faydalı değildir. 
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Tâyin edilen öğretmenler normal değil. Köy
lerde dinî bilgisi olmıyan hocalar ders veriyor, 
bu da reaksiyon yaratıyor. Diyanet İşleri Ma
arif Vekâletiyle iş birliği yapmalıdır. Kurslarda 
ders veren hocaların fizik bilgisi, tarih bilgisi ol
malı, din bilgisi olmalıdır. Bu bilgilerden mah
rum hocaların açtığı kurslar faydasız oluyor. 
Dinî bilgisi olmıyan kimselere mutlaka ve mut
laka kurslarda ders verdirmemek lâzımdır. 
Fazla zamanınızı almak istemem. İslâm Ensti
tüsü mevzuunda Sayın Maarif Vekiline bir 
soru açtım. O zaman vesikalarla bu mevzu 
üzerinde duracağım. Bunun için bu hususta 
konuşmıyacağım. Muhterem beyler son sözü 
tatlıya bağlamak istiyorum. Hasan Âli'nin 
«Allah birdir» adlı şiir kitabından birkaç mıs
ra okuyacağım : 

Baskı ile cebirle olmaz iman, 
İkraha deyince Kuran, 
Hürriyetsiz ibadet olmaz, 
Hürriyetsiz diyanet olmaz, 
Allah'a bağlanınca kullar, 
Birden önünde açılır yollar, 
Hürriyet yaklaşır içinden, 
Tevhide varır bu yolda didinen, 
imana yakışmıyor esaret, 
Hürrolmadadır bütün selâmet, 
İslâmiyet bu, kurtuluştur, 
Hürriyet dinde bir buluştur, 
P^eyiz aldım onun hakikatinden, 
Kurtuldum esirlik âfetinden. 

M'İİbarck Ramazanın yaklaştığı şu günlerde 
görüştüğümüz Diyanet İşleri Bütçesi vesile
siyle şunu arz ederek sözlerine nihayet vere
ceğim. Allah'ın bizlere her hususta yardımcı 
olmasını niyaz eder, huzurunuzdan hürmetle
rimle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Reis ve Muhterem Hükü
met erkânı ve Cumhuriyet Senatosunun saym 
üyeleri hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Şahsım adma Diyanet İşleri ve Başkanlığı 
bütçe tenkid ve temennilerimi arz edeceğim : 

Muhterem arkadaşlar, 

İçtimai hayatımızı bir düzene koyacak mâ
nevi hazinemizden lâyıkı veçhile istifade edile
memiş olmanın elem ve ıstırabı içinde çırpman 
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Kurucu Meclis müzakerelerinde, parti mülâha
zası olmaksızın kıymetli hatiplerimizin din 
-mevzuu üzerindeki tenkidi erinde : Kıymet hü
kümlerimiz büyük bir buhran geçirdikten son
ra cemiyetimizin her bakımdan yeniden kurul
ma ve düzenlenme çabası içinde bulunduğu bu 
devirde yeni değerler sisteminin vücut bulma
sında en önemli kaynağı teşkil eden din işleri
miz üzerinde önemle eğilmenin zamanı geldiği, 
36 yıl evvelki ilk kuruluş hürriyet ve kadro 
darlığından kurtulamamış olan Diyanet İşleri 
teşkilâtının insanı utandıracak şekilde ihmal 
edilmiş bulunduğu, din adamlarının kifayetsizliği 
ve 11 sene evvel kuralmuş olan İmam - Hatip 
Mektebi mezunları lâyık oldukları maddi ve 
mânevi alâkayı göremediklerinden 2 800 me
zundan ancak 348 kişinin Diyanet İşlerinde va
zife alabildiği, halbulki merkezi çok kifayetsiz 
daracık bir binaya sıkıştırılan Diyanet Baş
kanlığının âdeta bir daktilosu bile bulunmı-
yaeak şekilde bir memur kifayetsizliği için
de olduğu, teşkilât müfettişlerinin bulunmadı
ğı, neşriyat ve her türlü eserler bakımından 
durumun çok daha acıklı olduğu, nerelerde ve 
ne maksatla, yazıldığı bilinmiyen acip eserler 
memleketin her tarafında dimağları zehirle
meye ve çok yıkıcı tesirler yaratmaya de
vam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının 
hiçbir ciddî ve gerçek yayın yapmadığı, kütüp
hanesinin insanı utandıracak kadar fakir oldu
ğu, İslâm Ansiklopedisinin dahi bu müesse
sede bulunmadığı, hadisler külliyatı Avrupa 
devletleri kütüphanelerinde bulunduğu ha'lde 
Diyanet İşleri Başkanlığında bulunmadığı, 
15 - 20 lira asli maaşla müftü, 150 lira üc
retle imanı ve vaiz ve müezzin çalıştırmak on
ları âciz ve hacil duruma düşürmeyi kabul et
mek ve hattâ cer toplamasına bile göz yum
mak demek olacağı ve bu yüzden kalifiye din 
adamları yetişmediğinden ve maalesef halkı 
irrjadedici ehil kimseler bulunmadığından din 
uzaktan ve yakından alâkası olmıyan hurafe
lerin, gerilik cereyanlarının ve uydurma hikâ
yelerin istilâsına mâruz kalarak karma karışık 
bir hal aldığı, İslâm dinini bu parazitlerden 
kurtarmanın en önemli bir vazife olduğu, çün
kü, bu korkunç, durumun cemiyeti manen in
tihara sevk ediş olduğu, bu yaraların tedavisi
nin ancak müesseselerin ihdası ve kifayetli 
gerçek din adamlarının yetişti Turnesiyle müm-
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kün olabileceği çok samimî bir şekilde ifade 
edilmiş ve şayanı şükrandır ki, Millî Birlik 
Hükümetince de bu fikirler benimsenerek ye- , 
ni bir Teşkilât Kanunu hazırlattınimaya başlan- | 
miş ise de maalesef istenilen şekilde ikmal et- j 
tirilememiş olduğundan Kurucu Meclise geti- j 
rilememiştir. j 

Bu seneki bütçe müzakereleri sırasında yine i 
aynı mahiyette tenkid ve temenniler izhar 
edilmiş ve yeni kanun tasarısının da .kifayet
siz olduğu söylenmiştir. " j 

Yine şükranla ifade etmek isterim İd, Sa- i 
yın Devlet Bakanımız aynı mütalâalara iştirak 
ederek tasarının yeniden gözden geçirilmekte j 
olduğunu ve yakında yüksek Meclise sunula
cağını vait buyurmuş ise de geçen seneki va-
idlere rağmen bu sene tanzim edilen bütçe ta
sarısı yine kifayetsiz 'olarak yüksek Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. j 

Muhterem arkadaşlar, 
Din mevzunda, her türlü parti mülâhazaları j 

dışında, yeni Anayasanın ışığı altında ve şim
diye kadar tebellür etmiş görüşlere de uyula- j 
rak Koalisyon Hükümetimizce daha mükemmel 
bir kanun tasarısının acele yüksek Meclise 
sevk edilmesi ve kabul edilecek Teşkilât Ka
nunundan sonra bir daha din mevzuunda mü
nakaşalara meydan verilmemesi en halisane te
mennimizdir. - , 

Muhterem arkadaşlar; Garp demokrasileri 
bu meseleyi epey müddet evvel halletmişler, 
cemaat usulü, muhtariyet usulü gibi birta-
kim şekillerle devletten ayırmışlardır. 

Bizde de adı ne olursa olsun din kendi ken- ! 
dini idare etsin yolunda ilk adım atılmalıdır. ı 
Bu çekirdek büyüyüp gelişirse dinde muhtari- i 
yet usulü kabul edilmelidir. Anayasada ka
bul edilen lâiklik prensibine en uygun olanı da 
budur. j 

Anayasada din Devletten ayrıdır prensibi, J 
hiçbir zaman iktidar Hükümetinin din istis- : 
marcılığım önliyemiycceği kanaatindeyim. An- J 
cak dinde muhtariyet tanınacak olursa hem 
din, hem de Devlet kurtulmuş olacaktır. j 

Vakıflar diyanet işlerine tenkedildigi tak
dirde ileride mutlaka kendi kendini idare ede- ! 
eek bir duruma geleceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, i 
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İrticaın millet hayatında çok zararlı bir 

unsur olduğu muhakkaktır. O, bir vasat bul
duğu zaman derhal meydana çıkar, tıpkı eski
den Devletin zayıf kaldığı yerlerde birtakım 
feodal teşekküllerin doğmuş olması gibi mey
dana gelen derme çatma tarikatlar, kuvvetli 
bir merkezî teşkilât karşısında eriyip gidecek
tir. 

Peygamberimiz Kuranı Kerimin ışığı altın
da ahlâkın temellerini kurmuştur, kurduğu 
bu ahlâk sistemi asırlar boyunca milyonlarca 
insana rehberlik etmiştir. İslâm dini bir eği
tim, bir hayat, bir ahlâk ve gelenekler sis
temidir. Hükümetin bir terbiye müessesesi 
olarak bundan istifade etmesi lâzımdır. As
lında hutlbeler, vaizlar geniş bir halk eğiti-
timidir. Fakat bugün görüyoruz ki, bu hut
beler ve vaizlerde çok defa İslâm dininin esası
nı teşkil eden enginlik yoktur, sathilik var
dır. Hatta çok zaman cahil, kültürsüz şahıs
lar yüzünden hurafelere kaçar. 

Bugünkü müftülüklerimizin % 90 nı ilkokul 
mezunu olup 7 si ortaokul, 9 lise 64 ü de ancak 
yüksek okul mezunudur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her şeyin bir esası vardır. Dinin de esası ilim, 

itikat ve amele dayanmaktadır. İlmen yoksul. 
itikat ve amel bakımından zayıf olan bir ce
miyette terakki beklemek beyhudedir. Bugün, 
köyde ve kentte maalesef ahlâk telâkkisi ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Mesuliyetini üzerimizde taşıdığımız cemiyetin 
bünyesini kemiren bu afatın bir an evvel önüne 
geçmek mecburiyetindeyiz. Bu da ancak din 
adamlarına ve tedrisata lâyıkı veçhile önem ver
mekle olacaktır. 

Bugün Heybeliada'da papaz yetiştirip Avru
pa'ya bile buradan ihraç edilirken, niçin Türk 
milletinin dinî ihtiyaçlarına cevap verecek bü
yük akimler yetiştirilmesin? 

Dikkat edilmeden, görülüyor ki, din adam
larının her hareketi yanlış anlatılmak için mü
temadi menfi bir cereyan mevcuttur. İşte Diya
net İşleri bu yerli yersiz saldırışlann kaynağını 
öğrenmeli, onlara icabeden cevabı vermek su
retiyle vaziyete hâkim olmalıdır. 

Bugün liselerde din dersi görnıiyen bir tale
benin din mevzuunda umumi bir bilgiye sahib-
olamıyacağı gibi İlahiyat Fakültesinde de bir 
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başarı sağlanması beklenemez. Ve esasen bu fa-
kütleye karşı içinde bir arzu ve heves de doğmaz. 
Bu itibarla yalnız isteyenlere mecburi olmak üzere 
haftada bir iki saat din dersi gösterilmek sure
tiyle İlahiyat Fakültesine de talebe hazırlanma
lıdır. Ve İmara - Hatip mektepleri lise seviyesi
ne çıkarılarak mezunların İlahiyat Fakültesine 
alınması şarttır. 

Hulâsa olarak : Yapılacak ıslâhat gayet ba
sittir. Şimdiye kadar kendi kendini yetiştirmiş 
olanlar muayyen bir kurs müddeti sonunda bir 
imtihana tâbi tutularak ehil görülenlerin ehliyet 
derecesine göre eline ehliyetname vermek, ehil 
görülmiyenlerin de sağda solda gizli veya açık 
bir şekilde din işlerine karıştıkları, hurafe ve 
yobazlık yaptıkları takdirde cezalandırılmaları 
için ağır müeyyideler konduğu ve din tedrisatı
na yabancı memleketlerde olduğu gibi müspet 
ilimlere muvazi olarak yer verildiği takdirde 
din mevzuunda hurafe ve yobazlık ve gerici
lik denilen şeyler tamamen ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Sözlerime Büyük Atatürk'ün bir vecizesi ile 
son vereceğim. 

Bizim dinimiz en mâkûl ve en tabiî bir din
dir. Ve, ancak bundan dolayı son din olmuştur. 
Bu dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme, ve 
mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen mutabıktır, buyurmuşlardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Sena

törler, Sayın Hükümet Üyeleri. İnsanın düşün
ce ve tasarruf 'hudutlarının ötesinde hudutsuz 
ve karanlık bir âlem vardır. Herkes, kendi 
tasavvuruna göre, bu imkânlar ötesi salhasını 
da kudretinde tutan mutlak bir varlığa ina
nır. Haciz ve iflâs halinde insanın iltieagâhı 
orasıdır. Yaşlanıp mezar ona yakın görün
düğünde tesellisini 'oraya dehaletde (bulur. Ni-
Ihayet cemiyet hayatında kaçınılmaz ve baş
kaca şifası olmaz öyle gönül yaraları vardır 
ki, mutlak devasını tövbe gibi, af gifoi vicda
nın 'oraya yönelerek gösterdiği ulvîleşen, kut-
sîleşen fazilet tezahürlerinde bulur. 

Bunun dışında dinin, tek mutlak varlığa 
ayrı ayrı yollardan gitmedin mümkün olduğu
nu telkin ettiği yüksek kültür tesiriyle ayrı ay
rı cemaatlerin bir arada medenice yaşamala-
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rma imkân (bulunduğunu göstermesi gibi, bu
günkü Garp demokrasisinin temelini teşkil 
eden bir hizmeti de vardır. Gerçekten İngil
tere'de bugünkü muhafazakâr ve liberal par
tiler, mâna delâletlteriylc birisi kuyruk, birisi 
yobaz mânasına gelen ve kiliseler münasebet
lerini bir müsavat düzeninde tesisi vazife bi
len Tory ve Whig'lerin devamıdır. O konu 
müstakar düzenini aldıktan sonradır ki, siyasi 
ve içtimai konulara yönelmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, dinler insanların vic
dan meselesi olarak kaldıkça, hedefi sadece 
hu yolla şahsın tekamülü olarak .bulundukça 
siyasete asla mevzu olamazlar, 'bu mahiyeti 
ile din sadece 'bir cemiyet meselesi olarak an
cak fazilet ve ulviyetin, insanlığın değiş
mez ziynetlerinin kaynağı olarak kalır. Eğer 
din, umumi münakaşaya, mevzu yapılıca, 
eğer din siyasi nüfus ve iktidarın tesirine 
mâruz bırakılırsa ancak o zaman siyasete ka
rıştırılmış olur. 

Lâiklik:, Devletin kendi nizamını, dinî sı
nıfların tesir ve nüfuzundan azade olarak, 
serbestçe, icaplara uygun şekilde düzenleye
bilmesi mânasında değilse, yalnız vicdan kont
rolü ile 'bağlı olan insanın bu kontrolden mah
rum olursa ihtiraslarına zebun olarak: nere
lere kadar gideceğini takdire imkân olmaz. 

Bu konuları çok iyi bilen Büyük Atatürk 
gençliğin ve köylünün uyarılıp kalkındırıl
ması konusunda söz söylerken, bu işi, ihti
sas erbabına bırakıyorum, ancak şunları söy-
lıyeyim diyerek, din ve ahlâk faziletleri üze
rine biraz dünya görüşü, dört işlem diye 
işaret etmişlerdir, insanlar itiyatları ile yaşar
lar itiyatlar ise çocuklukta kazanılır. Ço
cuklarımıza daha küçükken vereceğimiz iyi 
huyların itiyatlarını .kazandırmalıyız. 

Bir sayın arkadaşım, İmam - Hatip okulla
rından mezun yedek subay öğretmenlerin en 
muvaffak olanlar bulunduğunu ifade etti. Biz 
köyde, iyi yetiştirilmiş münevver imamla ho
cayı bağdaştırmalı, çocuklarımızı onların müş
terek eğitiminden geçirmeliyiz. 

Cemiyetin en mühim meselelerinden biri 
olan konuya değerince kıymet verileceğini 
şimdiden görüyorum ve bu safhadaki inkişafın 
mutlaka yüksek kültürle bezenmesi lüzumuna 
işaret etmek istiyorum. Aslında din cemiye-
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tin davasıdır. Binaenaley'h Anayasamızın gös
terdiği yol bu müessesenin vicdanı olan vâs
fını ferdî olan karakterini zedelemekten koru
yarak geliştirecektir. Ferdin, insan olarak 
tekamülünün temini imkânlarının sağlanması
nı temenni ederim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

Arkadaşlarım; din işlerimizin nasıl halle
dileceğini, demin ''birçok 'hatip arkadaşlarımız, 
memleketimizin ve inkılâbımızın büyük kuru
cusundan övünerek nasıl misaller getirdiler 
ise, ben de kendilerinin hareket tarzına uya
rak, aynı usul ile arza çalışacağım. 

Diyanet işleri Reisliğinin vazifesini göste
ren, kanun bizzat bu memleketin halaskarı, 
inkılâplarımızın büyük yaratıcısı ve hepimi
zin izinde yürümekle iftihar duyduğumuz 
Büyük Atatürk'ün eseridir. Bu kanunu bizzat 
kendisi, din adamlarımızla müşavere ederek 
hazırlamıştır. Müsaade ederseniz 429 sayılı 
Kanunun l nei maddesini okuyayım : «Tür
kiye Oumlhuriyetinde muamelatı n'âsa dair 
olan ahkâmın teşri ve infazı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile onun: teşkil ettiği Hükü
mete aidolup Din - i Mübin - i İslâm m bundan 
•maada itikadât ve ıbadâta dair bütün ah
kâm ve mahallinin tedviri ve miiessesatı dini-
yenin idaresi için Cumfhuriyetin makarnnda 
bir (Diyanet İşleri "Reisliği) makamı teste 
edilmiştir.» 

Bu kanunla Diyanet İşleri muayyen vazi
feleri ifa etmek üzere kurulmuştur : Bu da 
yalnız itikadât ve ibadâta taallûk eden bir ça
lışmadır. Aynı zamanda mensubolduğumuz Ha
nefî mezhebi içtihada uygundur. Malûnrnâliniz 
fıkıh, hukuk mânasına gelir. İslâm hukuku; 
Kuran, Hadis, İcmaı Ümmet ve Kıyası Fükaha 
olarak dört membaa 'bağlanır. Hadisin üzerin
de hiçbir kudretin icrayı tesir etmesi mümkün 
değildir. îemaı ' Ümmet, bir milletin büyük 
çoğunluğunun ittifakla vardığı karar demek
tir. Kıyası Fükaha, fıkıh hukuk olduğuma -gö
re, hukuk adamlarının, din adamlarının var
dıkları fikri neticelerdir, ki bu, Edillei Şer'iye 
nin bir bölümünü teşkil eder. 

Büyük Millet Meclisinde Atatürk İslâm hu
kukunun esaslarına dayanarak Diyanet İşleri 
Reisliğinin temellerini kurmuştur. Kuruluş 
esasları İslâm dininin akidelerine tetabuk et
mektedir. Zamanımızda halledilmesi lâzımge-
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len dinî meselelerimiz çoktur. Mensubolduğu
muz milletin mezhehi Hanefî ve Şafiî mezhebi 
ile alâkalı olduğundan, daha ziyade Berberi-
ler ve Araplar yalnız nakle dayanarak iklim 
ve günün icabını dikkate almıyan Malikî ve 
Hambelî mezhebine sâlik bulunmaktadırlar. Şu 
halde biz Diyanet İşleri vazifesini ele aldığı
mız zaman tatbik etmekte olduğumuz din iş
lerini, Devlet işlerinden ayırmamız icabeder. 
Bu, Anayasamızın kabul ettiği bir hükümdür, 
devrin temel kanunlarından biridir. Bunun 
dışında bir tesis kurmak için her hangi bir 
mülâhaza zahir olmuş değildir. Mülâhazatı bu 
sahaya inhisar ettirerek salim, bir istikamete 
gitmenin mümkün olduğuna kaaniim. 

Kıymetli arkadaşlarım; Millet Partisi adı
na konuşan değerli doktor arkadaşımız, benim 
bir tezat içinde bulunduğumu ifade buyurdu
lar. Bir taraftan tam vasıflı din adamlarının 
yetiştirilmesi, din adamlarının terfihi mev
zuunu müdafaa ederken diğer taraftan da tev
hidi tedrisattan bahsetmişim. Ben höyle bir 
şey söylemedim. Bunun delili, Hayri Mum-
cuoğlu arkadaşıma bu soruları dolayısiyle 
verdiğim cevapta aynen mevcuttur. 

Arkadaşım soruyor, Hükümet programında 
Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaçları göz 
önünde tutulmuş mudur? Teşkilât Kanunu 
çıkarılacak mıdır? Vatandaşın dinî inancını 
ve kanaatlerini serbestçe söyliye'bilmesi için ne 
düşünülüyor? 

Benim 'bunlara cevabım şudur; İnkılâp Hü
kümeti zamanında Diyanet İşleri Başkanlığının 
Teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmıştı. Bu 
tasarı Temsilciler Meclisince İçişleri Komis
yonuna gönderilerek ka'bul edilmiş ve oradan 
da Bütçe Komisyonuna sevk edilmişti. Ancak 
Kurucu Meclisin seçim tatiline girmesi üzeri
ne tasarı kadük olmuştur. Koalisyon Hükü
meti Diyanet İşleri Teşkilâtı kanun tasarısını 
yenibaştan ele almış bulunmaktadır. Buraya 
iki nokta koyuyorum ve hangi esasları ele al
dığımızı izah ediyorum. 

«Başkanlık taşra teşkilâtının takviyesi, teş
kilât mensuplarının yetiştirilmesi.» Dikkat bu
yurursanız eğitime büyük itina sarf ettiğimizi 
kaydetmiş bulunuyoruz. «Terfi ve terfihlerin 
muntazam bir usule bağlanmasını, din ile eği
tim dâvasının demokratik bir düzen içinde cid-

651 
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diyetle ele alınmasını.» Bu esaslar üzerinde 
Koalisyon Hükümetinin hazırlıklarının tamam
lanmak üzere olduğu, bu sahada Millî Eğitim 
ve diğer ilim adamları ile temasta bulunduğu
muzu, hazırlıklar ikmal edilir edilmez Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna takdim 
edeceğimizi arz etmiştim. Binaenaleyh arkada
şımızın görüşü ile vazifeyi taksim bakımından 
mutabıkız. Bu hususta ayrılık olmadığını da
ha evvel arz etmiştim. 

Arkadaşlar, din adamı yetiştirmek sahasın
da tezada düşmüş değiliz. Binaenaleyh din 
adamı yetiştirilmesini memleketin selâmetinden 
addetmekteyim. 

Arkadaşım, teşkilâtın kifayetsizliğinden ba
his buyurdular, İslâm Enstitüsü hakkında mü
talâa beyan buyurdular, teşkilât kanununu is
tediler, Diyanet îşleri Reisliğine istiklâl veril
mesi tezini müdafaa buyurdular, teşkilât saha
sının genişletilmesini istediler, din aleyhindeki 
propagandalara mukabele edilmesini temenni 
ettiler, Vakıfların Diyanet İşleri Reisliğine bağ
lanmasından ciddiyetle bahis buyurdular ve 
Hükümetten samimiyet istediler. 

Arkadaşlar; içinde bulunduğumuz nizam, 
bugün bir nispî temsilin getirdiği bir âyinedir. 
Bu bakımdan, Hükümet olarak, bu işi hallet
meye çalışacağız, bana itimat buyurmanızı rica 
ederim. C. K. M. P. arkadaşlarımız tüzüğe İs
lâm dininin, esas alınması prensibini ileri sür
düler ve tenkidlerini buraya tevcih ettiler. Bu 
arada Diyanet İşlerini Vakıflardan ayrımak ve 
Vakıflara istiklâl vermek lâzımdır,/buyurdu
lar. Bizim Vakıf müessesemiz Garp medeniyeti
nin henüz muasır hukuk içinde aldığı seviyeye 
gelememiştir. Bu müesseseye şahsiyeti hükmi-
yesini vererek içtimai yardım ve hayır işlerini 
sosyalleştirecek duruma getirmemiz gerekir. 
Garp medeniyetinin, muasır hukukun bu saha
ya el atmasından yüzlerce sene evvel bu tesis
ler memleketlimizin içinde yer almıştır. Bu va
kıf tesislerimiz, toprak üstünde ve dış görünüşü 
ile Türk medeniyetinin damgası mahiyetinde
dir. Bugün İstanbul'daki camilerimiz, sebilleri
miz, imarethanelerimiz, medreselerimiz, çeşmeleri
miz gibi ecdadımızın âbideleri olmasa İstan
bul'un mimari ve tarihî kıymeti çok sönük ka
lır. Hususi bir itina gösterilmesi gereken bu ec-
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dat yadigârı eserlerin biz, Vakıflar bütçesine 
lütuf buyuracağınız tahsisatla ihyası hususunda 
daha büyük gayretler sarf edeceğiz ve esasen 
ihyası ile de meşgulüz. Bu gayeye ulaşmak mak-
sadiyle teşkilâtta esaslı değişiklikler yapmak 
arzusundayız. Meselâ Vakıflarla alâkalı mües
seseler arasında, hastaneye taallûk eden kısmı 
Sağlık Bakanlığına vermek, sulara taallûk eden 
kısmı Sular İdaresine vermek gibi düşünceleri
miz vardır. Vakıf malı üzerinde tasarruflarda 
bulunurken çok dikkatli olmak gerekir. Aksi 
takdirde hem vakfın iradesine hürmet etmemiş 
duruma düşebiliriz, hem de hususi ihtisas ve 
hususi kabiliyetlere muhtacolan ve muazzam 
bir teşkilât halinde bugün asgari 1,5 milyar 
liraya yakın bir varlığa, sahibolan bu müesse
seyi içtimai yardım bakımından, içtimai güven 
ve hayır işleri gibi hizmetlerden mahrum hale 
getirebiliriz. Bizim vakıflarımız sadece din ve 
hayır işlerine ait kısımlarda değil, sebiller, köp
rüler, darüşşifalar, misafirhaneler de vardır. 
Vakıflar İdaresi bu kıymetli eserlerin hakimiy
le de uğraşır ve bunları milletin istifadesine 
sunar. Lütfetsinler, eski külliyeleri ve medrese
leri, buralarda tahsil gören talebeleri, hastane
lere ayrılan kısımları gezsinler, iftihar edecek
lerdir. Binaenaleyh, Diyanet. İşlerinin vazifele
rine ayrıca bu kadar muazzam içtimai vazife 
ifa. eden bir müesseseyi bağlamak memleket. 
için hayırlı netice vermez. Bilmiyorum, Kız 
Çeşmesini yıkılmadan evvel gören var mı? Bu
nun üzerindeki natürmortları ve yazıları turist
ler hayranlıkla seyrederler. Bu güzel sebillerin 
harabolan kısımları tamamlanarak, bu ince iş
lemeler yerine beton ikame edilmiştir. Bu ecda
dın muazzam eserine hürmetsizlik olur. Lütfet
sinler, vakıflar kendi bünyesi içinde, günün ik
tisadi anlayışına uygun olarak tekemmül etsin. 
Karşılıksız yardım esasına dayanan milliyet, 
cins ve din farkı gözetmeksizin, sadece yardım 
esasına matuf olan bu muazzam eser kifayetsiz 
bir hizmete bağlanmak suretiyle İslâm hizme
tinden uzaklaştırılmasın. Zaten dinimiz de vak
fın bu şartlarına, riayet, etmektedir. Kaldı ki, 
Medenî Kanunumuz da bunu âmirdir. Bu iti
barla bu noktai nazara iştirak benim için müm
kün. değil. Hiç şüphesiz, Diyanet İşleri kendi
sine lâyık olan makamı almalı, teşkilâtı kurul
malı, adamları yetiştirilmelidir. Ama yapamı-
yacağı vazifeleri oraya tevdi etmek; hem o ma-
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kamı müşkülâta sokmak, hem de o muazzam 
tarihî âbideyi bilmiyerek zedelemek olur. 

Arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımın çok de
ğerli mütalâalarından yalnız ayrıldığım noktayı 
arz etmekle iktifa edeceğim. Arkadaşımın ışık 
tuttuğu diğer noktalardan, hiç şüphesiz, vazi
feşinas bir adam sıfatiyle bendeniz ve diğer ar
kadaşlarım istifade edeceklerdir. Arkadaşla
rım, itikat zaten müstakildir. İbadeti, istiklâle 
taallûk eden bir meselenin dışında bir vazife 
kabul edeceksek, yani bu Devlet bünyesinde 
fiilî hizmet görebilmek için muamelâtı nâsa ta- < 
allûk eden işler üzerinde bir salâhiyet verecek
sek ayrı bir meseledir, bir Anayasa meselesidir, 
inkılâp meselesidir, ayrı mütalâa edilir. Ama, 
bugünkü haliyle Diyanet İşlerinden şunu bek
lemekteyiz; bütün emeğinin ve parasının ye
rinde harcanması. Dinsiz cemiyet olmaz arka
daşlar. Bu, en iyi şekilde bir hürriyettir. Hür
riyet ve hakların en iyi müdafaa edildiği sis
tem demokratik sistemdir. Bu sistem içinde 
dinin lâyık olduğu kutsal durumu muhafaza 
etmesi, İslâm vahdetini temin, vatandaşlar ara
sındaki fikir ayrılıklarını bertaraf etmek ve 
onlara ahlâki irşatlarda bulunmak, bunun için 
gerekli din adamlarını yetiştirmek bu müessese
nin hedefidir. Arkadaşlarca da ifade buyuru-
lan yüksek mütalâalar bu hedef etrafında top
lanmaktadır. Bu itibarla Yüksek Heyetinizin 
izhar buyurduğu ana hedeflerle bizim düşünce
lerimizde ayrılan hususları tahakkuk ettirmek 
için geç kalmış değiliz. Yüz kadar arkadaşımın 
imza buyurdukları teşkilât kanunu komisyon
larda mevcuttur. Aynı zamanda siyasi bir 
grupça tevdi edilmiş ve İnkılâp Hükümeti za
manında hazırlanan ve kıymetli ııoktai nazar 
taşıyan bir tasarı mevcuttur. Bütün bunları ele 
alarak, memleketin muhtaeolduğu imkânları 
nazarı itibara alarak temel kanunlarımızı boz-
mıyan ve memleketimizi arzu ettiğimiz mânevi 
huzura kavuşturacak ve dini artık şu veya bu 
partinin vasıtası olmaktan çıkararak bilhassa 
Atatürk'ün muamelâtı nâsa taallûk eden işler
de teşri ve icra kuvveti olarak tanıdığı Büyük 
Meclise maletmek hüviyetindeyiz. Bu neticenin 
elde edileceğinden şüphe etmiyoruz. 

Arkadaşlarım, vakit çok gecikmiştir. Huzu
runuzu fazla işgal etmek istemem. Din adamı 
yetiştirme sahasında hedefin tâyin edilmesi lâ-
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zımdır. Hiç şüphe yok, bugün İmam - Hatip 
okulları ve diğer dinî öğretim müesseseleri kâfi 
değildir. Çünkü, hedef tâyin, edilmemiştir. 

Arkadaşlarım, İmam - Hatip okullarında 
ilmi kelâm, okutulur. İmam - Hatip Okulundan 
mezun olan zatm ifa edeceği hizmet namazda 
ibadete nezaret etmek ve ufak tefek, Müslü
manların amel sahasında, rehberliğini yapmak
tır. İlmi kelâmın mevzuu metafiziktir. Bunları, 
İslâmiyet ilk devirlerinde de hiç düşünmemiş
tir. Diğer milletlerle temas edip, meselâ Yunan 
Medeniyeti hakkında, mebdei kâinat hakkında, 
atom hakkında, oluş hakkında bir sürü nazari
yelerle karşılaştığı zaman İslâm uleması, İslâm 
fikrine göre bir cedel usulü tutmak için ilmi 
kelâmı tatbik etmişlerdir. Köy imamı bu dersi 
görürse ne olur? Arkadaşlarımızın bu tedris 
mahreçleri üzerindeki tenkidlerinin haklı oldu
ğunu kabul etmekteyiz. Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Diyanet İğleri müştereken çalışarak bunları 
salim, bir esasa bağlamak için kararlar alacak
tır. Yakında Maarif Şûrası toplanacaktır. Ora
da bunların ne maksatla hareket etmesi, ne iş 
yapması isteniyorsa bunun üzerinde durulacak 
ve metodik usullerle ilmî büyük kabiliyetlerin 
yetiştirilmesi için matluba, uygun mesai sarf 
etmekten geri kalmıyacağız. Bütün mâruzâtımı 
kıymetli arkadaşlarımın ayrı ayrı mütalâaları
na teksif etmiyerck ana hatlariyle arz etmiş bu
lunuyorum. Eğer eksik hareket ettiğim bir 
nokta, tavzihi istenen bir husus varsa minnetle 
cevap vermeye amadeyim. Bizim, huzurunuza 
getirmeyi, taahhüdettiğimiz ve Hükümet prog
ramında yer almış şeyler üzerindeki mesaimiz 
ciddîdir ve getireceğimiz eserin milletvekilleri 
ve senatör arkadaşları son derece memnun ede
ceğine kaanî bulunmaktayız. Büyük müzahere
tinize nmhtaeolduğumuzdan da zerre kadar 
şüphe etmemekteyiz. 

Sözlerimi burada bitirirken; eğer tavzihi 
arzu buyurulan bir mesele varsa, iradenize tâ-
biyim, yoksa müzakerenin devamını takibetmek 
üzere sözlerime şort veriyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Reis Bey, müsaade ederseniz bir 
noktayı tavzih etmek istiyorum. Ben, grup adı
na konuşmadım, şahsım adına konuştum. Bunu 
Vekil Beye söylemek isterim, 
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BAŞKAN — Anlaşıldı, efendim. Karma Bütçe 

Komisyonunun mütalâası yoktur. Bölümler»? 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 
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B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 11 252 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 35 278 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar . 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 325 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 3 023 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 54 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l i r a 

302 

303 

304 

Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 

306 

307 

308 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
mi yeni er... Kabul edilmiştir. 

Et-

Giyecekler 
BAŞKAN 
m iy enler... 
Yolluklar 
BAŞKAN 
mivenler... 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Bt-

309 

403 

450 

451 

476 

— Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Başkanlık temsil ve ağırlama 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hayrat hademesinin 
kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

680 000 

30 000 

55 000 

190 000 

15 000 

150 000 

22 000 

5 500 

2 000 

130 000 

120 000 

250 000 

654 — 
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Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 51 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Diyanet İşleri Başkanlığı Mer

kez Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Derneği 
(Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım olarak) 10 297 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

i I — TAPU VE KADASTRO OEHEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde 
söz almış, kendi siyasi partilerinin Senato grup
larının adına konuşacak arkadaşlarımız isimleri
ni yazdırmışlardır. Listeden isimleri okunan ar
kadaşlar lütfen kürsüye gelsinler. (Karma Büt
çe Komisyonu yok, ekseriyet yok, sesleri) 

Efendim, yoklama yapacağız. (Komisyon 
yok, sesleri) Komisyon burada efendim. Günde
mimizde bulunan kanunların bitmesini sayın se
natörler muhakkak ki arzu ederler. Nihayet 
günle tâyin edilmiş bir çalışma durumumuz var. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 52 üye 
var, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde ekseriyet yok. (Yokla
ma yapın, sesleri) Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendini, çoğunluk yok. 4 Şu

bat 1962 Pazar günü saat 10 da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. . 

Kapanma saati : 20,30 




