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1. — GEÇEN TUTANAK Ö2ETİ
'Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda ;
Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler;
Bakanlığı 'bütçesinin ekici tütünleri piyasası
nın açılış günü 'olarak tesbit edilen 6 Şubat
1904 Perşembe gününe tesadüf ettiğini, bu se
beple, İçişleri IBakanı ile nıuta'bık olarak,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 'bütçesi görüşme
sinin 4 Şubat 1964 »Salı günü yapılması ve
îçişleri (Bakanlığı (bütçesinin de 6 Şubat '19(54
Perşembe gününe nakli şeklinde bütçenin gö
rüşme programında değişiklik icrasına
dair
önergesi okundu ve kaliml olundu.
1904 malî yılı ;Bütlçe kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki 'görüşmeler 'bitirildi.

Yoklama yapıldı ve yoklama tutanağında,
adları yazılı 'üyelerin, bu 'birleışime katılmadık
ları tesib.it edildi. '(Yoklama tutanağı, tutanak
özetinin sonundadır.) '
2 Şu'bat 1964 Pazar ,günü saat 30,30 da top
lanıl nıa!k üzere Birleışime saat '23,45 t e son 've
rildi.
Kâtip
Sivas
Ahmet Çekemuğlu

Başkan
Enver Aka

Kâtip
Amasya
Macit Zer en

2. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi -1/318; € . Senatosu
1/339) ('S. Sayısı : 394)

3. — YOKLAMA
nci Birleşime katılmıyan iveleri
klama
tutanağı
rın yo
•>a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
'.10.
11.

—* Sabahattin Adalı (Hatay)
— Şevket Akyürek (İstanbul)
—. Tahsin Banigujoğlıı (Edirne)
-— Fethi Başak (İstanbul)
—< Şeivket Buladoğlu (Trabzon)
— Cemalettin Bulak (Sunisini)
_ Vasfi Gerger (Urfa)
—• Enis Kansu (îzmir)
—• Şeref 'Kayalar ((Bursa)
— Zeki Kumrulu (Urdu)
— Cahit Okurer (İzmir)

.göste-

42.
-13.
14.
H5.
16.

— Nevzat (kördendi (İzmir)
_ Talıâl (Oran (İBilecik)
— Ki Pat Öçten (Sivas)
_^ Ziya, Önder ('Sivas)
—.• llalit Sarıkaya (Çanakkale)

Yukarda adları yazılı ('46) İS ayın Üye 2 Şu
bat 1964 Pazar günü, 'bütçe müzakerelerinde
Oenel 'Kurulda yapılan yoklamada 'bulunmadık
ları tesbit, edilmiştir.
Saat 212.00.
Divan (Kâtibi
Nevzat S engel

Divan Kâtibi
Bakıp önal

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 10,30
BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel
KÂTİPLER

Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) , Sakıp Önal (Adana)

3.

YOKLAMA

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, <birleşimi açıyorum.

Ayrıca defterin imzası suretiyle yoklama ya
pılacaktır.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kara
ma

Bütçe

Komisyonu

raporu

(M.

Meclisi

1/379) (S. Sayısı : 336) (1)
BAŞKAN — 1904 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının müzakerelerine- devam ediyoruz. Tasa
rının tümü üzerindeki müzakereler, dün sona
ermiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etin iyeni er...
ICaibul edilmiştir.
Maddeyi okutuyorum.
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı
'-MADDE I. — Genel hütfceye 'giren daire
lere cari harcamalar ilcin ( A / l ) 'işaretli cet
velde ıgöstedldiği üzere 6 039 573 924 lira, ya
tırım (harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 1 811 77*1 9'29 lira, sermaye
teşkili ve transfer harcamaları ilcin de (A/3)
işaretli cetvelde ^österildiıği üzere 5 Ü3K2 975 394
lira ki, toplam olarak 1'3 484-321 247 lira öde
nek verilmiştir.
A) T. B. M. MECLİSİ

Yüksek Başkanlığa
Yasama organları bütçelerinin diğer daire
bütçelerinin görüşülmesinden sonra görüşülmesi
ni saygı ile talebederim.
Kars
Sırrı Atalay
Yüksek Başkanlığa
Karma Bütçe Komisyonunca getirilen bütçe
teklifinin; T. B. M. M. kısmının Yasama Meclis
leri bütçeleri olarak değiştiıllmcsi ile. Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 173 ncü maddesi gere
ğince, İdare Âmirleri tarafından hazırlanarak
Başkanlık Divanının 30 Ocak 1964 tarihli Birle
şiminde kabul edilen ve Cumhuriyet Senatosuna
arz olunması kararlaştırılan Cumhuriyet Senato
su bütçesinin ve Millet Meclisi bütçesinin ayrı ay
rı müzakere ve kabul edilmesini arz ve teklif
ederiz.
İdare Âmiri
Tabiî Üye
Kâmil Karavelioglu

İdare Âmiri
Kocaeli
Lûtfi Tokoğlu

BÜTVESt

BAŞKAN — Önce (A/l) İşaretli cetvel
okunacak. Cetvelin başında T. B. M. M. bütçe
si vardır. Bu hususta da 'verilmiş iki takrir
var, okutuyorum.

(t) 336 .S. Sayılı basmayazı 1.2.
1964 ta
rihli 34 nen Birleşim tutanağın sonunclacfır.

İdare Âmiri
Artvin
Fehmi Alpaslan

BAŞKAN" — Bu iki teklifi okudum; birisi ya
sama organları bütçesinin sonra görüşülmesi, ikin
cisi Senato ve Millet Meclisinin ayrı ayrı görü
şülmesi talebidir. Evvelâ birinci takrir hakkın
da izahat verir misiniz efendim?. Niçin tehirini
tal ebedi vorsunuzl

— 105 -

C. Senatosu

B : 35

Sl.RRI ATALAY (Kars) — Yasanın organla
rı biilçelerinin, çift meclis .sitemini kabul etmiş
bütün memleketlerin Devlet bütçesi içerisinde
Parlâmento bütçesi ayrı ayrı gösterilir, gelenek
ve demokratik telâkki ve sağduyu odur ki, bir
Meclis diğer meclisin bütçesini ya hiç müzakere
etmez; - saygı bakımından, demokratik usul ba
kını uul.au ve karşılıklı münasebet bakımından yahut müzakere ettiği takdirde tartışmalara yol
açılmaz. Bizim şimdiye kadar geçen iki tatbikat
bütçesinde Cumhuriyet Senatosu bütçesi Devlet
Bütçesi içerisinde maalesef yerini alamamıştır.
2.'11 sayılı Temsilciler Meclisi Teşkilât Kanunu
yasama organlarının Teşkilât Kanunu olmasına
rağmen Meclis tek başına hukukî hiçbir mesnet
olmadan ve haklı hiçbir sebep göstermeden Teş
kilât Kanununa sahip çıkmış've müşterek teşki
lât adı altında bir Meclis bütün teşkilât ve büt
çeye sahip çıkmıştır ki, demokratik nizam için
de hukuk anlayışına bağlı hiçbir Devlet içerisin
de çift Meclis için böyle bir örnek gösterilemez
ve mümkün değildir. Senatosu büyük bir olgun
luk ve hoş görürlük içinde bu tatbik şekillerine
rıza göstermiştir. Çift Meclis sisteminin icabettirdiği ayrı teşkilât ve ayrı bütçe gösterilmesi
hususunda, tamamen farklı olan görüşün çıkarı
lacak bir teşkilât kanunu ile izale edileceğini
ümidetmiş idi. 2,5 yıldan beri görülmektedir ki,
bir tek encümende beklemekte olan Teşkilât Ka
nununun ne zaman çıkacağı belli değildir. Geçen
iki tatbikat yılında olduğu gibi Cumhuriyet Se
natosu yine bir hoşgörürlük gösterebilir ama
27 Aralık 1963 tarihinde kabul buyurduğunuz
İçtüzük gereğince Başkanlık Divanına ayrı bir
bütçeyi tanzim ve ayrı bütçede görüşülmesi hu
susunda haklı bir vazife vermiş bulunmaktası
nız. İçtüzüğümüzün 1.73 ncü maddesini okuyo
rum :
«Cumhuriyet Senatosu bütçesinde : C. Sena
tosu üyelerine Başkan ve Başkanlık Divanı üye
lerine ait ve C. Senatosu içtüzüğü gereğince ku
rulan teşkilâtın ve C. Senatosu içhizmetlerinin
gerektirdiği bölüm ve maddeler gösterilir. İda
reci Üyelerin hazırladığı bütçe Başkanlık Diva
nında görüşülerek kesin şeklini alır» Bunlar har
fiyen ve tamamen yapılmış. «Cenel bütçede ve
ayrı olarak gösterilmek üzere Bütçe Karma Komis3roııuııa verilir.»
Bu şekilde de Karma Bütçe Komisyonuna ve
rilmiş ve fakat Bütçe Karma Komisvonunda bu
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«ayrı bütçe gösteriline» hiçbir hukukî esas ve mes
net gösterilmeden, Cumhuriyet Senatosunun tek
lif ettiği bütçe, görüşülmemiş Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanının hiçbir şekilde ve su
rette; iştirak etmediği, imzasını koymadığı ve
şimdiye kadar emsali görülmemiş bir şekilde tek
taraflı olarak Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın tanzim ve sevk ettiği bütçe görüşülmüştür.
İştirakimiz olmıyaiı bir bütçe ile karşı karşıyayız. Şimdi idareci arkadaşlarımız ayrı bir bütçe
yi tekrar tanzim etmişler, yallıiz (1)) cetveli (il),
(T) ve (S) cetvelleri gibi ( A / l ) işaretli cetvel
de yerini alan ve diğer hususlarda henüz idare
ci üyelerimiz, meselâ (D) Cetveli için hiçbir teş
kilât kaiıunu hükmüne lüzum kalmadan sadece
ayırım iktiza eden hususları hazırlamış değildir
ler. Bu sebeple gerek bu (D) cetvelinin ve diğer
cetvellerin iki ayrı bütçenin görüşülmesine esas
olmak üzere hazırlanmasına imkân sağlamak
gerekse «Teşkilât Kanunu çıkacaktır, o halde
Teşkilât Kanunu çı kıtı caya kadar bekleyin» di
yen fikre bir fırsat ve imkân vermemek için ki
- iki p:i\\\ içinde biz eli muğlâk kanunların dahi
Hükümetten hazırlanıp, yürürlük tarihine kadar
geçen bir süre içinde geçtiğini görmüşüzdür - 2,5
yıldır çıkmıyan bir kanunun 10 gün içinde çık
ması imkânı olamıyacağı için bu imkânın sağInuması ve hüsnüniyetin bir daha gösterilmesi
bakımından Maliye bütçesinin arkasından ve di
ğer bütçelerden sonra görüşülmesini teklif edi
yorum. Karar Yüksek Heyetindir.
BAŞKAN — Takrir gereğince Büyük Mil
let. Meclisinin, iki kanadını teşkil eden Cıımlıuıiyen Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerinin
diğer bütçelerden sonra müzakeresi hususunda
ki teklifi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ekseriyetle ka
bul edilmiştir.
KARMA BÜTÇK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KÂZİM YURDAKUL. (Sakarya) — Usul bakı
mından bir istirhamımız var efendim. Badema
lütfedip bu gibi mesekderde komisyonun da
mütalâasının alınmasını istirham ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon konuşmayı
seydi derhal söz verirdim efendim.

arzu et

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
İCAZDI YURDAKUL (Sakarya) — Biz beklivorduk efendim.
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B) CUMHURBAŞKANLIĞI
BÜTÇESİ:
BAŞKAN —- Cumhurbaşkanlığı bütçelinin
müzakeresine geçiyoruz. Söz istiyenlerin adla
rını okuyorum.
Nedim Evliya A. P. Grupu adına. Esat Mahmut Karakurt C. II. P. Grupu adına söz iste
mişlerdir, grup olarak. Onun haricinde C. K.
M. P. Sözcüsü Cehil Tevfik Karasapan'la, şah
sı adına Fethi Tevetoğlu söz istemişlerdir. İlk
söz Sayın Nedim Evliya'nm,
n i S A N S A B R İ Ç A G L A Y A N G İ L (Bursa) —
Müsaade ederseniz arkadaşlarımızın yerine ben
konuşacağım.
BAŞKAN — Hay, hay
A. P. •OIİUPU ADINA İHSAN SABRİ
ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler Adalet Partisi Cumhuriyet Se
natosu (Irııpu adına Cumhurbaşkanlığı bütçesi
üzerinde mâruzâtta bulunmak üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum.
Elimizdeki rakamlara göre Devlet Başkan
lığı bütçesi Cenel bütçenin 5 Ibinde biri tutarın
dadır. Bunun tek cümleyle vasıfiandırılması dü
şünülürse fevkalade mütevazı olduğunu belirt
mekle söze başlıyacağım. l-Ovet Cumhurbaşkan
lığı .1964 bütçes üzerindeki ilk ve toplu kıymet
hükmümüz onun hem kalem kalanı hem de ye
kûn halinde çok mütevazı hattâ dar bir bütçe
olduğundan ibarettir. Gerek nisbet; gerekle ha
reket kabiliyeti bakımından böylesine kısılmış
bir Devlet Başkanlığı bütçesine başka yerlerde
kolaylıkla rasgelinebilcceğini sanmıyoruz. Mil
letimizin malî, iktisadi imkânları karşısında ha
limize denk olarak tanzim edildiği anlaşılan
Devlet Başkanlığı bütçesine hâkim olan bu örnek
ta.ıarruf zihniyetinin Hükümetin Ibütün kolla
rında aynı anlayış içerisinde yer almasını gö
nülden dileriz. Cumhurbaşkanlığı bütçesini her
türlü mübalâğadan uzak gördüğümüzü
ifade
etmeyi ve ölçülerle kabul nazarınıza sunmayı
bir vazife ve insaf eseri saydığımızı belirtmek
i;'teriz.
Malî yönü üzerindeki görüşümüzü böylece
arz eyledikten sonra Cumhurbaşkanlığı maka
mının görev ve yetkileri üzerindeki düşünce
lerimizi de huzurunuza getirmek ihtiyacında
yız. Anayasamız gereğince Bakanlar Kurulu di
lediği zaman Başkanlık eden, kanunları veto et
mek salâhiyetine malik bulunan, şartlı af yet
kilini elinde tutan ve nice salâhiyetlerin sahi-

O:İ

bi olan T. C. Başkanlık makamı sorumsuzluk
vasfı içinde Devletle Hükümetin içice müna
sebetini her bakımdan genişletmek iktidarmdadır. Biraz da yeni Anayasamızın yürürlüğe
girmesinden sonra açıkça görülmektedir ki,
Türkiye'miz gelenekleri yeni kurulmakta olan
^p-ne bir demokrasinin, eşiğindedir. Devlet ida
resinde Teşriî Organların işleyişinde, seçim
yollarında esaslı değişiklikler olmuştur. Bu ara
da nispî temsil sisteminin zaruri bir neticesi
ve tecellisi olarak sık sık Hükümet buhranlariyle karşılaşılmıştır^
Bu (buhranların çözülmesiyle yetkili tek ma
kam olan Devlet 'Başkanlığının vazifeleri çok
ağırlaşmıştır. Memleketin mulhtaıcolduğu sağ
lam ve kuvvetli 'hükümleri tes'bit ve teşhis ede
bilmek için mevcut imkânlar arasında en uy
gunu, mevcut şahıslar arasından en lâyıkmı ve
milletçe en itibarlısını bulmak kendilerine ka
nunlarla tanınan geniş nüfuzu, hal icaplarına
uygun aktif bir şekilde kullanmak Devlet Baş
kanları için bir zaruret Ihalini almıştır. Demek
istiyoruz ki, bizim Anayasamıza göre Devlet
Başkanlığını sadece bir müşahede ve murakabe
makamı olarak kabul etmek mümkün olduğu
gibi, en ileri bir faaliyet mihrakı olarak telâkki
ve irae eylemek kabildir. Anayasanın taşıdığı şu
elastikiyete göre ve Devlet Başkanlığı yetkile
rinin kullanılmasnda takilbedilecek istikamet o
makamı işgal edecek mümtaz şalhsiyetlerln ta
rihî 'hizmetlerinin teeellijgâ/hı olacaktır. Bu iti
barladır ki, Devlet Başkanlarının üstün gayret
leri sayesinde öz memleketlerini huzuru sükûn
içinde, birbirleriyle yürekten kaynaşmış bir be
raberlik içinde, kökünü uzak ve yakın geçmiş
lerden almış dertlerin, yaraların
tamamiyle
giderildiği bir iklim içinde mesut yaşadığını
'görmek Türk Milletinin başa ve başbuğa kar
şı, kökünü tarihin derinliklerinden alan gele
neksel saygı ve sevgi .hislerinin bir ihtiyacı, bir
intizarı halindedir. İçinde
yaşadığımız ağır
şartların zaman zaman ortaya
çıkardığı ani
buhranlardan kurtulmak için Devlet Başkanlı
ğı makamının sarf eylediği müessir gayretler
dikkate alınırsa, bu .makama tanınan geniş yet
ki] erin harekete getirilmesi suretiyle ne derece
önemli faydalar sağlanacağı kolaylıkla anlaşılır.
Bu münasebetle Sayın Cumilıurlbaşikanımızm ta
rafsızlık meffiıumunu her şeyden yüce tuttuk
larını belirten misallere de şükranla işaret et-
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mek vicdan "borcudur. Bu cümleden olarak ye
ni Anayasaya göre Meclislerin kuruluşu sıra
sında kendilerine ait kontenjandan
muhtelif
partilere mensup 5 senatörü seçerken hiçjbir tel
kine iltifat etmiyerek parti namzetlerini aynen
kabul buyurmuş olmalarını zikredebiliriz. An
cak ister bir parti adayı olarak, ister dışardan
gelmiş olsun yüksek bir makamın itimat ve teveccülhüyle setçitmiş arkadaşlarım da, bu tevec
cüh ve itimada sadık kalmaları kendilerince
dikkat ve hassasiyetle ıgftz önünde bulundurul
ması ieabeden bir vecibe olduğu kanaatindeyiz.
Son sözüm şudur ki, malî ölçüyle hiçbir ta
rafına. itiraz •mevkiinde olmadığımız hattâ iş
değeriyle birlikte genişlemesini. öğledlğimiz
Cumhurbaşkanlığı hüteesinin İni ulvi makamıın
bütün icaplarını yerine getirici üstün gayret
leriyle mânevi cephesinin daima ağır baısacıağına dair olan güven ve inancımızı belirterek
yüksek huzurunuzdan hürmetle ayrılı yo mim.
(Alkiişlar)

0 :1

(hareket etmeleri zaruretini, muhik ve mücbir
sebeplere istinadettirerek,
izah etmeye çalış
mıştık.
Şimdi Halk Partisi adına derhal ve şükran
la anız etmek isteriz ki, filhakika, birçok siyaisi
olaylarla dolu bu son geçen sene zarfında Sa
yın Cumhurbaşkanımız, An ay asamızın emretti
ği hudutlar içinde, santim dahi inhiraf etmeden
ve 'hiçbir parti gözetmeksizin tam bir bitaraflık
la hareket ederek, Anayasanın kendisine nak
şettiği tasarrufları, demokrasi ile idare edilen
'bir memleketin, tam demokrasi kanunlarına, sa
dık bir Başkanı gibi, temkinle, teenni ile, vu
kufla kullanmış, billhassa partiler arasında çı
kan ihtilâfları, işgal ettiği
yüksek makamın
kendisine sağladığı mânevi kuvvetinden de is
tifade ederek, tam tarafsızca ve tam müdebbirane bir şekilde halletmek imkânlarını bulmak
suretiyle, memleketi muhtemel 'birçok üzücü
durumlardan. kurtarmışlardir.

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Komisyonu bu
rada, İdare Âmirinin bulunmasına lüzum yok
ki.
SIRRI ATıALAY (iftara) — Senato İdare
Âmiri burada efendim.
(BAŞKAN — Sayın Işık, idare Âmirinin ha
ricinde başka bir kimsenin bulunmasına lüzum
ytok zannediyorum.

Cumhurbaşkanımızın bu isabetli, bu Anaya
saya ve sağduyuya dayanan
'hareketleri de
mokrasimizin Atisi, ve gelecek Cumhur!) aşka nlaruıın hareket tarzlarına misal olması bakı
mından şükrana lâyık görülmelidir.
Anayasamıza, ve dünyadaki modern devle!
statüsüne göre, siyasi, içtimai ve idari bütün
Devlet tasarruflarında, yetki ve mesuliyet, doğ
rudan doğruya Başbakanın ve onun temsil et
tiği Kabine üyelerinin omuzlarına yüklenmiş
tir. Bu bakımdan mesul Cumhuıhaşkanınıızın,
Devletin i dairesini tamamen mesul Hükümete
'bırakarak her türlü müdahaleden ietinâbetmesi,
Devlet hayatımızda., demokrasimizde bir terakki
merhalesi olarak kabul edilmelidir.

(Buyurun Sayın Karakurt,
OOM'HURlîYiErr HAUK PARTİSİ CRUPU
ADINA ESAT MAHMUT KARAKITRfr (Urfa)
— Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk
Partisi Senato Grupu adına. Cumhurbaşkanlığı
Bütçesinde yapacağımız maruzatın, pek kısa
olacağını hemen a,ra etmek isteriz.
Geçen senelerdeki bütçe müzakerelerinde,
Devletin başı olan ve 'bu sıfatla Türkiye Cum
huriyetini ve miıll etin 'birliğini temsil eden Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, bu birliği hangi şart
lar içinde temin etmesi lâzımıgeldiği hususun
da, uzun uzun mâruzâtta bulunmuş, ve bilhas
sa Cumhurbaşkanlarının kati bir tarafsızlıkla

Sayın Cumhurbaşkanımız, birçok ciddî ve
ehemmiyetli siyasi olaylara rağmen, İm geçen
bütçe senesi zarfında., ne güvenlik kurallarına
ne de Vekiller Heyetine sık sık.'Başkanlık etmek
lüzumu mı hissetmemiş, ve hor şeye nağmen,
Anayasamızın ifade ettiği ruh ve hükümler
içinde kalarak ve sadece 'Başbakanla istişareler
yaparak, tarafsızlığını muhafaza ile, bütün bu
tasarruflarda, kararlı, mesul Hükümete bırak
mak suretiyle, demokrasilerle idare edilen mem
leketlerde, Cumhurbaşkanlarının nasıl olmaları
lâzımıgeldiğini bilfiil kendi icraatiyle göster
mişlerdir. Bu suretlle şayanı şükran ve şayanı
teşekkürdav. Hürmetlerimle. (Alkışlar)

BAŞKAN — Sayın Karakurt..
FARUK İŞİK (Van) _ Efendim, bendeniz
usülî bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Burada ne
İdare Âmiri var, ne Meclis Muhasehe Müdürü.
Bunların bulunmadı Jâzımgelir.
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BAŞKAN — Sayın Karasapan, C. K. M. P. I ceğinden emin olarak huzurunuzdan hürmetle
adına.
ayrılıyorum efendim. (Alkışlar)
C. K. M. P. SENATO TOPLULUĞU ADINA
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, şahsı adına.
CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon KaraF E T H İ TE^ETOGLU (Samsun) — Sayın
hisar) — Muhterem Başkan, Sayın Cumhuriyet
Başkan, Sayın Senatörler; şahsım adına yapaca
Senatosu Üyeleri; Cumhurbaşkanlığı .gibi, haki
ğım kısa konuşmamda, Cumhurbaşkanlığı bütçe
katen çok nazik ve hepimizin üzerinde kemâli
si münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanının görev
hürmetle durduğumuz bir müessesenin bütçesi
ve yetkilerini alâkadar eden ve. Anayasanın 70,
hakkında uzun uzadıya ıtenkidlerde bulunmanın
72 ve 73 ncü maddelerini ilgilendiren, önemli
yeri olmadığı, naçiz kanaatindeyim.
gördüğümüz bir hususa temas edeceğim.
îlik arkadaşımızın ıgörüşüne uyarak, bu bütçe
nin hakikaten mütevazi olduğunu bendeniz de
tebarüz ettirmek isterim. Cumhurreisine verilen
aylık, temsil tahsisatı da, civarımızdaki memle
ketlerle dahi kıyas edilemiyecek derecede mütevazidir. Cumhurbaşkanlığının, temsilî sıfatı iti
bariyle elbette her hangi diğer bir vatandaştan
fazla mecburiyetleri bulunmaktadır. Bunları hakkiyle ifa edebilmesi de Türk Milletinin şeref ve
haysiyeti için pek lüzumludur. Temenni ederim
ki, bütçemiz gelecek senelerde içerisinde bulun
duğumuz sıkıntıları kısmen izale eder ve bu
imkânları daha geniş bir şekilde Devlet Reisine
ve dairesine bahşeder.
Cumhurbaşkanının bu müşkül devrede bida
yetten beri vazifesini icrasında gösterdiği titiz
lik, tarafsızlık şüphesiz ki, - belki bâzı ufak te
fek tenkidi er yapılabilir, istisnalar gösterilebi
lir - takdire şayandır ive hakikaten numunei imtisâldir. Bütün temennimiz, bu devrelerin yeni
Anayasamıza göre yazılı olmıyan bâzı usuller
itibariyle gelenek haline gelen hareketlerde daha
titiz davramlsm, âti için daha güzel numuneler
verilsin, son hükümet buhranında, yeni koalis
yonlar teşkili hususunda Cumburreismin büyük
gayretler sarf ettiği hepimizin malûmudur. An
cak bunların prosedürü bâzı ahvalde değişik ol
muş ve bâzı kimselerde haklı veya haksız şüp
heler uyandırmıştır. Temennimiz bu işlerin esaslı
bir şekilde ele alınması ve seyyanen muamele ya
pılması, her hangi bir parti başkanına hükümet
teklif edildiği zaman diğerine nasıl teklif edil
mişse aynı yolun takibedilmesi ve birtakım mâ
nâsız dedikoduların önüne geçmek itibariyle şa
yanı tercih ıgörünür naçiz mütalâasmdayız. Bu
nun haricinde başka bir maruzatta bulunmaya
lüzum .görmüyoruz. Riyaseti -Cumhur bütçesinin
ve Sayın Reisicumhurunun çalışmalarının mem
leketimiz hakkında daima hayırlı yolu takibede-

30 Haziran 1960 tarihli Resmî Gazetenin son
sayfasında şu satırlar okunmaktadır: «Demok
rasinin içine düştüğü buhran ve son müessif
hâdiseler dolâyısiyle 'bir kardeş kavgasına mey
dan vermemek maksadiylc Türk Silâhlı Kuvvet
leri memleketin idaresini eline almıştır. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimiz partileri, içine düştükleri uz
laşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü
tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altın
da en kısa bir zamanda âdil ve serbest seçimler
yaptırarak idareyi hangi tarafa mensubolursa
olsun seçimi kazananlara devir ye teslim etmek
üzere girişmiş bulunmaktadır. Vatan ve millctsever Türk askerleri seçimler hakkındaki bu
vait ve teminatlarını şereflerine lâyık bir su
rette yerine getirmişlerdir. Daha sonra, büyük
ekseriyeti O. H. P. si mensuplarından kurulmuş
Temsilciler Meclisine hazırlatılan yeni Anayasa
ya göre teşekkül etim iş iki Meclisli Parlâmento
da Cumhurbaşkanlığına gelecek zata, Cumhuri
yet Senatosuna evvelâ 10 üye seçmek hakkı ka
bul edilmişken Temsilciler Meclisi Tutanak Der
gisi cilt 3 sayfa 410 madde 69; Ana.yasa Komis
yonu Başkanı Enver Ziya Karal'ın değiştirge
önergesi İle Millî Birlik Komitesi Başkanı ve
üyelerinin yaş kaydı 'gözetilmeksizin Cumhuri
yet (Senatosunun tabiî üyeleri olduğu teklif ve
kabul edilmiş. (Sayfa 528 madde 70) ve bilâhara Cumhurbaşkanınca seçilecek Senato Üyesi
de 10 dan 15 e çıkartılmıştır. Yeni Anayasamın
72 nei maddesinde Cumhurbaşkanınca seçilecek
üyelerin çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle ta
nınmış kimselerden olmaları ve bunlardan en az
onunun bağımsızlardan seçilmiş bulunmaları bil
hassa belirtilmiştir.
Anayasanın 70 nei maddesinin 1 nei bölümü
Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunu şu cümle
ile ifade etmektedir : «Cumhuriyet Senatosu
genel oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaş
kanınca seçilen onbeş üyeden kurulur.» Daha
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sonra da Tabiî senatörlere mahsus bölüm gelmek
ledir. Temsilciler Meclisi tutanaklarında Ana
yasanın 70, 72 ve 73 neü uuvddelerinc esas olan
gerekçe ve j>rensipler incelenince görülüyor ki,
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından (Cumhuriyet
Senatosuna üye olarak gelenler çeşitli alanlarda
seçkin hizmetleriyle tanınmış mümtaz kimse
ler olarak Senato çalışmalarına ışık tutacak
faaliyetleri yanında ve bilhassa, partiler arasın
da bir- muvezene unsuru vazifesi de görecekler
dir. Kanunun ruhu, espirisi tıpkı Cumhurbaş
kanımızın tarafsızlığı prensibine uygundur. Se
natomuzun ilk kuruluşunda 150 genel oyla seçi
len senatörler ve 21 Millî Birlik Komitesi âzası
Tabiî üye ve 10 u bağımsız ve 5 i partili olmak
üzere 15 Cumhuıhaşkanı kontenjanı sayın üye
ilk Türk Cumhuriyet Senatosunu teşkil etmiş
'bulumuaktadırlar. (Cumhuriyet Senatosunun 1 >u
kuruluş prensibine ve 70, 72, 73 ncü maddele
rin ruh ve espirilerine uyınıyan bir davranışla
iki sayın arkadaşımız bu statüyü, bu kuruluşu,
bu Senato strüktürünü bozan, zedeliyen bir
davranışta, bir muamelede bulunmuşlardır, ka
nısındayız. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi
Sayın Cumhurbaşkanının tam bir tarafsızlıkla,
partilere müsavi haklar tanıyarak, her partiden,
partinin göstermiş olduğu namzedi aynen kabul
etmek şartiyle seçmiş bulundukları 5 partili kon
tenjan üyesinin bir sayın arkadaşımız partisin
den istifa etmiştir. Hiç şüphe yok ki, senatör
ve milletvekillerinin partilerinden istifa etmele
ri veya diğer bir partiye geçmeleri, kendilerine,
Anayasanın tanıdığı bir haktır, normal bir dav
ranış ve harekettir. Fakat,•Cumhurbaşkanlığı kon
tenjanından muayyen bir vasıf ve gaye ile ve
Cumhuriyet Senatosunun 'kuruluş, prensiple
rine uygun bir vasıfta bir tarafsızlıkla buraya
gönderilmiş ve bir muvazene unsuru olmaları
düşünülmüş üyelerin hal ve hareketlerinin Ana
yasada. zikredilmemiş,, sınırlandırılmamış, boş
bırakılmış bulunmaları bunların bu tarafsızlık
vasfını ihlâl etmelerini gerektirmez. Şayet bir
partinin temsilcisi olarak ve bir muvazene te
rlin etmek üzere Senatoya Cumhurbaşkanı kon
tenjan unlan seçilmiş bir arkadaş partisinden
istifa ederse, bu takdirde o partinin Cumhurbaş
kanlığı kontenjânmdaki kadrosu boşalmış sayılir. Güya muvazene için seçilmiş Sayın Cum
hurbaşkanı kontenjanı senatörlerinden diğer' bir
örnek de : Millî iradenin Parlâmentoda henüz
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temsil dahi etmediği bir partiye geçişi ise tama
men tarafsızlık vasfım ve Senatonun teşekkü
lünü, Senatonun kuruluş prensibini zedeliyen
bir intisaptır. Bu iki örneğin bütün sayın Cum
hurbaşkanı kontenjanından gelmiş kıymetli ar
kadaşlarımıza tatbik edildiği düşünülürse, yâ
ni, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından gelmiş
15 arkadaşımızın 15 i de bir veya muhtelif par
tilere geçmek suretiyle tamamen tarafsızlıklarını
bertaraf ederlerse - ki, kanun bunlardan 10 ta
nesinin muhakkak bağımsız olmasını âmirdir Senatonun kuruluş prensip ve ruhuna aykırı bir
hareket yapılmış olur.
Şu mülâhazamız ve şu görüşümüzle bu hu
susların Sayın (Cumhurbaşkanı tarafından da
dikkate alınmasını ve Senato Başkanlığımızca
da bu hususun tezekkürünü, konu ve durum
üzerine eğilmelerini bu vesile ile temenni ederek
huzurunuzdan ayrılırım. Saygılarımla (A. P.
si sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —Sayın Çağa.
MS AT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Sayın Tevetoğlu iki misal verirken isim zikret
medi. Yalnız Yeni İstanbul Gazetesinde çıkan ve
Senato Başkanlığına verildiği bildirilen bir tak
rirden ve yine millî iradeye iktiran etmemiş bir
partiden bahsedil meşinden bunlardan bir tane
sinin bendeniz olduğunu anladım. Bir kere Sa
yın Tevetoğlu'nun tahkikatı yanlış. Evet, Ana
yasanın 72 ne i maddesinin son fıkrası; (Cumhu
riyet Senatosu üyeliğine seçilme yeterliğini haiz;
seçilme yeterliği matlabmdaki bu maddenin son
fıkrası, Cumhurbaşkanının seçeceği 15 üyeden en
az 10 tanesinin bitaraf olmasını âmirdir. Ama,
bendeniz bitaraf değilim. Bendeniz Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından bu Senatoya, halen inhilâl etmiş bulunan Memlekete;! Serbest Partiden
seçilmiş bulunuyorum. Ve o Memleketçi Serbest
Parti de tıpkı bugün Türkiye îşçi Partisi gibi
millî iradeye iktiran etmemiştir. Demek ki, millî
iradeye iktiran etmiyen bir partinin üyesi olarak
Senatoya Cumhurbaşkanı tarafından seci!mek
hususunda Sayın Reisicumhurun tesis etmiş ol
duğu bir gelenek Arardır. Her şey aklıma gelirdi,
fakat Sayın Tevetoğlu'ndan Anayasa dersi ala
cağım aklıma gelmezdi. (Soldan ve ortadan, gü
lüşmeler) Sonra yine kendilerinin naza rai dik
katlerini celbe!mek isterim; Anayasanın 72 nci
maddesi Senatonun kuruluşuna ait değil, Sena
tonun kurulusuna ait madde 70 nci maddedir.
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Muhterem Heyetinizin konsidisyonunda bir de
ğişiklik yapmadım. Fakat millet buraya 30 kü
sur Y. T. P. 11 gönderdiği halde (Alkışlar) 14 e
indirdiniz. Bu milletin iradesine karşı hürmet
sizlik değil mi?
HASAN KANGAL
(Cumhurbaşkanınca S.
ü.) — Tam kendisi, tam kendisi. (Gülüşmeler)

70 nci madde, «Cumhuriyet Senatosu genel oyla
seçilen 1.50 üye ile Cumhurbaşkanlığınca seçilen
15 üyeden kurulur» diyor.
Bendeniz bir partiye iltihak etmekle, inh.ilal
etmiş bir partinin üyeliğinden çekilip, diğer bir
partiye intisabetmekle, Sayın Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyeyi 14 e indirmedim, yine Cumhur
başkanı kontenjanmdayım.
Kendilerinin istinadetmiş olduğu 72 nci mad
deye gelince : Bu madde seçim yeterliğine aittir.
Yani, 2 nci fıkrası; Sayın Reisicumhurun inti
hap hakkını sınırlamıştır. Demiştir ki, «banlar
dan 10 tanesini asgari muhakkak tarafsızlardan
seçmek mecburiyetindesin.» Bu, bendenizin kanaatince iptidai bir şarttır. Reisicumhurun inti
hap sırasında nazarı itibara alacağı bir şarttır.
Fakat sonradan bu şartlar değişebilir. Bunda
hiç mahzur yoktur. Memleket o şekildeki birta
kım vartalara düşebilir ki, burada mevcudolan
10 tane bağımsız Reisicumhur kontenjanından
olan üye bir parti teşkil etmek mecburiyetini du
yarlar. Ve bunu da.pekâlâ yerine getirebilirler.
Onun için, bendeniz Türkiye tşçi Partisine geç
mekle, Sayın Tevetoğlu'nun dediği gibi, Cumhu
riyet Senatosunun terkibinde her hangi bir deği
şikliği vücuda getirmiş değilim. Partili olarak
geldim ve bir partiye intisabettim. Anayasanın
şu son fıkrasını Sayın Tevetoğlu gibi anlamak
icabetse dahi, bağımsızlarla bağımlılar arasında
ki isbeti yine bozmuş değilim. Kontenjanın 1/3 i
partilidir, 2/3 si partisizdir. Anayasanın ihlâli
diye bir durum mevcut değil.
Şunu anlamak istiyorum; Sayın Reisicumhur
Türk Milletinden büyük mü?.. Bugün hepiniz
buraya Türk Milletinin iradesi ile gelmişsiniz ve
Türk Milleti seçerken; birisini Y. T. P. den seç
miş, ötekini C. H. P. den seçmiş, berikini A. P.
den seçmiş ve Senato açıldığı günkü Senatonun
teşekkül tarzı Türk Milletinin iradesine göre mey
dana gelmiştir.
Şimdi; Y. T. P. den istifa edip A. P. ye geç
mek, A. P. den istifa edip Y. T. P. ye göçmek,
A. P. den istifa edip C. H. P. ye geçmek... (A. P.
sıralarından, yok öyle şey, Allah muhafaza, ses
leri)
Efendim, ne dereceye kadar Sayın Fethi Te
vetoğlu'nun müdafaa ettiği fikirle hemahenktir?
Bsndeniz Reisicumhurun partili olarak seçtiği
kimseydim burada, bir partiye geçtim. Ama, bu
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ESAT ÇAĞA (Devamla) — Onun için Sa
yın arkadaşlar, birbirimize lâf söylerken, birbi
rimizi itham etmc}re kalkarken bir parça kendi
mize baksak, kendimizi kontrol etsek zannede
rim ki, daha insaflı davranmış oluruz. Ama, ben
deniz bunu, Sayın Fethi Tevetoğlu'nun Anaya
saya ve Riyaseti Cumhur makamına fartı hür
metinden dolayı buraya mesele olarak getirdikle
rine kaani değilim. Bütün mesele, şu Türkiye
işçi Partisini acaba benim şahsımda vııraibilir
mi?.. Hikâye bu. Arkadaşlar;
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) —• Efen
dim; ne benim konuşmamla, ne de bütçe ile alâ
kası olmuyor.
BAŞKAN — Onun alâkası olmadığı gibi zâtıâliinizin de konuşmanızın bütçeyle alâkası ol
madığını izah edeceğim.
ESAT CAĞA (Devamla) — O halde kesi
yorum. Madem bütçeyle alâkası yok. Yine Tür
kiye îşci Partisine tekrar sataşıldığı takdirde
mabadına devam etmek üzere sözümü burada ke
siyorum. Yalnız kendileri bir takrir- vermişler mi
bilmiyorum. Yeni İstanbul'a verildiğine dair bir
şey var, tabi bu takrir hakkında, verilmişse, ka
rar vermek Yüce Heyetinize ait bir mesele. Yal
nız 82 nci maddeye göre Yüce Heyetiniz ne ka
rar verir orasını da bilmem. Hürmetlerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Koksal zâtıâlinize söz ve
receğim. Yalnız Başkan olarak bir hususu arz
e t mek mecburiyetindeyim.
Bütçe şüphe yoktur ki, sadece Devletin vari
dat ve masraflarını karşılaştıran bir vesikadan
ibaret değildir. Aynı zamanda Hükümetin bir se
nelik icraat programıdır. Bu vesile ile her sena
tör, her milletvekili bütçe münasebetiyle Devle
tin icraatı, müstakbel düşünceleri ve geçmişteki
icraatı hakkında istediği mütalâada bulunabilir.
Ancak bütçeyi vesile ederek parti münakaşaları
na girmek, bir partinin niçin şu şekilde oy ver
diğini, bütçe müzakeresi vesilesiyle ortaya atmak,
yahut da bir arkadaşın şu partiden çekilip, öte-
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ki partiye geçmesini bütçe vesilesiyle nıevzubahsetmek, ne bizim Parlâmento tarihinde, ne de,
bildiğime göre, bütün dünya tarihinde eşine
rastlanmış bir hâdise değildir. O itibarla, bu şe
kilde vâki olacak konuşmaları bundan böyle kes
mek durumunda kalacağımı arz ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetindir.
Buyurun Sayın Koksal.
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Konten
jandan nasıl seçildiğimi izah edecektim. Mesele
aydınlandı. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Arkadaşların Riyasete yardımcı
olmalarını rica ediyorum.

(A/3) cetvelini okuyoruz.
Bölllüm

(A/l)

35.000

So&jyıal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
36.000 Borçlar ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
C)

Lk'/a
Öıden-ekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenler... Kabul edilmiş
tir.

150 000

12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir.

1 681 41.2

13.000

Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

1 130 000

16.000

Çeşitli giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir.

70 000

1

Sayıştay Bütçesi :

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun mütalâa
sı nedir efendim.
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOOLU (Trabzon Milletvekili) —• Sa
yıştay olacaktır efendim.
BAŞKAN — Sayıştay olarak tashihini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum.

(A/2) cetvelini okuyoruz.

Sayıştay
( A / l ) Cari harcamalar

(A/2) Yatırım harcamaları
23:000 (Ma'kina, 'tedhikaıt ve taşıt
alımları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

20 000

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin müzakeresine
geçiyoruz.
Söz istiyenler: A. P. adına Sayın Fethi Ba
şak. Yok.
Y. T. P. adına Sayın Azmi Erdoğan. Yok.
C!. U. P. adına Sayın Osman Alişiroğlu. Yok.
Başka söz istiyen yoktur. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, usul hak
kında bir noktaya temas etmek zaruretim duyu
yorum. Sayıştay bütçesi iki sene evvel müzakere
edilirken Sayıştay Başkanlığı denmedi, Sayıştay
Bütçesi dendi. Halbuki bu sefer Sayıştay Baş
kanlığı diye konmuştur. Danıştay da bu şekilde
konmuştur. Bu hususu Bütçe Komisyonunun na
zarı dikkate almasını istirham ediyorum.

Cari harcamalar

11.000

Liırıa

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

Bu mevzuda başka söz istiyen, yani Riyaseti
Cumhur bütçesi hakkında başka söz istiyen?..
Yok.
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kaibul. edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir.

['yollum
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BıöJiüm

55 000

12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

— 112
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Dörtlüm

Liırıa

13.000

998 390'

Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler..,
Etmiyenler... Kabıü edilmiş
tir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

6 500

96 500

(A/3) Sermaye teşMli ve transfer harcamaları
35.000

Sosyal transferler
BA'ŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul, edilmiş
tir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
D)

72 615

1 149

Anayasa Mahkeme d Bütçesi :

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesi
üzerinde söz istiyen arkadaşlar: A. P. Grupu
adına Osman Saim Sarıgöllü, Y.T.P. Grupu adı
na Azmi Erdoğan, C. II. P. Grupu adına Emin
Aear, O.K.M.P. Grupu adına Sadık Artukmaç ko
nuşacaklardır. Sayın Sarıgöllü? Yok. Sayın Az
mi Erdoğan?. Yok. Sayın Emin Açar, buyurun
efendim.
O. H. P. SENATO GRUPU ADTNA EMÎN
ACAR (Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem
arkadaşlarım;
Anayasa Mahkemesi bütçesinin görüşüldüğü
şu anda, C. H. P. Senato Grupu adına görüşleri
mizi arz etmeden evvel; Anayasamızın, Anayasa
Mahkemesinin tarzı teşekkülü hakkındaki 145 nci
ve vazife ve salâhiyetleri hakkındaki 57 nci, 140
ncı, 142 nci, 149 ncu, 1.51 nci ve 1.52 nci madde
leri hükümleri tetkik Duyurulduğu takdirde; bu
muazzam müessesenin âdeta bir güneş olduğunu;
Devletimiz, demokrasimiz, iç ve dış itibarımız, hü
lâsa Devlet olma şeref ve haysiyeti ile mütenasip
yaşama hak ve salâhiyetlerimiz için teminatımız,
kâbemiz Anayasa Mahkemesine, Muhterem Baş-
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kan ve muhterem üyelerine bütün arkadaşlarım
ve şahsım namına, bugün, bu kürsüden, sonsuz
hürmet ve minnetlerimizi ve keza bendenize Ana
yasa Mahkemesinin bütçesi hakkında grup adına
konuşma vazifesini veren C. H. P. li kıymetli ar
kadaşlarıma şükranlarımı, arz ederim.
Muhterem arkadaşlarım; 1964 yılı Bütçe ka
nun tasarısı ile Anayasa Mahkemesine ödenek ola
rak 2 748 672 T. L. teklif edilmiştir. Bu miktar
1963 malî yılı bütçesine nazaran 96 681 T. L.
noksandır. Bunun izahı gerekçede yapılmıştır.
Metin hepinizce malûm olduğu cihetle ve yüksek
huzurunuzu fazla işgal etmemek maksadiyle; tah
sisatın bölüm ve maddeleri üzerinde durmıyaeağım. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki Ana
yasa Mahkemesine ne kadar çok tahsisat ayrılsa,
yerinde olur. Bu görüşüme bütün arkadaşlarımın
iştirak edeceklerinden eminim.
Anayasa Mahkemesinin tahtı işgalinde bulu
nan bina için senevi 329 550 T. L. bedeli icar
olarak ödenmektedir. 1963 yılı bütçesi raporte
edilirken, Yüksek Hâkimler Kurulunun da isti
car edeceği mecur bedeli nazara alınarak bir bina
inşası düşünülmüş ise ne; Devlet yatırımlarının
istihsali artıran sahalarda olmasının zarureti ve
bu kabil kira ödemelerinin muayyen bir nisbetinin âmme geliri olarak tahsil edilmekte olduğu
ve gayrimenkul bakım ve tamir masraflarının
bütçe sarfiyatı mevzuu olmamasının faydası dü
şünülerek; 1964 yılı bütçe teklifinde müstakil bir
bina inşa etme hususundaki mülâhazalara iştirak
edilememiştir.
Yüksek Mahkemenin kuruluşu ve muhakeme
usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 20 nci M.
ve Anayasamızın 57., 140., 142., 149 ncu ve 150
nei M. hükümlerine göre işe başladığı 28.8.1962
tarihinden 10 . 12 . 1963 tarihine kadar gelen :
A)
495
413
82

İptal dâvalarının sayısı :
olup, bunlardan
karara bağlanmış
dâva dosyası da 10.12.1963 yılına devre
dilmiştir.

B) Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvaların
sayısı ise :
145 olup, bunlardan
129 karara bağlanmış
16 dâva dosyası da 10 . 12 . 1963 yılma
devredilmiştir.
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Yüksek Mahkemenin kanun maddelerine mü- ;
Halk içinde muteber bir nesne yok' Devlet gitaallik iptal kararlan, Kesim Gazete-il o yayınlan
mış olduğu ve bu münasebetle malûmunuz bulun
Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
duğu cihetle, bunları burada ayrı ayrı tekrar etDarbımeseline müsteniden diyoruz ki :
miyeceğim.
İnsan sıhhat nefesiyle,
Devlet Anayasa Mahkemesiyle yaşar! Hürmet
Muhterem arkadaşlarım; 1063 yılı bütçesi gö
lerimle. (Alkışlar)
rüşülürken bazı arkadaşlarımızın Anayasa Mahke
mesi muhakeme salonunun küçük ve kifayetsiz ol
BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü;
duğundan bahsettikleri malûmunuzdur. Bende
ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA OSMAN
niz pek Sayın Başkanla görüştüm, muhakeme
!SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —Muhterem Bakan
salonunun kifayet ettiğini söylediler. Aneak şah
Muhterem O. Senatosu üyeleri, bütçesi görüşül
si yörüşüme yöre muhakeme salonunun ve kat ba
mekte olan Anayasa Mahkemesi hepimizin ma
samaklarının halısı yoktur. Zemini betondur. Bö
lûmu olduğu gibi, bugünkü, Anayasamızın getir
lüm: 13.000, madde 13.130 tetkik edildiği takdir
miş olduğu yeni bir müessesedir. Bu müessesenin
de; döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri için
yetkileri Anayasada yer aldığı şekle göre
123 800 T. L. noksaıtiyle 10 000 T. L. ödenek
diğer ıinemleketlerdekine nazaran biraz farklı
konmuştur. Muhakeme salonu ve - kat basamakları
bulunmaktadır. Teşriî organla, adlî ve idari or
iein halı ödeneği olarak L>0 000 T. L. teklif hak
ganların ayrıldığı Anayasamızda gönlümüz
kında Yüksek Başkanlığa bir örn erge veriyorum.
isterdi ki, Anayasa Mahkemesi teşriî organın,
Bütün arkadaşlarımın ittifakla kabul edecekleri
çıkarmış olduğu kararları iptal yetkisine sa
ni sanırım.
hip bulunmasın. Kanunların iptalinde bütün
kaza mercilerine hakiki yetkiyi vermek, kuv
Pek muhterem arkadaşlarım; yüksek müsaade
vetlerin yekdiğerine bir nevi müdahalesi şek
lerinizle protokol mevzuuna temas etmek istiyo
linde mütalâa edilmektedir. Anayasa Mahke
rum. Anayasa Mahkemesi Reisine protokolde
mesi bir kanunu Anayasaya aykırıdır tüye tet(Reisicumhur, Senato Başkanı, Meclis Başkanı,
kika aldığı zaman, o kanun, kanun vasıfla
Başvekil, Anayasa Mahkemesi Başkanı) 5 nei ola
rım taşır ama tatbik kabiliyetini kaybeder. Fa
rak yer verilmiş iken, bâzı lıallerde bu sıra dahi
kat iki kuvvet arasındaki ihtilâf unsuru bu su
ihlâl edilmiştir. Sadece Anayasamızın 147 M. si
tetkik buyurulduğu takdirde, görülür ki, Anayasa
retle giderilmiş olurdu.
Mahkemesi: T. B. M. M. nee çıkarılan kanunla
Tatbikatta ne gibi aksaklık doğuracağını dü
rın, T. B. M. M. İçtüzüklerinin Anayasaya uy
şünüp
bunu henüz mütalâa etmek imkânına
gunluğunu denetler. Cumhurbaşkanını, Bakanlar
sahip
değiliz.
Anayasa Maili kemesinin memleke
Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî
timizde
yeni
vücut bulması hakikaten kanun
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay
lar
bakımından,
haklar, insan, hakları ve Ana
Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını,
yasa bakımından büyük bir teminat getirmiş
Başkaııunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısı
bulunmaktadır ki, bu Anayasamızın yeni ve ye
nı ve kendi üyelerini, görevleriyle ilgili suçlardan
rinde* müesseselerden bir tanesidir. Anayasa
dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa
Mahkemesinin vücudu ile Anayasanın tâyin -et
ile verilen diğer görevleri yerine getirir. Binaena
tiği müddetler içinde görüyoruz ki, Anayasaya.
leyh Anayasamızın sadece 147 nci maddesi ve hu
aykırı olan birçok kanunlar, gerek evvelden
susiyle İngiltere Kraliçesinin geziye çıkıp Ana
çıkmış gerek son çıkmış olanların
iptaline
yasa Mahkemesi binasına, yani sarayına, yaklaştı
gidilmek suretiyle, memlekette Anayasanın
ğı bir sırada, arabasından inip yürüyerek ilerle
ölçüsü ve Anayasa yetkisinin değeri bakımın
mesi, saray hizasına geldiği zaman cephe alıp se
dan, bu kanunlar kaldırılmış bulunmaktadır.
lâmlaması, dönüşünü yapıp uzaklaştıktan sonra
Bu da teşriî organın daima Anayasayı nazarı
tekrar arabasına binmesi ve gezisine devam etme
itibara alarak, Anayasanın hükümlerini göz
si ananesi nazara alındığı takdirde, protokolde
Önünde bulundurarak, çıkaracağı kanunlar üze
Anayasa Mahkemesi Başkanının yeri Reisicum
rinde
daima Anavasa ile bağlı bulunduğunu gözhurdan sonra olmalıdır kanaatindeyiz.
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den uzak tutmamasını temin etmektedir. Gönül
isterdi ki, bütçe tasarısında Anayasa ile ilgili
birtakım 'dosyaların
tadadedilidiği, yer si
diği görülsün. Hernekadar Anayasa xMalıkemes'
fertlerden ziyade mevzuatla, kanunlarla ilgili
ise de, dalayısiyle fertlerle ilgili birtakım dos
yaların hütçe mevzuunda ve bütçe tasarısın
da yer alması iktiza ettiği kanaatindeyiz. Biz
Adalet Partisi olarak Anayasa Mahkemesinin
gelişimini, bir müessese olarak vücudunu eanü
gonüldeil ârzülıyan, takdirle karşılıyan
bir
partiyiz. Bu Anayasa müessesesinin kuruluşuiıü temiheîı getirilen Anayasa Mahkemesinin
işleyişi hakkındaki kanun dolayısiyle dermeyan ettiğimiz gibiy raportörler ve yardımcıları
kadrolarının Daniş'tay ve üniversitelerde hiz
metlilerin ise Anayasa Mahkemesinde olması
nın faydadan
ziyade
zararlı
olduğuna
kaani bulunmaktayız.
Ünivesite
kadrola
rında
bulunan zevatın
Anayasa Mahkeme
sinde vazifeli bulunması Anayasa Mahkeme
sinde kendilerinin terfileri, tefeyyüzleri ve bun
ların bu mahkemede çalışmaları ve alacakları
plivan itibariyle kadrosunda bulunduğu mües
sese ile burada bir karışıklık meydana getirdiği
kanaatindeyiz.
Gönlümüz isterdi ki, bu kadrolar tamamen
Anayasa Mahkemesi kadrosu içinde görülsün
ve Anayasa Mahkemesi müstakil kendi bün
yesi içinde hiçbir suretle diğer müesseselerle
kadro bakımından ilgisi bulunmaksızın rahat
rahat çalışabilsin.
Anayasa Mahkemesinin memleketimize ge
tirdiği ikinci iyi taraf da mahkemelerin, bu
mevzuda, Anayasayı, ön plâna almasını temin
etmiş oluyor. Bundan evvel Anayasamızda
hâkimler, çıkmış veya çıkarılacak, kanunların
Anayasaya mugayeretlerini tetkik edememekte
idiler, istisna kabilinden bâzı kararlar veril
mişse de Temyiz umumi Heyetinin ve Danış
tay'ın aldığı kararlarla mahkemelerin bir ka
nunun Anayasaya mugayeretini tetkika yetkili
olmadığı neticesine varılmıştır. Binanenaleyh,
Anayasa Mahkemesinin kurul m asiyi e, bir ka
nun hükmünün Anayasaya aykırılığı hususu
iddia 'edildiği takdirde mahkemelerce bu id
dianın nazarı itibara alınması mümkün olabil
mektedir. Bu itibarla, Anayasanın getirdiği
hak', hukuk, hürriyet ye müesseselerin, evvelâ
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çıkacak kanunlarda göz önüne alınmasını,
sonra Anayasa hükümleri çerçevesinde çıkmış
kanunlardaki Anayasaya
aykırı hususların
mahkemede tetkik 'edilmesini, hakikaten ileri
ve yerinde bir müessesese olarak mütalâa ve
kabul etmekteyiz. Bir müessese olarak mütalâa
ve kabul etmekteyiz. Bütçede, Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile bunların ihti
yaçlarına aidolan kısımlar yer almış ise de
bunların icra organı tarafından bu bütçenin
infazını temin eden organ tarafından, nazarı
itibara alınarak bütçeye konan tahsilatla bu
ihtiyaçların yerine getirilmesinde çok dikkatli
ve titiz davranması lüzumuna işaret 'etmek
teyiz. Biraz evvel arkadaşımın bahsettiği gibi
Anayasa Mahkemesi; bu memlekette, Anayasa
ve hükümleri payidar olduğu müddetçe mem
lekete hayırlı hizmetler verecektir. Bu bütçe
nin memlekete hayırlı olmasını Adalet Partisi
adına temenni ederim. Saygılarımı arz ederim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Sadık Artııknıaç (yok
sesleri, geliyor sesleri)
Sayın Ağıınaslı.
NİYAZİ AĞIIJNASKI (Ankara) — Va/. geç
tim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu
yurunuz Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANİ S Kİ) AT ÇUMRALİ
CKonya) — Muhterem Başkan, pek değerli arka
daşlar, Anayasanın 145 ve müteakip maddele
riyle kuruluş, görev ve yetkileri, .yargılama ve
çalışma usulleri tesbit edilmiş bulunan Anaya
sa Mahkememizin, 44 sayılı Kanunla kurulduğu
ve çalışma usullerini düzenliyen tüzüğü 30 Ağus
tos 1962 tarihinde yayınlanarak göreve baş
ladığı Yüksel-; Senatonun malûmudur.
1962 ve 196)1 yıllarında bu Yüksek Adalet
müessesesinin faaliyetlerini ayrı ayrı zikretme
ye lüzum görmüyorum. Yalnız bunlar arasında
çıkış sırasına göre Avukatlık Kanununun 114
ncü maddesinin ikinci fıkrası, 1580 sayılı be
lediyeler kanununun 5.'j ncü maddesi, C. II. P.
nin haksız iktisapları hakkındaki 6i95 sayılı
Kanunun tümü, Gayrimenkul kiraları hakkın
daki 6570 sayılı Kanunun 2 ve '•], Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki 6791 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin (F) bendinin 14 ncü
maddesinin 6 sayılı bendinin ve 12 nci madde-
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sinin (U) bendine ilişkin h ü k m ü n ü n , 54o4 Sa
y d ı T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Emekli Sandığı Ka
n u n u n u n 39 neu maddesinin (B) fıkrasının son
bendinin, 45 saydı Yüksek H a k i m l e r
Kurulu
Kanununun
44, 66, 97/1 nei
maddelerinin
iptallerine ait k a r a r l a r , diğer k a r a r l a r l a birlikte
h u k u k nizamını ve kişisel hakların
korunması
b a k ı m ı n d a n özellik t a ş ı m a k t a d ı r l a r . Şimdi ar
kadaşlarım t a r a f ı n d a n dermeyan edilen mütalâ
alara keza bir iki cümle ile arzı cevap etmek is
terim.

B A Ş K A N — Soru v a r efendim.
HİDAYET AYDINER
(Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Efendim b u r a y a yapılan
masraflar
yüzünden şikâyetler vâki olmaktadır. B u bina
da salonların kifayetsizliğinden bahsedilmekte
dir. Buraya yapılan masrafla d a h a müsait bir
bina kiralanabilir deniyor.
Böyle bir şey v a r
mıdır? B u hususta teşebbüse geçilmiş midir'.'
5 - 10 senelik kira bedeliyle bir bina yaptırılamaz mı":
A'DALKT B A K A M
SKDAT
ÇUMRALİ
(Konya) — Sayın Hidayet A y d m e r
arkadaşı
mıza şu cevabı arz edeyim k i ; A n a y a s a Mahke
memiz, Yüksek H â k i m l e r
K u r u l u ve Savcılar
Kurulu ayrı ayrı kira ile b i n a l a r t u t m u ş l a r d ı r
ve orada, vazife
görmektedirler.
Takriben
800 000 lira civarında k i r a ödemekteyiz. Bu
haliyle bu kiraların devam edip gideceğine Hü
kümetin de, Senatonuzun da, Meclisin de mü
saade etmiyeceğine k a a n i b u l u n m a k t a y ı m . Yapı
lacak şey bu üç ana müesseseyi bir bina dâhilin
de toplamak ve kendilerine h a k i k a t e n b u y u r d u 
ğunuz şekilde 8 - 10 senelik vereceğimiz asgari
bir kira ile bunların bir binaya k a v u ş t u r u l m a s ı 
nı d ü ş ü n ü y o r u z ve hassasiyetle bu ciheti t a k i b e diyorıız.

Sayın arkadaşım Bmin Açar, Anayasa Mah
kememize gittiğini Mahkeme salonunda ve mer
divenlerinde kilim görmediğini ve.bu noksanların
ikmalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu kabil
masrafları lüzumsuz ve israf mahiyetinde addet
tiği için bundan tevekkî etmiş b u l u n m a k t a d ı r ve
bu sebeple yapmamaktadır. (Alkışlar)
B u binada asansör de mevcudoldnğu için ke
za merdivenlere halı döşenmesini uygun bulma
maktadır. B u n u böylece1 arz etmek istiyorum.
Protokol işinde ilk z a m a n l a r d a ufak tefek
bâzı h a t a l a r olduğu m u h a k k a k t ı r ve gerçektir.
Zamanla düzeltilmiştir; Halen Anayasa m a h k e 
memizin bu yolda bir şikâyeti y o k t u r . Sayın ar
kadaşım Saim Sarıgöllünün Anayasa Mahkeme
sinin görevlerinde noksanlık varsa ki^, zaman el
bette gösterecektir bunların zamanla halledile
ceğini ve noksanların tesbit edilerek yeni hü
kümlerin getirileceğini tabiî addetmekteyiz. Bu
hususların bütçe t a s a r ı s ı n d a yov almasını arzu
ederdik diyor arkadaşımız. Bütçe raportörleri
nin hazırlamış oldukları raporları ne zaman
emir ederlerse h a n g i dosyayı arzu ederlerse İten
deniz dahi gösteririm. (îeçici r a p o r t ö r k a d r o s u
vardır.
B u r a y a Danıştaydaıı, Yargı t a y d a n r a p o r t ö r
alınmamıştır. Şimdiye k a d a r üniversiteden hiç
bir müracaat olmadığı için üniversite mensupla
r ı n d a n da kimse alınmamıştır.
Üniversiteden
talip olanların asistan veya doçent olması ve
b u n l a r a r a s ı n d a n seçilmeleri k a n u n
hükümleri
iktizasındandır. T ü r k Demokrasisinin ve Devlet
nizamının temel k u r u l u ş l a r ı n d a n
olan Y ü k s e k
Anayasa Mahkememiz kendisine tevdi b u y u r d u 
ğunuz işleri b ü y ü k bir hassasiyetle y ü r ü t m e k 
tedir.
Saygılarım] arz ederim.

O: 1

SIKIM A T A L A Y ( K a r s ) — Adalet B a k a n 
lığı binası altında bulunan T a p u K a d a s t r o
Umum M ü d ü r l ü ğ ü n ü n yerine bu müesseselerden
her hangi birisinin getirilmesi d ü ş ü n ü l ü y o r mu'?
ADALBT
BAKAM'
SUDA T
UUMRALI
(Devamla) — Adalet
Bakanlığı alt kısmında
bulunan ve T a p u K a d a s t r o Umum M ü d ü r l ü ğ ü
tarafından işgal edilen kısım bu Umum Müdür
lük tarafından tahliye edilmiştir. Bu bir ger
çektir. B u r a d a boş olan oda sayısı 18 dir. Vekâ
lete ait diğer b ü r o l a r d a n da. oda ilâve etmek su
retiyle Anayasa
Mahkememizin binasının bu
kısma geçmesi m ü m k ü n görülmemektedir. Du
ruşma salonu y o k t u r . Bina vekâlet olarak ya
pılmıştır. Ama Yüksek Savcılar Kuruluyla Yük
sek H â k i m l e r K u r u l u n u n b u r a y a
nakledilmesi
hususunda vekâletimiz ısrarla d u r m a k t a d ı r .
S I R R I A T A L A Y (Kars) -~ Şayet Yüksek
H â k i m l e r K u r u l u her hangi bir sebeple bu yere gelmezse, C u m h u r i y e t Senatosunun yerini iş
gal etmekte olan Devlet Plânlama
Dairesinin
o yere nakli hususunda Yüksek .lia'kanlık
bir
teşebbüste b u l u n u r l a r mı?
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ADALET BAKANI SEDAT (JU ALKALİ
(Konya) — Bu ana kadar böyle bir mevzu inti
kal etmediği için üzerinde incelemede bulun
madık. Bir temennidir, tetkik ederiz.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-.
Madde

Lira
(A/l)

Cari harcamalar

12.000

Personel giderleri
2 188 620
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

13.000

Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş-

•

525 552

0:1

D — Başbakanlık Bütçesi :
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin müzake
resine geçiyoruz. Efendim söz istiyenleri sırasiyle okuyorum. Hüseyin Kalpaklıoğlu Adalet
Partisi Grupu adına, Mehmet Ali Demir Yeni
Türkiye Partisi Grupu adına, Esat Mahmut
Kara'kurt Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na söz istediler. Bundan maada Millet Partisi
adına Ali Rıza Ulusman, Cumhuriyetçi KöyMillet Partisi adına Celâl Tevfik Karasapan
söz istemişlerdir. Bu arada Adalet Partisi Grup
Başkanından bir takrir var, deniyor ki; Başba
kanlık bütçesi için bize diğer iktidar dışı parti
lerden sonra ve Cumhuriyet Halk Partisinden
evvel söz verilmesi. Şimdi, şartla söz verilmez.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Müsaade eder misiniz efendim ben hazırım.
BAŞKAN — Buyurun,
Kalpaklıoğlu'nundur.

tir.

söz sırası

Hüseyin

, BAŞKAN — O. H. P. adına konuşan arka
daşımız burada bir artırma için takrir verecek
lerini söylemişlerdi ve takriri de verdiler fakat
geri almışlardır. Zaten Anayasaya ıı.ymamız icabeder. Bu itibarla aynen oyunuza sunuyorum.
Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edi
mi ş tir.

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA HÜ
SEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan,- Senatonun muhterem üyeleri, kıy
metli Hükümet erkânını Başvekâlet ve ona bağ
lı dairelerin bütçelerinin görüşülmesi vesilesiyle
Adalet Partisi adına grnpumuzun görüşlerini
arz ve izah etmek üzere sözlerime başlıyorum.

Madde

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bir noktayı
öğrenmek istiyorum. Diğer istatistik, .ondan
sonra tapu kadastro ve saire hakkında yine par
tiniz adına söz istemişlerdi.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HÜ
SEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ba
kanlık, Devlet Plânlama ve İstatistik. O kadar.
Ben bu üçü hakknda konuşacağım.

Lira

14.000

Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler..."
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

80 000

16.000

Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

4 500

(A/3)
36.000

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

Anayasa Mahkemesi
bitmiştir.

bütçesinin

1

görüşmesi

BAŞKAN — Devam buyurun efendim.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HÜ
SEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Bu seneki Başvekâlet bütçesi 1963 senesine rağmen
% 12,79 fazlasiyle yani rakam olarak 3 229 928
lira fazlasiyle 28 469 702 liradır ve bu artış
1964 senesinde plânlı bir yatırım için olmamış
hepsi cari harcamalar için olmuştur. Tasarrufa
riayet ettiğini söyliyen Hükümetin sanıldığı ka
dar tasarrufa riayetkar olmadığının bir delili
dir. Örtülü ödenek olarak ayrılan 3 milyon li
radan talebe ve gençlik teşekküllerinde veril
diği bütçe müzakeresine ait zabıtların tetkikin-
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den anlaşılmakladır.
Bize güre bu d o ğ r u de
ğildir. Hğer bu teşekküllere yardım, için kanu
ni imkân varsa Maliye Vekâleti bütçesinde ol
d u ğ u gibi açıkça kendilerine ne m a k s a d a u y g u n
olarak verilsin ni<;in gizli kalıyor? Örtülü öde
nekten verilmesine h a y ı r diyoruz. A r t a n .'] mil
yon liranın b ü y ü k kısmı Millî E m n i y e t bütçesin
de g ö r ü l d ü ğ ü n e göre acaba teknik personeli tak
viye ve yeni cihazların getirilmesi için midir diye
insanın aklına geliyor ama bu h u s u s t a hiçbir
sarahat yok. H ü k ü m e t t e n izahat beklemek hak
kımızdır.
Bu meyanda Devlet Plânlama Teşkilâtının
"1 DO-'') yılı bütçesinden de, h a r c a n m a d a n
kalan
.') ;>21 (i 10 liradır. Tamamı 6 688 584 lira olan
bir bütçenin yarısının harcedilmeyişi hesapsız
h a r e k e t i n bir başka misâlidir. İ l e r ne k a d a r
işbu )i .'Î21 (il0 liranın 1 110 000 lirası t a s a r r u f
için hareedilmemiştir,
denilmekte ise de. bu
m ü m k ü n ise evvelden bütçenin taziminde düşün
meli idi.
Yine bu teşkilâtın 22 kişilik münhal olan kad
rosunda bugüne k a d a r , her nedense bir tâyin
dahi yapılmamış, t a h s i s a t l a r konulmuş
öylece
1
kalmış. 'Bu kişilere ihtiyaç varsa neden tâyin
edilmezler, yoksa, neden bu k a d r o l a r ihdas edi
lir, sonradan ihtiyaç zail olmuşsa neden kad
rolar kaldırılmaz. Bunların izahı güç ve bize
göre meçhuldür.
Buna. sebebolarak raporda, aranılan vasıfta
adam kıt ve verilen ücretler de çekici değildir
denilmekte ise de bunun da cevabı gayet basit
kadro 1 100 don I 750 lira arasıdır, görülüyor
ki, verilen para az değildir, yetişmiyorsa artır
mak m ü m k ü n d ü r .
B u r a için kâfi uzman yetişemediğinden şikâ
yet edilip, sebebolarak kadrosuzluk gösterilmek
te ise de, y u k a r d a arz edildiği gibi kadrolar tâ
yin edilmeden boş t u t u l m a k t a d ı r . Teşkilâtın ka
n u n u ihtiyaca kâfi gelmiyor, kanaati bâzı çevre
lerde yaygındır, b u n u n değiştirilmesi düşünülü
yor mu?
iktisadi ve sosyal kalkınma plânları hazırla
nırken insiyatii'in ilgili dairesinden gelmesi lâ
zımken b u n u n aksi yapılmış, plânlama teşkilâtı
ilgili dairenin yerine kaim olarak inhisarcı zih
niyetle hareket etmiştir.
Plânlama teşkilâtı k u r u l u r k e n
memleketin
şartlarını iyice nazarı itibara almai'ak kifayetsiz

2 . 2 . 1964

O :1

mahdut ve ihtiyaca tanı mânasiyle salih ol mı yan
istatistiklere itibar etmenin doğru olınıyacağı ka
naatimizi muhafaza, etliğimizi, gerekli elemanın
tam mânası ile hazırlanmadığını, Devlet ve özel
sektörü ile lüzumlu ve kâfi teması y a p ı p onların
y a r d ı m ı n d a n istifade; etmenin lüzumunu t e k r a r
etmek isteriz. Memleketin ihtiyacını iyice bilmek
ve bunları esaslı suretle etiil edin organizasyonu
t a m a m l a d ı k t a n ve malî imkânları hazırlayıp kal
kınma fonu ihdas edildikten sonra bu ise giriş
mek çok daha doğru olurdu. Kaldı ki, özel rek
töre kâfi ehemmiyet verilip bilhassa gerekli im
kânların Devlet t a r a f ı n d a n temini suretiyle gös
terilecek kolaylıkla onların
piyasadan kaçması
yerine piyasaya bütün güçleri ile girmelerini
sağlamak, gerekirdi. Bu husus bize göre hâlâ da
çok ileri derecede ihmal edilmektedir. Kakal ga
ribi ş u d u r ki, plân, bunların yatırımlara iştirak
leri ile tahakkuk ettirilmek istenmektedir. Sor
mak ve öğrenmek istediğimiz ş u d u r ki; Hükümet
samimî olarak hususi sektörün plâna göre yap
ması lâzımgelen yatırımı yaptığını
süyliyebilir
mi, söyl-iyemez mi? Hususi sektör için de, onun
sermayesinin piyasadan kaçması yerine piyasaya
ve işe dönmesi için ne gibi tedbirler düşünmek
tedir? Yatırımlar için verilen p a r a n m faizi AT.
teminatı politikasında Hükümet ne gibi t edilir
ler düşünmektedir. Bu gibi iktisadi ve sosyal
şartlar içinde1 hususi sektörün umulan hizmetleri
(Plânın tahakkuku bakımından) yapması müm
k ü n olabilecek midir? Biz bu hususta haklı bir
endişe içindeyiz. Nitekim Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birli
ğinin neşriyatı bizi haklı çıkarmakta.
Halbuki
bu müessesenin kuruluşu AT ilerleyişinde bakan
ların çok kere, reye sahibolmadan, istişari ma
hiyette bu k u r u l d a bulunmaları doğru olmadığı
gibi çalışmalarda, siyasi temayüllerden uzak kal
ması gereken müessesedeki memurlarla bakanın
Yüksek Plânlama K u r u l u n d a aynı \vy hakkına
sahibolması idari meratip silsilesini de bozmak
tadır. Bakanların otoritesi kalmamakla bu yön
den de vekiller münakaşalara girmek istememek
tedirler. Plânın uygulanmasında vekâleti erdeki
plânlama üniteleri ile plânlama servisleri esas
teşkilâtia lıemalıenk çalışmadıkları sezilmekte AT
aldığımız haberlere göre vekâletler plânlamanın
uygulanmasında hayali r a k a m l a r vermek mecbu
riyetin de bırakılmaktadır. Keza vekâ! eti erde
projelerin zamanında AT matluba uygun yapıla-

— 118 —

O. Senatosu

B : 35 2 . 2 . 1964

O :1

nıayıp bâzı tedbirlerin alınmasında alâkalı ıızma- I parça Meclisten kadro ister, imkân ister ve bu
mn bulunamadığı görülmektedir. Meselâ turizm,
maksatla da ek kanunlarla karşımıza gelirler.
kooperatifçilik ve balıkçılığı süratle geliştirmek
Kimi kadro düşük maaşla çalışır, kimisi yüksek
için ilgili vekâletlerde kâfi uzman olmadığından
yevmiye ile çalışır, kimisi iyi yerde çalışır, kimisi
işler büyük nisbette aksamaktadır. Bu yüzden
daha imkânları mahdudolan yerde çalışır, kimisi
her sahadaki uygulama oranı vasfının çok düşük
tatmin edilir, kimisi edilmez, kimisi az çalışır, çok
olduğu intibaını bize vermektedir. Bu surette
para alır. Kimisi çok çalışır az para alır. Kimisi
Hükümetten, samimî olarak şunu öğrenmek isti
muntazam ve zamanında terfi eder, kimisi iki ile
yoruz. Hususi sektör ve Devlet olarak vâki yatı
üç, hattâ 4 terfi müddeti içinde bir terfi alamaz.
rımlarda plânın 1964 senesi uygulama oranı %
Hulâsa bu adaletsizlikle yıllar yılı bu kör düğü
kaçtır ve bu ııisbeti indiren sebepler nelerdir?
mü çözecek bir Hükümet beklenir, fakat heyhat
Bunda plânlama teşkilâtının kontrol eksikliği
kimse çıkmaz. Şunu kabul etmek mecburiyetin
sebebi de mevcut mudur? İktisadi Devlet Teşek
deyiz ki, Türkiye'de bir memur fazlalığı vardır.
küllerini murakabe eden Yüksek Murakabe He
Buna rağmen gelişen ve zaruri olan ziraat, eği
yeti plân işlerine göre de organize edilip kendi
tim ve tıp sahaları hariç diğer kadrolar, diğer
sahasında müşterek bir mesainin içine giremez
daireler kadrolarında senede artış % 3 te 3 tür.
mi ve bunun temini sizce mümkün görülmekte j Ve bunun önüne geçilemiyor.
midir?
110 sayılı Kanunla kurulan Devlet Personel
Yatırım babında :
Dairesinin bütün bu işleri halletmek üzere bir
Ortak Pazar Anlaşmasına göre vaz'edilen
tasarı hazırlamakta olduğunu yıllardan beri işit
prensiplerle plânlanan yatırım arasında farklar j
mekte isek de yine mevzuatımıza göre Millî Eği
vardır ve birbirini tekzibetmektedir. Bu hususun
tim ve Ziraat vekâletlerinden henüz cevap alma
halli Hükümetçe düşünülmesi icabeden bir ine- i
dığımdan tasarı Bakanlar Kuruluna getirileme
sele değil midir?
j
miştir. Bunun malî portresi ne tutmaktadır, ne
- Plânın zirai ekonomiye vermesi lâzımgclcn \
derece tatbik kabiliyeti olacaktır? Devlet bu yü
ehemmiyet kifayetsiz ve bu ıncyanda bilhassa zi- •
kün altına nasıl girecektir? İlgili müesseselere
rai mahsullerin fiyatları ve mubayaası ile kıy- j
çeşitli açılardan meselelerin hal şekli sorulmuş
mellendirilmeşinde hemen hemen hiçbir münasc- j
ve gelen cevaplara göre tasarının hazırlandığı
bet bulunmamaktadır. Bâzı mahsul mubayaaları |
istihbar edilmiştir. Hali hazırda Devlet memur
Merkez Bankasından alman kısa vadeli borçlarla
larının % 75 i bir ayda 550 liranın altında bir
yapıldığından enflâsyona yol açmaktadır. Bunun
para almakta % 8,4 ü bin ile 1 500 lira, yine
halli derhal gereken mühim bir meseledir. Tür- j
% 0,86 sı da 1 500 liranın üstünde bir bürüt
kiye'de 300 bin civarında olan memur ve hizmet
maaş almaktadır. Kurulmakta olan yeni sisteme
lilere yılda 3 milyar küsur lira para ödenip büt
göre asgari maaş 800 liradan başlayıp, 5 400 li
çenin en büyük harcamasını teşkil ederse de
raya kadar çıkacaktır ve millî gelirdeki artış da
memleketimizde yıllardan beri memur meselesi
memur maaşlarına aksettirilecektir. Değiştiril
halledilmemiş olduğu için yalnız kendilerini alâ
meli barem sistemi kabul edilmediğine göre ar
kadar edenleri değil, memurlar dışında bu iş de
tış nisbetini kanun vâzıına bırakmışlardır.
rece derece merkezi ilgilendirmekte olduğundan
üzerinde ayrıca duruyoruz. Halen Ankara'da
Tatbik edilmekte olan çeşitli kurumlara göre
merkez daireleri başta gelmek üzere birçok yön
unvan adedi genel bütçede 1 666, katma bütçede
lerde şişme, birçok yerlerde de memur kifayet
803 olarak yekûn 2 469 dur. Yeni sistemde bun
sizliği göze çarpmaktadır. Uzun bir mazisi olan
lar 20 ye indirilmektedir. Yukarda da arz ve
ve milletin işini en rahat şekilde, en kısa zaman
izah ettiğimiz gibi kadrolardaki şişkinlik tensi
da görmesi lâzımgelen memurların durumlarını
kat suretiyle giderilmek istenirse bunların mah
düzeltme, işler arasında organize çalışma temini
zuru çok büyük olur, fakat bu memlekette bunun
ve bunları bir kül halinde ele alacak olan perso- I tatbiki düşünülemez. Bir an evvel bu sistemin
nel kanunu 1950 den beri çıkarılmak istenmesine I tatbiki (D) cetvellerinin tanzimindeki keyfilik
rağmen halen tasarı tamamlanmış değildir. Bu
leri ortadan kaldırır, düşüncesindeyiz. Çünkü,
nun içindir ki, her vekâlet, her teşekkül parça I bildiğiniz gibi, (D) cetvelindeki kadroların tat-
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bikı Devlet Personel Dairesinin kadroları dışın
dadır. Bu sistemde artık yevmiyeli personel ca
lisi ırılmıyacak. Mecburi hizmet kaldırılacak, mah
rumiyet zammı yerine teşvik için tazminat veri
lecek, kadro sistemi kaldırılacak. Terfi ve tâyin
lerde imtihan esas olacak, tekaüt olan memur
Devlet dairelerinde- hiçbir suretle çabsamıyacak,
ek görevler kalkacak, temsil ödeneği ve tazmi
nat! ar maaşa eklenecek, bilhassa, haksız para alan
larla a İmi yanlar tefrik edilip işler yoluna konu
lacak denilmekte ise de bu değirmenin suyu nere
den gelecek belli değil. Temennimiz odur ki, mü
kellefin sırtına vergi yolu ile yeni kamburlar ek
lemeden yapalım.
Bu iki bahsi bitirirken son olarak şunu arz
ve izah edeyim ki, din adamlarının maaşları ve
durumlarının yeni kanunla tâyin ve tesbit edi
lip edilmediğini bilmiyoruz. Eğer bugüne kadar
teemmül edilmemişse bundan sonra düşünülsün
ve onlar da bu yeni sistemden faydalansınlar.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmaları
Kurumu :
5 yüz bin lira hiçbir esaslı araştırma ve hesa
ba dayanmadan verilmiştir. Daha envanteri ya
pılmamıştır. Hangi konuda ne yapacağı henüz
bilinmemektedir. Bunu tesbit etsinler ortaya bir
şeyler getirsinler, şunu yapacağız, bunun için şu
kadar isteriz, desinler verelim. Henüz bu ana ka
dar durumu tebellür etmemiştir. Lâboratuvarlar
kurulmuş mudur, iyi eleman meselesi halledilmiş
midir? Ne yapacaklar, Sayıştay binası için konu
lan 3 yüz bin lira da ayrıca Bilimsel Kuruma
aktarılmasına karar veriliyorsa da bugün için
bu müesseseyi, çalışması itibariyle bu parayı sarf
edecek vaziyette, göremiyoruz.
Anayasa hâkimiyeti ve hukuk devleti pren
siplerine göre keyfî idarenin kalkıp, tavassut,
iltimas ve siyasi nüfuza göre iş yapılması, fert
lerin Hükümete itimadının temini Devlet işle
rinin görülmesinde koordino çalışına, sisteminin
tatbik edilmesi lâzımdır.
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edince, hâlâ bir mefruşat israfı, otomobil sal
tanatının içinden çıkamadığımızın sebebini an
lamış oluyoruz. Yıllardır söylenir, her zaman
şikâyet, mevzuudur. Ve her bütçede lenkid edi
lir, ama ne hikmetse yine önü al ummaz.
Vergiler; yukarıda, plân bahsinde arz ve
izaha çalıştığımız gibi malî kaynak 'bulunma
dan tatbikatına gelince plânın finansmanı ga
yesi ile Hükümet zaman zaman vergi reformu
adı altında vatandaşa malî külfet yüklemekle
dir. Vergi reformu yeni vergiler değildir. Dev
letin bünyesi içinde başta gelen, ehemmiyeti
aşikâr, ıslahatın kaynağı icranın başının, yeni
bir ruh hali ve fikriyatla çalışmasını istemek
hakkımızdır. Çünkü, bu makam bakanlıklararası ahengi teminle mükelleftir. Bu ahenk ise
ancak, bu kuvvetli bir idari mekanizma ile te
min edilir. Ancak bu ahenk milyonlarca yatı
rımı temin eder. Mevcut vergilerin haksız ve
tahsili kabil olmıyan taraflarını düzeltip mü
kellefin kolaylıkla ödenmesini temin imkânını ken
disine vermektir. Yoksa işin bu cihetini kamuf
le ederek yeni ihdas etmek veya, mevcutları ço
ğaltmak değildir. Hükümet bu yeni vergilerle
bir milyon lira temin edileceğini söylemekle re
formun ne mânaya geldiğini, farkında olmadan
itiraf etmiş bulunmaktadır. Bugünkü şartlar
altında geliri artmıyan vatandaştan, çalışma ve
kazanma imkânı olmıyan vatandaştan, fazla ver
gi almaya kalkmak doğru olmadığı gibi maale
sef istenilen randımanı da verem iyecekt ir.
BAŞKAN - •- Sayın Kalpaklıoğlu biliyorsu
nuz ki, vergi, mevzuu ya umumi görüşmesinde
veyahut da. Maliye Bakanlığı bütçesinde görü
şülür.
HÜSEYİN KAhPAKldÜfîEB
(Devamla)
- Bu kadar girdim zaten.

BAŞKAN ~- Teşekkür ederim,
Devanı edin efendim.
HÜSEYİN KALPAKLICKHAT (Devamla)
— Sayın Hükümet çok. iyi bilmektedir iki, 10!)
Kron senelerde vazife mesuliyeti hissinin zayıf
kuruşluk bir vasıtasız vergiyi tahsil edebilmek
lamış olması calibi dikkattir. Memur meselesi
için halen 05 kuruş harcamak mecburiyetinde
yanında, bir de idari reform zarureti vardır. Bu
külımıkta.dır. Sadece bu husus va!andasın ver
sayededir ki, halka, hizmet kolay, süratli, ucu/,
gi yükünün ağırlığını göstermeye kafidir.
ve zahmetsiz yapılabilir. Memurların
tarafsız
Benzine ne 'Sebeple zam yapıldığı gaz yağına
ve teminatlı olarak çalışmalarını temin etmek
niçin zam yapıldığını geçen sene izahını yapan
vazifemiz olmalıdır. B i i i çeni u 1 >ii1 ü n ü n ü t et k i kMaliye Vekili Sayın Melen'in bir sene evvelki
vazifemiz olmalıdır. Bütçenin bütününü tetkik
huzurunuzda vâki konuşmasını hatırlavıın-a,
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insan cidden düşünmek hem de çok düşünmeik ji müstakil yeri olmadığına göre Başbakanlık Büt
mecburiyetinde kalmaktadır. Emlâk Vergisi
çesinde kritiğinin yapılması lâzımgelir. Bir
nin tatbikatı ile bunun ıstırabını yaygın vatan
t'antazi olarak ve alelacele doğan bu mevzuda
daş kütlesine üzerinde tepki göstereceği ve işbu
şimdilik uzun ömürler diliyelim.
yeni vergilerin getireceği pahalılık ikarşısmda
Sayın Başkan da istical ediyor. Sözlerimi
Hükümetin attığı taşıtı yerine değmesi mümkün
kısa kesmek mecburiyetinde bulunuyorum Hemüdür? Zincirleme artan pahalılıktan sonra . pinizi hürmetle selâmlarım.
vatandaşın zaten kazançtan mahrum şu vasat
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
içinde çektiği ıstıraba yenisini eklemek bir yana,
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
Hüküm ette işbu pahalılık içinden kendini sıyıyın Adalet Partisi sözcüsü bütçenin tümü üze
ranııyarak cari 'masraf ve hizmetleri daha da
rinde uzun boylu tartışma yaptığımız konuları
pahalı yaptırmak mecburiyetinde kalıp, bütçe
maddelere geçildikten sonra tekrar dile getirmek
açığı belki de 'daha da fazlalaşaoaktır.
istedi. Yerinde midir, değil midir, o cihet Baş
kanlığı ilgilendiren bir husustur. Ve umumi
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, birinci ika
tenkidlere
bu vesile ile Maliye Bakanlığı Büt
zımı tekrar etmek istiyorum. Bunların Başba
çesinde
gereken
cevabı vereceğim. Yalnız bir
kanlık Bütçesi ile alâkası yoktur.
nokta
zihinlerde
iz bırakabilir. O bakımdan
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU
(Devamla)
hemen onu tashih edeyim. 100 kuruşıluş vası
— Sayın Başkan, bize göre Başbakanlık her
tasız
vergi almak için 68 kuruşluk masraf yap
şeyin başıdır. Vergilerle ilgilidir, plânla ilgili
tığımızı
izah ^ettiler. Bu külliyen yanlıştır. Ger
dir, her şeyle ilgilidir.
çeğe hiçbir tarafı uymamaktadır. Bunu arz
BAŞKAN — Sizinle de ilgilidir, benimle de
etmek isterim.
ilgilidir. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla)
Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMEIT ALÎ
— Sözlerimi zaten bitiriyorum. Onun için insiDEMİR (Tunceli) — 'Sayın Başkan, sayın, se
yatif.i bana bırakınız, bir sayfalık bir şey kal
natörler, sayın Hükümet erkânı, Y. T. P. Se
dı.
nato Grupunun Başbakanlık Bütçesi üzerinde
Duyduğumuzla göre vergiler kâr haddi üze
ki görüş, kanaat ve temennilerini arz etmek
rinden almacakmış, sabit bir kâr haddi ancak
üzere söz almış bulunuyorum.
kâğıt üzerindedir. Tatbikatta icabında tüccar
Muhterem •arkadaşlar; Başbakanlık kendi
malını sermayesine bazan hattâ zararına vermek
sine bağlı bütün bakanlıklarnn topyekûn vazi
mecburiyetinde kalmaktadır.
fe ve mesuliyetlerini bünyesinde toplamış ol
Alınan vergiler de ilân edilecekmiş. Bunun
ması hasebiyle vatandaş gözünde en fazla dik
ticari itibarı nasıl bozacağı, piyasa ve bankala
kati çeken ve hattı harekâtında bir o kadar iti
rın endişelenip iflâsların çoğalacağı düşünülme
na istiyen bir teşkilâttır. Bu itibarla Başbakan
den bu vaziyeti anlamak mümkün değildir.
lığın Devlet bünyesindeki bilûmum kuruluşlar
İhracatı teşvik için çareler düşünmek, sana
dan daha itinalı çalışması, vatandaşla temayicilere verilen krediler üzerinde tüccara kolayisında âzami dikkat ve sadakati göstermesi ge
bk gösterip imkânlar (hazırlamak, varidatı, bu
rekmektedir. Gelmiş geçmiş hükümetlerin va
işlerin artmasından çoğaltmayı hesabetmek ye
tandaş na>zarındaki ehemmiyet ve itibar dere
line, Hükümet her zam'an kolay yolu her neden
celeri dikkate alındığı takdirde bu izahın lü
ce tercih etmektedir.
zumu daha da sarahat kesbeder kanaatindeyiz.
Anayasaya göre Genelkurmay Başkanının
Filhakika; eğer vatandaşın Hükümete karşı
yetki ve vazifelerine ait kanunun çıkması mec
olan güven hissi sarsılmışısa, vatandaş temsil
buriyetini unutmuş görünen Hükümete tekrar
cilerinden umduğunu bulamıyorsa, Parlâmen
hatırlatıyoruz. Her bütçede vâki tenkidlere
toda vatandaşın hissiyatına gereği kadar ter
karşı getiriyoruz, getireceğiz demişlerdi, 'acaba
cüman olunamıyorsa ve memlekette yerleşme
bu sefer ne diyecekler.?
sini, kökleşmesini ve devamını arzuladığımız
demokratik rejim için gerekli ortam sağlana
Köy Bakanlığının teşkilâtı olmadığı gibi bir
mıyorsa, bundan Parlâmentonun üyeleri ayrı
teşkilât kanunu da yok. Ve böylece bütçede
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ayrı soruımlu iseler de, birinci derecede sorum- I maaş, ücret ve tabi oldukları rejimleri ıslah
lu olan [Başbakanlıktır, vatandaş haklı olarak
ile memurları verimli çalışmaya sevk edecek
bunu böyle kabul etmektedir.
rasyonel esasları muhtevi kanun tasarısının
Meclise şevkini şükranla karşılamaktayız. Te
Muhterem arkadaşlar; her şeyden önce parmennimiz bu tasarının Hükümetle komisyonlar
tizaınea idareye bu memlekette artık bir son
arasındaki dolaşmadan ve kadük duruma düşü
verilmelidir. •Vatandaşın yarınına itimat ve
rülmeden devresi içerisinde kanunbışimasıdır.
umutla bakabilmesi sağlanmalı, kilit noktası
hüviyetini haiz makam ve makam sahipleri tiBurada, bir iki cümle ile şu hususa da te
minat altında bulundurulmalıdiır. Bakanlar,
mas etmek isteriz : Her türlü siyasi görüş ve
hattâ Başbakan değişse bile - değişecektir, de
düşüncelerden, çeşitli baskılardan uzak idare
ğişmektedir - müsteşarlar, şenel müdürler ve
ciliğin bütün problem ve dâvalarını kavramış,
benzeri yüksek mevki sahipleri olur olmaz se
benimsemiş salâhiyet hududunun mesuliyet de
beplerle sık sık değiştirilin emelidir.
recesini bilen yarınından emin memuru yetiş
En önemli olarak da vatandaşın Hükümetle.
tiren memleketlerde ne Hükümet buhranları,
temasında ona âzami kolaylık sağlanmalı, «bu
ne de bu buhranların uzaması âmme hizmetini
gün git, yarın 'gel» parolası tarihe terk edil
zerre kadar aksatmamaktadır. Bunda muvaf
melidir. Bütün bu hususlar temin edildiği tak
fak olduğumuz gün başaraımıyaeağırnız tek bir
dirdedir ki, Hükümet ve onun Başkanı olan
iş kal m ıyacak demektir.
Başbakanlık görevini ancak tam olarak yapmış
Muhterem
arkadaşlar; Bakanlar
Kurulu,
olabilir.
Başbakanlık ve Bakanlıkların birer Anayasa OT'Muhterem arkadaşlar; siyasi görüş ve dü
ıganı olmaları hasebiyle bunlar arasındaki ahenk
şünceleri ne olursa olsun, vatandaşlar idari ci
ve işbirliğini sağlamak mükellefiyeti Başbakana
haz karşısında eşit muamele görmelidir. Âmme
terettübetmektedir.
hizmetinin ifası ile görevli kimselerin tâyin,
Böyle bir mesuliyeti deruhde eden makam,
nakil ve terfii erinde siyasi mülâhaza ve görüş
bu gün kuruluş gayesinden uzak kalan, bağlayı
ler hâkim olmamalıdır. En basit nakil ve tâ
cı hirçok kanun ve mevzuattan dolayı hizmet
yin muameleleri üzerine parti himayesi kanat
yapmaktan yoksun müessese ve kuruluşların üze
gererse, orada huzur ve adaletin mevcudiyetin
rine. ciddî olarak eğilme zorundadır. Bu mües
den bahsedilemez.
sese ve teşekküllerin vazifelerini güçleştiren ka
Öte yandan idareye karşı şu veya bu sebep
nunları, mevzuatlar] ıslâh etmeli veya değiştir
lerle itimadı zedeleme vatandaşı bu cihaza
melidir. Bunlar değiştirilmedikçe Hükümet prog
karşı ısındırmak yolları aranmalıdır. Vatan
ramında yer alan uzun ve kısa vadeli hususlar
daşın işi 'sürüncemede bırakılmamalıdır. Bâzı
yalnız Hükümet programının sayfalarında yer
olaylar karşısında vatandaşın kanuni hakla
almakta öteye gidemiyecektir. Temennimiz Hü
rını aramaktan dahi vazgeçtiği bir vakıa, bir
kümet programında yer alan hususların sadece
gerçektir.
sayfalar üzerinde kalmamasıdır.
Muhterem arkadaşlar; milletçe tahakkuku- I
Muhterem arkadaşlar; Başbakanlık bütçesi
mı îgönülden arzuladığımız iktisadi ve sosyal
üzerindeki
görüş ve temennilerime şu iki hu
kalkınma, istenildiği kadar plân ve programa
susa
da
birkaç
cümle İle temas etmek suretiyle
istinadetsin, kütlenin hizmetinde bulunan cihaz
son vereceğim.
da idari bir reform yapılmadıkça, halen tat
bik edilmekte olan maaş ve yevmiyeler ara
Ayrı ayrı zamanlarda kabul edilen kanun
sındaki uçurumlar kaldırılmadıkça, tek keli
larla Türkiye Orta-Hûğu Âmme Enstitüsü, Dev
me ile sosyal adalet düzeni kurulmadıkça, plâ
let Personel Dairesi, Millî Savunma Yüksek Ku
nın başarıya ulaşmasını tahmin etmek güç
rulu ve Atom Enerjisi Komisyonu ayrı birer
olur. Bu düzenin kurulacağını 160 sayılı Ka
ünite olarak Başbakanlık bünyesinde vazife gör
nunla Başbakanlığa bağlı olarak vazife gören
mektedirler. Matlûbolan her gün yeni bir mües
Personel Dairesinden beklemekteyiz. 1952 yı
sesenin kurulması değil, fakat kurulan müesse
lından beri sözü edilen Devlet sektörü ile çe
selerin verimli işliye'bilmesi ve iyi bir çalışma
şitli âmme hiznıetlerinde görevli personelin | düzenine kavuşturulmasıdır. Bu düzen noksan-
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sız olarak çıkarılacak kanunlarla, hazırlanacak
tüzük ve talimatlarla mümkün olabilecektir.
Halbuki, Başbakanlığa bağlı bu müesseseleri bu
gün için hütün bunlardan yoksun görmekteyiz.
İkinci hususa gelince; muhterem Parlâmento
Üyelerinin, efkârı umumiyenin ve muhterem ha
smımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bu ikin
ci husus, resmî arabaların kullanış şekli ile ilgi
lidir. Gönderilen tamimler, çıkarılan kanunlar
resmî arabaların hususi işlerde kullanılmasına
mâni olamamıştır. Arabaların bir kenarında
«Resmî Hizmete Mahsustur» cümlesinin yazıl
masının, onların hususi hizmetlerden kurtarılabilmesine kâfi .gelmemektedir. Mesai saatleri dı
şında yapılacak kısa bir kontrol hu iddialarımızı
ispata kâfi gelecektir kanaatindeyiz.
Muhterem arkadaşlar; bir mütefekkirimiz der
ki; «Bu fanide derdin sayısı namütenahi, dâva
sı da bir o kadardır» gerçekten öyledir. Bu dün
yada devasır dert yok da, derde deva olabilecek
insan azdır. Öyle sanıyoruz ki, dünyadaki dert
lerin çoğunluğunun Türkiye'de toplanmış olma
sına karşılık, derde deva 'bulabilecek insanların
azınlığı yine Türkiye'de yaratılmıştır.
Muhterem arkadaşlar; bu 'ine mi e'k et in önemli
problemlerinden biri de yıllar yılı sürüncemede
kalan antidemokratik kanunlar meselesidir. Hu
kuk otoritelerinin antidemokratik olduğundan
ittifakla karar kıldıkları ve vatandaşa çok pa
halıya mal olan antidemokratik kanunların hâ
lâ ve bütün muhalefetlere rağmen yürürlükte ol
duğu bir vakıa ve gerçektir... Bugün için sayı
ları sayılmıyacak, az dahi olsa, bu kanunlar yü
rürlükte 'bulunduğu müddetçe vatandaşın bu yol
daki ısdırahınm bitmesine imkân olmıyacaktır.
Muhalefet saflarında antidemokratik kanunların
mevcudiyetinden mustarip ve müşteki olanlar
bugün iktidarda iken geçmişteki hataları tek
rarlarlarsa samimiyetlerinden şüphe etmek icabeder.
Muhterem arkadaşlar; bu kürsüde konuşan
bütün .arkadaşlarımın gerek »parti grupları ve
gerekse şahısları adına temas ettikleri önemli
konulardan biri de Türkiye'deki memur kadro
sunun şişkinliği ve kadronun özellikle merkeze
münhasır bırakılışıdır. Hakkâri'de yahut Çemiş
kezek'de ki hir daire âmirinin yalnızlığına, hattâ
'hademesizliğine karşılık, başka şehirlerde yarını
saatte yapılacak işler için birkaç memurun bir-
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den görevlendirilmesi biliıınıezki ne dereceye ka
dar doğrudur.
Muhterem arkadaşlar; imkânların mevcudiye
tine rağmen devası 'bulunmayan dert çok olun
ca yaralara neşter vurmak bile insanları endi
şeye sevk eder. Muhakkak olan şudur ki, yalnız
memur kadrosu değil, memur kadrosundaki den
gesizlik değil, fakat bu memlekette kalkınmayı
köstekliyen topyekûn bir dengesizlik vardır. Bu
şümullü dengesizlik önlenip de her alanda den
ge sağlanmadığı müddetçe, yani istanbul'un Beyoğlu semti ile Hakkâri'nin Şemdinli kazası aynı
açıdan mütalâa edilmedikçe bu memlekette kal
kınmadan bahsetmek hayalden öteye gidemez ve
bu takdirde Başbakanlık yönetici görevini tam
olarak ifa etmiş sayılamaz.
Muhterem arkadaşlar; Bütçedeki rakamlar
ne olursa olsun; Baş'bakanlık, kendisine bağlı ba
kanlıklar arasında iyi bir koordinasyon kurma
dıkça, Başkent'teki Başbakanın kendisinde Ki1 isteki gümrük memuruna varıncaya kadar her
kademeden vatandaş arasında tam bir tesanüt
sağlanmadıkça, topyekûn Türk Milletinin tüken
mez enerjisi lâyık olduğu şekilde değerlendiril
medikçe ve vatandaşı hayatından usandıran kır
tasiyeciliğe kesin olarak son verilmedikçe bu mem
lekette [Başbakanlık görevini yapmış addedile
mez.
Muhterem arkadaşlar; Yüksek huzurlarınız
da Y. T. P. Senato Clrupıı olarak, memleketi
mizde demokratik rejimin yerleştirilmesi ve Bü
yük Türk Milletinin çoğunluğuyla kabul olunan
Anayasamızın bütün organlarının memlekette
hâkim kılınması konularında iktidar hükümetle
rinin daima yanıbaşmda olduğumuzu ve hükü
metlerin en imanlı desteği 'bu konuda grupumıızdan göreceklerini huzurlarınızda ifade etmekten
şeref duyarız.
Hükümete başarılar diler, Başbakanlık bütçe
sinin millete hayırlı olmasını temenni eder, he
pimizi grupum adına saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Esat Mafhmut Kaırakurt,
C E P . Grrupu adına.
C.H.P. GRUPII ADINA EBAT MAHMUT
KARAKURT (Urfa) — Muihterem arkadaşlar;
iç ve dışta memleketin genel siyasetini idare
etmek, Bakaıhlıklararası iş "birliğini sağlıyarak,
memleketin idaresini, sağlam, esaslar üzerinde
yürütmek, huzur ve asayişin temininde Mecli-
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Birbirine zıt iki siyasi bölüme ayrılmış bir
se karşı muhatabolma mevkiinde bulunnıak, hu- j
halk, arkasından bir ihtilâl. Arkasından bir
lâsa bir kelime ile Anayasamıza göre, Devletin
askerî idare, onun arkasından, bu iki siyasi bö
idaresinde birinci derecede yetki sahibi olmak
lüme ayrılmış halkın, bir 1 ingiliz (Milletinin an
vasıf ve haysiyetiyle. Başbakanlık Müessesesi,
cak hazmedeceği bir hürriyet havaisi için, bera
modern Devlet idaresi mefhumunda, en mülhim
berce yaptığı serbest bir seçim, ve bu seçim ne
mevki olarak mütalâa edilmek zaruretindedir.
ticesinde beraberce kurduğu bir Hükümet. Bit
Demokrasi idaresinin Garb anlayışı ile mem
ti mi? Hayır! Sonra yine bir isyan, arkasından
leketimizde hühakkin tatbikine başlandığı tarih
ten bugüne kadar, yani şu son birkaç sene ilcin- | bir isyan dalha, Biır Hükümet buhranı, arkasın
dan bir buhran, bir buhran daha; ve nihayet
de geçen, iç ve dış siyasi olayların aded ve
bütün
bunlar yetiş miybrmuş gibi, bir de üstüne
ehemmiyeti nazarı itibara alınır ve bu vadide
korkunç
bir Kıbrıs faciası.
Hükümetçe ittihaz olunan radikal tedbirlerin,
tesir ve şümulü göz önünde tutulursa, siyasi ha
Ama bütün bunlara, hattâ üç ıgün
evvel
yatımızın istikrar ve devamında, gönüllere ümit
Mecliste, bu IMeclisin vücuda gelmesi için silâhı
verici bir gidişin, Hükümetçe sağlanmış oldu
ile aldijğı iktidarı, gönlünün rızasiyle terk ede
ğunu kabul etmek, insaflı bir düşünüşün en
rek, Türkiye'de hürriyet nizamının tesisine ça
tabiî bir ifadesi şeklinde tezahür eder.
lışan ihtilâlcilerin pervasızca hücuma uğrama
Hükümet idaresinde her şeyin, her arzu etr
larına ve hâlâ uzağı görmiyen bâzı mebusların
fiğimiz mükemmeliyette ikmal ve itmam edildi
birbirlerinin boğazlarına sarılmalarına rağmen,
ğini, milletçe bu vadide şikâyeti mucip en kü
«Demokrasi devam edecektir. Bu vaıhîm hâdi
çük bir huzursuzluk mevzuu dahi kalmadığını I seler bu elîm olaylar, demokrasi gelişmesinin
asla iddia etmiyoruz. Yalnız sadece şunu iddia
tabiî bir neticesi, demokrasiyi yürütmeye karar
ediyoruz ki, her hangi bir memleket tarihinde
vermiş azimli bir milletin yenmeye mecbur ol
bir asra sığnıyacaık, ve bir memleketi birkaç j duğu zaruretler olarak kabul edilmelidir. Yeridefa batırıp çıkaracak vüsatte binçok tehlike- I mizdeyiz, yerimizde sağlamız, ve bütün bir mil
lerle dolu idari ve siyasi olayların, kendi mem
let olarak, yürüyoruz, yürüyeceğiz» diyen bir
leketinde bir senede tasfiyesi zaırureti karşısın
Hükümet ve o Hükümeti idare eden adam, her
da kalmış, ve bunların kararla, azimle ve irade
türlü sitayişe, şükrana lâyıktır.
ile tasfiye ederek, şerefli ve itibarlı bir millet
Bizim bir millet olarak kısa bir
zamanda
topluluğu halinde, hürriyet ve demokrasi yo
yaptığımız şey, yapılacak şeylerden değildir ar
lunda, yoluna devam etmek imkânını bulmuş
kadaşlar ;
bir Hükümetin, ve o Hükümetin idaresi mesuli
Eğer bütün bu sarsıntılara, bütün bu aşıla
yetini alan Başbakanın bu hizmetlerini şükranla
maz
sanılan haillere rağmen yolumuzda buıgün
kabul etmek, bir hakseverliğin, insafın ifadesi
devam edebiliyorsak, arz ettiğim gibi bu mu
ol mak lâzımgelmez mi ?
vaffakiyetin hiç olmazsa bir parçasını olsun,
Arkadaşlar, hâdiselerin, olup bitenlerin için
'Sayın Hükümet Başkanımıza medyun olduğu
de yaşadığımız, bir Devlet idaresi
hayatında
muzu söylemek, bir hakkı ihkak
etmek olur
korkunç kelimesiyle ifade edilebilecek bu hâ
kanaatindeyim.
diseleri, günlük hayatımızın âdeta bir parçası
Personel Kanununun pek yakında müzakere
imiş gibi mütalâa etmeye alıştığımız için, ne
lerimize mevzu olacağı hakkındaki haber, hepi
büyük dâvaları atlattığımızın, ne
hudutsuz
mizi sevindirecek mahiyettedir. Nihayet memletehlikeleri yendiğimizin farkında dahi olamı
'kette alman iyi niyetli kararlar, plânlar, işler,
yoruz.
Meclislerin bu husustaki tamamlayıcı mesaileri,
Bu kadar kısa bir zamanda bir millet ola
hepsi hepsi nihayet, bunların tatbikat sahasın
rak yaptığımız şey, yapılacak şeylerden değil
daki muvaffakiyetine bağlıdır. En musip, en
dir arkadaşlar;
doğru bir karar; kötü bir tatbik neticesinde en
Uzağa gitmeye ne hacet; şu son iiki üç sene
fena bir Hükümet tasarrufu haline gelebilir.
lik siyasi hayatımzı bir tablo halinde gökleri
Binaenaleyh bu bakımdan, Hükümet hayatın
nizin önünde canlandırın;
| da memur dediğimiz sınıfın, ifa edeceği hizmet,
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ve bu hizmetteki muvaffakiyet çok mühimdir, j ciddiyetle işi ele almasını, ve behemelhal
bu
Aksi.de o nisbette vahîm olur.
mevzuu halledecek radikal teşebbüslere geçme
sini ehemmiyetle temenni ederiz.
Personel Kanununun memuru, hayatından,
istikbalinden emin bir hale getireceğine inanı
Yardımcı Bakanlıklar ihdası
meselesinin,
yoruz, bu sahada elimizden gelen her fedakâr
gün geçtikçe bir zaruret halini almakta oldu
lığı yapmaktan da çekinmiyeceğiz. Ama buna
ğunu müşahade etmekteyiz.
mukabil bizim de memur dediğimiz vatandaş
Bilhassa teşriî organın iki Meclise ayrılma
tan istediğimiz bâzı şeyler vardır. Ve bnnlarm ;. sından sonra, bu ihtiyaiÇ büsbütün kendisini his
bdhemehal temini lâzımdır.
settirmektedir.
Ciddiyet, vazifeye 'bağlılık, aldığı paranın
Bakanlar bugün bütün mesailerini, ancak
hakkını yerine getirecek bir vicdan muhasebesi,
her iki Meclisteki sorulara cevap vermek, vekâ
esaslı ve devamlı çalışma memur hayatında bir
letlerini ilgilendiren kanunları komisyonlrada
düstur olmalıdır.
ve Meclislerde takibetmek işlerine
hasretmiş
bulunmaktadır. Halbuki Bakanların asıl vazi
Halbuki itiraf etmek lâzımdır ki, halk bu
feleri, ferd olarak, m ensub oldukları
vekâlete
gün umumiyetle memur sınıfından asla mem
ait işleri tedvir, toplu 'olarak da, Devletin âli
nun değildir. Şüphesiz hepsini kasdetmiiyoruz.
menfaatlerini korumak ve siyasi gidişi tanzim
Ama bir camia içinde azmlanamıyacak bir kı
ve tâyin etmektir.
sım bu şekilde olursa, memleketin kaybı; halkın
Hükümete karşı itimatsızlığı o nisbette büyük
Bu bakımdan yardımcı Bakanlıklar ihdası
olur.
meselesinin ciddiyetle ele alınarak, bu işin bir
an evvel realize edilmesini âmme menfaati ba
•Memur kötü ise halk nazarında Hükümet ve
kımından faydalı bulmaktayız.
idare de kötü telâkki edilir.
Şunu açıkça itiraf etmek mecburiyetini duy- J
Mulhtelif partilere mensup bâzı arkadaşlar,
maktayız, son zamanlarda memleketimizde, me
.Sayın Başvekilin Devlet harcamalarında nekes
mur hayatına garip bir gevşeklik, anlaşılmaz
bir insan gibi, pek sıkı ve pek titiz hareket et
bir lâubalilik musallat olmuştur. Vazifeye karşı
tiğini, ve yavaş yaıvaş bu eli sıkılığının, diğer
bir ilgisizlik, gayriciddî bir davranış, devam
vekâletlere de sirayet ederek, onları da bu yola
sızlık, verilen emirlerin tatbikinde 'bir nevi sav
sevk etme tehlikesine mâruz bıraktığını, hal
saklama, ve bilhassa mütemadiyen
mesuliyet
buki Devlet işlerinde sadece muktesit olmak de
hissinden kaçma, âdeta Devletin idari hayatında
ğil, baızan da, cömert ve cesur olmak Mzımıgelkötü bir itiyat halini almaya başlaımiştır. Bizce I cliğini ileri sürüyor, iddialarına mesnet olarak
bu, Devlet idaresinde, korkulacak tehlikelerin
da, Sayın Başvekilin kendisinin emrine verilen
en büyüğünü teşkil etmektedir.
tahsisatı mestureyi dalhi sarf etmeyip, her sene
ıSiz gerek Meclis olarak, gerek Hükümet ola- I bu tahsisatın hemen hemen dörtte üçünü, gele
cek senelere devretmekte olduğunu beyan edi
rak, istediğiniz kadar çırpnm, istediğiniz kadar
yorlar.
gayret sarf edin, yııpranın, ittihaz ettiğiniz ted
birler, verdiğiniz kararlar, arzu edilen şekilde
Doğrudur belki; Sayın Başvekilimizin ha
tatbik sahası bulamazsa, netice daima hüsranla
yatı malûm hepimizce! Müsrif bir adam değil
bitecek, bütün bu emekler heba olup gidecek
dir; israftan asla hoşlanmaz. O huzuru, saadeti,
tir.
gençlik senelerinde dahi, israfın verdiği zevk
Memurun hayat seviyesini
yükselteceğiz,
lerde değil, aile yuvasında çotuğu çocuğu ile
elimizden gelen her türlü imkânı harcıyacağız,
geçirdiği samimî saatlerde bulmuş bir insan
ama buna mukabil memurdan da, Devlet hiz
dır.
metinde aynı nishette \ra'zife hissi, ciddiyet, ça
Dünyanın en büyük Devlet adamları dahi
lışkanlık, işe sadakat ve ehliyet aramak hak
şahsi karakterlerinin nüfuzlarından, kendilerini
kımız olacaktır.
kurtaranı amışlardır. Böyle bir insanın
şimdi,
îyi ve namuslu memurun, başımızın üstünde,
Devlet işlerinde sadece mu'ktasit olmak değil,
yeri vardır. Fakat kötüsünü de yola getirmek
cömert ve cesur olmak da lâzımdır, hükmüne
vazifemiz icabı olmalıdır. Hükümetin hu salhada i dayanılarak, milletin parasının biraz da cömert-
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•çe sarf edilmesine müsaade etmesini "beklemek,
abes olsa gerektir.
Hem ben Sayın Hükümet Başkanımızın, ken
di şahsi ve ailevi hayatını da misal göstererek,
•bir zihniyetin, evvelâ idare edenler, sonra da
edilenler tarafından benimsenmesini arzu ettiği
kanaatini taşıyorum. Meselâ ikametgâh olarak,
kendi evinde oturuyor, Hariciye köşkünün muh
teşem salonlarını, emrine talhsis
etmemiştir.
Boyası silıik, eski model küçücük bir otomobiliy
le Meclise gelip gidiyor. Devlet parasiyle alın
mış o tantanalı kadil lâklardan birini Başvekâ
lete ayırtmamiştır... Hattâ Muhterem Refikaları
Hanımefendinin herkes gibi, halkla beraher, za
man zaman Kızılay meydanında otobüs bekle
mesini de tabiî karşılıyor. Ama bütün bunların
elbette ifade ettiği bir mâna vardır.
Sayın Hükümet Başkanımız, hiıç şüphe yok
ki, hangi tah akaya memsuholursa olsun, zengin
fakir bütün Türk Milletinin, eşit şartlar altın
da, tam. bir tasarruf zihniyetiyle hareket ede
rek, kemerlerin herkes tarafından aynı zaman
da ve aynı ciddiyetle sıkılmasını istiyor.
Filhakika Türk. (Milleti, evvelâ Hükümet ola
rak, sonra da fert olarak sahih olduğu parpayı,
kazancı itina ile, ihtimam ile sarf etmeye mec
burdur ve bunu öğrenmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, bu sene biz halkın
önüne bir verigi artımı ile çıkmaya hazırlanıyo-

ÎKÎNCİ
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ruz. Bunun elbette birtakım reaksiyonları ola
caktır. Kazancından senelerden beri vermeye
alıştığı verginin bu sene biraz daha fazlasını
ödeyerek, maliye tahsil şubesinin kapısından
çıkan vatandaş, eğer kapının önünde, Maliye
Vekilini, Muhterem Refikasiylc 'beraber bir kadillâğm içinde güle konuşa geçerken görürse,
elbette ki yüzünü buruşturan
çizıgiler biraz
d ah a de rinleşecektir.,
iSaym Hükümet Başkanımızın lüksten ve is
raftan kaçma hususunda gösterdiği
titizliğin
evvelâ vekâletlere, vekâletlerden sonra en kü
çük Devlet dairelerine ve halka kadar intikal
ve sirayet etmesini temenni etmek, bir tenkid
değil bir gaye mevzuu 'olarak mütalâa edilmeli
ve ciddiyetle o sahada çalışılmalıdır.
ıSımfsız ve birbirini seven bir millet olarak
(geçinmek, yaşamak istiyorsak, bu'günkü anla
yıştaki yaşamanın şartlarını, en büyüğümüzden
başlayıp, en küçüğümüze kadar benimsemeye ve
kendimizi bu gidişe uydurmaya meehuruz. Geç
ti o eski saltanatlı, ihtişamlı günler artık...
iSaylgılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Pro'gramiımız gereğince çalışma
saatimiz dolmuştur. Saat 14.30 da toplanmak
üzere oturuma son veriyorum.
Kapanma saati ;: 13,05

OTURUM

Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana)

BAŞKAN — Başbakanlık 'bütçesinin mü
zakeresine devam ediyoruz. 'Söz sırası yeni
kurulmuş olan Millî Birlik Orap-ıı adına 'Sayın
Sami Küçük.
FİKRET TURHANCİİL (Aydın) — Tahiî
Üye Grııpudur. Millî Birlik diye bir grup
yok.

•BAŞKAN — Efendim Tabiî üyelerin hepsi
iştirak etmedikleri için, grupu teşkil edenler
kendilerine bu ismi vermişlerdir.
NRÖİP IMNlŞOdlAT (Rize) — (İrupa kinu
ler dâhildir?
BAŞKAN — Bu husustaki yakıyı ^okuyaca
ğız, efendim.
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Siz 'buyurun Sayın Küçük.
MÎLLÎ BÎRDİK GRUBU ADİNA SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan ve muhte
rem arkadaşlarım:
•Başbakanlık bütçe görüşmeleri sırasında,
birkaç konuya değinerek fikir!eriıııdlzi belirt
mek isteriz.
Reformist Hükümet :
27 Mayıs İhtilâline kadar, Ibıı memleketin
mnlhtaçolduğu hususun yalnız, çift Meclis,
Anayasa Mahkemesi, Ibâkim teminatı 'gibi siya
si konuları ihtiva eden siyasi demiokrasi veya
diğer deyimle jefersön demokrasisi olduğu ka
naati hâkim iken, '27 Mayıstan sonra, memle
ketin katı gerçekleri muvacehesinde gelişen
fikrî çalışmalar, siyasi demokrasinin, vatanda
şın iktisadi bir güce sahiholamadığı müddetçe
istenilen verimi veremiyeceği, büyük insan
kütlelerini; iktisadi 'güçleri ellerinde tutanla
rın, arzu ettikleri istikamette sevk ve idare
etikleri, bıınu önlemek için, bu büyük kütle
ye iktisadi 'güç ve (hürriyet verme lüzumu an
laşılmış 've bundan ötürü de büyük Ihalk küt
lelerinin refahını kendisine hedef ittihaz eden
demokratik rejimin sağlam temellere dayan
ması için reform (hareketlerinin zarureti kesin
olarak belirmiştir.
Hükümetin, bulgun içinde bulunduğu şart
lara rağmen, 'büyük halk kütlelerinin
refahı
için 'girişmiş bulunduğu sosyal, iktisadi ve kül
türel refomlar konusunda tuttuğu cesur, cesur
olduğu kadar güç tutumundan dolayı tebrik
etmek ister, bu ıgibi olumlu konularda kendi
lerine bütün /gücümüzle destekçi /olacağımızı
belirtmekle kıvanç duyuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Anayasanın 1(53 ncü maddesiyle teminat al
tına alman Devrim 'Kanunlarından «Tevhidi
'Tedrisat Kanunu»' ve «Türk harflerinin kabu
lü ve tatbiki Kanunu» larmdaki açık {hüküm
lere rağmen, bulgun köy ve kasabalarımızla,
büyük şehirlerin kenar malhallelerinde; felse
fesine 'milletimizi Batı uygarlık düzeyine çıkar
maya temel taşı yapmış bulunan ilköğretim dâ
vamızın aleyhine 'olarak acılan ve 'miktarları
;gün geçtikçe artan Kuran okul ve kursların
da yapılan 'öğretim yabancı bir dil olan Arapça
değil, fakat devrim kanunlariyle yasak edilen
Arap harfleriyle Türkçedir. Hemen hemen
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hiçbi rimizin çocuklarımızı ;gönderm ediğimiz
bu okul ve kurslar konusunda, Hükümeti, İh
lâl edilmekte »olan Anayasanın korunması için
vazifeye daivet etmek isteriz.
Mufhterem arkadaşlarım :
Dünyada maalesef kendi diliyle ibadetini
yapmayan galiba tek millet kaldık. Hem öyle
bir millet ki; o 'millete mensup fertlerden ay
rı dine mensub'Oİanlar, meselâ (Mardin ve Mid
yat'ta 'bulunan Hıristiyan vatandaşlarcanız,
İncili Türkçe okur ve ibadetlerini de Türkçeyaparlarken, asırlardan beri Rumca konuşma
nın verdiği itiyatla diğer bir bölgedeki soydaş
larımız da «elado kamed» demek suretiyle di
nî farizalarının Ibâızı kısmılarını Rumca yap
maktadırlar.
Atatürkçü arkadaşlarım; Büyük Atatürk
«Ülkesini ve yüksek istiklâlini korumasını bi
len bu millet, dilini de yabancı dil hâkimiyetin
den temizlemesini bilecektir» buyurmuşlardır.
Artık Atatürk'ün bu 'vasiyetini, dinî farizala
rımız], kendi öz dilimizle, araya yabancı bir dil
-olan Arapçayı koymadan, yapmanın
zamanı
gelmiştir.
Hepimizin bildiği üzere, İslâm Dininde, kul
ile Allah arasında aracı yoktur. Kuran oku
nup anlaşılsın diye Arapça olarak inzal edil
miştir. İslâm dini yalnız Araplara münhasır
ikalmıyarak cihanşümul bir din olduğuna ve
mulhtelif dilleri konuşan milletler -arasında ya
yıldığına göre, Allah'ın emrinin yerine geti
rilmesi için Kuranın okunup anlaşılmasına za
ruret vardır.
İbadetlerimizde aracı olan Arapçayı kal
dırmak ive bu büyük ilâlhi kitabı okuyarak an
lamak üzere, Türk Yurdunda, bütün öğretim
'müesseselerinde. Kur'anın yalnız Türk harf
leriyle yazılmış olarak Türkeesiniıı 'okunması
nın zaruretine inanmaktayız.
Bu arada, bütçeden de yardım edilerek ter
cüme edilmiş Kuranın Türk harfleriyle basıla
rak gayet ucuz fiyatta satışa çıkarılarak köy
lere kadar şevkinin ümidin fevkinde faydaları
olacağı kanısmdayıız, (Bunun en büyük fayda
sı, halkımızı, dini kendi çıkarma kullanmak is
ti yen yobazın tasallutundan .kurtarmak olacak
tır.
Bilimsel kurumlar :
Mufhterem arkadaşlarım; Malûm olduğu
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üzere, Kurucu Meclis deıvresinde hazırlanan ve<
fakat iba Meclisin kanunlaştırdığı «Türkiye Bi
limsel ve 'Teknik Araştırma Kurumu» uun elin
de sarih projeleri bulunmasına rağmen, Ibunlaı-ı finanse etmek üzere, Başbakanlık 'bütçesine
konulan ödenek pek cüzi idi. 'Bunu, Bütçe Ko
misyonunda teessürle karşılamıştık. Bize ka
tılan Bütçe Komisyonunun, tahsisatı artırmak
'hususundaki olumlu müdaihal esini takdirle
karşılarız.
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riıılikte kamulaştırılması ve bu kamulaşma ka
rarı alınacak sahalara hiçbir suretle inşaat ya
pılmasına müsaade edilmemesi lüzumuna ka.ani
(bulunmaktayız.
Güvenlik kurulları :
Sayın arkadaşlarım.
Üzerinde kısaca durmak istediğim diğer
bir konu da Anayasada İfadesini bulan ıMillî
Sosyal Devletimizle, bu Devlet içinde, Ana
yasa müessesesi olarak faaliyette hu] un an Gü
venlik kurullarının tutumudur.

Bu kanun tasarısı görüşülürken, Beş Yıllık
Plânın ön gördüğü 'Sosyal Bilimler "Kurumu
Hepimizin hildiği üzere, Anayasanın sos
tasarısının da, üç ay gibi kısa ıbir zamanda
yal Devlet kavramını izah eden gerekçesi: Ge
Meclise sevk edileceği, o zaman (Başbakan Yar
rekçeyi aynen okuyorum: «Modern Anayasa,
dımcısı bulunan Saym Turan Feyzioğlu tara
asgari
geçim şartlarından, sıhhi '.bakımdan,
fından vadedilmişti. Temmuz 1963 te vadeöğrenim
imkânlarından ve hele barınacağı hir
dilen hu tasarının 'bugüne kadar Meclise gele- i
konuttan
yoksun 'bir kişinin gerçek anlamda
nıeyişini üzüntü ile karşılar ve bir an evvel
hür 'olamıyacağını kabul eden zamanımızın hu
şevkini beklemekteyiz.
kuk ve siyaset ilmine ve Devlet görüşüne uy
Kıyıların kamulaştırılması :
gun olarak fertlere ve vatandaşlara sosyal 'bir
Değinmek istediğim diğer bir konuda Tür
takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf
kiye sahillerinin açıkgözler tarafından payla
halk tabakaları için refah sağlamayı kendisine
şılmasıdır. Evet arkadaşlarım; son senelerde,
vazife edinen zamanımızın Devleti (refah dev
iç turizmin 'büyük ölçüde artması, 'bâzı açıkgöz
leti), iktisadeıı zayi t olan kişileri, bilhassa işleri
lerin kıyılarımızı paylaşmalarına seheholmuş
'bakımından başkalarına t ah i 'olan işçi ve müs
tahdemleri, her türlü dar 'gelirlileri ve yoksul
ve sahillerimiz maalesef lebideryadan itilbaren
kimseleri
himaye edecektir. Bu suretle, hem
gerçek kişilerin ellerine geçmiş veya igeçmek
insan
şahsiyetine
hürmet etımek vazifesini ye
üzeredir. Bugün istanbul'dan Tekirdağ'a ka
rine getirecek, klâsik hürriyetlerin 'gerçekler
dar olan sahil hemen hemen bu duruma düş
le alay eden bir mahiyet almasına mâni 'ola
müş 'gibidir ki ıbilhassa bu 'bölgenin dış turizm
cak, hem de çalışma geniş halk talbakal arının
'bakımından hu hale düşmesinin mahzurlarına
refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için
dikkatinizi çekmek isteriz.
daha verimli olmaları hedefine de ulaşacaktır.
Muhterem, arkadaşlarım :
Gerçekten, maddi (malî ve iktisadi) imkanlar
Bugün olduğu gibi, yarın da gelecek hükü
dan, yaşama için zaruri olan gelir kaynakla
metlerin, kendilerini halkın ve çoğunluğun hiz
rından ve varlıktan mahrum olan halk tabaka
metinden. vareste kılabileceklerini! düşünmek
ları için, klâsik hürriyetler yalnız kâğıt üstün
dahi mümkün değildir. Şu hale göre, gerçek
de kalan parlak fakat boş lâflardan başka bir
kişilerin ellerine geçen ve geçecek >olan lebider
değere sahibolamaz. Nihayet şurasını da kay
yadan itibaren sahillerin, hirkaç. kişinin istifa
detmek gerekir ki, s'osyal adalete karşı kaygı
desinden ziyade, halkın hizmetine arz etmek
sız kalan devletler, toplum hayatının müfrit sol
istiyecekleri ve hu itibarla da 'buralarım ka
veya. müfrit sağ cereyanlara kapılarak totaliter
nı ulaştıracak] arı aşikârdır. Yalnıız Ibu takdir
istikamette sürüklenmesine engel (olamamakta
de, o sahillerde yapılacak yatırımlara sarf edi
dırlar. Zamanımızın medeni memleketlerinde
len millî servetler Iheha 'Oİmu'ş bulunacaktır.
hemen hemen ittifakla kendini ıgösteren tema
yül, (sosyallik) istikametindedir. Hosyal ola
Gelecekte mukadder olan bu akıbetten kur
nı uyan. demokrasi, toplum hayatının .gerçekleri
tulmanın biricik çaresinin, kıyıların kumsal
karşısında
cevherini kaybetmeye ve neticede
bitiminden itibaren, içerisine küçük 'bir şerit
yıkılmaya
maJhkûmdur»
koruluğu da alabilecek şekilde, 'belirli bir de-
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dise ile karşı karşıya gelmesini ön]iyecek yön
Dikkat buyurulsun, Anayasamıza gerekçe
de faaliyetlerini teksif etmesini, ve Ağustos
olan bu kavramlar, 27 Mayıstan evvel ağza
19*63 te yapılan ihbar ve tevkifler üzerine Dev
alınmaya cesaret edilemiyen konulardır...
Hükümetin, yeni Anayasa muvacehesinde, j let sorumlularının yaptıkları konuşmalarla, isbütün Devlet müesseselerine, onun ruıh ve lâf- j nadedilen suçların, adlî takibat sonunda vai'idolmadiği hakikati karşısında; bundan son
zma uygun olarak yön verirken, Güvenlik ku
ra bu gibi fiil <ve hareketlerde daiha teenni ve
rullarının da yeni teşkilât ve faaliyetlerine,
ihtiyatla hareket edilmesini temenni etmekten
Anayasanın temel hak olarak tanıdığı sosyal
kendimizi alamıyoruz.
Devlet, sosyal adalet, sosyal 'hak, sasyal güven
lik ve hürriyetlerin devam üzere göz önünde
Bu arada Millî İstihbarat Teşkilât (MİT)
bulundurulmasını temenni etmekten kendimi
kanununun bir an evvel çıkarılarak yürürlüğe
zi alamıyoruz.
konulması için Hükümetin olumlu gayretlerini
bekler, Başbakanlık bütçesinin hayırlı 've uğur
'Sözlerime s'on vermeden evvel, 'bilhassa 'Gü
lu olmasını temenni eder, (hepinize saygılarımı
venlik kurullarına, Devleti tam bir baskına uğ
sunarını. (Akışlar)
ratan 20/21 Mayıs hâdiseleri ^gibi diğer bir hâ
5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Tabiî üyelerden müteşekkil bir «Millî
Birlik Grupu» kurulduğuna dair adı geçen Grup
Başkanlığı tezkeresi.
/BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Se
natoda yeni kurulmuş olan bir grup hakkında,
bir arkadaşımızın isteği üzerine, malûmat arz
edeceğim. Okutuyorum, efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasanın 84 ncü C. Senatosu İçtüzüğünün
14 ncü maddesine dayanarak; Anayasanın ruh
ve ilkelerine çalışmalarına esas olan ilişikte
adları bulunan Tabiî üyelerden müteşekkil
«Millî [Birlik Grupu.»1 kurulmuştur.
Bilgilerinize sunulur.
Millî Birlik Grupu Başkanı
Tabiî Üye
Fahri 'özdilek

Not : Grııpumuza ileride katılacak üyelerin
adları ayrıca bildirilecektir.
!. —• Ersü Vehbi
. 2. — Gürsöytrak -Suphi
3. — • Karaman •Suphi
4. — Karaveliioğlu Kâmil
5. -— Küçük Sami
6. — O'Kan Sezai
7. — özdilek Fallın
8. — özjgür Selâlhattin
9. — özkaya M. Şükran
10. — Tunçka.nat Haydar
11. — Ulay Sıtkı
12. — Yıldız Ahmet
13. — Yurdakuler Muzaffer
Başkan : Fahri özdilek
İdareci Üye : Vehbi Ersü
»
» : Haydar Tunçkanat
BAŞKAN — Muvaffakiyetler dileriz.

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
BAŞKAN — Bütçe üzerinde görüşmelere
devam ediyoruz. Söz Millet Partisi topluluğu
adına Ali Rıza Ulusman'ındır.
M. P. TOPLULUĞU ADINA ALİ RIZA
ULUSMAN (Kırşehir) —- Sayın Başkan, muh
terem senatörler,
Başbakanlığın 1964 yılı bütçe tasarısının tek
nik ve klâsik tahsil ve tenkidini bir yana bıra
karak, önce daha ziyade, iç ve dış siyaset ndktai

nazarından görüş ve temennilerimizi Yüksek
Heyetinize arz etmeye çalışacağım :
Muhterem arkadaşlarım,
Anayasamızın 105 nci maddesinde veciz ifa
desini bulduğu üzere, Başbakanlık, Bakanlıklar
arasında iş birliği sağlamak ve Hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesini gözetmekle muvazzaf
ve sorumlu olan ve, malûm olduğu veçhile, Cum
hurbaşkanlığından sonra gelen yükselen bir
idare ve icra makamıdır.
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Böylece, Devletin bütün siyasi ve idari mesu
liyetini elinde bulunduran Başbakana, m er'i ka
nunlara göre, bakanlıkların kurulması* ve bakan
ların tâyini hususunda da geniş bir takdir salâ
hiyeti tanınmıştır. Hiç, şüphe yoktur ki, bu sa
lâhiyet, D evi ot işlerinin gelişmesine göre, haya
lın akışı ile muvazeneli olarak ve bu işleri lü
zumsuz pavçalamıyacak surette kullanmak üzere
Başbakana tanımış olup, mutlak ve keyfi tasar
ruflar için değildir. Binaenaleyh. Başbakan, haiz
olduğu yetkiye dayanarak, yukarda bahsedilen
öl çulcu- içinde ve Cumhurbaşkanlığın tasvibi ile,
yeni bakanlıklar ihdas edebileceği gibi mevcut
bâzı bakanlıkları birkaç Bakanlığa ayırarak bun
lara başka başka isimler de verebilir. Ancak, her
ne suretle olursa olsun, bu hal, bir bütçe mese
lesi olduğu ve Parlâmentonun murakabe vo tak
dirine bağlı bulunduğu cihetle, üzerinde durula
cak bir konudur.
Bu husus, bilhassa Devlet Bakanlıkları teş
kili mevzuu olarak, teşriî hayatımızda, yıllardan
beri münakaşa ola gelmiştir.
Ezcümle, 1959 yılı Başbakanlık bütçesi Mil
let Meclisinde müzakere edilirken, O. TT. P. Mec
lis Orupu Sayın Sözcüsü, «Devlet Vekilliği mü
essesesine, sandalyesiz vekilliklere de teması za
ruri buluyoruz. Muhalefette iken bir Devlet Ba
kanlığını bile lüzumsuz masraf telâkki ederek
tenkid edenlerin, son zamanlarda,
sandalyesiz
bakanların sayısını dörde çıkarmaları cidden ib
ret 1 e vh asıdır.
Ayrıca bugün Devlet Bakanlarının Başvekil
adına meşgul edildikleri işler bakımından huku
kî, cezai ve siyasi mesuliyetleri mevzuu da baş
lı basma bir incelik arz eder. Biz mesuliyet za
viyesinden de bu tarz ihdaslarda mahzur gör
mekteyiz.» Bu söz burada bitiyor .
Devlet Bakanlığı sayısının dörde çıkarılmış
olmasını, parti meclis grupu adına, gerçek bir
«ibret levhası» olarak tavzif eden ve bunların
ihdasını hukukî, cezai ve siyasi mesuliyetleri
açısından mahzurlu gördüklerini boyan etmiş bu
lunan muhterem sözcü ve kendilerine ilham kay
nağı olan grupları; - köprünün altından bunca
sular aktıktan ve mevcuda ilâveten yeni yeni
bakanlıklar da kurulduktan sonra, - acaba yine
aynı kanaatte olduklarını iddia ediyorlar mı?
Vazifeleri vo çalışma tarzları, kanunla sara
haten teslb.it edilmemiş, nevi şahsına münhasır
durumlarını muhafaza etmek olduğu gerekçesiy
le, 1962 yılı Başbakanlık bütçesinin görüşülme
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si sırasında, gerek O. K. M. P. ve gerekse Y. T.
P. Meclis grupları adına konuşan sayın sözcü
leri tarafından, Başbakan Yardımcılıkları ve
Devlet Bakanlıklarının haklı olarak tenkid edil
miş bulunduğu da bir vakıadır.
Ayrıca, Partimiz Meclis (Irupu Sözcüsü ta
ra Tından dahi 1963 yılı bütçesinin müzakeresin
de aynı görüşler dile getirilmiştir.
Bii' görüş birliği manzarası arz eden bu du
ruma, Üçüncü İnönü Hükümeti programında;
«Memleketin iktisadi gerçekleri göz önünde tutu
larak idarede âzami tasarrufa dikkat edilecek
tir.» şeklinde ifadesini bulup Hükümete hâkim
olması temenni edilen zihniyete ve ikinci Kar
ma Hükümetin diğer kanatlarım teşkil eden iki
partinin son kabineye iştirak etmemiş oldukları
na göre, Devlet Bakanlıklarında yapılması ve
hele yeniden iki bakanlık daha ilâve edilmemesi
memleket menfaatlerine daha uygun olmaz mı
idi? Son günlerin iç politika hâdiselerinin ilha
mı ve pek ân i olarak bâzı çevrelerde belirmiş bir
ihtiyacın ifadesi ihdaslar, acaba yine ciddî bir
«gayret levhası» telâkki ediliyor mu? Edilmiyor.
Bu, «tarz ihdaslarda» «hukukî» cezai ve siyasi
mesuliyetler» bakımından, sözü gecen grupça, ha
len bir, «mahzur» ve «incelik»
görülmemekte
midir? Eğer hukuk anlayışlarında bir değişiklik
vâki değilse, bugünkü durumu izah. ve umumi
efkârı ikna etmek kendileri için pek kolay olmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu mevzu, üzerinde, yüksek müsaadelerinizle,
İtiraz daha durmak isteriz :
Madem kî, «Hem köylüyü haklı olarak daha
iyi yaşama şartlarına kavuşturabilme, hem de
onu, memleket kalkınmasına daha çok yardım
edebilir duruma getirebilme yolundaki çalışma
ları ahenkli ve süratli bir şekilde yürütebilmek
için» bir Köy İşleri Bakanlığının kurulduğu, Hü
kümet programında, ifade ediliyor. O halde biz,
Millet Partili senatörler olarak, bu gayenin kudsiyetini takdir vo samimiyetine inanmak istediği
miz bu zihniyetten dolayı Başbakanlığı tebrik
ederiz.
Ancak mahiyetleri itibariyle çok tenevvü
arz eden köy işlerinin, kendine 'has 'bir fonksi
yonu bulumuıvau ve .bid'at iolan Köy Bakanlı
ğının değil, bir bütün olarak. Hükümetin iştigal
mevzuunu teşkil eden bir problem olduğuna
kaaniiz.
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Diğer taraftan, bütün mahalli idareler işle
riyle, kül halinde, İçişleri Bakanlığı teşkilâtı
meşgul olduğuna göre, «köye yönelen çeşitli
Devlet hizmetleri arasında bağlantı kuracak, bu
hizmetlerin, Kalkınma Plânı ve yıllık program
lara uygun bir ahenk içinde, verimli bir şekil
de yürütülmesini sağlamağa çalışacak» olan,
vazife ve salâhiyet hudutları geniş olarak tesbit
edilmemiş bulunan «Köy işleri Bakanlığı» mn,
aynı zamanda Sağlık, Tarım, Millî Eğitim, tımar
ve iskân, Ulaştırma bakanlıklarını da ilgilen
diren mevzuatlarda belirecek bâzı tedahüller
ve ihtilâflar yüzünden - İçişleri Bakanlığı ve
alâkalı diğer bakanlıklar ile sık sık ihtilâfa dü
şerek beklenen hizmetleri gereği gibi ifa edemez
hale geleceği mülâhazadan uzak değil, belki
muhakkaktır. Bu sebepledir ki, Köy Bakanlı
ğından medet ummak, ham bir hayal olmaktan
öteye gidemez. Ve şu günlerde, siyasi edebiya
tımızda, sık 'sık kullanılan ve büyük ümitler
bağlanan «reformcu Hükümet» sloganı da, gayrimüsait şartlara rağmen, her müşkülü bir anda
yenebileceği sanılan sihirli 'bir değnek değildir.
Biz, köy işleri ve hizmetlerinin; meslekten
yetişmiş kuvvetli bir içişleri Bakanının mesu
liyeti altında, hakkı, meşru menfaati ve istik
bali sağlam bir teminata bağlanmak suretiyle
tatmin edilmiş; vukuflu, şahsiyetli ve enerjik
mülkiye âmirleri marifetiyle daha kolay, daha
kısa yoldan esaslı surette ve ahenkli bir şekilde
ifa edileceği ve ettirilebileceğini; bu suretle
yürütülmesinin daba tasarruflu, memleket (men
faatlerine ve maksada daha uygun olacağı hak
kındaki inancımızı burada ifade etmek isteriz.
Açıklanan sebeplere rağmen, Başbakanlık
ça mutlaka bir merci seçilmesi fikri raci ve
hâkim görülmüş ise, yeni bir bakanlık kurulmıyarak, aynı işin mevcut Devlet bakanlarından
birine tevdii suretiyle yürütülmesi dahi mümkün
ve daha tasarruflu olur idi.
Çok muhterem arkadaşlar:
«Plânın, enerji kaynaklarımızı süratle geliş
tirmeğe verdiği önem ve tabiî kaynaklarımızın
daha iyi değerlendirilmesi ihtiyacı karşısında,
bu işlerle ilgili» ve meşgul olmak üzere kurul
duğu zikrolunan «Enerji Bakanlığı» için 'de,
aşağı - yukarı ve bâzı özellik ve bakanlık farkı
ile, durum aynı sayılabilir.
Sözün kısacası : Gerek bütçe imkânları ba
kımından, gerek memleket realiteleri ve masla
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hatın icapları noktai nazarından iki bakanlığın
ihdası ve lüzumundan fazla olan Devlet bakan
lıklarının ipkası keyfiyetini, Millet Partili
senatörler olarak, tasvibetmiyoruz. En halis
dileğimiz o dur ki, köy işlerini hangi bakan
lık ve teşkilât yürütürse yürütsün, anayurdun
büyük bir kısmını kaplayan ve sayısı kırkbini
aşan köylerimiz ile, milletimizin büyük ekseri
yetini teşkil eden ve hakları teslim edilmiyerek
yokluk ve perişanlık içinde sefalete terk olun
muş bulunan cefakeş ve mustarip köylü kar
deşlerimize can ve gönülden sahip gıkılsın. Çağ
daş medeniyet âleminde gıpta ile müşahade
edilen ve hasreti çekilen 'köy tiplerinin yara
tılması için (hemen faaliyete" geçilsin; medeni
bir mevcudiyet olan bu muhterem çoğunluk,
hakları korunarak huzur içinde ve insanca ya
şama şartlarına ve seviyesine en kısa zamanda
ulaştırılsın.
Bu ifademizle, «serveti - f ünün çula r» ve bil
hassa bunlardan merhum Tevfik Fikret gibi
romantik köy tasviyeleri yapmış, gerçekleşmesi
muhal ve âdimülioıkân köy tipleri canlandır
mış olmuyoruz; Çağımızın icaplarını temenni
ediyoruz
Çok muhterem arkadaşlar;
Şimdi biraz da, Başbakanlığın, önemli olan
ikinci vazifesine kısaca temas edeceğim :
Takdir buyurulur ki, Başbakanlığın mühim
vazifelerinden biri de, bakanlıklararası iş birli
ğini ve ahenkli çalışma imkânlarını sağlamaktır.
ikinci Karma Hükümet devrinde açık ve
kapalı cereyan ve bir kısmı, salahiyetli Devlet
adamlarının muhtelif muhtıra, (cevap ve be
yanlarına mevzu teşkil etmiş olan bâzı hâdi
selerin delâleti ve malûm gerçeklerin belagatı
ile denilebilir ki, Başbakanlık bu vazifesinde
gereği kadar muvaffak olmuş sayılamaz.
Aziz sanatörler;
Başbakanlığın üçüncü ve mahiyeti itibariyle
en mühim vazifesi de: Hükümetin genel siya
setinin yürütülmesini gözetmek ve ona istikamet
vererek en tabiî, salim ve memleket için en
faydalı mecrada cereyanını temin etmek oldu
ğu yüksek malûmlarıdır.
Biz burada, geçmiş günlerin üzücü veya
ümit verici hâdiselerine temas etmeksizin, bü
tün cepheleri ve unsurları ile hepinizin malûmu
olan iç, politikayı bir tarafa bırakarak, dış po-
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litikanm aktüel bir mesele ve tatbikatına ait
fikir ve müt alfalarımı KI da işaret edeceğiz.
('zerinde duracağımız -komi, Türk Devleti
iHn bir emniyet ve bir haysiyet meselesi telâk
ki. ettiğimiz (Kıbrıs) mevzuudur.
Mi!!ııereni arkaıdaşlar,
Yüksele malûmdandır ki, hu adanın, halen
•mukadderatını kendisi tâyin edecek mütecanis
bir topluluk değil, ırkı, dili, dini, kültürü ve
âdetleri ayrı iki. cemaat yaşamaktadır.
Kıbrıs Cumhuriyetinin Türkiye, Yunanistan
ve '.Birleşik Kirallık (İngiltere) arasında imza
lanmış, ve adadaki Türk ve Rum cemaatlerinin
'bir arada düzen içerisinde yaşamalarını temine
matuf andlaşnıalaıia kurulduğu ve anayasası
nın bu üç devlet tarafından garanti edilmiş,
bulunduğu kimsenin meçhulü değildir.
Ama, bu yüksek gaye tahakkuk edebildi
mi? Şahididduğumuz hazin olaylar ve sebepleri
karşısında Hükümetin tutumu nedir?
Başpiskopos «Makarios»; Cumhurbaşkanı sıf atiyle siyasi nüfuzu doğrudan doğruya eline al
dıktan sonra da, emrine tabi bütün resmî ve gayriresmî Rum eşhas ve organlarla birlikte: Kıbrıs
Rum Cemaatini anlaşmalar ve Türk Cemaati aley
hine tahrik etmeye ve variyet almaya sevk eden
devamlı ve sistemli bir kampanyaya girişmekten
asla geri kalmamıştır. Son derece dikkate şayan
hareketlerinden bâzılarını, Doktor Fazıl Küçük'ün basına intikal etmiş bulunan (18) maddelik it
hamlarından da anlamak mümkündür. Kanlı bir
idealin yolculuğuna ve fezah atine devamdan ken
disini alıkoymaya, ne resmî ve ne de dinî sıfatla
rı kâfi gelmemiştir. Şüphe yoktur ki, ruhani sı
fatı ve kiliseye nisbeti, vahîm neticeler doğuran
bütün davranışlarında ve çeşitli tertiplerinde çok
müessir olmuştur. Binnetice adanın havası, tenüffüs edilemiyecek kadar, zehirlenmiş, Türk Ce
maatinin can ve mal emniyeti kalmamış, umumi
huzursuzluk son haddini bulmuştur.
Ayrıca, Makarios'un; Kıbrıs Anayasasının ma
lûm bâzı esas maddelerinin kaldırılması hakkın
daki muhtırasına, verilen cevabımızı kabul etiniyerek iadesi ve aynı zarf içinden çıkan bir yazı
nın mahiyet ve şekli, getiren şalısın sıfat ve ha
reket tarzı da çok şayanı hayret ve muhil haysi
yet bir vaka idi. Milletlerarası münasebetlerde
cari usul ve kaidelere asla tevafuk etmiyen ve
meydan okuyucu bir mâna taşıyan bu hareketle-
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ri ile de, Rum idarecileri son derece tehlikeli zih
ni y etlerini izhar etmişlerdir.
Millî haysiyeti rencide eden bu küstahça dav
ranışından sonra, Devletin kudret ve nüfuzunu
temsil eden Türk Hükümeti için her şeyi derpiş
etmek ve ihtimallere göre tedbirler almak ve mü
dahaleye hazır olmak kaçınılmaz bir vazife haline
gelmiştir. Üzüntü ile ifade edelim ki, Hükümet,
olayların zaruri kıldığı tedbirlerden ve teşebbüs
lerden uzak kalmıştır.
Yüksek Meclinizce malûmdur ki, son fecî hâ
diseler, 20/21 Aralık gecesi başlamış ve süratle
inkişaf ederek bir katliam halini almıştır.
Bunun üzerine 23 Aralıkta Yunanistan ve İn
giltere Büyükelçilikleri nezdinde, Hükümetçe te
şebbüse geçilerek, bu teşebbüsün, Garanti Aııdlaşmasmın tahrikine bir başlangıç sayılabileği ilâve
edilmiştir, (-[örülüyor ki, Garanti Aııdlaşmasını
tahrik için hayli geç. kalınmıştır.
Sayın Başbakanın Yüksek Meclisteki beyanla
rına göre, Türk Hava Kuvvetlerine mensup jet
uçakları 25 Aralık 1963 t e Kıbrıs'taki mücadele
meydanları üzerinde ihtar uçuşları yapmışlardır.
Sayın Dışişleri Bakanlığının buna muvazi olarak,
Donanmamızın Akdeniz'e hareket ettiğini basın
mensuplarına açıklamış ve radyolarımızda devam
lı olarak - fevkalâde günlere has - millî marşlar,
kahramanlık şiirleri ve menkıbeleri yayınlanmış
olması; Türk Donanmasının Kıbrıs'taki katliamı
durdurmak için yapılacak müdahalede kullanıl
mak üzere yola çıktığı kanaatini uyandırmış, bu
durum heyecan ve ferahlık vermiş ve Milletçe
tasvibolunmuştu.
Fakat sonradan Hükümetçe neşredilen bir teb
liğ ile, Donanmanın bir limanımızdan diğer li
manımıza, gittiğinin beyan olunması keyfiyetinin
ortaya koyduğu rücu ve tereddüt, vatandaşlara
derin bir tesir, saldırganlara ve destekçilerine de
cüret ve cesaret vermiştir. Dost bildiğimiz dev
letlere A/âkı haklı müracaatlarımızın ise pek umur
sanmadığı, gerekli ve müessir bir alâkayı sağla
madığı da acı bir hakikattir.
Kıbrıs'taki tecavüzlerin ve hunharlığın fevri
ve ani olarak zuhur ettiği düşünülemez. Bunda
yılların damgasını taşıyan bir taammüdüıı kahre
dici bütün unsurları mevcut ve belli idi. Bu se
beple, zamanında, daha ciddî ve müessir tedbirler
alınsaydı veya hâdiselerin zuhurunu mütaakıp,
suni dostluklardan vefa umulmıyarak, daha aktif
ve daha şahsiyetli bir politika takibedilmiş olsay-
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memnuniyetle kaydederiz.
di bu kadar masum insanların kanı akmıyacak,
Sözlerimi bitirirken bütçenin Başbakanlığa
sefalet ve felâket bu kadar şümullü ve yürekler
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, cümle
acısı bir hal almıyacakti; vekarlı ve haysiyetli bir
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
millet sıfatiyle, vicdanen, çok daha müsterih ola
caktık. Fakat Başbakanlık, dış siyaset gözetimi
BAŞKAN — C. K. M. P. topluluğu adına
ve ona istikamet verme hususunda, vefasız dost
Sayın Celâl Tevfik Karasapan, buyurun.
luklara ve ittifaklara bel bağlıyarak, umutsuz bir
C. K. M. P.
TOPLULUĞU
ADINA
intizardan ve indî sebeplerle Millet nazarında ma
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Kazur görünmeye çalışmaktan başka beklenilen mu
rahisar) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Baş
vaffakiyeti maalesef gösterememiştir. Olan oldu,
bundan sonrası için en samimî temennimiz odur • bakanlık bütçesi üzerinde bilhassa kısımları
itibariyle diğer arkadaşlarım konuşacakları
ki, Noel, Ramazan, mukaddesat, mabet, kadın, ço
için ben umumiyeti üzerinde birkaç kelime
cuk, ihtiyar ve hasta tanımıyan azgın Rumların
ile iktifa etmek istiyorum. Başbakanlığın rolü,
ve (EOKA) cılarm hudutsuz taşkınlıkları ve tah
nasıl çalışması lâzım geldiği hakkında bundan
ribatı karşısında, Türkün şan ve şerefine yaraşır
surette ve müstahak oldukları nisbette tarihî bir
evvel arkadaşlarımız bir çok hususları bildirdi
ders, tam zamanında bunlara verilsin. Dış politi
ler. Bizim kanaatimizce bilhassa nispi seçim
kamız, akkn, ve millî menfaatlerin emrettiği is
den sonra Koalisyon hükümetlerinde tekerrür
tikamette yeniden gözden geçirilsin.
etmesi mukadder olan bir rejimde Başbakanlı
ğın,
bir devlet mekanizmasının esası olmak iti
Büyük Senatonun muhterem üyeleri:
bariyle
çok mühim rolü vardır ve herşeyden
Yüksek müsaadenizle Devlet Personel Dairesi j
evvel
Başbakanlıkta
Devlet işlerinin istikrarlı
Başkanlığına da temas etmeden geçemiyeceğiz. !
13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunla kurul- ı bir şeıdlde takibini mümkün kılacak esaslı
muş olan Devlet Personel Dairesinin, bu kanunun j bir kadronun mevcudolnıası icabeder. Zama
şümulüne dâhil kurumların personel rejimini | nımızda içtimai ihtiyaçlar süratle genişlemekte
memleketin iktisadi, millî ve sosyal şartlarına ve i ve devletlerin iştigal sahasına bundan 50 sene
hukukî esaslarına uygun bir şekilde düzenlemek; I önce hiçbir kimsenin aklına gelmiyen bir
mühim
işler girmektedir. Bir Baş
bu düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve ida- i çok
bütün
bu
işlerin
teferruatına
me ettirmek amaciyle kurulduğu, kanunun birin- i bakanın
nüfuz
etmesi
ve
hepsine
ona
göre
direktif
ci maddesinde, açıkça belirtilmiştir.
j
vermesi
fevkalbeşer
bir
kabiliyet©
mütevakkıf
Bu hedeflere kısa zamanda varabilmek için, i
I
tır. Ve bunun beklenmemesi lâzımgelir. Bu
her "bakımdan kifayetli bir kadroya ihtiyaç oldu- j
itibarla Başbakanlığın, Devletin bu yeni ihti
ğu muhakkaktır. Halbuki raportör tarafından i
yaçları da nazarı itibara alınarak esaslı bir redahi belirtilmiş bulunduğu üzere, bu teşkilât, gö
oııganizasyona tabi tutulması lâzımgeldiğini
revinin ehemmiyeti ve hacını ile münasip ve ki
zannetmekteyiz. Ve ümidederiz ki, gelecek se
fayetli bir kadroya sahip değildir. Yeni reform
ne zarfında bu düşünülür, buna göre önümüze
kanunlarının meriyete girmesinden sonra, bu dai- İ
yeni bir teşkilât kadrosu ile gelinir. Bugün şa
reye verilecek görevlerin daha da artacağı şüphe- J
hısların her memlekette olduğu gibi muhakkak
sizdir. Binaenaleyh, emsali kurumların mazhar i
ki, büyük tesirleri vardır. Devlete muhtelif seoldukları imkânlara bu dairenin de kavuşturulmelerde
hizmet
etmiş
muhtelif zaman
masının isabetli bir hareket olacağı kanaatinde
larda
büyük
faydaları
görülmüş
şah
yiz. Zira, halen bu dairenin, rasyonel ve randı
siyetlere her millette ihtiyaç vardır. Yal
manlı bir şekilde çalışmadığı bir vakıadır. Bunun
nız bülün dâvalar bununla
halledilmez. Ve
diğer bir sebebinin de mevcut «heyet sistemi» nin j
bugünkü modern telâkki bu düşünceyi tamamipratikte doğurduğu neticeler olduğunu işaret et- j
mek isteriz, öteden beri beklenen ve gecikmesin- i le kabul edemez. Devlet ihtiyaçlarını mutlaka
den.dolayı da tenkid mevzuu olan «Devlet me- j muayyen bir insanın görebileceği, o adamın
murları kanun tasarısı» nin, mahiyet ve muhteva- I mutlaka o mevkide kalması gibi bir zihniyet
sı ne olursa olsun, bu dairece hazırlanarak j artık bâtıl bir zihniyettir. Bir milletin haya
13 . 12 . 1963 te Başbakanlığa sunulmuş olmasını j tında değerli Devlet adamları muhakkak ki,
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bi rer hazinedir. Ve bunlardan zaman zaman is- I dır. Binaenaleyh, elbette bütçede tasarruf lâzım
tifade olunur. Fakat asıl lâzım olan şey, mem
dır, fakat âmine hizmetlerinin yapılması imkânı
lekette bu gibi mevkilere geçebilecek partiler
hâsıl olmazsa bunların da temini için lâzımgclen
bünyesinde muhtelif insanların zuhur etmesi
tahsisat daima konur. Millî Müdafaa, Millî İstih
ve bunların zaman zaman tecrübe sahasına çık
barat, hariciye ve dahiliye; memleketin emniyeti
malarıdır.
ve rejimin müdafaası ile alâkalı organlar hiçbir
zaman lüzumlu vesaitten mahrum edilmemeli ve
Muhterem arkadaşlarım; bir noktaya da bil
1)unlara karşı, tâbirimi caiz bulursanız, nekeslik
hassa burada yine zamanın ihtiyaçları itibariyle
gösterilmeme.!idir. Bu noktaya da işaret ettikten
ehemmiyetle temas etmek isterim. O da Başba
sonra, Başbakanlık bütçesinin gelecek senelerde
kanlığın bünyesin]e bulunan Millî Güvenlik
Konseyi ve Millî Emniyet hizmetleridir. Za- i söylediğimiz istikametlerde' gelişme göstermesi
manımızda ister totaliter rejimlerde olsun, j temennisi ile huzurunuzdan ayrılır ve hürmetle
rimi arz ederim. (Alkışlar)
ister demokratik rejimlerde olsun, dıştan gele
cek tahrikatı ve içte doğabilecek tehlikeleri ön
BALKAN — Grup veyahut partiler adına ko
lemek için mümkün olduğu kadar iyi malûmat
nuşmalar bitti. Şahısları adına Sayın Sarıgöllü
alan servislere ve idarelere yer verilmiştir.
I
i uy urun.
Ve bunun muhakkak ki, en klâsik misali İn
giltere'de görülen meşhur İntelijans Servistir.
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Bizim Millî Güvenlik Konseyinin faaliyetleri
Muhterem Başkan, muhterem C. Senatosu üye
şüphesiz şayanı şükrandır ve bu yavaş yavaş
leri; Başbakanlık bütçesi müzakere edilirken ev
tekemmül etmekte ve memlekete, lâzım ge
velâ Anayasanın dibacesi gözümüzün önüne ge
len hizmeti yapabilecek bir hale gelmekte
liyor. Türkiye Devleti bir halk devleti halinde
dir. Yalnız bugünkü kadro ile bunun daha ileri
dir. Binaenaleyh, Hükümetin sorumluluğu bir
götü!meşine de imkân olmadığı naçiz kanaa
şahsa veya imparatorluk devrindeki gibi bir sul
tindeyim. Asıl Millî Emniyet hizmetlerine demin
tana değil, halkın temsilcisi olan T. B. M. Mec
arkadaşımızın da işaret ettiği gibi buna ait kanu
lisi namı altındaki 2 Meclise karşıdır. Binaen
nun bir an evvel buraya getirilmesinde büyük
aleyh, bu sorumluluğu muhafaza eden Anayasa
biı* fayda vardır. Zamanımız çok nazik bir çehre
nın. tefriki kuva prensibinden hareketle icra
arz etmektedir. Son Kıbrıs meselesi zannederini
organı, yine Anayasanın teminatı altındaki en
ki, bizim gözümüzü kâfi miktarda açmıştır. Da
büyük idari kaza organı olan, Danıştaydan çıkan
tehiri icra kararları ve ilâmların infazı karşısın
hilî bakımdan da son 20 - 21 Mayıs hâdiseleri
da ne düşünmektedir? Hükümet icra organı ola
yine bizim gözümüzü açmış olsa gerektir. Az ve
rak bir anonim, müşterek mesuliyet allında so
saitle ve geri vasıtalarla bir gizli servisin çalış
rumludur. Bunu infaz etmiyen veya tekâsül gös
masına bugün imkân yoktur. Eğer komşu mil
teren bir bakan veya umum müdürlük veya müs
letlere bakarsak; meselâ, Nasır, Birleşik Ara])
takil bütçeli bir müessese değil, doğrudan doğ
Cumhuriyetinde bu servise verilen ehemmiyet
ruya Hükümet; topyekıın bu Anayasa teminatı
bizimle kıyaslanamayacak kadar muazzamdır.
altındaki idari kaza ilâmlarının infazını gerçekHalbuki, bizimki çok fakirane bir haldedir. Ma
1 eştirmek zorunluluğundadır.
Değişmezliğine,
alesef burada görülen tahsisat da gizli tahsisat
her hangi bir hükmüne muhalefeti caiz olmıyan
bakımından üç milyon liradan ibarettir. Bu, pek
bu durum karşısında, maalesef verilmiş tehiri
az bir rakam ifade eder ve bununla arkadaşlar,
icra kararlarının kendi hukuk müşavirliklerince
ciddî bir hizmet, milletlerarası sahada ve mem
tetkik
ettirilmek gibi biraz da ciddiyetten uzak
leket çapında, yapılamaz. Demin Sayın C. H. P.
tutumlarla karşıkarşıya bulunuyoruz. îdari kaSözcüsü arkadaşımız bir noktaya sevinerek, ifti
'zadan
çıkmış her hangi bir ilâm münakaşa edil
harla temas ettiler... Sayın Başbakanın gizli tah
mez,
üst
merci varsa oraya gidilir. Onun dışın
sisattan şu kadar parayı iade ettiğini söylediler.
da
Usul
Kanunu
hükümlerinin tâyin ettiği yol
Ben hayretler içinde kaldım. Çünkü, içinde bu
ların
dışında
adlî
kazada icra dairelerince, ceza
lunduğumuz vaziyet böyle bir paranın iadesini
da müddeiumumilerce, infaz bürosunca infaz edi
değil, bundan çok daha fazla para istenmesini
icabettiren bir vaziyetti. Ve hâdiseler de ortada- • lirler. Fakat, idari kazada bu ilâmı eline alan
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şahıs, faydası meşkûk bir muska gibi maalesef
elinde taşımakta ve bâzı idari organlarca da is
tihza ile karşılanmaktadır. Bunların kime aidolduğıum daha evvelki görüşmelerimizden, zapta
gecen beyanlarımızla Hükümet arzu ettiği tak
dirde tetkik edebilir.
Mühim mevzulardan bir tanesi de koordinas
yon meselesidir. Yeni kurulmuş Köy Bakanlığı
Teşkilât Kanunu, yeni çıkmış Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı ve Başbakanlığa direkt bağlı ba
kanlıklar, Devlet bakanlıkları. Bunları tetkik et
tiğimiz zaman görüyoruz ki; maalesef gerekli ve
yerinde bir koordinasyon, bir müşterek çalışma
mevcut değildir. Bir yol evvelâ bir münakale va
sıtası olarak mühimdir. Bir yol, aynı zamanda
turistik bakımdan mühimdir. Taşıdığı vasıflar
ikilidir. Bir bakanlığın önce görmediği yolu,
öbür bakanlık önce görebilmektedir. Yalnız biri
sinde inşa, onun için gereken sarf imkânları mev
cuttur ve fakat öbüründe yoktur. Binaenaleyh,
bunlar koordinc edilirken hattâ plân yetkilileri
nin bu mevzu üzerinde hassasiyetle durup, gere
ken ehemmiyeti vermeleri, kurulmuş olan Köy
Bakanlığı hangi gayeleri, plânla bunların ne ol
duğunu, hangi bakanlıklarla ne gibi şartlar al
tında koordine bir çalışma lüzumunun tâyin ve
tesbiti iktiza eder. Binaenaleyh, koordine bir ça
lışma temin edilmedikçe, bu smırlandırılmadıkça Hükümet de bilhassa yeni kurulan böyle bir
bakanlıkta ve birçok bakanlıklarla beraber çalış
ması iktiza eden turizm mevzuunda gerekli isti
fadelerin teminine imkân yoktur.
Turizm dediğimiz zaman muhakkak bunun
bii' gezme veya birtakım tarihî eserleri yalnız
görme olmadığını kabul etmemiz iktiza ediyor.
Binaenaleyh, bilhassa av turizmi mevzuunda Da
hiliye Vekâletinin gene bu işte koordinc çalış
ması iktiza ediyor. Memleketin muayyen yerle
rinde, diğer memleketlerde artık mevcudu kal
mamış serçe kuşlarını veyahut birtakım toplar
havaya atılmak suretiyle av turizmi yapmaya
çalışanların yanında memlekette 2 ayaklı ve dört
ayaklı ve denizdeki av turizmleri bakımından
hattâ Münakalât Vekâletinin, Ulaştırma Ba
kanlığının, dahi alâkadar olup, birlikte çalışma
ları bir lüzum ve bir vakıadır.
Yine Anayasanın tâyin ettiği hükümler önün
den dilimize doladığımız bir topı*ak reformu
mevcuttur, Fakat toprak reformunun gerçek-
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leşmesi için bir kadastroya ihtiyaç vardır. Ta
pu - kadastro mevzuunda bütün gayretlere rağ
men Tapulama Kanunun henüz çıkmış ve fakat
bu hizmetlerin koordine olarak ele almadığı için
dir ki; Anayasanın emrettiği bâzı müessesele
rin kurulması Hükümette'ki koordine çalışma
sisteminin noksanlığı yüzünden maalesef gerçek
leştirilmemiştir ve gerçekleştirilmesi de uzun
zamana muhtaç bulunmaktadır. Bu itibarla biz
Basve'kâletten diğer arkadaşlarımın söylediği
mevzulara dönmeden hulasaten, evvelâ idari ka
zanın gerektirdiği hassasiyetle icra kısmının te
minini, ikinci koordine bir çalışmayı, üçüncü;
Hükümetin doğrudan doğruya millete ve Mec
lislere sorumlu olduğunu hiçbir zaman hatır
dan çıkarılmaması lüzumunu söyler, kendileri
ne muvaffafiyetler ve başarılar dilerim. Saygı
larımla.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aziz
Başkan, muhterem arkadaşlar; her kanunun en
sonundaki maddesinde : «Bu kanunu Bakanlar
Kurulu yürütür» diye bir hükmü vardır. Da
nıştay Kanununun da en sonunda aynı hüküm
mevcuttur. Şunu üzüntü ile söylemek isteriz
ki, Danıştayın birtakım kanunlarını dahi Hükü
met yürütme yetki ve salâhiyetini kullanama
maktadır. Bu sözü söyledikten sonra aklıma
şöyle bir konuşma, geldi. Avrupa yazarlarından
bir tanesi «günün birinde eğer tesadüfen Hü
kümeti idare etme yetki ve salâhiyetini eline
alırsan kendi iktidarsızlığının âczini halka bildirmemek için memlekette birtakım dahilî hâdi
seler yarat? Eğer bu yarattığın dâhili hâdise
lerde muvaffak olamazsan, harici hâdiseler
yarat» diye tavsiye etmektedir. Şunu Hükü
metten temenni ederim ki, Hükümetimiz hiçbir
zaman bu tavsiyeye uymasın. Hükümetimizin
tutumlarından bir tanesi de çıkartmış olduğu
kararnamelerin maalesef birbirini tutmamasıdır.
Meselâ 1 Haziran 1963 tarihli yani Cumartesi
günü 6/1784 sayılı Kararname, 25 . 5 . 1963 ta
rihinde Bakanlar Kuruluna tevdi edilmesine
rağmen 1 Haziran 1963 tarihinde çıkan bu Ka
rarname Cumartesi ve Pazar aradan geçiyor,
yani Bakanlar Kurulu toplantı halinde değil,
Pazartesi günü çıkmış olan Kararneme ile 3 Ha
ziran 1963 tarih ve 6/1787 sayılı kararnamelerin
birbirini tutmadığı görülmektedir. Sanki bu
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kararnameler, hiçbir düşünceden geçmemiş, özür
diliyerek söylüyorum, meyhanede dahi almmıyan ve birbirine uymıyan kararlardır. (Ne de
mek istiyorsun sesleri)
BAŞKAN — Mevzuu nedir Sayın ÖztürkI
çine?
|
RİFAT ÖZTÜKKÇİNE (Devamla) — Mev \
zuu bu kararnameler birbirini tutmadığı için •
özür dilerim en âdi tâbirdir. (Gürültüler) Son \
ra 5 Yıllık Kalkınma Plânımızın uygulanması i
hususunda mevcut teknik personel gücümüzün .
istenilen seviyede bulunmayışı, mevcut teknik ;
personel gücünün verimsizliği, mevcut personel ;
sayısının azlığı gibi teknik personel gücümüzün i
eksiklerini giderici tedbirler maalesef alınma ;
mıştır. Nitekim Atom hususunda tetkikata gön '
derilmesi icabeden bâzı vatandaşlarımız ve i
bâzı teknik elemanlarımızı Atom Enerjisi Ko \
misyonu Genel Sekreterliği tarafından değil bu
doğrudan doğruya hiç alâka ve ilişiği olmıyan ;
Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bunun
düzeltilmesinin zaruri olduğuna inanrna'ktayız.
I
Sonra 7256 sayılı Kanun gereğince bunun
!
ikinci maddesinin (E) fıkrasında Türkiye Atom
:
Enerjisi programının tatbik şe'kli hakkındaki
|
Kanunun (E) fıkrasında bu tesislerde kullanıla
cak akaryakıtlar Hazine hissesinden muaftır» i
deniliyor. Fakat öbür tarafta gümrük ithalât i
fiyatına ait damga resminden ve belediye his I
sesine aidolan hususlar kanun dışı bırakılmış ;
!
ın-.
j
Hükümetten şunu arzu ederdik ki, ma j
demki hcş yıllık, on yıllık, on beş yıllık bir plân j
lama devresine girmişiz, bence bir Köy Bakan
lığından ziyade ve diğer bakanlıktan ziyade
bir Devlet Plânlama Teşkilâtının bir Devret
Plânlama Bakanlığı şeklinde olsaydı ve bütün
bu yatırımları
kendileri üzerlerine alsalardı
zannederim ki, plân daha doğru, daha esaslı bir
hedefe vasıl olacaktı. Çünkü plânı tatbik eden
kim, tatbik ettirecek kim, plânı kontrol eden
kim? Bugün için dahi tamamen mesulü mev
cut değildir.
Atom müessesesini anlatırken, bunun 2490 ve
1050 sayılı Sayıştay kanunlarının dışında bırakıl
ması zaruretine inanmaktayım. Çünkü öyle bir
hâdise oluyor ki, bir an derhal tesislerin değiş-
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mesi lâzım, yeni yeni tesislere alınması lâzım.
Dünyadaki en sayılan işlerden birisi de atom
enerjisi ile uğraşan müesseselerdir. Bunun
siz sarfını, durumunu kanunlara
bağladığınız
takdirde bu müessese bu seyyaliyete hiçbir zaman
uygun olarak hareket edemiyecoktir. Sözlerimize reaktörle başladık, yine reaktörle devam
edelim. Bendeniz Cuma günü hava çok yağmurlu olmasına rağmen İstanbul'daki reaktör bölgesine gittim. Şunu üzüntü ile söyleriz ki, bu
reaktörü Dünyanın mütaadit yerlerinden gelip görmeye hevesli olan şahısların bulunmasına rağmen T. B. M. M. inden yalnız geçenlerde
Devlet Bakanı Piriııçcioğlu gitmiş bir de
bendeniz gitmişim, (Bravo sesleri, alkışlar) buııun dışında hiçbir arkadaş gitmemiş. Şimdi
reaktörün çalışması için bir hazırlık devresi
vardır. Bir de reaktörü işletme dışında bırakinak için onun da bir hazırlık devresi vardır.
Bu reaktörü çalıştıran elemanlar İstanbul'un
mütaaddit yerlerinde oturduğu müddetçe bun
ların da vasıtası saat 5 te kalkıp saat 9 da gel
diğine göre demek ki, buradaki mesailerinden
en aşağı 2 saat bir zaman kaybolmaktadır. 9 dan
10 a kadar reaktörün çalışma zamanı belki,
''5,5 dan 5 e kadar da reaktörü durdurma zamanidir. Aradaki zamanın izalesi yönünden
yapılacak işlerden birisi, bu reaktörde çalışan
elemanların o bölgede ikameti

•

şart ve

elzem-

,

dir. Peki bu durum karşısında
plânlama devresuldeyiz ama işler muntazam yürümüyor. Sonra bu reaktörde çalışan şahısların hayatı malesef kanuni teminat altına alınmamıştır. Bunhır orada her gün reaktör karşısında. Ibir takını şualara mâruz bulunmaktadırlar. Bunla
rın hayatının teminatı nedir? Fakat biz yine
ortadaki malzemenin .yalnız nükleer enerji inl'ilâki dışına, yorgun ve sair ede ancak malze
meyi sigorta ettirmişiz fakat orada çalışan in
sanların hayatını maalesef sigorta 'ettirmemişiz.
Bu durum çok acıdır. Yine bendeniz bugün
Meclisin gündeminde olan ki, henüz çıkmamış
tır gündemden, nükleer enerjinin tıpta kullanıl
ması ve bunlar hakkında bir kanun teklifi .ver
miştim. Fakat komisyonda çalışan arkadaşla
rımız ve o zaman koalisyonumuzda bizim za
manımızda bulunan Sağlık Vekilimiz tarafın
dan bu dâvayı benimsenmediği için «ben tek
başıma bu atom reaktörünün mesuliyetini
omuzlarımın üzerine alamam dedi ve
bu gc-
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rekçe ile de bütün komisyonlara kanunu reddet
tirdi. Temenni ederim ki, bu kanun Yüce Mec
lislerden istikametini bulur ve kabul edilecek
olursa hiç kimse bu nükleer enerjide çalışan
arkadaşlarımızın da hayatı kanuni teminat al
tına alınmış olur.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sakıp Öııal.
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; bendeniz Başbakanlık bütçe
si dolayısiyle bâzı noktai nazarları arz edece
ğim. Ve bilhassa şahsan tatmin edilmemi istiyeceğim. Beni herhalde mazur görürler.
Bu memleketin 27 Mayıs ile gelmiş olan ve
halk oyuna , arz edilmiş bulunan bir Anayasa
sı vardır. Bu memleketin vatandaşları millî sı
nırlar içinde bu Anayasanın teminatı altında
dır. Acaba geçen devrelerde olduğu gibi vatan
daşın hak ve hürriyetini, mesken masuniyeti,
parti hüviyetini ve hattâ parlâmento haysiyeti
ni çiğnemek gibi bir durum hâsıl olabilecek
midir? Ve bugünkü Anayasayı harfiyen * tatbik
etmek sözünü bize verebilecek «midir? Verirse
kendisine müteşekkir olur ve kendisini destek
leriz.
İkincisi, bu memlekette Atatürkçülüğü nasıl
istirmar edenler varsa, bugün Sosyal Adaleti de
istismar edenler vardır. Sosyal Adalet nâmı al
tında komünizmi bu memlekete getirmek istiyen
ıbir zihniyetin mevcudiyeti sezilmektedir .
Şunu arz edeyim ki, bunun için hâzı endişe
lerim vardır, Hükümet ağzından dinlemek iste
rim. Bugün Türk ımat'buatmda, Türk Askerî Ce
za Mahkemeleri tarafından mahkûm olmuş ve
hapisanelerde yatmış bâzı kalemlerin bâzı gaze
telerde makale yazdığı ve sosyal adaleti sola, sa
ğa kaydırarak bu memlekete bâzı zararlı telkin
lerde bulunduğunu acaba Hükümet biliyor veya
buna her hangi bir tedbir düşünüyor mu? Biz
sosyal adaleti demokratik nizam içinde istiyoruz.
Millîliğimiz şu isimlerle tarihimize hakedilmişti: Millî Müdafaa, Millî Eğitim, Millî Güreş
Federasyonu, Millî Türk Talebe Birliği ve bun
lar gibi hiç olmazsa 15-20 isim zikredilebilir.
Demek iki, biz millî bir millet ve millî bir Dev
let halindeyiz. Millî sınırlar içindeyiz aynı za
manda. Bu millî bünyemize rağmen bu memle
kette yeraltı faaliyetlerini, yerüstü faaliyetleri
haline getirmek istiyenlerle mücadelede nerede
yiz, bunu öğrenmek isterim?
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Bundan ayrı; Çanakkale âbidesi hâdisesi,
çok arzu edilmesine rağmen ne safhaya girdiği
belirsiz bir halde silinmiş gitmiş gibidir. Çanak
kale belki etten, kemikten bir kaledir ama, o bir
millî ruh ve iman kalesidir. Oraya kadar el atan
solak zihniyetin durumu nedir? Bunları teşhir
ve bu yaraları deşmenin zamanı gelmiştir.
Bundan ayrı; Başbakanlık bütçesine oy vere
bilmem için bir şey daha arz edeceğim. Bu mem
lekette partizanlığa son verilecek midir? Çünkü
bu üçüncü (Koalisyon Hükümetinde Halk Partisi
iktidar hükümetliğini muhafaza etmiştir. Birin
ci A. ıP. ile, ikincisi üçlü idi. Alican, Y. T. P. nin
Başbakan yardımcısı ve partisinin lideri idi. Ay
nı Hükümet içinde Halk Partisinin partizanlık
la itham etti. İkinci derecede, Başbakan değildi
ama, Genel Başkanının Genel Sekreteri Kemal
Satır'da buna cevaben «asıl partizan kanat Y.
T. P. dir» dedi. O halde iki noktai nazar, iki par
tinin yalan söyliyemiyeceği ve söylediklerinin
doğru olacağına inanabileceğimiz mevkide bu
lunan insanların, iki kanat birbirini itham ede
rek, «Partizan» der de. Ve bu partizanlık zih
niyeti de halk efkârına intikal ederse, elbetteki
benim bir senatör olarak burada sormak hak
kımdır. 3 ncü Koalisyonun iktidar Hükümeti
olan Halk Partisinin, Başbakan ve kanatlarından
partizanlığa son verip vermiyeceğini sormam ve
bu kürsüde teminat verilmesini istemen hakkı
müktese'bimdir zannederim.
Bundan ayrı, idarede bâzı tayin ve nakiller
başladı. Hemen çiçeği burnunda bunlardan biri
Adalet Bakanlığındaki hâdisedir. Sedat Çumralıyı çdk sever ve hürmet ederim. Mahiyetini bil
miyorum ama, orada böyle bir şey 'gözüme ilişti.
Bu şekildeki hareketlerde berdevamız. Dediko
du halindedir ama, yeni ıgelen bir Hükümete
şimdiden her hangi bir ithamda bulunma yersiz
ve manasız olur. Fakat şahsan bunları tetkik
ve tahkik etmekteyiz.
Bundan ayrı, vaktiyle arpalık diye vâdedilen idare meclisi azâlıklarmda bugün kimlerin
bulunduğunu şimdi sormıyacağız. Bunu biraz
sonra soracağız. Bunun için de Hükümeten ri
cam o güne kadar kendisini hazırlıklı bulundur
sun. Çünkü ben bu suali bir gün soracağım. İda
re Meclisi azâlıklarmda en çok hangi partiden
insan vardır? Ve bu adam kayırma devam et
mekte midir? İhtilâlin ruh ve mânası çiğneni-
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yor mu, çiğnenmiyor m u ! Bunu bugünkü ikti
darın partisi olan partiden bir muhalefet parti
si ve bir Senatör olarak sormak hakkımız ola
caktır. Kendilerini bu kürsüden ikaz ettiğim
için özür dilerim, hürmetlerimi arz ederim. Be
ni tatmin ederlerse belki de kendilerine müspet
oy verebilirim. Fakat sol cereyanları muhakkak
dizginlemek zaruretinde olduğumuzu arz et
mek isterim. Şimdi aklıma geldi; îlhan Darendeliğolu isminde birisi sanki Halk Mahkemesindeymiş gibi tartaklanarak muhakeme edilmek
istenmiştir. Bunun dokümanları bende vardır,
icabederse; bunu da arz edeceğim. Ama Hükü
met, yine yenidir. Bu hususu bir yere not etsin.
Bu hâdiseyi yeri ve günü gelince yine ortaya
çıkaracağım. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın İskender Ce
nap Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, Muhterem arkadaşlar; Başba
kanlık Bütçesi konuşulurken bütün bakanlıkla
rın üstünde ve diğer bakanlıkları kontrol eden
murakabe eden ve onları koordone eden Hükü
metin programının (A) smdan (Z) sine kadar
yürütülmesinde vazifeli olan bir Bakanlığın
bütçesi içinde temas edeceğim konu, üzülerek
ifade edeyim ki, üzerinde çok söz söylemekle
beraber, maalesef biraz tebessümlere sebebolur
hale gelmektedir, sözle yavaş yavaş yıpranmak
tadır. Bu da talihsiz turizm mevzuudur.
Muhterem arkadaşlarım, hepimiz birbirimi
ze, her oturduğumuz yerde turizmin ehemmiye
tinden bahsederiz. Turizmden kazanç elde eden
memleketleri gıpta ile yadederiz.
Ve onların nasıl döviz sağladıklarını söyle
riz. Fakat bütçemizde açık vardır, dış ödeme
dengemiz bozuktur. Ufak bir vergi, büyük bir
vergi üzerinde saatlerce tartışırız. Şu, turizm
den memlekete bir gelir temin edilir mi, edilmez
mi? Şunun münakaşasını bitirip bir karara bir
türlü bağlıyamayız. Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında turizme ayrılan yer gayet mahduttur, 1,5
sayfa. Turizm üzerindeki çalışmalar alabildiği
ne yetersizdir. Başbakanlık Bütçesinde turizmin
belki yeri nedir diyenler olabilir? Ama muhte
rem arkadaşlar, şunu ifade edeyim ki; turizm
den gelir elde etmiş olan memleketler, turizm
mevzuunu sadece bir bakanlığa veyahut ela bir
müesseseye bağlayıp bırakmamış, Devlet ve Hü-
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kümet olarak Milletle el ele vererek bu işi hal
letmiştir. Bir Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu çıkarmakla memleketin turizm dâvası hal
yoluna girmiştir diye bir neticeye varırsak, bu
garip bir teselli olur ve bu teselli de bizi ancak
uyutur hiçbir fayda temin etmez.
BAŞKAN — Sayın Cenap Ege, bu turizm
meselesini lütfen bütçesi geldiğinde ifade edin.
İSKENDER CENAP ECE (Devamla) —
Müsaade ederseniz şu noktayı arz edeyim ki..
BAŞKAN — Müsaade buyurun ben de söz
söyliyeeeğim. Turizm Bakanlığının Bütçesinin
müzakeresinde esaslı olarak bu mesele görüşüle
bilir. Hattâ burada görüşülemiyeceği zâtıâlinizin bile biraz evvel ifadenizle sabit olmuştur.
Bu itibarla sizden ricam, bu mevzua kısaca te
mas edin, Turizm Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken etraflıca söz söylemeye o zaman hakkınız
olabilir.
Buyurun devam edin.
İSKENDER CENAP EGE
(Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım, sanki Hükümetin büt
çesi tüm olarak ele alınmaz, kompartıman, kom
partıman düşünülmesi lâzımgelen ve her kom
partımanın birbiriyle hiçbir alâkası yokmuş gi
bi Turizm Bakanlığında Turizm, Maarif Bakan
lığında Maarif mevzuları, Maliye Bakanlığında
da Maliye mevzuları konuşulsun denir...
Benim burada arz etmek istediğim nokta şu
dur muhterem Başkan:
Başvekâlette turizm mevzuu ile alâkalı bir
çalışma yapılmalıdır., Başvekâletin bu mevzuda
ilgili bakanlardan müteşekkil bir heyet meyda
na getirmesi şarttır. Turizm, sadece Turizm Ba
kanlığının işi değildir. Yol dâvası vardır, otel
dâvası vardır, çeşitli mevzuları vardır, eğitimi
vardır,
öğretimi
vardır.
Buna
muvazi
olarak Başvekâletin himmetiyle yine diğer
ilgili bakanlar
arasında
müsteşarlar sevi
yesinde
ana
gerçek
bir heyetin
kurul
ması bu meselenin üzerine Hükümetçe eğiİmmcsi gerekir. Yalnız bir fakülte halinde Tu
rizm Bakanlığı ile, İm iş onunla alâkalıdır, ora
ya bırakılsın şeklinde düşünürsek bugünkü gibi
bu mevzuda maalesef hiçbir ilerleme elde ede
meyiz. Hiçbir mesafe katedemeyiz. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Bu
yurun Sayın, Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tır.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SA
TIR (Elâzığ Milletvekili) — Muhterem Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; Baş
bakanlık bütçesi müzakere edilirken değerli ar
kadaşlarımızın gerek umumi politika bakımından
ve gerekse bizzat Başbakanlık bütçesiyle ilgili
ikaz ediei, irşadediei tenkidlerinden dolayı ken
dilerine arzı teşekkür ederim. Bu, müzakeresini
yaptığımız Başbakanlıkla ilgili bütçenin bâzı hu
susları hakkında benden sonra alakaları dolayısiyle Devlet Bakanı arkadaşlarım, Yüksek Heye
te sırası geldikçe ve bütçeleriyle ilgili fasıllara
cevap verecekleri için bendeniz bu hususa temas
etmiyeceğim. Keza yine bütçenin tümüyle ilgili
malî ve iktisadi konularda da arkadaşlarımız
kıymetli fikirlerini dermeyan ettiler. Yüksek Se
natonun malûmudur ki; dün bütçenin umumi he
yeti konuşulurken arkadaşım Ferid Melen, zihinlerdeki bütün istihfamları bertaraf edecek
açıklıkla, Yüksek Heyetinize malûmat arz etti.
Binaenaleyh, bir kere daha tekrar etmemek için
huzurunuzu dünkü konuşulanlarla işgal edecek
değilim.
Arkadaşlarımın Başbakanlık münasebetiyle
memleketin iç ve dış politikasını ilgilendiren hu
suslara temaslarına ana hatlariyle kısaca cevap
vermek için huzurunuzda bulunuyorum.
Üçüncü İnönü Hükümetinin politikası hak
kında tasnifli olarak kısaca malûmat vermek için
elimden geldiği kadar vaktinizi israf etmemeye
çalışacağım. Temas edeceğim konular evvelâ Hü
kümetin dış politikası, iç politikası ve Büyük
Meclisin kabul ettiği hürriyet içinde hızlı kal
kınma, plânı kalkınma hususunda kısaca malû
mat arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, şayanı iftihar ve şük
randır ki, Parlâmentoya dâhil bütün siyasi te
şekküller ve hiçbir siyasi teşekküle bağlı olmıyan
değerli arkadaşlarımız topyekûn dış politika ba
kımından büyük Atatürk'ün vaz'ettiği prensip
etrafında mutabıktırlar. Bu «Yurtta sulh, cihan
da sulh», prensibidir ki, bütün meclisimiz bunun
la tamamen mutabık bulunmaktadır. Gene bü
yük meclislerin hükümetlerin eski devirlerden iti
baren bütün taahhütlerine sadakati de prensibolarak kabul etmiş bulunmaktadır. Son üçüncü
înönü Hükümeti de kendisinden evvelki Hükü
metler gibi taahhütlerine sadık ve dünyada sul
hun idamesi prensibini, haysiyet içinde yaşıyan
bir millet olarak müdafaa etmek azminden hiç-
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bir şey kaybetmemiş ve bu azimle vazifesine de
vam etmektedir. Millet olarak hepimizi yakın
dan ilgilendiren ve dış münasebetlerimizi tehli
keye düşüren son Kıbrıs olaylarına da müsaade
nizle temas edeceğim.
Kıbrıs olayları, Orta - Çağda emsaline raslanmıyan Kıbrıs'taki Rumların Kıbrıs'taki Türk
lere zulümlerle, işkencelerle başladı. Bu Kıbrıs
olayının eski idaresine ve o günkü hâdiselerin
zuhuruna kadar geçirdiği safhalara temas etmi
yeceğim, yüksek malumlarınızdır.
Kıbrıs'ta 20 - 21 Aralıkta hâdiseler patlak
verdikten sonra Türk efkârı umumiyesi, Büyük
Meclisiyle ve Hükümetiyle şuurlu, adalete ina
nan bir infialle Kıbrıslı Rumların tecavüzü kar
şısında adadaki soydaşlarımızın haklarını emni
yetlerini elde edebilmek için ve onları muhafaza
edebilmek için yekvücut bir halde şahlandı.
Kıbrıs olayları ile Cumhuriyet Hükümetinin
prensipleri malûmunuzdur. Hepimiz ve Hükü
met olarak biz, evvelâ Kıbrısta emniyetin tesisi
meselesini her meselenin önünde ve ilk halledilecak bir iş olarak ele aldık. Ve bütün gayretimiz
le Kıbrıs'taki soydaşlarımızın can ve mal emni
yetini tesis etmek için, elemizdeki bütün imkân
ları ve tertipleri zamanında meşru olarak kulla
nabilmek için hazırlıklar yaptık. Bu aralık teminatçı devletlerin, hâdiseyi tutmamaları neticesi
olarak ve yine Yüksek Meclise Hükümet tara
fından daha evvel verilmiş olan izahat gereğin
ce, bu Kıbrıs Anayasasının teminatçı devletlere
tanıdığı haktan faydalanarak jetlerimiz ihtar
uçuşunda bulundular ve bundan sonra Kıbrıs'ta
üçlü idare teessüs etti.. İngiliz kumandanının
emri altında Türkler ve Yunanlar Kıbrısta ihlâl
edilen asayişi ve zarara uğrıyanları muhafaza,
emniyeti tesis hususunda gayret ettiler. Ve bu
nu takibeden günlerde de Londra konferansı için
davet vukubuldu.
Biz konferanstan evvel de tez olarak -evve
lâ Kıbrıs'ta can ve mal emniyetini tesis 'ede
lim, ondan sonra meselelerin müzakeresine sı
ra agelsin tezini savunduk. Fakat, Kıbrıs'la il
gili teminatçı devletler her şeyden 'evvel kon
feransın lüzumuna işaret ederek istical etti
ler ve bildiğiniz gibi Londra Konferansı evve
lâ üçlü, sonra da cemaatlerin iştirakleriyle
toplantılarına 1'9 - 20 gün devam etti. Londa'da konferanslar, toplantılar hakikaten çok çe-
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tin şartlar içinde devam etti. Evvelâ »kendimi
ilgili devletlere ve Kıbrıs'ta emniyeti sağlıyazi, hemen hemen yalnız gribi hisseder bir du- , eak olan, Kıbrıs'a kuvvet göndermiş olan dev
rum içerisindeydik, Fakat dâvasına inanan in
letlere bildirecek ve ondan sonra yeni bir mü
zakere safhasiyle Kıbrıs'ın müstakbel statüsü
sanlar olarak ve müzakerecilerimizin bütün
tâyin ve tesbit edilmiş olacaktır. Kıbrıs müza
şartlar içinde meseleleri vukufla <ele alıp her
kerelerinin ve onu takibeden Amerika ve İngi
türlü müzakere oyunlarına mukavemet etmele
liz müşterek teklifinin takdir buyuru! acağı
ri neticesinde bu Londra Konferansı bizim
üzere, büyük gayretler neticesinde elde edil
bidayetteki tezimizi kabul etti. Yani Cumhu
miş olumlu bir netice olduğu meydandadır.
riyet Hükümeti evvelâ Kıbrıs'ta emniyet ve
Konferansın böylelikle 1 nci safhası sona er
asayişin sağlanmasını ileri sürüyordu. Onlar
miş bulunmaktadır.
da konferans diyorlardı. Şimdi, Londra Kon
feransından sonra, bugünkü fiilî durum Kıb
ikinci safhası, arz ettiğim gibi Kıbrıs'ta si
rıs'ta can ve mal emniyetini her şeyin üstünde
yasi mutabakattan sonra beynelmilel kuvvet
tutan bir hal tarzı bulan formülle 'önümüze
vaziyete hâkim olacak, emniyet sağlanacak,
geldi, Kıbrıs'taki emniyeti sağlamak için in
mutavassıt tetkikatmı yapacak ve onun tetkigiliz ve Amerika müşterek teklifi bize ve il
katı neticesi Londra'da yeniden masa üstüne
gili devletlere takdim edildi. Biz Hükümet ola
getirilmek suretiyle tetkik edilecek ve temenni
rak bize sunulmuş olan bu müşterek teklif
edilir ki, bir müspet neticeye de varılacaktır.
üzerinde uzun müzakerelerden sonra tesbit et
Bütün
tehlikeli anlarda ve memleketin bütünlü
tik ki, bu müşterek teklif Cumhuriyet Hükü
ğünü
ilgilendiren,
şeref ve haysiyetini yakînen
metinin az evvel de iarz ettiğim gibi başından
alâkadar eden her dâvada Türk Milleti olarak ve
itibaren savunduğu tezi bize yeni bir tekilf
onun değerli temsilcileri olarak her iki Meclis
olarak getirmiş bulunuyor. Bu teklif gereğince,
yekvücut
bir halde bu dâvaların hallinde elinden
Adada evvelâ emniyet sağlanacak, bu emni
gelen
gayreti
göstermiş, esirgememiş, Hükümeti
yet müttefik devletlerle ilgili kuvvetlerin işti
teşvik ve takviye etmiştir. Ve böylelikle Türkiye
rakiyle sağlanacak, bu emniyetin sağlanmasına
Cumhuriyeti Hükümeti de bu son konferanstan
halen Adada bulunan Türk ve Yunan asker
alnının
akı ile çıkmış, haysiyet ve şerefinden
leri de iştirak edecekler; Amerika'nın ve diğer
hiçbir
şey
kaybetmiyerek, dâvasının sahibi ola
NATO ile ilgili devletlerin de iştirakiyle bir
rak yine merhalelere katılmanın imkânlarına sakuvvet Adada toplanmış olacak, asayişi ve
hibolunmuştur.
Bu tehlikeli anlarda, bu vahde
emniyeti bu kudret ve kuvvet sağlıyacak. Ada
timiz
elbetteki
her
zaman devam edecek. Ama,
da toplanan kuvvetin siyasi direktifini bu
müşahede
olundu
ve
huzurunuzda cereyan eden
kuvvetlere iştirak eden devletlerin Londra'dadeğerli arkadaşlarımızın konuşmalarından edin
ki sefaretleri veya Devlet merkezlerinden gön
diğimiz intiba odur ki, neticeleri istihsal edilin
derilmiş olan siyasi yetkili şahsiyetleri vere
ceye kadar nasıl bir vahdet içinde idi isek neti
cektir. Aynı zamanda bu teklifin bir esprisi
celer
istihsal edildikten sonra da politika vasıtası
de asayiş ve emniyeti tesis etmekle beraber, ilolarak
bunları her siyasi düşünce sahibi, kendi
'gili devletlerin, yani İngiltere, Türkiye ve
istikametinde değerlendirmenin çarelerini ve im
Yunanistan'ın ve bir de bunlara ek olarak Ame
kânlarını da arıyacaktır ve bunun emareleri de
rika Birleşik Devletlerinin
dışından, yine
NATO ile ilgili devletlerin içerisinden bir mu
bugünkü müzakereler sırasında Yüksek Heyeti
tavassıt tâyin edilecek, görüş birliğine var
nizin ıttılamdan kaçmamıştır. Bütün bunlara
dıktan sonra, bu mutavassıt Kıbrıs'taki Türk
rağmen mesele hâdiselerin netice istihsal edilin
ve Rumların halde ve âtide nasıl beraberce yaceye kadarki safhasındaki vahdeti sağlamaktır.
şıyacaklarını araştıracak. İçice mi yaşıyaeakOndan sonra iç politika mevzuu yaparak, bu hâ
lar, yanyana mı yaşayacaklar, federal bir Hü
diselerin şurasından, burasından tutarak eksik
kümet olarak mı? Bunlar istikbalde emniyet
veya fazla olmuş münakaşası siyaset adamlarının
içinde yaşıyacaklar. Şıklarını müştereken tâ
karşılıklı olarak cilveleşmesi gibi telâkki edile
yin edeceğimiz bu mutavassıt Kıbrıs'ta incele
cek ve elbetteki taraflar karşılıklı olarak bunun
meler yaptıktan sonra müzakere etmek üzere
cevaplarını aynı ölçüde ve ağırlıkta vermenin
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imkânlarına da sahibolacaklardır. Bunu böylece
temas ettikten sonra diğer hususlar hakkında da
Yüksek Heyetin, bu kürsüden, «erek şah ıslan
adına ve gerekse parti temsilcileri olarak söyle
miş oldukları hususlara da cevaplarımı arz et
mek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet politikası
olarak iç. politikamızda biz, demokratik rejimin
sarsılmadan yaşamasını sağlayıcı bir politika gü
deriz. Ve biz iç politikamızda vatandaşları göğüslerindeki rozetlere göre sınıflara ayırmadan
eşit bir muamelenin Türk vatandaşına reva gö
rülmesini temel şart olarak her şeyin üstünde
müdafaa ve muhafaza etmenin azmini taşımak
tayız. (Bravo, sesleri) Siyasi partilerin, siyaset
adamlarının ve vatandaşların kanaatleri ne olur
sa olsun, hiçbir zaman bunlara ayrı ayrı muame
le yapmayı reva görmeyiz ve yıllardan beri sa
vunduğumuz tez de budur. 1960 tan sonra ve ba
husus 1961 serbest seçimlerinden sonra, siyasi
partilerin her iki Mecliste mâruz bulundukları
güçlüğün başlıcası geçmiş devirden, şirazesinden
çıkmış bir idareyi, şirazesinden çıkmış bir ikti
sadi ve malî mirasın sahibi olmalarıdır. Bu ba
kımdan huzursuzluk içinde bulunuyoruz. Arka
daşlarım, partizan idareden bahsettiler. Ama dü
şünmek lâzım. Biz, 1961. seçimine 27 Mayısa ve
bugüne nereden geldik? Geçmiş devirlerde öyle
idare adamları vardı ki, öyle valiler vardı ki,
göğsünde her hangi bir partinin rozetini görme
diği zaman onun işini görmezler, o rozeti gör
dükleri zaman itibar ederler, olmıyacak işlerini
yapmak cihetine giderler. Rozeti taşımıyanlara
âzami müşkülâtı gösterirler. Belki bugün hafı
zalarınızdan silinmiş olabilir ama, ben tazelemek
isterim. Erzincan'ın bir paşa valisi şimdi arz et
tiğim istikamette vatandaşlara ayrı muamele ya
pardı. Bunu fehmeden valinin odacısı zamanın
iktidarının sembolünü taşıyan rozetini almış,
göğsünde rozetle, gelmiyen vatandaşlara ariyet
vererek bu rozeti takmazsan işin görülmez, de
miş ve içeriye girip çıkıncaya kadar alacağı 25
kuruşla hem vatandaşı memnun etmiş, hem de
çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek imkân
larına sahibolmustur. Biz, bu devirlerden geldik.
Şimdi hakikaten birinci koalisyondan itibaren
ciddiyetle partizan idareden sakınmasının gayre
tini gösteriyoruz. Fakat yine de bir partizan ida
renin töhmetini dilimizin alışkanlığı dolayısiyle
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zaman zaman ifade etmenin fırsatlarını kendiniz
yaratmaya çalışıyoruz. Şunu huzurunuzda Cum
huriyet Halk Partisinin mesul bir adamı ve aynı
zamanda Hükümette bulunan bir adam olarak
ifade etmek isterim ki. Cumhuriyet Halk Parti
sinin linkim bulunduğu bir Hükümette1 bilerek
partizanlık yapan adamın kafasını ilk defa biz
kırarız. (A. P. saflarında sözünü senet kabul
ediyoruz, sesi) Şüphesiz senettir. Çünkü, şimdi
ye kadar sözüyle özü doğru olan bir siyasi kana
atin mümessili olarak huzurunuzda konuşuyo
rum. Başka türlü yapmamız bizzat kendimizi in
kâr etmemiz demektir. Biz, kendisini inkâr ede
cek kadar politik istismara önem veren, ona avans
veren bir siyasi teşekkülde bulunmuyoruz, ar
kadaşlarım. Bunu sarahaten ve senet olarak söy
lemek isterim.
Arkadaşlarımın ithamına bir sitem olarak
söylüyorum, ortak bulunduğumuz devirlerde ko
alisyonun gerek birinci ve gerekse ikincisinde za
man zaman bâzı ithamlara mâruz kaldık. Bir ar
kadaşımın, ortak partinin liderinin bir beyanına
benim verdiğim cevabı da bu kürsüye getirdiği
için kısaca değinmek isterim. Partizan idareden
şikâyet edildi ve ben o zaman koalisyon hüküme
tinde vazifeli değildim. Mesul bir parti idarecisi
olarak ifadem şu idi : Birinci koalisyondan itiba
ren bu, ikinci koalisyon da dâhil olmak üzere, ka
natlar vekillerinin tasarrufları incelenecek olur
sa, tesbit edilecektir ki, Cumhuriyet Halk Parti
sine bağlı vekiller birinci ve ikinci koalisyon dâ
hil, en az tarafgirlik yapan şekiller olarak mey
dana çıkacaktır. Ben bunu ifade ettim, fakat bu
nun dışında her hangi bir târizda bulunmadım.
Bugün de samimî kanaatim odur ki; bu işler de
bu karma hükümetler iktidarları devrinde bu ik
tidarların muhasebesini tarafsız bir idare yapa
cak olursa tesbit edeceklerdir ki; C. H. P. li ve
killer C. H. P. li olmıyan vekillerden, tâbir caiz
ise, daha az partizanlık yapmışlardır. Bugün de
istatistik budur. Hâdiseler meydandadır, tasar
ruflar meydandadır. Meydanda olan bu tasarruf
ların tahlili yapılacak olursa haksızsak, haksız
lığımızı kabul etmekle de tashihini yapmak için
elimizden gelen gayreti sarf ederiz.
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Satır Bey, siz sözü, özü doğru adamsınız.
Şu istatistiği lütfen getiriniz de görelim.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SA
TIR (Devamla) — Bu istatistiği bizim getirme
miz kâfi değildir. Bu istatistiğin yüksek heyetleri
tatmin edebilmesi için taraflardan mürekkep bir
komisyonun görmesi lâzımdır. Biz bu tezi, itiraz
edildiği zaman ve siz Hükümette iken savunduk.
Ve fakat uzun ve mahzurlu olur mülâhazasiyle
tarafınızdan reddedildi.
Onu da ayrıca arz etmek isterim.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben bunu arz
ederken burada bir siyasi polemik yapmak için
söylemedim ama, kürsüye çıkılacak, itham edi
lecek ve bunun cevabı verilmiyecek. Bu müm
kün değildir. Hükümet ve Parlâmento üyeleri
münasebeti söyliyene susmakla tesis edilmez,
MÖyliyenc cevap vermekle imkân dâhiline girer.
Başka türlü olmaz. îtham yapılacak ve biz su
sacağız yani kabul edeceğiz. Sizin yüksek vic
danınız bunu kabul eder mi? Olmaz tabiî.
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.
Ü. ----- Onlarınkine cevap verilmiyor, bizimkilere
veriliyor.
HAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SA
TIR (Devamla) — Hepsi kül halinde mütalâa
edilir. Hülâsa şu sevgili arkadaşlarım; yani bir
şeyi müştereken tesbit etmekle huzur duyuyo
ruz. Siyasi partilerimizin sayın üyeleri müştere
ken partizanlıktan şikâyet ediyorlar. Bu sevini
lecek ve istikbâl için teminat senedi olarak ele
alınacak büyük bir merhaledir ki; bunu bütün
üyeler müştereken paylaşacak olurlarsa, önü
müzdeki iktidarlar ve kim olursa olsun artık
mazinin partizan idarenin avdet etmesinin im
kânsızlığını elbirliği ile tesbit etmiş oluyoruz.
Bu yerinilecek değil bilhassa öğünülecek ve se
vinilecek bir hâdisedir. Bu bakımdan bu sözü
söyleyip ve-bana da mesul bir adam olarak bu
cevapları verdiren arkadaşlarıma huzurunuzda
teşek'kür ederim. Çünkü, bir Hükümetin mes'ul
üyesi olarak aynı zamanda huzurunuzda taah
hüde de girmiş oluyorum. Ve bu taahhüde gir
menin şerefini taşımakla da bahtiyarlığımı bir
kere daha ifade etmek isterim. (Bravo sesleri)
Bizim bütün dâvamız bu demokratik rejimin
eksiksiz olarak işlemesi, partiler arasındaki me
denî münasebetlerin aksamaması, tenkitlerimiz
de de ölçülerimizi kaybettirmemenin yolunu ve
o seviyeye ulaşmanın imkânlarını bulmamızdır.
Elbirliği ile gayret içindeyiz. Zaman zaman ar-
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kadaşlarımız kürsüye «meyhane» kelimesini ge
tirecek kadar garip beyanlarda bulunmaktadır
lar. Ama bunlar, kendi taraflarınca da makimi
ve muteber sayılmadığını arkadaş konuşurken
o grupun değerli üyelerinin infiallerinden de
müşahede ettim. Bu da ayrıca sevindirici bir
keyfiyettir. Hükümet kararnamesinde «meyha
nede imzalanmış» gibi bir ithamı af edersiniz
kabul etmem.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öyle
demedim efendim, meyhanede dahi olmıyan de
dim.
BAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SATIR
(Devamla) — Daha ne diyeceksiniz muhterem
Öztürkçine. (Gülüşmeler) Ben bu ifadeyi evvelâ
sürcü lisan zannettim. Çünkü sözlerinizde onun
başında bir tariz vardı. Diyordunuz ki, «Hükü
metler işte bir takım gailelere maruz kaldıkları
manian Milletin noktai nazarını dışarıya tevcih
etmek için dışarıda da bir takım hâdiseler çı
karmaya çalışırlar dediniz.
Bilmiyorum, belki de bunu bir Fransız mü
ellifinden yahut bir yabancıdan naklen söyledi
niz. Bir yabancıdan naklen de olsa bu lâfı bu
kürsüden söylemeye yüksek takdiriniz nasıl mü
saade etti bilmiyorum, çünkü yersiz bir mesele
idi. İçerideki gaileleri, içerideki pürüzleri, mil
letin nazarından, örtmek için dış gaile yaratan
ne birinci, ne ikinci ve ne de üçüncü Hükümet
lerde hiçbir fert mcvcudolmadığma göre bu sö
zü söylediniz ve arkasından da kararnamelerin
«meyhanelerde dahi konuşulamıyacak kadar bir
hafiflikte» cümleleriyle gizli fikirlerinizi süslediniz. Bunun hayretini ifade ediyorum.
Çok değerli arkadaşlarım, demek oluyor ki,
Hükümet Yüksek Meclisin temayülüne uyarak
dış politikasını ve içeride partizanlıktan uzak
icrasını yapmak için elinden gelen bütün gay
retle ve hüsnüniyetle çalışacaktır.
Arkadaşlarım ifade ettiler, «Hükümetin
programında birtakım lâflar vardır, zinhar olaki sözde kalmasın.» Arkadaşlarım, Hükümet
programında telâffuz edilen, Yüksek Meclise
vadedilen hususların tahakkuku için elimizden
gelen bütün gayreti yapacağız. Ve fakat mu
vaffak olamadığımız takdirde de çekilmesini el
bette ki, bileceğiz. Onun için yaptığımız taah
hütlerin sahibi ve güdücüsü olarak elimizden
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gelen bütün gayretle çalışacağız ve bunları
Yüksek Meclise kabul ettirmek için ikna kabi
liyetimizi sonuna kadar kullanacağız. İkna ede
mezsek, dâvasına inanan insanlar olarak tahak
kuk ettiremediğimiz bir dâvanın fuzuli bekçisi
olmanın külfetini de şüphe yok ki, taşımıyacağız.
Değerli arkadaşlarım, herbirimizi yakînen
ilgilendiren bir büyük meselemiz de plân mev
zuudur. Memlekette başlıca bugün iki fikir bu
konuda çatıştı. İttifak halinde bulunduğumuz
mesele memleketimizin az gelişmiş bir memle
ket olması süratle kalkınması zaruretine inanı
şımızda, Türkiye'de hiç. kimse bu fikir dışında
kalmadı. Ama kalkınma plânlı mı olsun, plân
sız mı olsun tezi, bir miktar münakaşa edildik
ten sonra Yüksek Meclis kararını verdi, Türki
ye plânlı kalkınacaktır dedi ve bildiğiniz gibi
plânlı kalkınma devresine girdik ve bunun ka
nunu kabul edildi Yüksek Plânlama Teşkilâtı
kuruldu ve bu teşkilât beynelmilel uzmanların
da takdirlerine mazhar olarak, memleket reali
telerine uygun, beş senelik mütaakıp beşer se
nelik plânını yapmak suretiyle memleketimizi
bir plânlı kalkınmanın istikametine sokmuş bu
lundu.
Bu plânlı kalkınmada lüzum olan iç ve dış
finansmanlar mevzuu Yüksek Meclisi yakînen il
gilendirmektedir. Dostlarımız ve müttefikleri
miz Türkiye'nin hızla kalkınması için elinden
gelen bütün ıgayreti sarf etmeye hazır bulundu
ğunu ve Türkiye'nin bu yapılacak yardımlar
için kendisini hazırlıklı bulundurması hususun
da müsbct telkinlerde bulundular. Biz evvelâ iç
finansmanı sağlamak ve ondan sonra da Kon
sorsiyum yatırımlarını değerlendirmek ihtiyacı
nı karşılamak lüzumunu duyuyoruz ve onun için
bilinmesi gereken, iç finansmanı sağlamak üzere
gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Plânın
espirisini arkadaşım dün anlatmıştır, bugün hu
zurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum. Olan
dan vergi almak, olmıyandan vergi alma
mak
suretiyle
plânın
iç
finansmanını
karşılamak
üzere
bütün
hazırlıklarımızı
da ikmal ettik. Bugünlerde Yüksek Meclise büt
çe çıkmadan önce takdim edilecek ve bütçe kar
şılığı olan gelirler de böylelikle sağlanmış bulu
nacaktır.
Arkadaşlarımız Devlet memurlarının tutu
mundan ve bunun nasıl olması lâzımgeldiğinden J

2 . 2 . 1964

0:2

I de haklı olarak tenkidlerde bulundular. Devlet
Personel Dairesinin plânının biran evvel tahak
kuk etmesini ve böylelikle bugünkü durumdan
kurtararak hamleci bir memur anlayışına vâsıl ol
mamızın faydasını tebarüz ettirdiler. Şüphe
yok ki, bizde aynı görüşle, beraberiz. Devlet
Personel Kanunu hazırlanmış ve tahmin ederim
ki, kısa zamanda yüksek huzurunuza takdim ediI lecektir. Müsteşarlar seviyesinde birinci ko
nuşma yapılmış ve ikinci konuşmada önümüz
deki hafta içinde yapılacak ve orada varılacak
mutabakatla Bakanlar Kurulundan geçirilerek
Yüksek Meclise takdim edilecektir.
Yüksek Meclis komisyonlarından vukuf ile
incelenecek olan bu kanunun kısa zamanda kanuniyet keshetmesi ve böylelikle Devlet perso
nelinin yetki ve salâhiyeti ve mesuliyeti beraber
mütalâa edilerek olumlu bir hizmet devrine gir
mesi bizim de sizler gibi en halisane temenni
mizdir.
Memur - vatandaş münasebetleri üzerinde
arkadaşlarımız haklı olarak durdular. Biz bu
nun hakikaten ıstırabını milletçe çekimsizdir.
Memur ve vatandaş münasebetlerinin iyi bir saf
hada olması, şayanı temennidir. Memur vatan
daşlarımızın bâzan haksız, bazan da vatandaş
ların memurlara karşı olan davranışlarmdaki hak
sızlığı hepinizin malûmudur. Bunu Büyük Mec
lis ve onun hükümetleri bir hal yoluna, götürürse
memlekete en büyük hizmeti yapmış olacaktır.
Memurların, Devlet hizmetindeki kadrolarmdaki
şişkinlik de keza değerli arkadaşlarımızın üze
rine temas ettikleri başlıca konulardan birisidir.
Bir kısım İktisadi Devlet Teşekkül e rinde ve
bir kısım dairelerde, hakikten geçmiş idarelerin
adam kayırma zihniyetiyle, memur stoku haline
getirdikleri, müesseselerin mevcudiyeti bugün
bir hakikattir. Ama Hükümet, hiçbir zaman bir
memur tensiki diye, bir memur tasfiyesi diye
bir şey düşünmemektedir. Prensibolarak kati
zaruret hâsıl olmadıkça yeni memur alımmyacaktır. Fazla olan yerlerden az olan yerlere
kaydırma suretiyle böyle bir muvazenenin tesi
sini düşünüyoruz bunun dışında bir formülü dü
şünmedik. Memur arkadaşlarımız, emniyet ve
huzur içinde vazifelerine devam edecekler ve fa
kat yenisi alınmamak suretiyle kadrolar normal
halde muhafaza edilecek ve daha normal hale
böylelikle gelmiş olacaktır.
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Muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşla
rımın, maddeler halindeki tenkidlerine umumi
mahiyette cevap vermiş oluyorum. Burada Baş
bakanlık bütçesinin bugün şu dakikada konu
şulmakta olan faslı ile ilgili Devlet Plânlama
Teşkilâtının değerli müsteşarı ve arkadaşları
Devlet Personel Dairesinin değerli Başkanı hu
zurunuzda bulunmaktadır. Teknik malûmat al
mak istediğiniz takdirde bu değerli arkadaşlarım
hizmetinize amade bulunmaktadır. Bu vesile ile
bir kere daha arkadaşlarımın umumi mülâhazala
rını, tenkidlerini ve teşviklerini tesbit etmiş bu
lunuyoruz. önümüzdeki icra safhasında arka
daşlarımızın bu kıymetli direktiflerini mümkün
olduğu kadar rehber ittihaz ederek faaliyete de
vam edeceğimizi arz ederim, heyetinizi saygı ile
selâmlarım, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Per
sonel Kanunundan bahis buyurdular. Personel
Kanunu bu sene yetişecek mi, çıkacak mı, bunu
kendilerinden rica ediyorum.
İkincisi; Sayın Baş/bakan yardımcısı, tabiri
mi mazur görsünler, fikirlerini ço'k yuvarlak ke
limelerle ifade ediyorlar. Onun için bu fikirle
rin tam bir vuzuhla anlaşılması güç oluyor. Me
selâ buyurdular k i ; «Bugün Devlet daireleri ve
bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
stoku olmuş vaziyettedir. Biz tenkis edecek de
ğiliz ama mevcut memurları da işlerinden uzaklaştırmıyacağız. Ancak yenilerini almamak yo
luyla tensikat yapmadan, yemlerini almadan
mevcudu idame ettireceğiz, böylelikle idare ede
ceğiz.» Şimdi acaba Hükümetin bu vaziyet kar
şısında yeni yetişen, mekteplerden mezun olarak
çeşitli vazifeler görecek gençler için yeni bir
program; bir plânı var mı... Bunu lütfen açıklar
larsa memnun olurum. Çünkü, Türkiye'de bugün
500 - 600 bin memur vardır. Ancak bunun 150 200 bin fazlası vardır. Bu suretle Türkiye'de on,
onbeş sene hiçbir tarafa hiçbir memur almmıyacaktır, tâyin yapılmıyacaktır. Bunu nasıl pro
grama almışlardır, lütfetmelerini rica ederim.

anladıklarını ifade ettiler.
diyorsanız, edeyim.

Ama, tavzihan emre

Devlet daireleri ve bilhassa İktisadi Devlet
Teşekküllerinin büyük stokları vardır. Meselâ
Devlet Demiryollarında bugün 70 bin kişi var
dır. 1950 de bu 27 bin kişi idi. Keza tersaneler
de v. s. de böyle fazlalıklar vardır. Filhal o za
mandan bu zamana kadar birtakım nakliye işle
rinde bir hayli inkişaflar şunlar bunlar olmuş
tur. Fakat bu hacimde olmamak iktiza eder. Bun
lar tabiîdir ki; bir tasfiyeye tabi tutacak değil.
Eğer kendi bünyeleri içerisinde normal azalma
ile mesele halledilecekse, o yola gidilecek. Aksi
halde kardeş müesseselere oradan birtakım aktar
malar bir plân gereğince yapılması düşünülebilir.
Okullardan yetişecekler memur alınmıyacağma
göre ne yapacaksınız1? Devlet kendi ihtiyacı olan
personeli yetiştirmek için burslar vermekte, veya
leyli okullar ihdas etmektedir. Kaymakama ihti
yacı vardır, Siyasal Bilgiler Okulu, öğretmene
ihtiyacı vardır, öğretmen okulları, tatbiki lâzım
gelen plân gereğince yetişmesi, lüzumlu eleman
ların yetişmesi için teşvik edici, himaye edici rol
dedir. Şüphe yok ki, bunlar alınıp yerlerine yer
leştirilecektir. Memur fazlalığı vardır derken bir
takım kadrolardaki eksikliği de bana söylemek
fırsatını verdiklerinden arkadaşıma teşekkür ede
rim. Bilhassa Maarif sahasında büyük çapta öğ
retmene ihtiyacımız vardır. Ve bu plân gereğince
senelerce ayrılmak suretiyle yetiştirilmesi temin
edilmesiyle çalışılmaktadır.
BAŞKAN — Bir sual daha vardı, cevap ver
diniz zannederim. Personel kanunu ne zaman çı
kar?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Perso
nel kanunu, arz ettim. İlk müsteşarlar toplantı
sı yapıldı, hafta içinde ikinci toplantı yapılacak.
Ve nihayet pek kısa bir zamanda, bu sene içinde
Yüksek Meclise gelecektir. (Ne zaman çıkacak ses
leri.)
BAŞKAN — Malî sene mi, milâdi sene mi?
KEMAL SATIR (Devamla) — Evet. Malî se
ne. Teşekkür ederim, efendim başka bir emriniz
var mil..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşım sözlerinin başında beni ürküttü.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Cevap
Hakikaten söylemek istediklerimi ifa edemediğim
endişesine kapılmıştım. Halbuki lütfedip benim I buyurmadılar. Yalnız işin polemik safhasına git
sözlerimi tekrar etmek suretiyle pekâlâ meseleleri | tiler. 28 . 5 . 1963 tarininde alman bir karar iki
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gün sonra değiştirilirse; bunun gayesi, sebebi ne
dir?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
— Arkadaşım cevap verecekler. Bana bir emriniz
yoksa, müsaadenizi istirham ediyorum. Ferid Me
len Bey cevap verecek. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) .
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Melen.
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Zan
nederim balhsettikleri kararname petrole ait bir
karardır. Karar çıkmıştı. Fakat ertesi günü
yanlış bir fıkra girdiği
anlaşılmıştır. Bunu
düzeltmek için iki yol vardır: Tasnifti etmek ve
ya ayrı bir karar çıkarmak. Tashih etmeyi maıhzurlu gördük. iki ıgün içinde muamele yarpmış
insanlar olacağını düşündük. Tasfhih makabline
şâmildir. Binaenaleyh iki gün stonra yeni bir
karar çıkarmakla bunu düzelttik. Zannediyo
rum dürüst bir harekettir.
BAŞKAN — Sayın Açıkalm.
€EVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Saym Başkan, sayın arkadaş!arım; Sa
yın Başbakan Yardımcısının beyanatının birin
ci kısmında Kıbrıs Konferansının bulgünkü saf'hanın varmış olduğu netice hakkında, verdiği
malûmatın ne kadar hayati ve mülhim ollduğunu
şüphesiz ki, Heyeti Âliniz takdir etmiş bulun
maktadır. Bendeniz, âcizane bu neticeyi büyük
bir memnuniyetle selâmlamaktayım. Çünkü bir
Küba meselesinden daha mülhim olan, bir Keş
mir meselesinden da!ha mülhim olan, Akdenizi
kan çanağına, ateş ocağına çevirecek olan, bin
lerce, yüzlerce Türk evlâdının, Türk kardeşle
rimizin kanına mal olan ve canına kasteden bir
dâvaya bizim noktai nazarımızı almıyarak orada
fesat ocağının mahallen kontrol ve murakabe
etmek için bizim mesaimize katılmayı kabul
eden müttefiklerimizin de bize hakikaten mü
zaheret etmiş olmaları Türkiye siyasetinin, Hükü
metin takibetmiş olduğu Soğukkanlılığın ve ba
siretin büyük bir muz afferiy etidir. (Bunu ayrı
ca tebarüz ettirerek Hükümeti bilhassa tebrik
etmek isterim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerinde
başka konuşmak istiyen?.. Yok. Bölümlere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Okutuyorum.

(BAŞKAN — Bir önenge var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bilindiği üzere 3 ncü Koalisyon Hükümeti
nin kuruluşu ile birlikte Köy işleri Bakanlığı
ihdas edilmiştir.
(Mezkûr Bakanlığın teşkilâtına ait kurulıuŞ
kanunu henüz çıkmamış olmasından 213 sayılı
Kanuna göre Köy İşleri Bakanına verilmesi ge
rekli Bakan ödeneğinin
ödenebilmesinin sağ
lanması için Baişbakanlık
bütçe tasarısının
«Başbakan ve Bakan ödenekleri» bölümünün
11.410 ncu Devlet Bakanları ödeneği maddesine
«IKöy işleri Bakanı» ibaresinin
eklenerek bu
maddenin «Devlet Bakanları ve Köy işleri Ba
kanı ödenekleri» sekilinde tadilini arz ve teklif
ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü1
izmir
Necip Mirkelâmoğru
(BAŞKAN — Miktarda bir değişiklik yok
tur. Yalnız Devlet Bakanları ödeneği ve Köy
işleri Bakanı ödeneği olacaktır. Takriri, oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir... Bu suretle tashih edilecektir.
Bölümleri okuyoruz.

11.000

12,000.

13.000

14.000

15.000

16.000

21.000
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( A / l ) Cari 'harcamalar
Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Personel giderleri
11
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.:
Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet giderleri
1
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kurum giderleri
6
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Çeşitli giderler
4
OAŞKAN — Kabul, edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

90 000

097 943

685 '640

839 030

021 244

254 940

311 584
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*22.O0ö Yapı, tesis ve büyük (Onarım
(giderleri
6 686 415
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir.
23.000 MaMna, teçhizat ve
taşıt
(alımları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

i5T2 001

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

34.000 Malî transferler
(BAŞKAN — Ketimi edenler...
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir.

499 730

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

69 173

36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...

il

Etmiyenler...' Kabul 'edilmiştir.
Başbakanlık Bütçesi kalbul edilmiştir.

F — DEVLET

PLÂNLAMA

TEŞKİLÂTI

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesine geçiyoruz.
'Söız istiyenleri okuyorum.
Adalet Partisi
adına .Sayın özel Şalhinigiray konuşacaktı, Sar
ym Kalpaklıoğlu bu mevzua da temais etmiş
bulunuyorlıaır.
İSaym Mehmet Ali Demir.
Y.T.P. GMJPU ADINA MEHMET ALÎ
DEMİR (Tunceli) — Sayın Başkan, ve sayın
senatörler;
Y.T.P. Senato Gruıpununı Devlet Plânlama
Bütçesi üzerindeki görüş ve kanaatlerini arz et
mek üzere muhterem huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum.
Mulhterem arkadaşlar; ger'çek şudur ki, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Yüce
Parlâmentoyu
teşkil eden siyasi grupların .müşterek mesuliyet
ve şeref yükünü bünyesine toplamakta, üzerin
de taşımaktadır. Bu girişten kastımız şudur :
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Yüksek Senatonun malûmlarıdır ki, memleketi
miz için pek yeni bir tarihe salhibolan plânlama
fikri ve çalışmaları, aslında yeni bir düşüncenin
mahsulü değildir. Bu bakımdan medeni mem
leketlerin zirve seviyeye erişmelerindeki sebep
ve hikmeti, onların kendi bünyelerine göre uy
guladıkları plân ve programda ararken, Cum
huriyetten bu yana başarısızlığa
uğrayan ve
memleketimizi, milletimizi yerinde saymak gi
bi bir bahtsızlığa duçar eden, Hükümetlerinde
elîm hatalarını bu noktada müşahede etmJek
gerekir. Tarihin hiçbir devrinde emsallerine na
zaran üstünlük
kazanmış bir memleket veya
millet tasavvur ve tahayyül edilemez ki, plân
sız ve programsız olsun. İşte bu sebepten plânlı
devreye girişimiz bize cesaret ve gelecek için de
ümit vermektedir.
Burada Plânlaima Dairesi kuruluş ve gaye
sine birkaç kelline ile temas etmek isterim :
30 . 4 . 1960 tarih ve 9ıl sayılı Kanunla kuru
lan bu teşkilât kuruluş
gaye ve salâhiyetini
mevcut maddelerde şöyle hulâsa etmek müm
kündür : «Memleketin her türlü kaynak ve im
kânlarını tesbit ile takilbedileeek
iktisadi ve
sosyal politikada Hükümete yardımcı olmak,
tavsiyelerde bulunmak,
müşavirlik yapmak,
uzun ve kusa vadeli plânlar hazırlamak, bunla
rın başarısını sağlamak, daire ve müesseselerin
kuruluş ve işleyişlerini ıslalh etmek, gerekirse
plânda değişiklik yapmak, özel sektör faaliyet
lerini maksada uygun bir şekilde tanzim ve
teşvik ederek gerekli tedbirleri almak ve tav
siyelerde bulunmak...»
Muhterem arkadaişlar; bu kadar geniş salâ
hiyet ve ulvi gayelerle kurulan, hizmetleri ulvi
olan bu teşekkül gerek nazari ve gerekese ame
li çalışma, yapmaktan uzak kalmamalı, plânda
kabul edilen hedeflere zayiat vermeden ulaşma
nın, neticeleri kıymetlendirmenin yollarını araş
tırmalı, esası teşkil eden unsurları arayıp bul
malı ve tofpyekûn faaliyetlerini bu esas unsur
la;!' üzerine inşa etmelidir. Oysa başarının teme
lini teşkil edecek esaslı unsurlar ve yurt sat
hındaki nirengi noktaları tesbit edilmeden atı
lacak temellerin verimli neticeler hâsıl deıceğini savunmak biraz güç olur.
Burada plânlı
devreye girişimizden bu yana tatbikine geçilen
bâzı hususları vatandaşı, dolayısiyle vatandaşın
temsilcisi olan bizleri üzmekten ileriye gideme-
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diğini kaydetmekte fayda mülâhaza ediyoruz.
Muhterem arkadaşlar; Türk Milletini saa
dete götürecek çözüm yolları arasında Devlet
Plânlama Dairesinin önemine inanmış bulunnıaktayız. Ancak Türk
ekonomisini ve Türk
sosyal 'hayatındaki gelişmeleri teşhis masasına
getirmekle görevli Devlet Plânlama Teşkilâtı 'bu
görevini doğru, bitaraf ve bütün etkilerinden
uzak yapmalı, gerçek yarayı bulup neşteri ora
ya vurmalı. Zira; bütün parti gruplarının da
tasvibedecekleriııi umduğumuz gibi bugün için
Büyük Türk Milletinin malı olarak millete in
tikal eden plânın, hedeflerine ulaşabilmesi an
cak ve ancak Ağrı'dan Edirne'ye ve Samsun'
dan Mersin'e varıncaya kadar bütün yurt sat
hında bu memleketin
(gerçeklerinin bilinmesi,
kavranması batta bilfiil]/ yaşanması ile müm
kündür. Bu imkânı, memleket gerçeklerini bi
len, kavrıyan, hisseden yaşıyan veya bilmesi,
kavraması, hissetmesi ve yaşaması
gereken
kuvvetli bir organın, yani Devlet Plânlama Teş
kilâtının sağlıyacağma inanmaktayız.
Biz, Y.T.P. .Senato Grupu olarak şuna inanı
yoruz k i ; inhisarcı bir zihniyetten kendimizi
kurtaramadığımız ve az gelişmiş böllgelerle nisbeten gelişmiş bölgeler arasındaki mesafeyi ka
patacak ekonomik faaliyetlere imkân hazırlaınıadığımız müddetçe tüm olarak memleket sat
hında dengeli bir kalkınmadan bahsedilemez.
Halbuki, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak
hazırlanan Beş Yıllık 'Kalkınma Plânında az
gelişmiş bölgelere öncelik tanınacağına dair
açık kayıtlar bıüıınnıastına rağmen, bugüne ka
dar bu yolda yapılan çalışmalar bu fikrin ve
bu kaydın tamamen aksine olagelmiştir. Beş
Yıllık Plâna göz atıldığı takdirde az gelişmiş
bölgelere yapıdan yatırımların hiç de dikkate
değer olmadığı görülür.
Tarih boyunca kaderleriyle haşhaşa bırakıl
mış olan ve halen aynı yolun yolcuları bulunan,
istikbalde de hallerinde bir değişiklik olmaya
cağına tarafımızdan inanılan az gelişmiş bölge
lerde, Beş Yıllık Plânın hakiki yerini bulma
dığını belirtmek istiyoruz. Bunun nedenlerini
sayarak kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo
ruz.
Muhterem arkadaşlar; basit bir istatistik ve
hesap ameliyesi iddiamızın doğruluk derecesini
bütün çıplaklığı ile meydana koyacaktır.
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Osmanlı imparatorluğu devrini bir tarafa
bırakır, fakat yalnız Cumhuriyet devrinde az
gelişmiş bölgelere her bütçe yılında yapılan
yatırımların toplamını yüzdelersek ancak yüz
de bir, âzami yüzde iki nisbetini mevzubahis
bölgelere, özellikle Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgelerine yapıldığını müşahacle ederiz.
Bu yatırımların yüzde doksansekizi veya doksandokuzunun nerelere verildiğini söylemeğe
lüzum görmüyoruz.
Muhterem arkadaşlar; 1963 bütçe yılında
yalnız iki üç vilâyete yapılan yatırımlar topla
mının 30 - 35 vilâyete yapılan yatırımlar top
lamına eşit olduğunu söylersek, plânlı ve plân
sız devrelerde bölgelerarasmda gözetilen ve tat
bik edilen adalet ölçülerinin ne olduğunu her hal
de yüksek takdirinize arz etmiş oluruz. Hal
buki memlekette topyekûn kalkınma ve vilâyet
ler yahut bölgelerarasmdaki dengeyi sağlamak
maksadına matuf bir gayenin, bir çalışmanın
neticesi bu mu olmak lâzımgelirdi? Eğer den
geden kasıt bizim anladığnmız anlamda ise, ge
lişmiş telâkki edilen bölgelere daha önce yapıl
mış yatırımlar da dikkate alınarak az gelişmiş
bölgelere öyle yatımın yapılmalıdır.
Yoksa az gelişmiş bölgelere üvey evlât mu
amelesi yapan bir zihniyetin tezahürünün de
vamı •müddetince bu memlekette ne bölgeler,
ne vatandaşlar, ne yatırımlar ve ne de gelirler
konusunda denge sağlanamaz.
Yıllardanberi
kaderleriyle başbaşa bırakılmış olan az gelişmiş
bölgelerdeki vatandaşlar, 20 nci 'asrın bütün ni
metlerinden istifade imkânına mâlik vatandaş
larla aynı seviyeye getirilmedikçe, onlarla eşit
şartlar altında mütalâa edilmedikçe bu memle
kette eşitlik ve dengeden dem vurulamaz.
Muhterem arkadaşlar; bizim şu anda hissi
yatına tercüman olmaya çalıştığımız vatandaşın
- dertlerine derman olmak bir yana - yıllar yılı
hatırı bile sorulmamıştır. O vatandaş ki, haklı
olarak temsilcilerine, yani bizlere küskündür.
Çünkü başlangıçtan bugüne kadar ona bol ke
seden verilen sözlerden hiç biri yerine getirilme
miştir. Toprak reformu denmiş yapılmamış,
zirai reform denmiş üzerinde bile durulmamış,
kredi denmiş âdil ölçülerle dağıtılmamış ve
her zamanki gibi vatandaş yine kendi kaderiyle
başbaşa bırakılmıştır.
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lışması, özel teşekkülün inkişafını sağlamak,
îşte bütün bu hayati problemleri dikkate
emek ve mal kaynaklarını değerlendirmek, re
alarak, bu vatanın artık bir kaç vilâyetten ik
kabeti ortadan kaldırmak istikametinde görev
tidar hükümetinde görevli bakanlardan bâzıla
yapması gerekirken, bâzı hallerde kanunun
rının, yahut yakın dostlarının seçim bölgelerin
çizdiği vazife ve salâhiyet hudutlarının dışına
den ibaret olmadığını bilmeli ve fakat bunun
çıkm
asını ta s vib etmemekteyiz. Temennilerimiz
aksi fikri benliğimizden söküp atmalıyız. En
den biri de özıel sektörün faaliyetlerine geniş
Önemli olarak da bu neticeye vatandaşı inandır„ şekilde yer verilmesi ve özel sektörün faaliyet
malıyız.
ve yatırımlarını köstekliyen unsurların berta
Muhterem arkadaşlar; biz, vatandaşın her
raf edilmesidir. Bu yolda yüründüğü takdirde
şeyi Hükümetten ve Devletten beklediği fikrine
dir
ki, plân ve programın hedeflerine ulaşaca
inanmıyor ve katılmıyoruz. Biz şuna inanıyo
ğına inanıyoruz. Kabul etmek gerekir ki, ba
ruz ki, başarıya ulaşmak yolunda sadece yöne
şarı yollarından biri de istihdam, edilen ele
ticiye ihtiyaç duyan vatandaş gereği şekilde
manların ihtisas sahibi olmaları keyfiyetidir.
yönetilmemekte, sevk ve idare edilememektedir.
Gerek Devlet Plânlama Teşkilâtının topyekûn
Muhterem arkadaşlar; bu memleketin istik
faaliyetlerinin ve gerekse Beş Yıllık Plânın ba
bale güvenle bakabilmesi, vatandaşın Hükü
şarısının esrarı, çalışmaları milletin ve memle
mete bu yönden güven beslemesi ancak bölgeler
ketin bünyesine uygun olarak geliştirmesinde
arasında dengeli kalkınmaya müstenit bir
olacaktır. Bu ise hiç şüphe yok ki, Yüce Parlâ > plân ve programın tatbiki ile mümkün olacak
mentonun memleket ve millet dâvalarına tercü
tır. Bu temel fikrin gerçekleşmesini görmek
man oluş derecesine bağlıdır. Beş YÜlık Kal
biz Y. T. P. Senato Grupunu bahtiyar kılacak
kınma Plânının başarı ile sonuçlandırılabilme
tı i-. Ve Y. T. P. Senato Grupu olarak, ikti
si, bölge plânlarının itinalı ve süratle tatbiki
darda bulunan Hükümet hangi partiye menne geçilmesi ile orantılıdır. Bölge plânlama
subolursa olsun, memleketin, vatandaşın men
larının başarıya ulaşması ise, bugün için önemli
faatine atacağı her adım demokratik plânlama
yolunda kaydedeceği her merhalede destekle
bir problem olan nüfus akışını durdurmak gi
yicisi
rolünde Hükümetin yanibaşında bulun
bi hayırlı sonuç sağlıyacaktır. Bu bakımdan
mak bize kıvanç verecektir.
bölge plânl anı al arının kalkınmamızdaki önemi
dikkate alınarak bölgelerin dayanağı olan hu
1964 yılı Bütçesinin Devlet Plânlama Dai
susların yetkili mütehassıslar tarafından en kı
resine ve memlekete hayırlı .olmasını diler,
sa zamanda hazırlanmasını arzu etmekteyiz.
grupum adına hepinizi hürmetle selâmlarım.
Muhterem arkadaşlar; şu önemli hususa da
(Alkışlar)
birkaç cümle ile temas ederek bu kuruluş hak
BAŞKAN — iSaat 19,30 da toplanılmak üze
kındaki sözlerimize son vermek istiyoruz.
re Birleşimi kapatıyorum.
Devlet Plânlama Dairesinin, kanunun çiz
diği vazife ve salâhiyet hudutları dâhilinde ça
Kapanma saati : 17,06

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 19,30
BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana)

[BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı
Bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. Söz
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın
Zihni Betil'in.
C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL
(Tokat) — Cumhuriyet Senatosunun Muhterem
Başkanı, muhterem üyeleri, muhterem Hükü
met üyeleri;
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupunun,
1964 malî yılı bütçe tasarısının Devlet Plânla
ma Teşkilâtına taallûk eden kısmı üzerindeki
görüşünü arz edeceğiz :
Milletçe benimsediğimiz ana hedef, yeni Ana
yasamızda da ifadesini bulduğu veçhile, yur
dumuzda demokratik hukuk Devleti rejimini
kurmak ve bu rejimi her çeşit sarsıntıdan ko
ruyarak yaşatmak, iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmamızı bu rejim içinde ve Devletç/3 ya
pılan plâna bağlıyarak gerçekleştirmektir.

leri Başkanlıklariyle Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığından ibaret bulunmakta ve Yüksek
Plânlama Kurulu da, bunlara, Başbakan veya
Yardımcısı ile Bakanlar Kurulu tarafından
seçilecek 3 Bakanın katılmasiyle meydana gel
mektedir.
91 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, Yüksek
Plânlama Kurulunun görevini, iktisadi ve sos
yal politika hedeflerinin tâyininde Bakanlar
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak plân
ları Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tâ
yin edilen hedeflere uygunluk ve kifayet dere
cesi bakımından incelemektir.
Muhterem arkadaşlar,
Bu suretle kurulan Devlet Plânlama Teşki
lâtı, 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna arz
edilen yeni Anayasamızla, bir Anayasa mües
sesesi hüviyetini almıştır.
Anayasamızın 41 nci maddesinde aynen,

Muhterem arkadaşlar,
Bizde gerçek mânasiyle plânlama çalışma
ları üç buçuk yıl kadar önce başladığı için,
geçmişin bu konuya ilişkin faaliyetlerini kısaca
hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bilindiği gibi,
Ibizde (Devlet Plânlama Teşkilâtı), ilk defa
5 . 10 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 91 sa
yılı Kanunla ve Başbakanlığa bağlı olarak ku
rulmuştur. 99 ve 340 sayılı kanunlarla da teş
kilâta, personel temini bakımından çok ge
niş imkânlar verilmiştir.
Teşkilâtın görevd, 91 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinde gösterilmiştir.
Aynı kanunun 3 ncü maddesine göre teşki
lât, Merkez Teşkilâtı ile Yüksek' Plânlama Ku
rulundan ibarettir.
Merkez Teşkilâtı, Devlet Plânlama Müsteşa
rının sevk ve idaresi altında vazife gören
İktisadi Plânlama ve Sosyal Plânlama Daire

(İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam ça
lışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması
amacına göre düzenlenir.
İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu mak
satla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının
gerektirdiği önceliklere yö
neltmek ve kalkınma plânlarını yapmak Devle
tin ödevidir.)
ve
129 ncu maddesinde de keza aynen,
(İktisadi, sosyal ve kkltürel kalkınma plâna
bağlıdır. Kalkınma bu plâna
göre
ger
çekleştirilir. Devlet Plânlama
Teşkilâtının
kuruluş
ve görevleri,
plânın hazırlanma
sında, yürürlüğe konulmasında, uygulanmasın
da ve değiştirirmesinde gözetilecek esaslar ve
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plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin
'önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla
düzenlenil'.)
'denilme tkedn'.
Sözü edilen özel kanun, (Uzun vadeli plânın
yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkında kanun) adı altında T. B. M. M.
tarafından kaıbul olunmuş ve 77 Numara ile
13 . 10 . 1962 tarihinde yürürlüğe konulmuştuî.
Muhterem arkadaşlar,
29 . 6 . 1961 tarihinde o zamanki Bakanlar
Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 5 . 7 . 1961
tarihinde yayınlanmış bulunan (Plân hedef
leri ve strat-ejisi) Aralık 1961 de de 1 nci
Karma Hükümet tarafından kabul olunmuş
tur.
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1961 malî yılı
bütçesi hakkında genel mütalâa vermiş ve
1962 malî yılı bütçesi ile ilgili programı yapmıştıi".
Muhterem arkadaşlar,
Bizde gerçek mânasiyle Plân, ilk defa, 15
yıllık bir süre için düşünülmüş, bu sürenin
5 yılı için de (Birinci 5 yıllık - 1963 - 1967 Kalkınma Plânı) adı altında hazırlanmış ve
77 sayılı Kanun gereğince, Plân Karma Ko
misyonu, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet
Meclisinde görüşülüp onaylanmıştır. Bu plâ
nın 1966 malî yılma ait programı halen uy
gulanmaktadır ve 1964 yılma ait programı
da 23 . 9 . 1963 tarihinde Bakanlar Kurulu
tarafından kabul edilmiştir. Mütaakıben de ya
yınlanmıştır.
Muhterem arkadaşlar,
Bilindiği üzere, Plânlama, bir milletin ikti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınması için va
rılacak hedefleri ve bunları gerçekleştirecek
imkân ve vasıtaları, henüz teşebbüse geçme
den önce, tasbit etmek demektir. Hedefleri
gerçekleştirecek imkân ve vasıtaların israfsız,
daha gerçek deyimle, mümkün olduğu kadar
az israfil kullanılması da gerekir. Hedeflerin
belli edilmesi, siyasi mahiyet taşıyan bir fonk
siyondur. Fakat, hedefleri teshi't eden siyasi
heyete, yapacağı tercihler bakımından, hiç
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şüphe yok ki, teknik bir heyetin yardım et
mesi de lâzımdır.
Program ise, bir plânın, gerçekleştirilmesi
için, kullanılacak vasıta ve imkânların ve za
man faktörünün de göz önünde bulundurul
ması suretiyle,
bölünebileceği
parçalardır.
Program teknik bir iştir. Ve bu işin, plânın
amacı ile bu
amaca ulaşma vasıta ve im
kânlarını iyice bilen mütehassıslar tarafından
yapılması gerekir.
Muhterem arkadaşlar.
işte bu zarureti önemle göz önünde bulun
durduğu içindir ki, Anayasamızın 41 nci mad
desi, kalkınma plânının yapılması işini Dev
let içinde bir veya birkaç;, organa bırakma
mış, bizzat Devletin ödevleri arasında göster
miştir ve 129 ncu maddesinde de, kalkınma
plâna göre gerçekleştirilir ve bütünlüğü bo
zulamaz demiştir.
Muhterem arkadaşlar,
Plân yapmak, hiç şüphe yok ki, çok güç. bir iş
tir. Plânı uygulamak ve plân hedeflerine var
mak ise daha güç. bir iştir. Bu güçlüklerin
yenilmesi için, hazırlığın gerçek teshille re
istinadettirilmesi, tercihlerde kalkınma amacı
nı sağlama bakımından isabet bulunması, kay
nakların sağlam ve yapılacak işleri mutlaka
karşılıyaeak kifayette olması lâzımdır.

Muhterem arkadaşlar,
Bizde, gerçek mânasiyle plânın, ilk defa,
Birinci 5 Yıllık (UM) - 1967) Kalkınma Plânı
adı altında hazırlanıp yürürlüğe konulduğu
na yukarda işaret etmiştim. Filhakika, (Tür
kiye'nin iktisadi bakımdan bir tetkiki) adı
altında 1932 - 1934 yıllarında hazırlanan plân,
Türkiye hakkında ilk plândır. Fakat beğenil
memiş ve uygulanmamıştır. 1936 yılında top
lanan Sanayi Kongresince hazırlanan 2 nci 5
Yıllık Plân da, Türkiye'nin durumunun, teknik
eleman ve sair-imkânlar bakımından, elverişli
olmadığı gerekçesiyle uygulanmamıştır. 1946 yı
lında hazırlanan (Umumi kalkınma plânı) da
etütlerin ve malî kaynakların yetersizliği dü
şüncesiyle tasarı halinde bırakılmıştır. Marshall
Plânı ile sağlanacak yardımların kullanılması
için 1948 - 1952 yıllarında, uygulanmak üzere
hazırlanan (Türkiye iktisadi kalkınma plânı)
da, iktisadi ve sosyal şartlardaki
değişiklik
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sebebiyle uygulanamamıştır. 1951 yılında Barker'in iş başında bulunduğu bir heyet tarafmdan hazırlanan (Türkiye ekonomisi kalkın
ma programı için tahlil ve tavsiyeler) başlıklı
plân plân ile 1959 yılında Profesör Baade baş
kanlığındaki heyet tarafından hazırlanan plân
da, yine bâzı sebepler ileri sürülerek uygulan
mamıştır. Hükümetçe istenilen belli konular
da etütler yapmak üzere kurulmuş bulunan
(Âli İktisat Meclisi) tarafından verilen mutalâalarm da, bir arkadaşımız tarafından ileri
sürülen iddiaya rağmen, arz ettiğimiz mânada
plân sayılamıyacağı aşikârdır. (Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü) tarafından yayınlanan (Türkiye'de iktisadi plânlama
hareketlerinin tarihçesi) adlı broşürün 8 nci
sayfasında arz ettiğimiz bu gerçek, aynen şu
cümle ile teyidedilmektedir -
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let teşkilâtının plâna bağlı ve koordine bir
I şekilde çalışması lâzımdır. Keza, aynı şuurun
bütün millette uyanması lâzımdır. 2 nci Dünya
Savaşından sonra Batı ülklerinin hızla kalkmmalarinda, halkta bu şuurun uyanmış ol
masının büyük rolü olmuştur.
Muhterem arkadaşlar,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Memnunlukla diyebiliriz ki, plânlama ve plân
düşüncesi, Türkiye'nin ancak plânla kalkına
bileceği inancı, geçen kısa zaman içinde çok
geniş ölçüde yayılmış ve benimsenilmiştir. Dün,
plânlama ve plâna aleyhtar olduklarını açıkça
söyliyen ve yazanlar bugün, artık bu düşünce
ve duygularını izhar edemez olmuşlardır. Dün,
plân yerine pilâv istediklerini haykıranlar,
bugün, pilâva kavuşmanın, hele devamlı olarak
kavuşmanın, ancak plânla mümkün olabilece
ği gerçeğini öğrenmişlerdir.

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Havayı niye
I
bozuyorsunuz Zihni Bey? (A. P. sıralarından
I
gürültüler)
I
BAŞKAN — Sayın Betil, polemiğe meydan
I
vermiyecek şekilde konuşunuz, çok rica ede
Muhterem arkadaşlar,
I rim.
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Çok dikkatli
Plânın, başarıya ulaşması için, gerçekleri I
olarak
konuşmamı hazırlamışım. Yazılı halde ha
cesaretle görerek ve hata etmemek için gerekli I
bütün gayretleri göstererek yapılması ve uy- I zırlamış bulunuyorum, ve oradan okuyorum, Sa
gulanması lâzımdır. Buna rağmen, gerek ha- I yın Başkan.
BAŞKAN — Ama şimdi burada pilâvın, bul
zırlanmasmda gerekse uygulanmasında, sonra- I
gurun
yeri yok.
dan tesbit edilebilecek veya anlaşılabilecek I
hatalar, bizi, plânlama ve plân fikrine bağlı- I
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Gerçeklerden
lıktan vazgeeirmemelidir. Bu takdirde, görevi- I bahsediyorum Sayın Başkan, gerçeklerden bah
miz, bu hataların zararlarını derhal gidermek I sediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler ve A.
ve tekrarlanmasını önlemek olmalıdır. İlerle- I P. liler salonu terk ettiler.)
miş milletler, bugün imrendiğimiz seviyeye, I
Halkın, plânlama, hazırlanılan ve uygulanı
plânlama ve plân fikrine, plâna bağlılık saye- I lan plân ve program hakkında devamlı olarak
sinde ulaşmışlardır, İktisadi kalkınmayı plâna I bilgi edinmesi için, yapılmakta olan yayının, di
bağlama ve plânlı kalkınma amaç ve gayret- I ğer gayretlerin çoğaltılması ve genişletilmesi,
lerinde beraber olma, özellikle, bizim gibi geri I önümüzdeki zamanlarda bu neticeyi ve memnun
kalmış milletler için, kaçınılmaz bir zaruret I luğu büsbütün artıracaktır.
olmuştur. Bölgeler ve fertler arasındaki bü- I
Muhterem arkadaşlar,
yük gelir farklarının giderilmesi de ancak I
Özel sektörün plânlama ve plânda almasını
plânlama ve plânla mümkün olabilecektir. Ta- I
arzuladığımız ve istediğimiz rolün de önemi aşi
rih, bu zarureti görerek memleketimizde Dev
kârdır. Hükümetin, programındaki va'di veçhile,
let Plânlama Teşkilâtını kuranları daima tak- I özel sektörü, rolünü yapmaya teşvik edecek yeni
diıio anacaktır.
I ve tamamlayıcı tedbirleri almakta gecikmemesini
Muhterem arkadaşlar,
I temenni ederiz.
Plânlama ve plânda güdülen maksadın hâ
Muhterem arkadaşlar,
sıl olabilmesi için, Hükümetin ve bütün Dev- I
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1964 malî yılı
(1950 yılından sonraki Hükümetler, bütün
ekonomiyi kaplıyan bir plânın hazırlanmasına
ve tatbik edilmesine hiçbir zaman müsaade etmemiştii'.)
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ödeneği, 7 18i) 436 lira olarak tesbit edilmiştir.
Bütçe kanunu tasarısı metni bastırılıp dağıtıl
dığı için, bu ödeneğin kısım, bölüm ve madde
leri üzerinde ayrı ayrı durmaya lüzum görmü
yoruz. Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı, kadro
sundaki münhallerin bir an önce doldurulması
nı, bina ihtiyacının karşılanmasını ve görevlile
rin çalışma rahatlığına kavuşturulmasını, teşki
lâtın ınuhtacolduğu sair her çeşit vasıta ve mal
zemenin bir an önce temin olunmasını temenni
ye şayan bulduğumuzu belirtmekle yetiniyo
ruz.
Muhterem arkadaşlar,
3 ncü Karma, Hükümet programında denil
diği gibi;
(İktisadi kalkınma alanında son iki yıl için
de küç.ümsenemiyecek adımlar atılmıştır. 1962,
1963 yılları ile ilgili iktisadi göstergeler bunu
açıkça ortaya koyacak niteliktedir. Uzun yıllar
ancak çoğalan nüfus oranında artan millî geli
rimiz 1962 yılında sabit fiyatlarla % 6 oranın
da yükselmiştir. 1963 yılında ise, ilk tahminlere
göre, millî gelirimizdeki artışın geçen yılki ora
nı da aşması ve kalkınma hızının % 6,5; 7 ara
sında gerçekleşmesi beklenilmektedir. Bu sonu
cun •ekonominin genel dengesi bozulmadan ve
istikrar içinde gerçekleştirilmiş olması ayrıca
önem taşımaktadır.)
Muhterem arkadaşlar,
Yıllarca umumi ve toplu bir kalkınma plânın
dan mahrum kalmış bulunan Türkiye'mizde, kı
sa zamanda bu neticeyi almak, hâldi olarak mem
nunluk doğurmalı ve ilerisi için ümit verici sa
yılmalıdır. Bu mii^bet neticenin
alınmasında,
Devlet Plânlama Teşkilâtı görevlilerinin çalış
malarının faydalı olan tesirine işaret etmek de
yerinde bir kadirbilirlik olacaktır.
Sözlerimizi bitirirken, Birinci 5 Yıllık Kal
kınma Plânının hedeflerine ulaşması hakkındaki
dileğimizi tekrarlar, Cumhuriyet Senatosu O.
11. P. (Irupu adına Yüksek Heyetinizi hürmetle
selâ mlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Celâl Tevfik Karasapan.
O. K. M. P. Grupıı adına
CKLÂL T E V F l K KAİIASAPAN (Afyon
Karahisar) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Ondan sonra Enver Kök, Nusrot Tuna, Fehmi Baysoy, Alâeddin Çetin.
Buyurun Sayın Enver Kök,
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ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Muhterem Başkan, saygı değer arkadaşlarım;
Cumhuriyet Senatosu bütçe müzakereleri sırasın
da, olgun bir hava içinde cereyan eden müzake
reler sıralarında bâzı alınmalar oluyor, ama biz
bu alınmalardan kendimizi uzak tutarak bu büt
çe müzakerelerini daha salim bir yola sevk et
mek için serin kanlılıkla hâdiseler üzerine eğil
mek mecburiyetindeyiz. Benden evvel konuşan
bir hatip arkadaşımın bir sözü üzerine sağ ka
nattaki arkadaşlarım salonu terk ettiler. Bu kür
süler, daima millet huzurunda fikir münakaşa
larından, müsademei efkârdan, barikai haki
katin çıkacağı yerlerdir. Buralardan cevap ver
mek Obstürüksüyon hareketlerinden daha yerin
de, daha iyi bir hareket olurdu. Bu noktaya böy
lece işaret ettikten sonra, plânlama mevzuunda
bu memleketin yıllardan beri çektiği ve memle
ket sanal ekonomisinin iktidarlar tarafından key
fî bir surette, hesapsız ve kitapsız ne şekilde
tesislerle yürütülmek istendiği noktalara dokunnnyaeağım. Bundan belki yine çok almanlar olaçaktır. Ama plânsız, programsız bir çalışmanın
tâ Albdülmecid devrinden beri geçen hâdiselerini
Osmanlı tınparatorluğundan bize borçlar bırakan, kapitülâsyonları getiren hâdiseleri bir par
ça hatırlatmakta fayda vardır. Abdülnıecld za
manında cülusunu tes'it eden, vilâyetlerde kesi
len develer, serilen halılar karşısında, Garba yak
laşma emeliyle fermanlariyle fabrikalar da ku
rulmuştur. Bunların hâlâ birtakım bakayası da
vardır. Hane ismiyle biten Baruthane, Basma
hane, Fişekhane ve Feshaue gibi o zaman da böy
le bir kalkınma, arzusu tâ imparatorluk zama
nından belirmiş fakat taşıma su ile değirmen iş
letir gibi membaları ve kaynakları iyice hesabedilmediği için İmparatorluk sükût ettiği vakit
bize bunların harabeleri kalmıştır. O zaman da
bir sanayileşme hareketi memlekette başlamış,
muvaffak olamamıştır. Öyle rivayet ederler ki;
- Üniversite Kütüphanesinde tetkikat yaparsa
nız, görürsünüz - Mecid'in kurenasından biri
ona yaklaşıyor diyor ki; «Padişahım, çok masraf
ediyoruz, şuraya borçlandık. Tuzu var, tütünü
var, feneri var. saraylar yapılıyor. Ama günün
birindi1 bunlar bizim başımıza iş açacaktır»,
Bu hususta küçük bir hikâyeden de bahseder1er; iki köylü değirmene giderler, öğütürler huimbatını. Değirmenci hak diye bir şinik doldurur. Dokuzu senin biri benim der, alır, Bu
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adamlar ne diye benim hakkımı alıyor diye dü
şünürler. Baba oğul ,evlerine giderler. Bizde bir
değirmen yapalım derler. Baba taşa, oğulu ağa
ca giderler, değirmeni kurarlar, oluğunu da çu
valların başına dikerler. Diker dikmez baba oğ
luna bir tokat aşkeder. Ulan her şey iyi ama su
yu unuttuk, der Türkiye'de de işte zaman zaman
iktisadi teşebbüsler de tâ Abdülmecid devrinden
bu yana gelinceye kadar unuttuğumuz çok sular
var, dönmiyen de çok değirmenler var.
Onun için 'bu 'memlekette Atatürk'ün dev
rinde plânlı ve programlı çalışmaya başlamak
ikdn kurulmuş olan iktisat kongresi, ızaman za
man bakanlıkların yapmış olduğu zirai kong
relere rağmen bir türlü yolunu bulanıı.yan fa
kat iktidarı eline geçiren insanların sanki ba
balarının 'oğluna verdiği bir Ihediye gibi maskatıreislerine yaptıkları fabrikalarla bu mem
leketin iktisadiyatı düzelmemiş aşağı gitmiş
tir, arkadaşlarım.
»Siyasi İh ay ata girdiğim (günden beri müte
madiyen bu nıeıvzuu -işte şimdi orada gülen aziz arkadaşım Suphi ile birlikte 'müdafaa et
tik, 'Plân ive prbigram fikrihin bu memlekette
1946 yılından beri yolcusu olduk, arkadaşla
rım. Ama 'bugün kim yaptı? 'Kim yaptı ise
yaptı, iyi bir y'ola girdik arkadaşlarım. Dün
konuşmamda 50 milyardan (ba'.hsettim. W ge
tiriyor? 'Bir şey getirmiyor dedim,, I.îeıı simdi
plâncı arkadaşlarımdan bir ricada bulunaca
ğım. Memleketin iktisadi 'hareketlerini yıllar
ca- murakabe eden bir de Yüksek Murakabe
Heyeti var. Onunla da, zaman zaman gider,
konu'şııruz. Onlar da 'memleketin bir nevi
Teknik Sayıştay id ir. Yazarız, yazarız, şurası
bozuktur deriz; ama bir türlü çare bulamaz
lar. Orada da memleketin yetişmiş iktisatçı
ları, birçok ilim adamları var. 'Bunlardan geç
miş aksaklıkları, bâzı noktaları plâncıların din
lemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Yıllar hep
iktisadi
edebiyatla geçti arkadaşlar. 'Bütün
hareketlerimize rağmen bu fabrikaların 'hiçbi
risinden bir gelir kaynağı malî yükünü Ih afifietecek bir varidat elde edemedik.
Şimdi ilenim temennim Anayasanın ic<a!bı
olarak kurduğumuz 'hüküm eti erin bir santim
dalhi ayrılmaması icabeden bu plân fikrine
hep birden saygı göstererek mazinin Türk mil
letine yüklediği yüklerden bu milleti kurtarır-

sak o zaman hakikaten /vazifemizi yapmış ol
manın huzuru içinde bu dünyadan göçüp gi
deriz. Bu plân fikrinin bir taassupla sanki
karşısına çıkıp da onu kötülemek değil, onu
iyi yola sevk etme tenkidini yapmak da bize
düşen vazifedir. Ben bu zihniyetle plân fikri
nin bu memlekette; nasıl dün tenkid ettiysek,
yarın bozuk taraflarını tenkid edeceğiz, yürü
mesi gayreti içinde 'muvaffakiyete erişmesi te
mennisiyle hepinizi selâmlıyaraktan huzuru
nuzdan ayrılıyorum arkadaşlarım, sağolun.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna.
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, şu saatte fazla konuşarak za
manlarınızı israf etmiyeeeğim.
BAŞKAN — Allah razı olsun.
NUSRET TUNA (Devamla) — Kıymetli
plânlama müsteşarımızın 'benim 'tereddüte düş
tüğüm bâzı hususlarda aydınlatmasını t emin en
bu konuşmayı yapmak istiyorum. Yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere, 5 yıllık bir plan yap
tık. Şu plânda imkânlarımız nedir, iÜıtiyaçlarımiız nedir? Bunları tesbit ettik ive en önde
gelenleri, ilk defa tahakkuk ettirilmesi lâzmı.gelen. ihtiyaçlarımızı karşılamaya uğraşmaktayız.
Şimdi şu ihtiyaçlarm benim şa'hsi <g-örüşümo
(göre en 'başta geleni vatandaşa yaşama, imkânı
bahşedecek olan İhtiyaçları karşılamaktır. Ar
kadaşlar; 'bunun 'bir polemik mevzuu olarak
kabul edilmemesini istifham etmekteyim. Şu
memlekette- hakikaten açlıkla karşı karşıya
gelen, çırpman muazzam bir kütle mevcuttur
arkadaşlar. İlk deffa plânlamanın asıl hedefi
nin şu 'mihaniki açlığı gidermeye matuf gayeye
teksif edilmesi kadar tabii bir şey olamaz.
Plân yapıldı fakat şu plânın tam tatbik edile
bilmesi yahut bu 5 yıllık plânın gayesinin tahassul edebilmesi için tali plânların yapılması
lâzırogeldiği kanaatindeyim. .Meselâ memleke
timizde bir dağ köyleri problemi vardır. Tür
kiye'nin her tarafında ıOva köylüsü ala kullu
na rahatça rızkını ekmeğine katığını teinin et
mektedir. Fakat, hangi tarafa giderseniz gidi
niz, dağ köylüsü şu mihaniki açlığını giderebil
me çabası içindedir. Gride rem ezse, bir ağanın
yanında o ağanın uşağı, esiridir. Bsir gibi ça
lışır, onun eline bakmaya mecburdur. Şimdi'
her şeyden evvel şu zümreyi kurtarmak çalması-
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fikre sahip değilim. 'Sayın müsteşarımız tarafın
dan müspet şekilde cevaplandırılırsa memnun
•olacağımı ifade etmek isterim.

m göstermeye mecburuz. Eğer bu dağ köyü,
mazaallalh (bir de orman 1-döyü ise, ormanm
dağ köyü ise, buradaki 'hayat ıstırabı daiha
şiddetli "bir şekilde kendisini hissetİLuııektedir.
Ben şunu siormak istiyorum': 5 yıllık bir plân
yapıldı. Bu plânın 'hedefi 've gayesi inalımı.
Fakat diğer medeni ımilletlerin yasptığı gibi tâli
plânlar yapmak suretiyle şu artık ihtiyaçları
pek ibâriz bir şekilde kendisini gösteren ve
mütemadiyen milletten Devletten bir yardım
ve şefkat beklîyen şu (vatandaşlarımızı en kısa
'bir zamanda açlıktan kurtarmak veya kendisi
ni esir 'gibi bende haline soktuğu şahısların
elinden kurtarmayı temin etmek üzere bir tâli
plân yapılması düşünülmektemidir? Bunun ce
vaplandırılmasını istifham ederim. Bu bir.

Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Turhangil, grup adına.

'İkincisi, şu plânın siyasi tesirlerin dışında
kalacağı ihtiyaçların sırasına göre tatmin edece
ği kanaatindeyiz. Plânın faydaların en ba
şında saydığımız vasıflandan birisi de bu olmıak
lâzım.
İBu 'ihtiyaçları teltkik ettim. 'Meselâ sulama
işinde bir misal arz edeyim: Sulaıma, Su İşleri
Umum Müdürlüğünün neşrettiği bir istatistiğe
ıgöre, vilâyetimizde, ismini söylemek istemiyo
rum, '3888 mahalle ve köy vardır. Bunun l'l'oS?
sinde içme suyu temin edilmiştir. Hali hazırda
hu vilâyetin 2736 köy ve uiıalhallesinde içme
suyu mevcut değildir. Bunun yanında diğer
bir vilâyette içme suyundan ıhıalhruım (olan köy
sayısı 128. Şimdi 2736 koy 've 'mahallesinde iç
me suyu olmıyan bir vilâyetin 215 köyünde su
tesisi yapmaya uğraşmamıza rağmen, ıbunu plâ
na alıp 1964 yılı programına koyduğumuz hal
de, 125 köyünde su olmayan vilâyetin 54 kö
yünde su tesisi yaptırmaktayız. Şimdi acaba
bu «bir tesadüf müdür? Benim şahsan anladı
ğım plân fikrine uygun düşmemektedir. 2736
köy ve mahallesinde su 'olmıyan bir (vilâyet me
saiyi oraya teksif edip diğer vilâyetler seviye
sin e yetiştirmenin lâzımigeldiıği kaııaatindeyim.
Aynı şeyi okullar için de söyliyelbilii'iz. 1324
köyünde okul olmıyan vilâyette 'bu yıl. ayrılan
tahsisat 3 milyon lira .civarındadır. 76 köyün
de okul ıbulunmıyan hir 'vilâyete de 8 milyon
lira tefrik edilmiştir. Şimdi, muhakkak bâzı
hususiyetler olur. Fakat benim içlime bir şüpîho
düşüyor. Aca.ba İhalen siyasi nüfuzlar hüküm
ran oluyor mu? Bu hususta müspet menfi bir

ADALET PARTİSİ GRIÎPU ADİNA FİK
RET TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler, grup adına söz almak lü
zumunu duymuyordum. Ancak muhterem ikti
dar partisinin Grup Sözcüsü Zihni Betil Beye
fendinin bu bütçe vesilesiyle ana muhalfet par
tisinin plân fikrindeki davranışlarım vesile ede
rek Senato kürsüsünden bugüne kadar partiler
arasındaki ciddi ve samimi münasebete uygun
bulmadığımız fikir ve düşüncelerini duyduktan
sonra konuşma zaruretini hissettik. Sayın ikti
dar partisinin grup sözcüsü pekâlâ bilirler ki,
memleketimizde plân devri yeni başlamıştır.
Her yeniliğe karşı bir reaksiyo, her yenilikte
bir duraklama, tereddüt ve inkişafını beklemenin
zaruret olduğunu bizden daha iyi bilirler. Ada
let Partisine bir zamanlar plânın karşisinda bu
lunma bühtanım atmak haksızlık olur. Çünkü
Adalet Partisi hiçbir zaman gerek parti olarak,
grek parti organlarının mümessilleri alarak plân
fikrinin karşısında olduğunu beyan etmemiştir.
Ancak muhterem senatörler çok iyi hatırlarlar
ki plânlamanın kurulması ve plânlamada çalı
şan bâzı eşhasın A. P. sinin endişelerine muva
zi olarak bir zamanlar plânlama kurulunu terk
ederek badehu memlekete sosyalizm namı altın
da kurulan bir teşekküle intisa'bettikleri ve bu
ileri sosyalizmin komünizm derecesine vardıran
fikirlerini yaydıklarını görmek A. P. sinin plân
hakkındaki endişesinin kati bir sebebi idi.
Bu arada plân fikrinin ortaya atıldığı günler
de C. H. P. sine mensup ve C. H. Partisinin ik
tisadiyatını ve fikriyatını taşıyan Namık Zeki
Aral ve Feridun Ergin dahi aynı endişeleri ifade
ederek Adalet Partisinin hassasiyet ve fikriyatı
nın yanında idiler. Plân tatbikatı, Adalet Parti
sinin Senatoda bulunan ekseriyetiyle, plân ve plâ
nın korunmasına mütedair kanunlar görüşülmüş
ve tartışılmış, Adalet Partisinin fikriyatı ortaya
konmuştur. Bugün Adalet Partisinin plân hak
kındaki o günkü endişeleri plân fikrine değil,
plânı yöneltenlerin ve hattâ bu plân fikrinde ön
fikri savunan (Yön) gibi mecmuaların liderlik yap-.
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Açıkla
yın...

ması endişesinden ileri gelmekte idi. Biz plân de
ğil pilâv istiyoruz demcmişizdir, arkadaşlar. Bu
şekilde tekerlemelerin Adalet Partisine tahmili
ve betahsis ciddiyetiyle kabili telif olmıyan bir
grup sözcüsünün ağzından çıkmasını teessürle
karşıladığımızı ve geçmiş günlere değil, geçmiş
günlerde bir mevzu üzerinde gösterilen vatanperverane hassasiyetin bugün aradan iki yıl geçtik
ten sonra dile getirilmesini değil bundan sonra
gelecek iyi niyetlerin ve yapıcı hamlelerin müşte
reken memleket hizmetlerinin hepimizi beklediği
ni düşünerek rencide edici, kırıcı ve ıstırap veri
ci beyanlardan kaçınmayı hassaten rica ederim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Grup adına söz
rica ediyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
C. S . P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL
(Tokat) — Muhterem arkadaşlar, konuşmalarım
meyamnda plân hedefleri ve stratejisinin 29.6.1961
tarihinde o zamanki Bakanlar Kurulu tarafından
kabul ve 5 . 7 . 1961 tarihinde de neşrolunduğu
na işaret etmiştim. Keza, bu plân hedefleri ve
stratejisinin 1961 Aralığında birinci Karma Hü
kümet tarafından da kabul olunduğuna temas et
miştim.
Yüksek malûmları olduğu üzere, Birinci Kar
ma Hükümet C. H. P. ile A. P. tarafından teşkil
edilmişti. Binaenaleyh plân hedefleri ve strateji
si biraz önce Adalet Partisi adına konuşan arka
daşımızın da malûmu olması gerekir ki, daha Bi
rinci Karma Hükümet zamanında, o Hükümet ta
rafından da kabul edilmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, konuşmam yazılı idi.
İmkânları elverişli buldukça Yüksek Huzurunuza
2 sebeple yazılı konuşmalarla, yazılı konuşmalar
yapmak ihtiyacı içinde, çıkarım.
1. Zamanınızı fazla almamak,
2. Her nokta üzerinde önceden düşünmüş ve
kararlı olarak konuşma imkânını sağlamak için
dir. Bendeniz konuşmamı önceden hazırladığım
bir metni yüksek huzurunuzda okumak suretiy
le yapıyorum. Bu metin dışında tek kelime te
lâffuz etmedim. Benim konuşmamda Adalet Par
tisinin adı bir kere dahi geçmemiştir. Fikret Turhangil arkadaşım neden alındılar1? Benim sözleri
min hangi cümlesinden, hangi kelimesinden Ada
let Partisine her hangi bir tarizde bulunduğum
vehmine kapıldılar?..

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sizin hassasi
yetinizi tahrik eden cümleyi mevzuun huzura
kavuşması için tekrar edeceğim ve önceden hazır
ladığım yazının konuya tallûk eden kısmını hazır
ladığım yazıdan aynen okumak suretiyle tekrar
edeceğim. Bu kısım şu idi: «Memnunlukla diye
biliriz ki, plânlama ve plân düşüncesi Türkiye'
nin ancak plânla kalkınabileceği inancı geçen kı
sa zaman zarfında çok geniş ölçüde yayılmış ve
benimsenilmiştir. Dün plânlama ve plâna aleyh
tar olduklarını açıkça söyliyen ve yazanlar bugün
artık bu düşünce ve duygularını izhar edemez ol
muşlardır.» (Sağdan devam et, alttaki cümle ses
leri.) Bir gerçekten bahsediyorum. (A. P. sırala
rından devam et, sesleri.) Ediyorum efendim, edi
yorum. «Dün plân yerine pilâv istediklerini hay
kıranlar bugün pilâva kavuşmanın hele devamlı
olarak kavuşmanın ancak plânla mümkün olabi
leceğini öğrenmişlerdir.» (A. P. sıralarından, kim
sesleri.) Siyasi parti olarak bir muayyen partiyi
kastetmiyorum. Bu haykırışı kim yapmışsa, kim
ler yapmışsa onları kastediyorum. (C. H. P. sıra
larından, bravo sesleri, alkışlar) Bu haykırışlar
olmuştur. Basında akis bulmuştur. Sadece haykı
ranlara hitabediyorum.
Hangi siyasi teşekküle mensup olurlarsa ol
sunlar, ben diyorum ki, pilâva kavuşmak, pilâva
devamlı kavuşmak ancak plânla mümkündür,
bu hakikat anlaşılmış diyorum. Dün plân yerine
pilâv istiyenler vardı. Onlara hitabediyorum.
Bir siyasi teşekküle hitabetmiyorum. (Gürültü
ler)
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Ne bağırıyor bu kadar fazla konuşulmaz, kav
ga mı edelim? Niçin müdahale etmiyorsunuz
Reis Bey? Konuşulmaz bu şekilde. Hiçbir hatip
çıkıpta bu şekilde konuşmadı. İstirham ederim.
biraz yavaş konuşsun, (Crürültüler) .
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bir siyasi te
şekküle hitabetmiyorum. Sözlerim bundan iba
rettir, bağırmadım, hürmetlerimle.
İHSAN SABRI ÇAĞLIYANGİL (Bursa) —
Grup adına söz istiyorum, Reis Bey.
BAŞKAN — Buyurun efendim, iş inada bin
di, Ne yapalım efendim bu bütçe müzakeresi ol
maktan çıktı.
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A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANG-lL (Bursa) — Sayın Başkan, Muhte
rem arkadaşlarım;
iş inada binmedi. Vakitsiz sunulan bir pilâv
tabağı meclisi bulandırdı. Mesele soğukkanlılık
la, sükûnetle halli kabil bir durumdadır. Plân
münakaşaları cereyan ederken A. P. sine mensup
bir milletvekili arkadaşımızın ne şekilde nerede
söylediği hâlâ vuzuhla belli olmıyan «biz plân
yerine pilâv isteriz» sözü döndü dolaştı Adalet
Partisine mal edildi, ve onun bir zihniyeti ha
line getirilmek istidadı gösterildi. Biz buna dai
ma mukavemet ettik. Plâna karşı değiliz ama
plân üzerinde konuşmak istiyoruz, münakaşa
etmek istiyoruz, dedik. Hâlâ da. bu fikirdeyiz.
Plân üzerinde münakaşa etmek günah mıdır?
Bendeniz BursaVı temsil ediyorum. Bundan
bir müddet evvel Merinos Fabrikasını ziyarete
gittim. Fabrika Müdürü ile konuştum. Fabrika
da mevcut işçilerin takriben bin tanesinin ihti
yaçtan fazla olduğunu söyledi. Ama zamanla
teraküm etmişler, çıkarılmaları sosyal buhran
lar yaratacağı için çıkaramıyorlar. Ne düşünü
yorsunuz dedim. Numune yaptık, Amerika'ya
gönderdik, kumaş beğendiler, sipariş verdiler.
Sipariş astronomik bir miktarda. Bunu karşı layabilirsek, teşkilâtımızı büyültebilirsek bu işçi
lere iş bulacağız dediler. \Te lâzım dedim, tez
gâhların ilâvesi, fabrikanın genişletilmesi için
'20 000 000 lira lâzım, üçbuçuk senede amorti
edeceğiz dediler. İyi bir şey. Plânlamaya gittik,
dosyalarımızı götürdük, dertlerimizi anlattık',
maalesef netice menfi çıktı.
Plân fikri üzerinde konuşulur, tartışılır. Bu
plâna aleyhtar olmak demek değildir. Sayın Zih
ni Bctil «Niçin almıyorlar» diye buyurdular.
Kendileri eski bir particidirler. Bir parti neye
alınır, neye alınmaz bilirler. Ben şimdi huzuru
nuza gelsem ve desem ki, bâzı siyasiler sakat
emellerine, sakat düşüncelerine demokratik yol
lardan aramıyorlar da çetrefil yollardan gidiyor
lar. Meselâ bizim kulağımıza biz bu reformlara
ancak, reformcu tazyik grupları vasıtasiyle mem
lekete getiririz diyorlar desem. Derim a... Hiçbir
paıtiyi kastetmiyorum a... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Ama oradan ses gelir. (Ses gel
miyor, sesleri) Şimdi gelmedi. Gelmemesinin se
bebi,... (Oelmedi sesleri) Pasında dua olduğu
içindir.
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Mesele şudur : Bir parlâmentoda hava çabuk
bulandırılır, imalar kolay yapılır. Meselâ, akro
batik bir şekilde rencide etmeden fikirleri ifade
etmenin hünerine varmaktadır. Ne iftar, ne sa
hur, pilâvın ne işi vardı bu saatte burada? (Al
kışlar, gülüşmeler) Rahat bir konuşma yapabi
lirdik. Nerden geldi bu tabak buraya?. (Soldan,
kongre salonunda mı konuşuyorsun?, sesleri)
Ben bilmiyorum, kongre salonumla konuşmuyo
rum. Yalnız 'bize yapılan tarizlerin ne (maksatla
yapıldığını Yüksek Heyetinize izaha çalışıyo
rum. Eğer sizi sıkıyorsam özür dilerim. Mesele
şudur; konuşurken her zaman rica ettiğim gibi
parti hükmi şahsiyetlerini rencide edecek tarz
dan içtinabedersek burada hep beraber bu geç
saatlerde memleket işini konuşurken havayı bulandırmamak - Sayın Reisin de haklı ikazına mâ
nız kaldılar, - dikkatini gösterirsek bu neticeler
den sakınırız. 'Bu izahatı vermek mecburiyetin
de kaldığım ve vaktinizi aldığım için özür dile
yerek huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN

- Sayın Fehmi Baysoy.

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) ----- Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir kuruluş ne
kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar mü
kemmel işlerse işlesin elbette ufak tefek aksak
tarafları olacaktır. 5 yıllık plânda da. bâzı ak
saklıklar olmaktadır. •Şahsan İtenim gözüme çar
pan bir mevzuu seçim bölgemden müşahhas bir
misal vermek suretiyle izaha çalışacağım, iller
Bankası Erzincan'ın içme suları için bir yatırım
programı hazırlamış. Bunun 1963 kısmı lama
nı iyi e yapılmış. Yani eski şehir suları bir dırenajla meydana çıkarılmış. Böylece bugün na
tamam oları şehrin suyunu karşılayacak su meyda
na getirilmiş ve bu su iki depoya bağlanmış şim
di bu iki depodan suyun şehrin normal su boru
larına bağlanması ımeselesi kalmış, bu da 1964
programına konulmuştur. Yalnız, geçen sene
lerde bu gibi işler yapılırken iki yoldan gidil ir
miş. Bir tanesi belediyelere hibe şeklinde konan
paradan yapılır; bir kısmı da belediyeleri borç
landırmak suretiyle yapılırmış. Fakat bu sene
Plânlama Dairesi hibe suretiyle verilen paralara
nihayet vermiş. Buna bir diyeceğimiz yok. An
cak diğer normal parayla da yapılan plânın içi
ne bu şehir şebekesini bağlama işi konmadığı
için işin devamı yapılamıyor. Şimdi şehrin iki
tarafında iki tane mükemmel depo var, su de-
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poya kadar geliyor fakat bu depolardan şehrin
normal su borularına suyun bağlanmasına im
kân bulunamıyor. Dolayısiyle yapılan yatırım
dan faydalamlamıyor. Demin arkadaşım çok
güzel bir şeye temas etti, acaba bu gibi ufak te
fek aksaklıkların bilâhara ikmali için bir ilâve,
yahut tâli plânla düzeltilmesi imkânları düşü
nülmüyor mu ?
İkinci bir mevzuumuz da beş senelik plânla
bakanlıkların lojman yatırımları tamamiyle kal
dırılmış, kabul. Fakat bâzı vilâyetlerimizin hu
susiyetleri vardır. Bilfarz Erzincan 1939 zel
zelesine uğramış, şehir harabolmuş. Sene
1963 - 1964 e girdik, hâlâ şehir normal duru
munu almadı. Zelzeleden sonra Devlet daire
leri tarafından memurlara barakalar yapılmış
tı. Bu barakalar halen mevcut ve bâzı memur
lar bu barakalarda oturmaktadır. Fakat şimdi
şehir büyümüş ve güzelleşmiştir. Bunların ye
rine yeni tesislerin kurulması ieahediyor. Yani
şu veya bu binaların yapılması gerekiyor. Ta
savvur buyurun, ilgili daireler diyorlar ki, loj
man inşaatını plânlama kaldırmıştır, lojman ya
pamayız. Şimdi bu binaları kaldırırsak, nihayet
buralarda oturanlar zaten küçük maaşlı memur
lardır, bunlar bina. imkânı çok az olan Erzin
can'da oturacak bina. bulamıyaeaklar veya en az
200 lira vererek bulahileee'klerclir. Yani bir
memuru asgari iki derece tenzili rütbe ettirmiş
gibi mağdur edeceğiz. Bu hususun plânlamaca
nazarı itibara alınarak lojman yaptırılmasına
müsaade etmesi lâzımdır kanısındayım'!
Diğer bir hususa temas etmek istiyorum :
Şimdi elimizde tetkik etmekte olduğumuz ra
porlarda her dairenin yatırım programları var.
Ve bütçenin yatırım miktarları belirtiliyor. Mese
lâ. geçen gün bir umum müdürlüğün Bütçe Komis
yonuna gelen yatırım programlarında muvaffa
kiyetin, yani yatırım miktarlarının. % 81,4 ol
duğu belirtiliyordu. Halbuki, bunun kendi ca
miası arasında daha evvelki yaptıkları toplan
tılarda, umum müdürlerin yaptıkları işi belir
ten raporlarda (birkaç ay için takibetmiştim
ben) yatırım miktarının muvaffakiyet derecesi
de 35 - 45 arasında idi. Hemen bir iki ay son
ra % 81,4 e yükselişini birden kavrıyamadım.
Binaenaleyh, bu yatırımların neticesi acaba na
sıl kontrol ediliyor? Bunu da öğrenmek istiyo
rum. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Sayın Alâeddin (Jetin.
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın'Başkan, sayın senatörler, bugünkü mânada, geniş
çapta millî bir plânlamanın bizde yeni olduğu
doğrudur. Ama Cumhuriyet tarihinde bâzı plân
lamaların yapılmış olduğu da hatırlamakta fay
da görüyorum ve o plânları yürütenler, birinci
derecede mesul olarak yürütenler siyasi tarihi
mizde, sonra da muhalif görüşlerde rol oynamış
lardır.
Muhterem arkadaşlar; Adalet Partisinin ve
şahsan bendeniz plân üzerindeki endişelerini iyi
anlamakta iktidarın faydası olduğuna kaaniiz.
Şöyle ki, bu memlekette millî hâsıla, millî gelir,
zirai istihsal hakkında ihsaî malûmat diğer
sosyal bilgilerimizin ne kadar temelsiz olduğu
Devletin resmî vesikaları ile de sabittir. Plân,
mümkün olabildiği, mümkün olduğu kadar hakikata yakın zannettiğimiz rakamlara, donelere,
vesikalara istinaden hazırlanmıştır. Şu halde
bu hazırlanışın, bir kere yüzde yüz memleket
ihtiyaçlarını tamamen temin edici olmasına za
ten peşinen imkân yoktur. Ama İm demek
değildir ki, bu imkân yok diye plânsız gidelim.
Hayır plân bilhassa görüyoruz ki, geri kalmış,
iktisadi gücü az milletlerde israfı önlemek için.
bir an evvel en verimli sahalara yatırım yapmak
için müracaat edilen bir usul haline gelmiştir.
Ve yine şunu da gözümüzden kaçıranlayız ki,
dünyada bizden evvel plânlar yapmış pek çok
memleketler vardır. Halen de yapılmaktadır.
Bunların kimisi muvaffak olmakta, kimisi de
gayet kötü neticelerle sona ermektedir Bu se
bepledir ki, plânı yapmak hattâ iyi bir plân yap
mak kafi değildir. Bunu icranın eline vermekte
kafi değildir. Bunun tatbikatını kontrol zo
rundayız. Çünkü, plân ne kadar kuvvetli ele
manlar tarafından hazırlanırsa hazırlansın ik
tisat gibi, cemiyet gibi gayet oynak ve sabit
olmıyan bir zemin üzerinde tatbik görmektedir.
Ta'biî ki, bunun zamana, şartlara göre tatbikat
hataları olacaktır.
Bu itibarladır ki, sadece mücerret plânı
yapıp icraya teslim etmek değil, plânı tatbik
edecek, tatbikatı kontrol edecek, tatbikatta
alınacak kötü neticeleri veya daha verimli bir
plânlama .şekline ihtiyaç hâsıl olursa derhal o
plânda revizyonu yapacak, plânda rötuş yapa
cak müesseseleri de, organları da kurmak za-
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r üret i vardır. Bizim plânlamamızın henüz böyle
bir imkâna ' sahih olmadığını görüyorum. Eğer
varsa ve meselâ bu sene tetkikatta bâzı saha
larda yarıya inen, bâzı sahalarda dörtte biri
ancak tahakkuk eden .mevzular ele alınmış ve
bunlar tashih edilecekse, bize bu hususlar sarih
olarak bildirilirse biz memleketimiz namına
bundan ancak memnuniyet duyarız. Biz hu
plânlama devresinde kendimizi de öğrenmek
durumundayız. iSosyal durumumuzu, malî du
rumumuzu, iktisadi durumumuzu, tarım du
rumumuzu. Bu bir taraftan da plâna muvazi
olarak araştırmayı, derinleştirmeyi icabettirir.
Bugün üniversitelerimiz hâlâ fildişi kulesi içe
l'i sin dedir. Hâlâ bizdeki bilgiler nazari sa
hanın dışına pek çıkamamıştır. Plânlama dai
resi üniversitelerimizi tatbikata sevk edecek
şekilde plânlara sahip midir? Meselâ Türkiye'
nin malî bünyesi Plânlamaca tetkik ettirilmiş
midir? Plânlama şu kürsüye gelir de, veya
plâna, bu kadar bel bağlıyan Hükümet gelir de
derse ki; ben Türk ticaretinin bozuk olduğu
nu biliyorum, Türkiye'nin ithalât, ihracat ni
zamı bozuktur. Dün bunu Maliye Vekili bura
da, huzurunuzda itiraf etti. Fakat çok üzül
düm ; bu itiraftan sonra da, «maalesef bunu
ön 1 i ye meyiz,.» dedi, «önlemek güç» dedi, Bir
memleketin malî durunıuına önliyemiyor, düzeltemiyorsan, ithalât, ihracat açığına çare Ira
lamıyorsan bu plânın tatbikine, tahakkukuna
gerçek mânada tahakkukuna ve bundan .mil
letinin refah yüzü görmesine imkân olur mu?
Şimdi Plânlama gelir de «Biz Türk haricî tica
retini etüt ettirdik ve 'ettiriyoruz. Şu, şu hat
ları. buulduk, döviz israfını önlemek için şu
işleri yaptık veya bu benim salâhiyetim dâhi
linde. değil ama şu, şu müesseseleri tavzif ettik,
yapılıyor; Maliye Vekâletinin uzmanları bu
nu yapıyor, bunu da plânladık, bu döviz isra
fını da önliyeceğiz.» derlerse 'emin olun muha
lefet partili olarak, bütün partilerin, bütün
arkadaşların büyük sevinç duyacağından emi
nim. Bugün Türk esnafı nasıl çalışır? Kredi
işini nasıl temin eder? Bir istismar var mıdır,
yok mudur? Bankalarımız nasıl işler? Bunlar
etüt edilmiş midir? Türk ziraatçisi nasıl pazar
lama yapar? Köylü malını nasıl satar? Nakliye
işini nasıl halleder? Bunların hepsinin ziraatlmizin, iktisadiyatımızın gelişmesinde muazzam
rolü vardır. Yoksa fabrikalar kurarsınız, yollar
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yaparsınız, tesisler kurarsınız ama millet bir
türlü refaha ermez, bir türlü pahalılıktan kur
tulamayız, bir türlü gerçek kalkınma olmaz.
Mecbursunuz sosyal bünyeyi, iktisadi bünyeyi,
malî bünyeyi etüdetmeye. Plânlama eğer bun
ları yaptı ise ilk teşekkür edecek, bu hususta
inanın bayram yapacak naçiz arkadaşınız be
nim. Plân mevzuunda arz 'ettim, muvaffak
olan memleketler de var, muvaffak olmıyan
memleketler de var. Plân beceriksiz ellerde
olursa, gayet tabiîdir ki, iyi netice vermez.
Müsaadenizle ben de bir mutfak misaline mü
racaat edeceğim. Acemi bir ahçının elinde mal
zeme ne kadar iyi olursa olsun hiçbir zaman
iyi bir yemek yapılmaz ve usta bir alıcının
elinde muayyen malzemeler noksan olursa yi
ne hiçbir zaman iyi bir yemek yapılmaz. Şu
halde plân mükemmel olacak, tatbik eden mü
kemmel olacak ve Yüksek Meclis de bunu
kontrol edecek mekanizmayı kuracaktır. Bu
olmadıkça, burada Meclis sadece rakamlarla
avutulduğu müddetçe belki siyasi iktidar bir
zaman efkârı umumi-yeyi oyalar, belki alda
tır, belki parlak nutuklara vesile olur. Ama
'memleketlerde plânın tatbikatından dolayı ce
miyet beklendiği şekilde hiçbir fayda görme
mek gibi, emellerin israf edilmesi gibi, israf
etmiyelim derken paraların da israf edilmesi
gibi bir durumla karşılaşabiliriz.
Şimdi, kıymetli plâncı mütehassıslara bir
imkân düşüyor, Hükümetimize de güzel bir fır
sat düşü^yor. Bunun neticesi müspet olursa
hep beraber sevineceğiz. Şimdi halka ait kon
trolü güç olan yatırımları; bıraka!um Maliye
Vekilimizin de çekildiği henüz el değirmekten
ürktükleri güç dâvaları Ibir tarata bırakalım.
Kendi imkânlariyle kurdukları birtakım mües
seseler var. Bugün baş dâvamız, kalkınmamı
zın şartı olan tarım sahasında, Devletin elinde
20 tane, büyük çok muazzam ziraat çiftlikleri
ve birçok hayvancılık müesseseleri vardır. Plâ
nın buraya ait de tatbikatı vardır. Açıyoruz
bakıyoruz en çok aksıyan bizzat Devletin 'en
çak imkâna saihibolduğu bu müesseseler kendile
rine ait bütçeler geldiği zaman imkân bulabi
lirsem bu misalleri huzurunuzda arz edeceğim.
- Bundan ne mesul olan var, ne hesap soruluyor?
Ve bu kadar bel bağlanan bu müesseseler üze
rinde plâncı, memurundan işçisine parasından
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tıracak teknik elemana sahip midir? Madem ki,
plânı yapmışsın kendi teknik elemanların kâfi de
ğilse hariçten de teknik eleman temin edecek icaIbmda başka yoldan da istifade ederek bu pro
jeleri yaptırmak zaruridir. Vekâlet bütçelerine
bakıyoruz, 'kendi salâhiyetinde olanları % 70 % 80 tahakkuk ettirmiş. Fakat dolayısiyle yap
ması icabeden yatırımları, meselâ Bayındırlık
Bakanlığı kanaliyle yapılması icaben yatırım
ları, inşaatı, su işleri ve saireyi tahakkuk ettirememiştir. Neden? Çünkü plânlanda koordinas
yonu sağlıyacak esaslar üzerinde ancak na
zari olarak durulmuş, maalesef ciddî olarak du
rulup bir tedbir alınmamış.

makinasma kadar kayıtsız şartsız tasarrufa sahibolduğu bir sahada plânını yürütemiyor. Şu hal
de bu plânda bir noksanlık var. Bunun tatbika
tında hatamız var derken, eğer bunu Adalet Par
tisi de demiş olsa başka partiler de, şahıslarda de
miş olsa bunda bir hakikat payı olduğunu kabul
etmek zaruretindeyiz.
Plânı açıyor, okuyoruz. Belki bendeniz gör
medim. Eğer varsa böyle bir bahis, çok mem
nun olurum. Plânda para işi düşünülmüş, hesabedilmiş. Nerelerden varidatın toplanacağı
da hesabcdilmiş, fakat hesabedilmiyen bir şey
var. Bu plânı tatbik edeceğimiz bir vatan sat
hı ve bunun üstünde yaşıyan insanlar var.
İşte bu düşünülmemiş. Plâna bakıyoruz, psiko
lojik, mânevi, sosyal, hukukî ortamlara kâfi de
recede ehemmiyet vermemiş! Bunun sonradan
farkına varmış olmalı ki, Hükümet de mütema
diyen- plânı millete sevdirmek için, milletin
müzaheretini sağlamak için gayret
gösteriyor.
Gayet tabiîdir ama evvelâ plâna bir ruh ver
mek lâzımdır; aksi takdirde fevkalade mükem
mel şasesi, motoru ma'kinası fevkâlede mükem
mel olan bir otomobil. Fakat karbiratörü iyi
işlemiyor, vantilatörü bozuk, 'bu nasıl yol ala
mazsa mânevi atmosferden, psikolojik atanosfreclen yoksun halkın gücünü, maddi mânevi
gücünü temin etmiyen bir plân da gayet tabiîdir
ki, istenilen mesafeyi alamaz. Onun için Hükü
metten bilhassa Ibu noktayı da istirham ediyo
rum, meselâ karma ekonomiden bahsedilirken
plân bunu baş prensibolara'k ele aldığı halde
halkın yatan gayrifaal sermayesinin, iktisadi
gücünün, bu kalkınmaya aksi için, iştiraki
için neler düşünmüştür? Ve 1963 yılı içinde
bunun tatbikatı var mıdır? Plân yapılırken en
mühim şey koordinasyon. Bunu da düşünmüş
ler, zaten. Fakat tatbikatı mümkün değil. 1963
yılı tatbikatı başladı, bâzı dairelerle temas et
tik. Karşılaştığımız durum şu: Bütçe yeni ka
bul edilmiş. Bilhassa teknik daireler diyor ki;
evet plânın tahakkuku için çalışacağız, ama
bâzıları bedbin, % 50 sini dahi yapamayız bu
nun diyorlar. Neden diyorsunuz? Efendim pro
je yapacak elemanlarım yok, diyor. Şimdi böy
le olduğuna göre bari 1964 yılında aynı hata ol
masın. Acaba plânlama 1964 yılının plânlarını
ve nihayet projeleri - tabiî 1963 yılında eksik
kalan projeleride yapmak şartiyle - yapacak yap-
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Bir de Ibu memlekette bilhassa iktidar parti
sinin bilmesinde yine şahsan fayda görüyo
rum; kendileri içinde fayda vardır, memleket
içinde şu kanaat pek çok 'kimselerde yerleşmiş
tir ki, bu memlekette bâzı mefhumlar bâzı siloganlar kalkan' edilir, bayrak tutulur, fakat bu
nun altında ya millet hiçbir şey kazanmaz, ancak
bir oyalama siyaseti güdülür veyahut da siyasi
veya zümrevi her hangi bir menfaat gerçekleşti
rilir. Bu kanaat bu cemiyette vardır. Şimdi plân
dan maksat, edebiyat yapmak, onu dokunulmaz
bir müessese haline getirmek veyahutta onu he
pimizin taabbüt etmesi lâzımgelen bir mefhum
haline sokmak marifet değildir. Mühim olan bu
plândan millete ne faydalar geleceğini her gün
göstermek ve plânı millete fayda getirecek şekil
de tatbik etmektir. Bize şimdi sayarlarsa, misal
ler verirlerse biz bundan sadece memleket namı
na iftihar eder ve Hükümeti de tebrik ederiz.
Şuna emin olmak lâzımdır ki, plân halkın refa
hını temin ettiği müddetçe hem halkın, hem de
bütün muhalif partili arkadaşların desteğini gö
receğine şahsan şüphem yoktur. Ama, gene şuna
da Hükümetin inanması lâzımdır ki, artık bu
memlekette edebiyatla, şu veya bu sihirli mefhu
mun peşine takılacak, oyalanacak ne bir münev
ver ne de halk vardır. Tamamen pratik olarak,
tatbikatçı olarak düşünmek zorundayız. Biz hü
kümlerimizi haklı olarak tatbikata göre verece
ğiz. Gene geçen konuşmamda arz ettiğim gibi,
bu seneki plândaki hataları umumiyetle hoş gör
dük, olabilir. Dedik. Ama gelecek sene de aynı
hatalarda ısrar edilerek çıkılırsa o zaman biz de
haklı olarak bu iş için iki mâna verebileceğiz.
Ya iktidar beceriksizdir, veyahut da biz, bu plâ-
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ııııı altında bilmediğimi/ bir- plân vardır, diye
düşünmek zorunda kalacağız. Onun için planı
muhalifler tenkidediyorsa ciddiye aldığı için tenkid ediyor. Milletin bu teşebbüste de emellerinin
boşa gitmemesi için, ümitlerinin kırılmaması için
titizlikle üzerinde duruyoruz. Hükümet de plânı
sadece bir isim ve mefhum olarak değil, sadece
siyasi bir propaganda olarak değil, cidden mil
letin refahı için şart kabul ediyorsa lütfen plâ
nı ciddiye alsın ve tatbikatı ciddî olsun, hazır
lanışı ciddî olsun. İhsan Sabrı Gağlayangil'in
söyledikleri doğru ise faraza 20 milyon liralık
bir para için, bundan Devlet âcizse bunu şahıs
lara da buldurmak mümkün idi, bir para için
memleketi bu kadarcık geniş bir döviz imkânın
dan mahrum edecek taassuplara saplanmasın.
Biz bu medeni asırda, taassuplarla mücadele et
liğimiz asırda, ilericiliğin sloganı haline geldiği
biı- zamanda bakıyoruz bâzı mefhumlarda bâzı
hâdiselerde nasçılık taassup ve dogmatik fikir
ler hâkimdir. Her şeyden evvel de plancılık
doğınatize pek müsaittir. Dogmatizmden de kur
tulmalarında millet için yine fayda görüyorum.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
hususu Yüksek Senatonun ıttılaına arz etmek.
isliyorum. Bugünkü program, mucibince bitiril
mesi lâzım gelen bütçeler; Devlet Plânlama Dai
resi, Danıştay, Devlet İstatistik Enstitüsü, Di
yanet İşleri, Tapu Kadastro, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, ve Beden Terbiyesi bütçeleridir.
Bu bütçeler için söz almış olan arkadaşların
adedi ?rı dir. :10 ar dakikadan ?»70 dakika. Yani
(> saat, İninim haricinde üç tane Devlet Bakanı
ve Plânlama Müsteşarı en az iki saat konuşa
caklardır. Buna göre 8 saat burada, kah]) kal
mamak meselesi vardır, dikkatinizi çekerim.
Buyurun, Sayın ön al.
SAKIP ÖNAD (Adana) —- Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Başbakanlık bütçesi gibi, plânla
ma mevzuunun müzakeresi yapılırken, gönül is
terdi ki, ya Başbakan, yahut Başbakan yardım
cısının ilmî heyet ile beraber huzurunuzda bu
lunsun, bu kanaatimce iyi olurdu. Fakat, maale
sef yalnız plânlama müsteşarı var. Bu belki müm
kündü. Ama gönül isterdi ki, bu böyle olsun.
Günkü, bu memleketin kaderine müessir plâvı,
etli ve zerdeli yedirecek plânın tatbikatı müza
kere edilirken, en hassas noktalarına varıncaya
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kadar Barbakan veya Başbakan Yardımcısının
tıot alıp cevap vermesi icabcderdı. Arkadaşlar
'piılıâıv da v a tidir, ama pllıân olllmjaldan pilâv gelmi
yor. Etlisi, zerdelisi de iyi ellerde iyi tatbik edilidîği satman, .raaıldımaıı verejbilr. Bir de plân.
yapılmıştır. Hâlâ nazariyattadır. Fiiliyattaki tat
bikatı alınacak neticesi plânın iyi işleyip işleme
diğini görmemiz ve netice almamız lâzımgelir.
Bir makina var, gayet lüks. Bunun şoförü bunu
iyi kullanabilirse bunu aidolduğu yollarda götü
rebilir. Fakat şoförü bunu iyi kullanamazsa ma
kina ne kadar iyi olursa olsun bir tarafa toslayabilir. Bunları neye konuşuyorsun, -diyeceksi
niz! Gayet basit, Bu memleketin milyarlarını
biz, asgari hayat şartı ile bağdaşmamış insanla
ra, memur arkadaşlarımızın ellerine tevdi ediyo
ruz. Eğer bunlar memleketsever ve vatanperver
ruhlariyle bu plânları eksiksiz, noksansız tahak
kuk ettirirlorse, kendilerine bu memleket adına
minnet ve şükranlarımı arz ederim. Personel Ka
nunu hâlâ gelmemiştir. Geldiğimiz günden beri
burada bu türküyü çağırırız. Bu sene de bütçe
gelmiştir ve yine istim arkadan gelsin prensibi
ne dayanarak Personel Kanunu 1964 e itilmiş
tir. 1905 te de geleceği yine şüphelidir. «Acele
iş altı ayda çıkar» derler ama, altı senede çıka
rabilsek yine çok iyi olacak.
Muhterem arkadaşlarım, bakanlıkların muh
telif branşlarında bu plânı tatbik edecek eleman
ların elbette ki, bu memleketin çocukları olduğu
na, kaaniiz. En iyi şekilde yapabilmek için uğ
raşacaklar, didinecekler. Ama Devletin falan
•sektöründe maaş 500 liradır, falan yerinde bin
liradır, falan bölümünde falandır.. Bu olmaz ola
maz, asgari hayat şartı ile bağdaştırılmamış ya
ni diirHkis'.Vloinu 'kııllanacaık .fcalkaltı Ikenıdünıde buılmıyan kimselere milyonları verip bunları gaye
sine ulaştır demeye hakkımız yoktur. Ama bu
ikal'kınmada muvaffak olacaksak, bunu yine me
mur arkadaşlarımızın ve bu işte çalışacak tek
nik eleman arkadaşlarımızın kıymetli ve İlim
in eti i memleketsever ruhlarında arayıp bulaca
ğız. Bunun, için de bunlara şimdiden teşekkür
etmekte zaruret vardır.
Şimdi plânın 1963 te tatbikatı neler getir
miştir"? Bunun ne kadarı hususi sektör yani hu
susi teşebbüs tarafından yapılmış yatırımdır?
Ne kadarını elde ettiği varidatla Devlet yatır
mıştır? Ve ne kadar kısmını hariçten aldığımız
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para yardımı ile yapabil imsizdir ve bu 1963 senesi içinde nerelerde ne yaptığımızı duymak iste
riz, duyduktan sonra da yerinde görmek tetkik
etmek isteriz. Ve bu bir sene içinde bu yatırım
la? bu devletin millî gelirini % 6 mı - yalnız bu
seneye münhasır mı - artırmıştır'? Yoksa ondan
evvelki devirlerin tâ Atatürk'ten beri gelen de
virler içinde bu memlekette yapılan yatırımların
bir sonucu mudur? Çünkü her devir birbirine
bağlıdır. Bir zeytin ağacı dikersiniz 10 sene son
ra meyvasını yersin. Bâzı nıeyvalar ekilmiştir.
Ama bunu kim yaparsa yapsın madem ki, bu
memleketin sathına oturmuştur, madem ki bu
memleketin her hangi bir ham maddesini ma
mul hale getirilip memleket hizmetine sürmüş
tür, harice gidecek döviz kaybını önlemiştir, bu
eser millî bir eserdir. Plânlı veya plânsız onu
bilmiyorum. Plânlı olmasında zaruret vardır,
Ama bir eser meydana geldi de bir baraj gibi
memleketin hizmetinde bugün enerji veriyor ve
sel. baskınlarında o memleketin, ki benim Adana'm öyledir, tarlasını ovasını kurtarıyorsa, elbette ki, bu memleketin millî gelirine, millî istihşaline hizmet ediyorsa, elbette ki. bu da bir ta
rafa atılamaz. Hiçbir devrin tarihi inkâr edilemoz arkadaşlar. Yaşanmış tarihleri tarihler ya
zacaktır. Arjantin'de bir hâdise geçmiş. Benim
hocam anlattı. Mahiyetini pek bilmiyorum. Bü
yük bir insan, büyük bir millî mücadele yapmış,
memleketini kurtarmış. Günün birinde kötü ol
muş. Demişler ki, «Bunun heykellerini yıkalım.»
Bütün heykellerini yıkmışlar. Hepsini yıkmışlar.
Fakat, Parlâmentodan, bir arkadaş çıkmış demis ki: «Arkadaşlar, bu adam kötü oldu, hakikaten memlekete zararlı hale geldi. Bunu yıktık,
heykelini de yıktık. Ama bu memleketin kurtu
luşunda bu adam bir bacağını kaybetmişti. O
halde o bacak bu mübarek vatan için kaybolmuş
tu, öyle ise bu bacağın heykelini dikelim.» de
mişler ve bacağın heykelini dikmişlerdir.
Onun için dün Maliye Bakanından sorama
dım, 1956, 1957, 1958 1959. Kendileri bahsedi
yor, Tedbirler Kanunu işlemiyor. Ama bizler
şey edersek, vay 27 Mayıs. Hayır arkadaşlar,
27 Mayısın karşısında kimse duramıyacaktır. O
bitmiştir, devrini tamamlamıştır. Ve Millî irade
tecelli etmiştir. Biz maziye değil, artık istikbale
doğru yol almaya devam edeceğiz arkadaşlar.
Deniyor ki, kuyruklar'kalmadı, 1962, 1963 te
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I görüyorsunuz. Evet kuyrukların olduğu devir
var. Eğer istiyorsanız söyliyeyim.
BAŞKAN — Bütçeyle alâkası yok.. Sayın
Önal.
SAKİP ÖNAL (Devamla) — Müsaade buyu
run, bütçeyle plânla alâkalı bir yerim kaldı.
BAŞKAN — Kuyruk lâfının bütçeyle alâ
ı kalı bir yeri yok da onun için.

j

I
i

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Basma fabri
kası, şeker fabrikası, çimento fabrikası, ilâç fab
rikası, rafineriler 60 dan sonra kuruldu da mil
lî istihsale bir şeyler mi kattı ki; bu yokluklar
kalmadı? Kuyruklar kalmadı? 1938 den 50 ye
kadar olan bir devirdir. Garip devir. Telâfisi
mümkün olmıyan bir devirdir. Kuyruklar o
zaman vardı. Ekmek bulamadık, gaz bulama
dık, şunu Ibula'madık bunu bulamadık. Bunla
rın münakaşasının yeri yoktur. Bir partiden bir
arkadaş çıkmış «pilâv» demiş. Pilâv dedi diye
bu beni temsil edemez arkadaşlar.

j
j
üüııkü hu aklı .selim sahibi değildir. Aklı se
|
j lini sahibinin işi de değildir. Onun için bir si
yasi teşekkiillden biri pilâv dedi diye bu kadar
i küçültmek ve bütününe yüklemek insaflı bir
şey değildir, ben bu kanaatte değilim, arka
daşlar. Onun için kuyruklar varsa o devirde de
vardı, her devrin hatası da, sevabı da vardır.
Hataları tekrar etmiyeceğiz. Hataları
olduğu
gibi kabul edip hatasız devirlere, hata işleme
den bu memleketin kaderini, iyiye götürmek de
| •elbirliği edeceğiz. Hattâ şu parti bu parti de
j ğil, bir iktidar partisine muhalefet partisi yar
} dımcı olmalıdır. Ta ki, kötü işler yaptığı zaman,
dur burada hatalısın, demesini bilmeli; ikti
dar partisi de evet benim şu hatamdan dolayı
muhalefet partisi beni şu noktada ten'kid edi
yor elemek civanmertliğini gösterdiği takdirde,
bu memleketin işleri yürüyebilir
arkadaşlar.
Onun için devirler hepimizin devridir. Her de
virde hepimiz yaşadık. Şu veya bu devri alıp
lüzumsuz yere birbirimizi kırmıyalım. Hatalı
olanları bırakacağız, hatasız devirler yaratma
ya ve bu memleketin tarihine yaraşır bir millet
j ve devlet olmanın haysiyetine ulaşmak mecburiye
tindeyiz. Bunun için de şu çatı altında bulunan
bütün fikirlerin bu gaye uğruna yürümesi
ve ilerlemesi lâzımdır. Onun için ben şimdi
I Plânlama Dairesinden ve Başbakan Yardım
| cısından - eğer burada ise, maalesef bulunmadı-
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iar - soruyorum: İki plan tatbikatında nereler
de neler yapılmıştır? Ben şahsan hanları gör
mek istiyorum, tatilimde 'bunları gezip görmek
istiyorum. Kendi çapımda, kendi meslekime
ait kısımları da varsa onlar üzerinde de aklı
mın erdiği kadar uğraşmak istiyorum. Bu hu
susta kendilerinden izahat isi iveceğim. Mazide
kalmış devirleri açmıyalım, lüzumsuzdur, mana
sızdır. İleriye hamle yapmanın zamanı gelmiş
tir. Herkes fezaya gidenken biz İmlâ bir plân,
program tutturmuşuz gidiyoruz. Üstelik de bir
birimize çatıyoruz. Bunun parlâmentoda yeri
yoktur. Devirlerin hepsi tamamlanmış, bir
ihtilâl olmuş, sonra Milli Birlik idareyi millî
iradeye terk etmiştir. Şu çatı altında
kaynaş
mış olarak, bu memleketin kaderini iyiye gö
türmenin azmini taşıyoruz. Artık birbirimizle ki
nayeli konuşmanın bu memlekete zarar getirece
ği kanaatindeyim. Bu hususta belki biraz fazla
gittim özür dilerim, samimiyetime bağışlayın.
Ama bir ve beraber olmıya mecburuz, hataya ha
ta, iyiye iyi, sevaba sevap, doğruya doğru deme
ye mecburuz. Ucunda ölüm bile olsa bu şartlar
tahakkuk edinceye kadar mücadele edeceğiz. Bel
ki kırılacağız, kıracağız fakat bu memlekete lâ
zım olan fikirleri, programları, prensipleri kura
cağız. Hem politikada, hem iktisadiyatta, hem de
dünya devletleri muvacehesinde şerefli mevkiimizi alıncaya kadar mücadele edeceğiz arkadaşlar.
Başka çare yoktur. Allahaısmarladık. (Alkış
lar).
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil.
HÜSNÜ 1 ) Î K E O L Î ( H I J (Kayseri) — Bende
niz de Başkanın teklifine uyarak kısa keseceğim.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Enver Kök arka
daşımız Abdülmecid zamanında başlıyan sanayi
hareketlerinin noksan kalmasından bahsetti. Ben
işe buradan gireceğim ve plânın bu hususta ak
saklıklarını belirteceğim. Bir kere Abdülmeeid'in muvaffak olmamasının yegâne sebebi kalifiye
işçi ve teknisyen yoktu, bu sebeple bâzı yabancı
unsurlara güvenmişti, (iüvendiği olmadı ve fab
rika işliyemedi. Açıkça muvaffak olamamasının
sebebi budur. Önce potansiyel yani insan gücünü
hazırlarsın ondan sonra sanayi tesis edersin ve
plânını buna göre ayarlarsın. Arkadaşımız buna
temas etti de bu sebeple o noktadan başladım.
Şimdi bizim önümüzde bir mesele var. Plân
lamacı arkadaşlarımız suna dikkat etmelidirler.

Avrupa'ya 45 000 işçi gitti. Bunlar muhtelif sa
halarda çalışıyorlar. Bu muhtelif sahalarda ih
tisas gören genç insanlar yarın memlekete döne
ceklerdir. Türkiye'mize döndükleri vakit, onla
rın ihtisaslarına göre bir plân hazırlanıp, kendi
iş sahalarında bir iş bulunacak mıdır, bulunmıyacak mıdır? Hangi sahalarda çalışıyor, istatistik
leri yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Nitekim
yabancı memleketlerde bulunan işçilerimiz buna
temas etmektedirler. Eğer, şimdi biz plânlarımı
zı oradaki iş gücündeki insanlarımıza göre ayar
lamaz isek, onlara göre» tesislerimizi kurmaz isek,
bu kalifiye insanları kaybetmiş olacağız, memle
ketimiz de huzursuz olacak:.
Yalnız bizde bir hastalık var, herkesin kendi
ni beğenmesi, ben biliyorum demesi, karşısında
kini küçük görme hastalığı hiçbirimizin vazifesi
değilken Türkiye'mizde bir meseleyi ta bu hale
getiririz. Dokunulmazlık ilân ederiz, yükseltiriz
yükseltiriz, fakat sonunda bizi tatmin etmez.
Memleket hüsrana uğrar. Şimdi plân meselesin
de de biz alabildiğine çok mübalâğa yapıyoruz.
Bundan kurtulmalıyız bir defa. Sanki bütün ya
ralarımıza merhem olacak. Her şeyimizi hal ede
cek. Meselâ, plânlama programında, senede
300 000 kişiye iş sahası sağlıyacağına kaani deği
lim. Eğer 300 000 kişiye iş sağlasaydı, eğer bu
geçen sene tahakkuk etmiş olsaydı, Avrupa'ya git
mek için bu kadar işçi müracaat etmezdi. Plân
muvaffak olmuş da memleket çocukları canı iste
diği için gitmiyor. Memleketinde ondan aşağı iş
bulsa burada kalacaktır. Muvaffak olmuş bir
plânda, bir ekonomide memleketin çocuğu çalış
mak için Avrupa'ya, dışarıya gidiyor. Onun için
bu işleri de alabildiğine mübalâğalaııdırmamalı.
Vaktiyle bunu Hindistan da yaptı. Hindistan da
böyle çok büyük söyledi. Büyük lokma yedi mu
vaffak olamadı. Arkadaşlarım plânın şu içtimai
faktörlerini tam mân asiyi e ele almak lâzım. Be
nim kanaatime göre, Türkiye içtimai bakımdan
tam mânasiyle etüd edilmiş değildir ve plân da
buna uydurulmuş değildir. Bugün Almanya'nın
Başvekili Erhart çıkıyor, plânın aleyhinde ko
nuşabiliyor. Bu kâfi gelmiyor, plânın şöyle olma
sı iktiza eder diyor. Ama karşı partiden bir in
san çıkar, plân hakkında fikirlerini söylerse, sa
mimî kabul edilmiyor. O hiç bir zaman için plân
hakkında samimiyetsiz değildir, samimîdir, hattâ
cok daha samimîdir.
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Bismark'm güzel bir sözü vardır; «Ben düş
manlarımı tanırım, Allah beni dostlarımdan ko
rusun.» Esasen idare eden insanlar, kendilerine
tabasbus edip de dost gibi gözükenlerden kork
malıdır. Ama mertçe, memleket menfaati uğru
na fikirlerini izalı eden insanlardan çekinmeme
lidir. Plân psikolojik esaslara da dayanmalıdır.
Türkiye'mizde, plân psikolojik esaslara dayan
mış değildir arkadaşlar. Ben arkadaşlarıma yu
karıda sordum : «özel sektörden, Devlet sektö
ründen, iş sahalarını mahallinde gidip tetkik et
tiniz mi» diye sordum. Arkadaşımız bize ra
porlar geliyor diyor. Rapor ne dereceye kadar
doğru. Muvaffakiyeti nedir? Bunlar yerlerin
de de tetkik edilmelidir ve 'Türkiye baştan aşa
ğıya plâncı arkadaşlarımız tarafından etüdedilmek ister. Avrupa'dan önce bizim 'memleke
timizi daiha iyi tanımaları lâzımdır ve bu ara
da -meselâ önümüzdeki yıl özel sektörden 4 mil
yar 800 milyon lira yatırım bekleniyor. Özel
sektöre bu fayda sağlanmış mıdır? Özel sektör,
kaani midir1? Ben talhmin ederim ki, tam mânasiyle sağlanmamıştır. Bir defa özel sektörü ür
kütmekte. Evvelâ özel sektiörü hızlandıracak
faydalar sağlıya cağız. 'Bunun için şimdiden alı
nan tedbirler nedir; alınması lâzııngelen ted
birler nelerdir? (Meselâ komşumuz Yunanistan
özel sektör yatırımlarının yüzde 12 olan banka
faizlerini % 8 e indirmiştir. Ve aynı zamanda
bu sanayi yatırımlarına % '70 kredi veriyor.
Acaba özel sektörü teşvik edecek böyle tedbir
leri plân düşünmüşmü, derpiş etmiş mi, -edecek
mi, bunlar plânın içerisinde var mı? îşte bun
lar plânın açık kapıları, özel sektörün 4 800
milyon lira yatırım sağlaması için plân ne /gi
bi imkânlar düşünüyor? Plân 'Türkiye'mizde
süratli gelişmeyi sağlamak mecburiyetindedir.
Süratli gelişmeyi sağlıyacak, iş salhaları bula
cak. îş sahaları bulunmadığı takdirde memleke
tin iş gücü kabiliyeti 'harekete igeçmiyecek. O
(halde plân bunları düşünmüş müdür? 'Plân sü
ratli iş gücünü sağladığı takdirde
muvaffak
olacaktır. S'onra plânın (hakikaten bu faktör
leri nazarı itibara alması iktiza eder. Alıyor
mu, almıyor mu alacak mı? Bunun üzerinde
uzun boylu vaktinizi almak istemilyorum. Nite
kim yukarıda mütalâalarımızı tariz ettik. Zanne
derim ki, herhalde memleketin kalkınması ilcin
herkes iyi ve güzeli düşünür. Bu nıeimlekette ne
yapılıyorsa hepsi bizim için yapılıyor. Ama bu-
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nunla beraber; heı'hanigi bir şeyi 'Hükümet 'ola
rak bizler de parti olarak tabu Ih al ine getirmiyelim, büyük lâflar söylemiyelim. Ve bunda
da memleketi 'hayal sükûtuna uığratmıyalım.
Biraz da plânın katı olmamasına dikkat edelim,
Plânın elestiki'yetli 'olması zaruridir. Meselâ
bâzı tesislerimizde Avrupa'daki iş'çilerimiizin
durumunu nazarı itibara almak lâzımdır. Buna
göre tesisler kurmayı düşünmemiz ieabeder.
Sayın Başkanın mütalâalarına uyarak, va
kitte igeç, huzurunuzdan ıbürmetle ayrılırız.
Bence çok büyük söz söyleyip de, ç/ok büyük
lokma da yemek faydalı olmıyacaktır. (Alkış
lar)
BAŞKAN — ıSaym Erdoğan.
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — öok
mulhterem arkadaşlarım, 5 Yıllık Plânın sene
lik uygulama programları ıhakkmda takriben
iki ay evvel, bütçe 'komisyonu azalarına plân
lama dairesinde üzaıhat vermek maksadiyle bir
toplantı yapılmıştı. Verilen izahattan sonra su-ı
aller soruldu. O vakit ben de bütçe koımisyom*
âzası olduğum için burada bulundum. Bende
niz de plânlama (müsteşarı Sayın Müezzinoğlu^
ndan sual rica etmiştim. Fakat bu sual her hal
de iyi not edilmediği için cevapsız kalmıştı.
Bulgun bu fırsatı bulduğum için tekrar şu sua
limi soruyorum. Eğer bu seifer celvap vermek
lûtfunda bulunurlarsa memnun, müteşekkir ka
lacağım. Yıllık uygulama programlarında bir
takım prensipler olduğunu izalh ettiler. Ve bu
prensiplerden birisi ele yatırımların kalkınma
potansiyeli yüksek olan yerlere teksif edilımiş
olduğu hususunda idi. Bu yek nazarda e'ok mü
essir bir yoldur. Ama biliyorsunuz, bir de Beş
Yıllık Plânın sağlanması ve korunması hak
kında kanunumuz vardır, da'ha doğrusu plân
da bir prensip kabul edilmiştir. Bu prensip
mahrumiyet mıntakalarmın öncelik prensibidir.
(duymuyoruz sesleri) Beyefendi, arkadaşımız
biraz önce gelir misiniz? Çok memnun olurum.
Şimdi iktisadi mevzulara müteallik bulunan
kanunların Anayasası mahiyetindeki plân, içe
risinde mevcut hiçbir prensibe aykırı bir yol
tutmaması lâzmrgelir. Herşeyden evfvel plân ile
meşigul olan elemanların plânın koymuş oldu
ğu prensip ve kaidelere uy*gun ihareket elmeleri
mecburidir,
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Bu itibarla eğer l)iz kalkınma potansiyeli
yüksek olan yerlerde tesisi mahiyette yatınımlara doğru gidersek, mahrumiyet aıııııtakalarındaki bu gerilemeyi durdurup hiç bir »vakit
ileri safhaya götüremeyiz. 'Çünkü 'zaten mah
rumiyet mmtakası. Oraya daha fazla 'bir yatı
rım 'yapmak mecburiyetindeyiz ki, 'hiç olmazsa.
'bu aradaki farkı kısa bir zamanda kapatalım.
'Bunu tekrar bu kürsüden arz etmek mecburiye
tindeyim ki, 'Türkiye'de millî 'birliğin sağlana
bilmesi için mmtakalar arasında'ki ibu muazzam
farkı bir an evvel kapatmak yoluna gitmeliyiz.
'Millî 'birlik hu suretle kurulur. Ben ak; ve sefil.
bir durumda iken, diğer t a r a t refah içerisinde,
!hİç olmazsa bana nazaran daha. iyi durumda
olan bir mıntakayı ıgördüğünn 'vakit beşer ol
mam İıasabiyle inkisaro uğrarım. Bunun için
dir ki esasın plân mahrumiyet mıntakalarına
öncelik tanınmıştır. 'Bu itibarla, yatırımları ti
kalkınma potansiyeli yüksek olan bölgelere tek
sifi maihiyeftindeki uyigıılaıina plânları, acaba.
plânın, esas prensiplerinden biri olan, geri kal
mış. bölgelere öncelik tanıma prensibini zedeli
yor mu. zedelemiyor mu? Bunun celvabmı istir-'
hanı edeceğim. Fazla rahatsız ettim, hürmetle
rimle.'(Alkışlar)
•'BA$KİA'N — Başka söz istiyen yoktur, Sayın
Müezzinoğlu izahat lütfedecek I erse buyursunlar.
DKVLKIT PLÂNLAMA DAİKFSl MÜSTKSAIH '/AY'A MÜBZZİNOCJLL — Sayın Baş
kan, Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi üze
rindeki görüşmeler dolay isiyle sayın üyelerden
birçokları Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışma
ları hakkında
tenkitlerde bulundular ve bâzı
noktalarda açıklamalar yapılmasını istediler.
Daha önce konuşan vSayın Başbakan Yardım
cısı, Başbakanlık 'bütçesinin I ümü üzerindeki
tenkidlere cevap verirken, Devlet Plânlama
Teşkilâtının çalışmalarına da genel olarak temas
etliler. Bendeniz şimdi tenkitlerde, üzerindi1 du
rulan teknik hususlar hakkında Heyetinize açık
lamalarda bulunacağını :
Üzerimle durulan noktaları birkaç nokta et
rafında toplamak suretiyle bilgi arz etmeye ça
lışacağım. Şimdiden şunu arz etmek isterim ki;
böyle teker teker cevap arz etmemiş olduğum
için şayet bu ıgrup şeklindeki cevaplarımda unut
tuğum yerler olursa bu unutulmuş noktalara ay
rıca cevap arz etmeye amadeyim.
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Sayın üyeler
Devlet Plânlama Teşkilâtının
memleketin iktisadi ve sosyal kalkınmasında üze
rine almış olduğu vazifenin ağırlığını belirtti-.
ier ve teşkilâtın çalışmalarını bu açıdan muhte
lif şekilde tenkit ettiler. Gerçekten iktisadi ve
sosyal alanda kalkınmak zorunda bulunan mem
leketimizde bu kalkınmanın hazırlanması ve uy
gulanmasını takibetmek bakımından Devlet
Plânlama Teşkilâtına Anayasamızda ve bu teşki
lâtın kurulmasına esas olan 91 sayılı Kanunda
'önemli vazifeler verilmiş bulunmaktadır. Devlet
Plânlama Teşkilâtı elindeki imkânlar nisbetinde
şimdiye1 kadar bu görevini yerine getirmeye ça
lışmıştır. Bu çalışmalarımızın başarılı olup ol
madığını ifade etmek herhalde teşkilât mensu
bu olarak bizlere düşmemesi icabeder.
Yalnız huzurunuzda şunu arz edebilirim ki
Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları kurul
duğu tarihten bu yana daima memleket imiz için
de ve dışında yakından ve büyük alâka ile takibedilmiş ve milletlerarası müesseseler tarafın
dan daima takdirle yâdedilmiştir.
Sayın üyeler Devlet Plânlama Teşkilâtının
çalışmaları yürütülürken objektif esaslara bağlı
kalmak ve her hangi bir şekilde siyasi tazyik
ve telkinleri» alet olmaması noktalarını ehemmi
yetle tebarüz ettirdiler.
Bendeniz bu teşkilâtın şimdiki idarecisi ola
rak sizleri» şunu arz etmek isterimki; teşkilât,
çalışmalarında; daima bu tesirlerin dışında kal
mıştır. Bu noktadaki tereddüdüm, yatırımların
dağılımı ile ilgili olarak ortaya konulan 'bâzı
müşahhas misallerden ileri gelmiş olduğunu an
lıyorum. Bunun sebeplerini ileride arz edece
ğim. Fakat herşeyden evvel, bu noktayı Yüksek
Heyetimize arz etmeyi bir vazife bilirim. Dev
let Plânlama Teşkilâtı kuruluş kanununa göre;
plânı, yıllık programları hazırlamak • ve program
ların uygulaması takibetmekle görevlidir.
Plânın hedeflerine ulaşabilmesi için hiç. şüp
hesiz bizzat kendisinin, iyi olması, memleketin ger
çeklerine uygun olması ve başarılı bir plân olması
ve yine bu plâna dayanılarak hazırlanacak prog
ramların bu nitelikte vesikalar olması kâfi değil
dir. Plân hedeflerini gerçekleştirmeye, yarıyacak
asıl bir vasıta hiç. şüphesiz ki, uygulamadır. Ye
bu vazifede icracı daireleri 1 ve bizzat Hüküme
te düşmektedir. Uygulama safhasında Devlet Plân
lama Teşkilâtının vazifesi uygulamayı (nkibederek
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tesbit elliği aksaklıkları bizzat Hükümete duyur
mak ve bunların giderilmesi için gerekli tedbirleri
almak şeklinde hülâsa edilebilir. Devlet Plânla
ma Teşkilâtı kurulduktan sonra evvelâ Beş Yıl
lık Kalkınma Plânım hazırlamış ve bu Plânın
Büyük Millet Meelisi tarafından müzakere ve
kabulünden sonra da önce 1963 yılı programını
ve ondan sonra da 1964 yılı programını
hazırlıyarak yürürlüğe koymuştur. Programın
hazırlanması ve özellikle programın uygulanması
ne dereceye kadar başarılı olmaktadır?. Sualle
rin birçoğu bu nokta etrafında toplanmıştır.
Bu konuyu aydınlatmak üzere, 'kati neticeler
alınmamış olmakla beraber, eldeki mevcut bilgi
lere göre 1963 uygulama programının son uygu
lama durumunu kısaca heyetinize arz etmek is
terim. 1963 yılı uygulama programı plânda ön
görülen tavana ve hedeflere uygun olarak 9 mil
yar 600 milyon liralık bir yatırımı ihtiva ediyor
du. Bu yatırımın 5 milyar 800 milyon liralık kıs
mının âmme sektörü tarafından yani genel ve
katma bütçeli dairelerde İktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından yapılması icabediyor ve geri
kalan 3 milyar 800 milyonu da özel sektörden
bekleniyordu. Devlet Plânlama Teşkilâtı, prog
ram uygulamasını 3 er aylık dönemlerle takibetmektedir ve elimizde bugün şu tarihte Eylül so
nu itibariyle nihai rakamlar ve ondan sonraki
3 ay içinde ilk tahmin rakamları mevcuttur. 'Bu
rakamlar bize şu neticeyi göstermiştir :
Bylül sonundaki duruma göre âmme sektö
ründe icracı dairelerin yatırımları bakımından
umumi uygulama ııisbeti % 53.5 unu bulmakta
dır. Bu nisbet İktisadi Devlet Teşekküllerinde
% 56 dır. Genel bütçeli dairelerde % 52, Kat
ma bütçeli dairelerde % 54 ve döner sermayeli
dairelerde c/r 44 oranındadır. Ye arz ettiğim
% 53),5 nisbeti bunların ortalamasını ihtiva et
mektedir. Bu tarihten sonraki uygulama hak
kındaki topladığımız bilgilere göre 1963 sonu
itibariyle umumi uygulama nisbetiniu âmme sek
töründe % 85 ilâ 90 arasındaki bir nisbete ve
muhtemelen % 87 ye ulaşacağını tahmin ediyo
ruz.
Özel sektöre gelince : Özel sektör hakkında
topladığımız bilgiye göre 3 milyar 800 milyon
liralık tahminî yatırım hedefini aşacağını göster
mektedir. Bu netice ilk nazarda hiç şüphesiz ki,
memnunluk verici olarak kabul edilmek lâzını-
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gelir. Ancak bunun yanında bu neticeyi bu şe
kilde parlak gösteren cephesi yanında plân bakı
mından üzerinde durulması lâzım gelen bir baş
ka yönü vardır ki, o da, özel sektör yatırımla
rının plân hedeflerine uygunluğu ile ilgilidir.
Başka bir ifade ile, özel sektör hakkında topla
dığımız bilgilere göre kendisinden beklenenden
daha fazla yatırını yapmakla beraber bu yatırım
lar şimdiye kadar olduğu gibi alışılmış sahalara
ve bilhassa memleket ekonomisi bakımından,
millî geliri artırmak bakımından daha az önem
li olan konut inşaatı gibi sahalara akmaktadır.
Buna mukabil özel sektörün meselâ imalât sa
nayiinde kendisinden beklenilen gayreti göster
memiş olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu
durumu düzeltmek için plânda, gerekli tedbir
ler ön görülmüş bulunuyordu. Bu tedbirler; kre
di makanizmasının bu maksada göre ayarlanma
sı, vergi politikasının da buna göre ayarlanma
sı ve nihayet dış ticaret ve döviz tahsisi politi
kasının aynı maksada göve tanzimi şeklinde hü
lâsa edilebilir.
Hükümet tarafından bu konuda alınniiası lâ
zım gel en tedbirlerin tanı olarak allmmamış ve
uj^gul anmaya konulmamış o ması dolayısiyle arz
ettiğim gibi özel sektör şimdiye kadar olduğu
şekilde konut sahasına ve diğer alışılmış saha
lara yatırım yapmaya devanı etmektedir. Biraz
önce âmme sektöründeki umumi uygulama ııisbeiinin % 87 ye ulaşacağını arz etmiştim. Böy
lece plân. hedefinden % 13 geride kalmış olu
yor. İlk sene içinde bu neticeyi bir başlangıç
olarak bir başarı kabul etmek: mümkündür. Fa
kat İm durumun bu şekilde .devam etmesi, 5 yıl
lık dönem zarfında, plân (hedeflerine ulaşmayı
her yıl biraz, daha güçleştireceği ve belki de so
nunda imkânsız kılacağı, da bir vaikıadır. Bu
sebepledir ki; Devlet Plânlama Teşkilâtı Hükü
mete uyigıılama ile i'llgili verdiği raporlarda, plân
hedeflerinin tam olarak ger.çekleştirilebilm>esi
için plânın iç ve dış finansmanının tam olaraık
saklanması ve bununla ilgili o'lıarak vedgi refor
munun süratle gerçekleştirilmesi; yine uygula
mayı yakından ilgilendiren, yeniden düzenleme
tedbirlerinin gecikmeden ger'çekleştiri'.lımesi lü
zumunu izalı etmiştir. 1963 senesinde
niçin
-program hedeflerinin bir miktar altında kal
mış bulunuyoruz ? Bu da teşkilâtımız bütçesi do
layısiyle yapılan teııkidlerde üzerinde durulan
noktalardan biri idi,
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Topladığımız bilgilere göre, bu konuyu ay
dınlatmak imkânına malik bulunuyoruz. Evve
la, proje 'hazırlanmaktaki gecikme, 19G3 sene
sinde uygulamayı menfi yönde etkillyen •sebep
lerden biri olmuştur. Umumiyetle âmme sektö
ründe bir teknik eleman noksanı
bulunduğu
bellidir. Bu yaygın olarak bu şefelikle bilinmekle beraber Devlet Plânlama Teşkilâtının, son
olarak yardığı araştırımlalar neticesinde topla
dığımız bilgiler şunu göstermiştir ki, aslında
bir teknik eleman noksanlığından bahsetmek
doğru değildir. Daha çok memleketimizde tek
nik elen1 anı yerinde kullanmanla
hâdisesi ile
karsı karşıyayız. Yaptığımız araştırmaya gıöre
şu iki hususu tesbit etmiş bulunuyoruz. Teknik
elemanların büyük kısmı büyük
mlerfeezJLerde
toplanmıştır ve asıl yatırım sakalarından uzak
kalmışlardır.
Saniyen yine tesbit ettiğimize gıöre teknik
elemanların önemli 'bir kısmı idari vazifelerde
<;a 1 ıslı rıl inak tadır. Bu araştırmada veznedarlık
yapan mühendislerin de bulunduğu tesbit edil
in işitir. ıBu arz ettiğim sebeplerle, proje hazır
lama işinin beklenilen süratle yürütülmemesi;
netice itibariyle yatırım ihalelerinin gecikme ile
yapılmasını ve bu da. yatırım hedeflerinin geri
kn'lmasını intaicetmiştir. Bununla beraber uytguIvna ile Siğili menfi tesirleri öteden beri bilinen
Artırma - Eksiltme Kanunu ve Muhasebeyi
Tr mum'iye Kanunu .gibi 'bâzı kanun metinlerinin
plânlı dönenini ihtiyaçlarına uygun olarak tâyin
edilmemiş olması da uygu!la>mayı menfi şekilde
etkilemiştir. Nihayet pliâmn ilk yılı olması d'olavısiyle Devlet dairelerinin plânı tanı olarak
benimsememeleri ve Devlet daireleri arasında
plân tatbikatı bakımından kurulması lâzınrgeîlen
koordinasyonun tam olarak tesis edilememesi de
T96l-} yılında programın tam. olarak uygulana
bilmesine tesir etmiştir. Bundan
başka bütiç.e
finansmanının tam olarak sağlanamamış olması
dolayısiyle yıl sonunda Hükümetçe alman ta
samı!' tedbirleri, aslında bu tedbirler cari mas
raflarda tasarruf yapılmasını
âmir olmakla
keraber bir ölçüde de yatırımlara aksetmiştir
ve nihayet dış finansmanda karşılaşılan güç
lükle.' ve çimento misalinde olduğu gibi, yatı
rımlarla ilgili bâzı maddelerin tedarikinde kar
şılaşılmış muvakkat darlıklar da proigramm ilk
yıl uygulamasına, menfi şekilde tesir etmiştir.
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IBiz 19>64 yılma daiha iyi şartlar altında girece
ğimiz kanaatindeyiz. Bu iyilik da'ha colt prog
ramların hazırlanması ile ilgilidir. 1&64 prog
ramı 1903 e nazaran daiha çok sayıda ve dadıa
iyi hazırlanmış projelere dayandırılmıştır. Bu
sebeple 1!9()4 yılında proje hazırlamanın geçen
sene olduğu kadar uzun zaman
almıyaeağını
tahmin ediyoruz. Nihayet yine aynı konu ile ilıgiii olarak 19'6i3 yılında programın yayınlanma
sı ve yürürlüğe konulması dadıa bidayette iki
ay gibi bir gecikmeye mâruz kalmıştır.
Yüksek Mecliste kalkınma plânı Aralık ayın
da kabul edilmiş ve bunu takibeden aylar içinde
de hazırlanması lâzımgelen 1963 yılı programı
ise ancak Şuibat, ayı içinde ilân rdilebihuişlir.
Devlet Plânlama Teşkilâtı bu sene 1964 prog
ramını ııvü'ulama döneminin basından 3 av (in
ce hazırlanarak ilân etmiştir. 196
programı
Ekim ayında ilân edilmiş ve böylece icracı
dairelere daha program yılı başlamadan önce
uygulama ile ilgili gerekli hazırlıklar yapmak.
imkânı verilmiştir. Bn iki unsuru nazarı dik
kate alarak ve "bunlara ilaveli n plân ilkelerinin
Devlet daireleri arasında da gittikçe daha yay
gın bir anlayış haline geldiğini ve koordinas
yonun bu sene daha iyi yürütülebileceğini ka
bul ederek diyoruz ki: «Plânın finansmanı ko
nusunda gerekli bulunan özellikle vergi re
formu gecikmeden gerçekleştirildbiidiği
t akdi iz
de 1964 yılında uygulama
bakımından daha
iyi neticeler elde etmek mümkün olabilecektir.

İkinci olarak; plân. uygulama.-eı ile ilgili önem
li bir nokta ki, bu nokta birçok üyelerin ko
nuşmalarında bah'.s konusu edilmiştir, geri 1;al
ınış bölgeler meselesi
üzerinde durmalı i itiyo
rum. Sayın üyeler taral'mdan burada keliı{.il
diği gibi, Türk -kalkınma plânının ana heder
lerinden birisi de memleketimizde bölgelerarası mevcut dengesizliği gidermektir.
Kalkınma
plânında memleket ortalamasın^ nazaran gelir
seviyesi, iktisadi faaliyet hacmi ve meveuf hiz
metler ve hizmet tesisleri bakımından ortala
manın altında kalmış olan bölgeler, geri kal
mış bölge olarak kabul edilmiş ve bu bö'seks
le, gelişmiş bölgeler arasındaki farkın gideril
mesi plânın hedeflerinden biri olarak 'kabüi edil
miştir. Kalkınma Plânı bu konuda bu meşe1 e
yi çözmek için şöyle ikili bir tarzı had kabul
etmiştir. Plân her şevden önce hizmet vaiının-
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larmda geri l:alm:ş bölgelere öncelik tanımış
tır. Binaenaleyh, ulaştırma, eğitini, sağlık ve
buna benzol' hizmet dallarında ya.pda.cak ya
tırımlarda geri kalmış hüllelere öncelik vermek,
her şeyden önce bu bölgenin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurmak, programları buna göre
hazırlamak
gerekmektedr. 1953 yılı programı
ve ilî'6-1 yılı programı bu anlayış içinde hazır
lanmıştır.
2 ne i olarak, yine bu farkın giderilmesiyle
ilgili olarak kalkınma plânı iktisadi yatırım
lar konusunda eğer bu yatırımın geri kalmış
bölgede yapılmasiyle başka bir bölgede yapıl
ması aynı neticeyi verecekse, millî gelire yapa
cağı ilâve gelir bakımından, geri kalmış böl
genin seçilmesini emretmiştir. Bu eldeki kıt kay
naklarla en yüksek kalkınma hızını elde etmek
mecburiyetinin tabiî bir neticesi olarak karşı
mıza çıkmaktadır. İktisadi yatırımların prog
ramlanmasında da gerek 1963, gerekse 1961 yı
lında bu esaslara da riayet edilmiştir. Bunu
rakamlar olarak heyetinize arz etmek isterim.
T'mıtmiyetle geri kalmış bölgelerden bahsedi
lince Doğu ve Güney t- Anadolu akla gelmek
tedir. Biraz evvel de arz ettiğim gibi plânın
anlayışı böyle bir coğrafi bölge ile ilgili de
ğildir.
Bahsettiğim kıstaslara göre geri kalmış böl
gelere ayırmak lâzımgelmektedir. Ve bu daha
ço'k Doğu ve Güney - Doğu Anadalu'da yaygın
olmakla beraber, memleketin ortasında ve Batı
- Anadolu'da dahi geri kalmış bölge sayılabilecek
yurt toprakları vardır. (Kuzey'de de sesleri)
Kuzey'de de şüphesiz. Doğu ve Güney - Doğu
- Anadalu'da 17 - ki bunlar kalkınma plânında
tahsisen" zikredilmiştir - bu 'bakımdan şöyle bir
manzara arz etmektedir. 1963 yılında bu illerde
yapılan yatırımlar, programa göre, toplam ya
tırımların yüzde 10,1 ini teşkil ediyordu, 1964
yılında bu nisbet toplam yatırımların yüzde
19,1 ine yükselmiştir. Mutlak rakamla ifade et
mek lâzımgelirse 1963 yılında kamu sektöründe
yapılan yatırımların 434 milyon lirası doğrudan
doğruya bu illerle ilgili olmak üzere ve birkaç
ili birden ilgilendiren yatırımlar nazarı itibara
alınacak olunursa 568 milyonu bu bölgelere ay
rılmıştır. Bu miktar 1964 te doğrudan doğruya
o illerle ilgili olan yatırımla o 694 milyona ve
diğer illeri de ilgilendirmek suretiyle hesaplıya-
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eak olursak bir milyar 110 milyon liraya çık
mıştır. Bir yıl içinde bu bölgede yapılan yatı
rımlardaki artış nisbeti % 95 tir. Binaenaleyh, sa
yın üyelerden bâzılarının ifade ettikleri gibi plân
bakımından bâzı illerin üvey evlât muamelesi
görmüş olduğunun ifade edilmesi zannediyorum
ki, hakikatlere uymamak lâzımgelir. Hele bu
neticeleri bâzı siyasi tesir ve telkinlere bağlamak
Devlet Plânlama Teşkilâtının durum ve davra
nışları ile asla ilgili bulunmamaktadır.
Bir başka nokta olarak kalkınma plânı için
de özel sektörün durumuna temas edildi. Plânı
mız sayın üyeler tarafından da ifade edildiği
gibi karma ekonomi düzenine dayanmaktadır.
Ve bu düzen içinde özel sektörün geliştirilmesi
de hedeflerine ulaşmak bakımından önemli bir
konu olarak ele alınmıştır. 1963 - 1964 yılında
özel sektör için öngörülen yatırımları arz etmiş
tim. 1963 yılında özellikle özel sektör program
da öngörülenden daha fazla yatırım yapmış
bulunmaktadır. Fakat, özel sektör halamından
biz bu neticeyi evvelce arz ettiğim sebeplerle
kâfi görmüyoruz. Özel sektör yatırımlarını bir
taraftan geliştirirken, yine aynı zamanda bunları
plân hedeflerine doğru yöneltmeye de ehemmi
yet atfediyoruz. Bu noktada bilhassa şunu her
halde bir kere daha arz etmekte fayda vardır
ki, özel sektörün yatırımları hiçbir şekilde plân
bakımından, kayıtlanmamıştır. Plân özel sektö
re sadece rehberlik niteliğindedir ve özel sektör
için olduğu kadar, memleket ekonomisinin
tümü için de faydalı olan sahaların tesbit
edilmesi suretiyle özel sektörün yatırım gücü
nün bilhassa bu sahalara akıtılmasını hedef
tutmaktadır. Özel sektör yatırımları tüm ola
rak teşvik edilirken bunları böl'gelcrarası den
ge bakımından kullanılması da ele alınmıştır.
Bilindiği gibi geçen sene Gelir Vergisi Kanu
numuzda yapılan bir tadille özel sektör yatı
rımlarını teşvik etmek üzere yatırım indirimi
müessesesi kabul edilmiştir. Buna göre plâna
uygun olarak yapılacak özel sektör yatırımları
% 30 - 50 arasında yatırım indiriminden fayda
lanmak durumundadır. Umumi olarak uygula
nacak nisbet % 80 olarak kabul edilmiş fakat
bu yatırımların geri kalmış bölgelerde yapıl
ması halinde % '50 ye çıkarılması: yine yer al
mıştır. Bu arz ettiğim ana noktaların dışında
yine yapılan tenkidlerde plân ve plânlama ç>a-
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lışmaları ile ilgili olarak başka konular üze
rinde de duruldu. .Bu arada millî plân yanında
tâli plânlar yapmak zaruretine işaret edildi.
Meselâ; halkının güç durumu umumiyetle bi
linen orman köylerinin kalkındırılması için
böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.
Kalkınma Plânımızda orman köyü halkının bu
lundukları yerde kalkıııdırılması prensib olarak
kabul edilmiş ve buna göre yapılacak bir uy
gulamaya esas olmak üzere bir deneme yapıl
ması öngörülmüştür. 19(v3 programında Tarım
Bakanlığı, Orman 'Genel Müdürlüğü, 'Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve İmar ve iskân
Bakanlığına böyle bir deneme yapılması vazi
fesi verilmiştir. I%i3 programının genel neti
celeri ile birlikte alınacak bıı deneme neticele
rine göre bundan sonra bu konudaki bir uygu
lamanın plânlaması cihetine gidilmiş olacaktır.
Tine okul ve içme suları yatırımlarının da
ğılış şeklinden ve bunlardan misal vermek su
retiyle ilgili illerin durumuna göre bâzı denge
sizlikler mevcudo'dnğundan bahsedildi. Devlet:
Plânlama Teşkilâtı okul ve içme suları yatırım
larında, bunlar çok sayıda ve dağınık' projeye
taallûk ettiği için, teker teker tetkik etmek
cihetine gitmemiştir. Plândaki ilkeleri nazarı
dikkate alarak bu okul ve içme sularında ya
tırımların iller itibariyle nasıl dağıtılacağının
kriterlerini, tesbit etmiş ve bunu direktif olarak
icracı dairelere vermiş ve programın buna göre
hazırlanmasını istemiştir. Kaka t huzurlarınızda
arz etmek, isterini ki, bu sene yaktığımız Da
nışma Kurulu {(»plaııtısında da icracı daireler
ve bu arada bilhas'sa toplantıya katılmış olan
illerin valileri tarafın d an merkez dairelerince
gerek okul yatırımlarının, gerekse .içme suyu
yatırımlarının dağıtımı bakımından tahsisat
levziinde bir dengesizlik olduğu ve bunun rea
liteye uymadığı ifade edilmiştir. Bunu nazarı
dikkate alarak Devlet Plânlama Teşkilâtı .1:965
programını hazırlarken illerden doğrudan doğ
ruya malûmat toylamak ve buna göre bu yatı
rımlara bir yön vermek kararını almıştır.
liMiı') - 1964 programlarıyla nerelerde ne yapıl
dığı suali soruldu. 19(6'3 programının neticele
rini mâruzâtımın başında arz etmiş bulunuyo
rum. Bu programın tatbikatı ile % 6,5 ora
nında bir kalkınma hızını 'gerçekleştirmiş bııliMiuyorıız. Bu arz ettiğim 6,5 rakamı Temmuz
sonu itibariyle yapılan bir tahmine talllûk et
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mektedir. Bu konuda Devlet Plânlama Teşki
lât i ile Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
yapılan çalışmalar bu nisbetin bir miktar daha
artıracağını ve muhtemelen (i,5 - 7 arasında bir
hıza, ulaşacağını göstermektedir. 19612 yılında
keza % 6 veya c/< (i, 1 - 2 civarında bir hız ger
çekleşti ril mistir. Bu hiç şüphesiz ki plân ve
program uygulamasının tüm olarak Türk eko
nomisine ilâve ettiği değeri göstermektedir
gayrisâfi millî hâsıla bakımından.
Bu netice yalnız 1902 veya 1'9İ6!3 yıllarında
yapılan yatırımlar neticesi midir"? Bunun böyle
olduğunu iddia etmek hiç şüphesiz ki ilmin
ortaya koyduğu realitelere uymaz. Yatırım
ların bir olgunlaşma devresi vardır. Ve ancak
ondan, sonra bunların millî hâsılaya ilâve ede
cekleri değer rakam olarak ifade edilebilir.
1962 ve 1968 yılı itinde kalkınma hızında elde
edilen neticelerde ve hiç, şüphesiz daha önce ya
pılmış olan yatırımların hazırlanmış olan tesis
lerin rolü olmuştur. Nitekim 1963 ve daha
sonraki senelerde yapılacak yatırımların Dun
dan sonraki senelerde elde edilecek netice
lerde payı olacağı gibi.
Nerelerde ne yapıldığı konusuna gelince :
Devlet Plânlama Teşkilâtı Yüksek Heyette sa
yın üyeler tarafından 'gerçeklere ve lüzuma
uygun olarak ifade edildiği gibi, çalışmalarını
mümkün olduğu kadar objetkif esaslar dâhi
linde yürütmekte ve bunun tür teminatı olmak
üzere de neticelerini daima kamu oyuna açıkla
maktadır. 1963 - 1964 programları Hükümet
tarafından kabul edilir edilmez derhal açık
lamıştır. Ve bu programda projeler itibariyle
teker teker yapılacak yatırımlar yerleri ve tutarlariyle sonra bu yatırımların ne kadar bir
müddet içinde gerçekleştirileleceği de tasrih
edilmek suretiyle gösterilmiş bulunmaktadır.
Arz ettiğim gibi Devlet Plânlama Teşkilâtı
ıbu yatırımları ilgili daire ve teşekküllerden
topladığı bilgilere göre takibetmekte ve buna
göre sene sonu itibariyle neticeleri tesbit etmek
durumundadır. 1 nci, 2 nci 8 ncü ay itibariyle
yani 9 aylık devre itibariyle uygulama ra
porları hazırlanmış, Hükümete tevdi edilmiştir.
Sene sonu itibariyle hazırlanacak yıllık uygula
ma raporu da ayrıca tıpkı programlarda olduğu
gibi yayınlanmak suretiyle kamu oyuna du-
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vurulacaktır. Yine teşkilâtın çalışmaları ile
ilgili olarak, Merinos Fabrikası ile ilgili bir
yatırım projesinden bahsedildi. Heyetinize şunu
arz etmek isterim ki bu hâdise burada nakledi
len şeklin tam aksi şekilde cereyan etmiş
tir. Sümerbank Genel Müdürlüğü plânda ka
bul edilen tavanın üzerinde bir yatırım ta
lebiyle Devtet Plânlama Teşkilâtına müracaat
etmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı bir taraf
tan plânda teksitil sanayii için kabul edilmiş
tavanı nazarı dikkate "alarak ve bunun yanın
da aynı zamanda Sümerbankm finansman du
rumunu da göz önünde bulundurarak bu yatırıınlarda bir kısıntı yapmak lüzumunu hissetmiş
ve bunu ilgililere anlatmıştır. Fakat bunu ya
parken tahsisen Devlet Plânlama Teşkilâtı
Sümerbankm Pamuklu Sanayii yerine - ki, pro
jelerin büyük kısmı pamuklu sanayiinde ve on
ların yenilenmesine taallûk ediyordu - Merinos
Fabirkasmm yenilenmesine v e geliştirilmesine
öncelik verilmesini istemiş ve bu nokta Sümer
bank tarafından da kabul edilerek Merinos
Fabrikasının projesi uygulamaya alınmıştır.
1963 - 1964 programında zannediyorum ki, 58
nci sayfası tetkik edildiği zaman bu projenin
orada yer almış olduğu görülecektir.
Son olarak iş gücü ve işçiler meselesine temas
edildi. Memleketimizde yaygın bir işsizlik özellikle
gizli, işsizlik olduğu IIeyletinizin malûmudur. Ve
bu plânımızın hedeflerinden biri bu işsizliğin gide
rilmesi noktasında toplanmaktadır. 1964 prog
ramında yapılacak yatırımlarla üçyüzbin yeni
iş yaratılabileceği hesaplanmıştır. Bu umumi
istihdam haemında % 2 nisbetinde bir artışı
ifade etmektedir. Fakat buna rağmen memle
ketimizde işsizlik mes'dlesi özellikle köylerde
çok yaygın
bulunan işsizlik önümüzdeki
1 nci, 2 nci hattâ muhtemelen 3 ııeü plân dönem
lerinde dahi kolay kolay
giderilmiyeceği
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu sebepledir
ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı iş gücünün ya
bancı memleketlere, bilhassa Arupa'ya, ihracın
da isabet görmektedir. Yalnız sayın üyelerin
işaret ettikleri gibi iş gücünü dhracederk'en ka
lifiye işçileri üiıemleketimizde tutmak
için
çareler aramak icabetmektedir. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bu konuda Çalışma Bakanlığı
ve diğer ilgili bakanlıklarla birlikle çalışmalar
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yapmaktadır. Giden işçilerimizin çeşitli mese
leleri de beraberlerinde getirmeleri muhtemel
dir. özellikle bunların memlekete döndükleri
zaman nerelere yerleştirilecekleri, Avrupa'da
bulundukları zaman meselelerinin neler olduğu
üzerinde önemle durulması lâzımgel-en konu
ları teşkil etmektedir. Devlet Plânlama Teş
kilâtı bu konuda etraflı bir araştırma yapmış
tır. Bir ankete dayanan bu araştırmaların ne
ticeleri Şubat ayının sonuna doğru alınacak
ve bundan sonra da Hükümetçe bu konuda uy
gulanması lâzımgelen politika ile ilgili olarak
Hükümete Devlet Plânlama Teşkilâtı bir tek
lifte bulunmak durumunda olacaktır.
Saynı Başkan bu suretle not 'edebildiğim ka
dar ve sayın üyeler tarafından sorulan husus
lara cevap arz ettiğimi tahmin ediyorum. Te
mas edilmemiş bir husus varsa, onu da ayrıca
cevaplandırmaya amade bulunuyorum.
BAŞKAN — Efendim, sırasiyle sual sorula
cak. Sayın Mehmet Ali Demir söz mü, soru mu ?
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sual
sormıyacağım, konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Faruk Işık.
FARUK IŞIK (Van) — Sual soracağım.
BAŞKAN — Buyurunuz.
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, buyurdu
lar ki, 1963 yılı programının gereği gibi yürütülememesinin bir sebebi de projelerin geç alın
mış olmasından ileri gelmiştir.
Peki, elde proje olmadan her hangi bir iş
programa nasıl intikal ettiriliyor? Bunu öğren
mek istiyorum.
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZlYA MÜEZZÎNOÖLU — Sayın Baş
kan, Türk plânının özelliklerinden birisi, pro
jeye istinaden yani nihai projelere istinaden
yapılmamış, hazırlanmamış bir plân olmasıdır.
Yatırımların yıllık programlar içerisinde plân
hedeflerine göre yöneltilmesi ve dağıtılması
programların hazırlanması sırasında getirile
cek olan projelere ve ön projelere bağlanmıştır.
Yani başka bir ifade ile yıllık programlar, ge
tirilen proje ön projelere göre hazırlanmakta
dır. Bu umumi bir tatbikattır. 1963 yılında-bu
esasa riayet edilmiştir. 1964 yılında da arz etti
ğim gibi 1963 yılma nazaran daha yaygın olarak
ve daha gelişmiş bir şekilde bu esasa riayet edil-
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iniştir. Programlarımız ön projelere ve projele
re göre hazırlanmaktadır. Aksine bir misal
varsa belki hususi bir durumu vardır, onu ay
dınlatmaya çalışırım.
FARUK IŞIK (Van) — Kendi şeyim böl
gemden bir misal arz edeyim. Van'da bir tiftik
yıkama fabrikası yapılacak; 1962 programında
vardı. 1963 programında mevcuttu. Sonra tah
kik ettim, dediler k i ; tetkik ettik rantabl ol
madığı için vazgeçtik. Sonra Van Gölünde bu
lunan sekiz iskelenin tamiri de mevcuttur. Ulaş
tırma Bakanından sordum,, «feribot tesislerini
yapıyoruz, civardaki iskeleleri de buna bağlan::»
dediler.
PLÂNLAMA
TEŞKİLÂTI Al ÜŞT LŞ AR I
ZİYA MÜEZZlNOÖLU — Hemen arz edebili
rim; bahsedilen tiftik yıkama tesisi, Yün ve Ya
pağı Türk Anonim artaklığı tarafından ortaya
getirilmiş bir teklif idi. Eski bir ön projeye da
yanmakta idi, proje değildir, bu noktayı bil
hassa tebarüz ettirmek istenin. Sonra ön proje
tetkik edildiği zinan, nihai bir proje haline hiç
bir zaman gelmemiştir, bunun verimli olmıyaeağı neticesine varılmıştır ve bizzat proje sa
hibi olan teşekkül de bunu yürütmekten vazgeç
miştir.
Bahsedilen iskeleler hakkında şu anda bilgi
arz edecek durumda değilim, icap ederse, ay
rıca açıklıyabilirim.
BAŞKAN — Sayın izm en.
MEHMET IZMEN (Giresun) — Uf endim,
bâzı hususlara mümkünse cevap rica edece
ğim.
Birincisi; acaba Plânlama Teşkilâtımız tara
fından millî ekonomimize şâmil bir girdiler ve
çıktılar tablosunun yapılması, yani henüz 'karşı
lığı bulunmıyan «in put, aut put, tabiriyle ifade
edilen.bir millî ekonomi için böyle bir tablonun
yapılması ve bu tablo sayesinde de bilhassa hu
susi sektöre bir rehberlik vazifesi yapılması ka
bil midir?
ikinci sualim; memleketin belli başlı istihsal
sahaları için sermaye ile hâsıla nisbetleri şarttır'.
Bunların bir tablosunun meydana getirilerek
neşredilmesi mümkün müdür?
Üçüncü sualim; 3 ayda bir uygulama rapor
ları alınmakta ve raporlar tetkik edilmekte ve
Hükümete bunlar hakkında malûmat verilmek
tedir.

Bu üç aylık uygulama raporları hakkında Hü
kümetçe Meclise izahat verilmesinde fayda mülâ
haza edilmekte midir?
Ve nihayet plân tatbikatının, plân uygulama
sının muayyen zamanlarda hedefine ulaşması
mevzuunda proje tanzimi başlıca gecikme sebebi
ni teşkil etmektedir. Bu bakımdan malî yılm
takvim yılı başına alınmasında plân tatbikatı
ve proje hazırlanması bakımından faydaları var
mıdır. Mümkünse bunların cevabını rica edece
ğim.
PLÂNLAMA
TLŞKİ LÂTI
MÜSTEŞARI
ZİYA MÜEZZlNOĞLU — Sayın Başkan, «in
put aut put» tabloları ilk Beş Yıllık Kalkınma
Plânının hazırlık çalışmaları içinde yer almış
tır ve hazırlanmıştır. Yani yürürlükteki plâ
nın bu tabloları vardır. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı hazırlıklariyle beraber bu çalışma
ları da geliştirmek üzere bir çalışmaya başla
mış bulunuyoruz.
MEHMET İZMEN (Giresun) — Daha de
taylı olarak rica ediyorum.
PLÂNLAMA
TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARI
ZİYA M Ü U Z Z Î Y O G L U — Evet efendim; onu
arz. etmek istiyorum, bunu daha detaylı yürüt
mek konusunda çalışmalarımız vardır. İlk Beş
Ylıhk Plân için bu konuda yapılmış çalışmalar
vardır. Sektörler itibariyle sektörlerin girdik
leri ve çıktıkları olarak çalışmalar vardır. Ve
bu çalışmalar, ki, aynı çalışmalar bizzat Plân
lama. Teşkilâtının Başmüşaviri olan Profesör
Timberg tarafından tesbit edilmiştir ve bu tab
lolar, bu çalışmalar ikinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânı çalışmaları başladığı şu sırada yeniden ele
alınmış ve geliştirilmek üzere bulunuyor. Ser
maye - hâsıla nisbeti, plânımızın en önemli ko
nularından birini teşkil etmektedir. Plânımız
da sermaye - hâsıla nis'beti ortalama olarak 2,6
kabul edilmiştir. Bu nisbet aslında itiraf etmek
lâzımgelir ki çok düşük bir nisbettir ve ne dere
ceye kadar realize edilebileceği cidden üzerinde
durulması Jâzımgelen bir konu teşkil etmekte
dir. Yani başka bir sebeple şunu Yüksek Heye
tinize arz etmek isterim ki belki Türkiye plânda
öngörülen miktarda yatınım yapmakla beraber
yüzde yedi kalkınma- hızını gerçekleştirememiş
olabilir. Bu sermaye - hasıla nisbetinin normalin
altında bitmiş olması ile ilgilidir, ilk senelerdekullanılmamış kapasitenin kullanılması suretiyle-
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BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Şahingiray.
bu kadar "düşük bir sermaye- hasıla nisbetinin I
elde edilmesi mümkün görülmektedir. Fakat,
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Efen
1965 yılı ve hunu takibedecek yıllarda sermaye
dim, yurt dışı staj ve öğrenim yollukları için...
- hasıla nisbetinin 2,6 civarında kalıp, kalmıya( «Duyulmuyor» sesleri)
eağı ihususunım hakikaten dikkatle tetkik edil
BAŞKAN — Saym Şahingiray, buraya teşmesi daha doğrusu takibedilmesi ıgereken bir I rif ederseniz, sesinizi de duyabiliriz.
noktadır. 'Çünkü, umumiyetle Türkiye şartları
•ÖZEL ŞAHİNGİRAY (istanbul) — Efen
na uygun şartlar içerisinde bulunan memleket
dim.
lerde bu nisbet yüzde 3,5 - yüzde 4 arasında de
BAŞKAN — Sesiniz işitilmiyor.
(Başkan,
ğişmektedir. ikinci 5 Yıllık Plân çalışmalarında,
Devlet Plânlama müsteşarına dönerek) Siz de
bunu da birinciye ilâveten arz edeyim ki; bü
buyurunuz, ıgayet yakında oturunuz.
yük önemle üzerinde durduğumuz ve çeşitli yön
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (istanbul) — Yurt
lerden geniş etüt mevzuu yaptığımız konulardan I dışı staj ve öğrenim yollukları için 65 bin lira
biridir.
teklif edilmektedir; geçen sene de aynı miktarı
istemişlerdir; acaba 1963 yılında yurt dışına
Yine Plânlama Teşkilâtı; üçüncü noktayı arz
staj
ve öğğrenim için kaç eleman gönderilmiştir.
ediyorum; uygulama raporlarını üçer aylık ola
Bunların
oradaki etüt konuları nelerdir ve plân
rak .hazırlamaktadır ve bu raporlar Yüksek Plân
ları
nedir?
Birinci sualim, bu.
lama Kurulunda konuşulduktan sonra Hükümete
sunulmaktadır. Devlet Plânlama Teşkilâtı hu
raporların kamu oyuna duyurulmasının faydalı
olacağını Yüksek Plânlama Kurulunda ifade et
miştir. Fakat Kurul ve Hükümet programın uy
gulanmasını, bir devre olarak sonu alınmadan
raporun parça parça uygulanmasının değişik
yorumlara yol açabileceğini ifade ederek yıl so
nunda umumi neticeyi {gösteren son raporun uy
gulanmasının yerinde olacağına karar vermiştir.
Bu raporlarının neticelerinin Senato ve Millet
Meclisinde müzakere edilmesi, 'hiç olmazsa bu
konularda Hükümetçe bilgi arz edilmesi şüphesizki çok yerinde olacaktır.
Takvim yılının malî yıl ile birleştirilmesi ko
nusu; gerçekten plânlı dönem içinde üzerinde
durulması lâzıım/gelen çok önemli bir konuyu teş
kil etmektedir. Bu iki yılın başlangıçlarının ayrı
olması bize hem program hazırlanmasında ve
hem de bunların uygulanmasında fevkalâde güç
lükler doğurmaktadır. Maliye Bakanlığı ile bir
likte bu konuda bir çalışmaya 'başlamış bulunu
yoruz. Fakat henüz bir netiee alamadık, bir Ana
yasa meselesiyle karşı karşıya olup olmadığımız
meselesi bilhassa üzerinde durulan noktayı teş
kil etmektedir. Bendeniz şahsan bir tarzı hal
bulunabileceği kanaatindeyim ve böyle bir inti
bakı temin ettiğimiz takdirde şüphesiz ki, plân
ve program uygulamalarını takibetmek bakımın
dan çcık faydalı olacaktır.
MEHMET IZMEN
ederim.

(Oiresun) — Teşekkür

İkinci sualim; plân ve programla ilgili ola
rak yurt dışı çalışmalarına katılmak için 50 000
lira teklif edilmektedir. Yine 1963 yılında plân
I ve programla ilgili olarak yurt dışı çalışmaları
için kaç kişi dışarı gitmiş ne gibi çalışmalar yapI mışlar ve bu çalışmaların 1964 yılı plân ve prog
ramı tatbikatında ne, gibi verimleri olmuştur?
Üoüncü 'biı* sualim; nıelmle,ketimizin nıulh'telif yerlerinde açılacak sergilerle, gösteriler için
I ve lüzumlu malzemelerin taşınmaları için 5 bin
lira teklif edilmiştir. Yine 1963 yılında bu hu
susta ne gibi faaliyetler olmuştur?
I

I
I

I

I

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZlNOĞLU — Arz ede
yim efendim, Devlet Plânlama Teşkilâtı henüz
kuruluş halinde olduğuna göre mütehassıslarına,
daha doğrusu elemanlarına dışarıda belli konularda ihtisas yaptırması lüzumu zannediyorum
ki, saym üye tarafından da kabul edilecektir.
Bahsedilen ödenek, bu şekilde dışarıya gönderilmiş olan Devlet Plânlama Teşkilâtı elemanları
nın sadece yol paralariyle ilgilidir. Milletlerarası
müesseseler ve bu arada bilhassa O. E. C. D.,
Dünya Bankası ve diğer teşekküller, birçok Ame
rikan üniversiteleri gayet cömertçe Devlet Plân
lama Teşkilâtına burslar teklif etmişlerdir. Biz
teşkilât olarak henüz kadrolarımızı tamamlıyamamış olduğumuz için, çalışmalarımıza sekte ver
memesini düşünerek bunları çok büyük bir teen
niyle kabul ediyoruz. 1963 yılında 8 kişi bu şekil
de muhtelif burslardan faydalanarak memleket
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dışına gönderilmiş ve bunların bir kısmının yal :
nız yol paraları bu şekilde ödenmiştir. Bunun dı
şında teşkilât içinden bilgi ve görgülerini artır
mak suretiyle kendilerine yolluk veya maaş ola
rak; yolluk derken bilhassa maaş ve yevmiyeyi
kasdetmek istiyorum; gönderilmiş kimse yoktur.
Adları burada tesbit edilmiştir. Konularını da
eğer sayın üye arzu buyururlarsa cetvel halinde
takdim edebilirim.
Bu çalışmalarla ilgili ikinci soru; 50 000 11L'aııın bunun dışında başka bir yönü de vardır.
Birleşmiş Milletler; maruzatımın başında Türki
ye'deki, Plânlama Teşkilâtının milletlerarası or
ganlar tarafından yakından alâka ile takibedildiğini arz etmiştim, buna bir misal teşkil etmek
tedir, aynı zamanda; Birleşmiş Milletler, 1964
yılında toplanması düşünülen bir dünya plânla
ma konferansının bizim tarafımızdan tertiplen
mesini teklif etti. Biz de bunu kabul ettik. Bu
özellikle gelişme halindeki memleketlerde sınai
kalkınmanın plânlaması ile ilgili bir konferans
olacalk ve bunda bir tarafta gelişmiş memleket
ler, bir tarafta gelişine halindeki memleketler
yer alacak. Bu arz edilen 50 000 lira içinde bu
konferansın masrafları da vardır.
Sergi ve gösterilerden bahsediliyor. Bu sergi
ve gösteriler plânını tanıtmak üzere 1963 yılı
içinde Amerikan Yardım Teşkilâtının teknik yar
dımı ile bir plân hedeflerini gösteren gezici ser
gi hazırlamıştık. Bu sergi bölge plânlaması ça
lışması yaptığımız yerlere ve onun dışında plâ
nı tanıtmak üzere idareciler, kaymakamlar, şube
müdürleri ve valiliklerce tesbit ettiğimiz yerler
de ve aynı zamanda orada bulunmamızdan isti
fade ederek halk için yaptığımız açık oturum
larda o bölgenin halklarına plân hakkında fikir
vermek üzere götürülmüştür.
Bu bir gezi programına göre, halen de zanne
diyorum ki, Adana'nm kazalarmdadır, dolaştı
rılmakta olan bir seyyar sergi ile ilgilidir. Mâru
zâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Ertuğ.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bize emniyet
ve güven veren Sayın Müsteşarın vukuflu be
yanlarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
Bir sual sormak istiyorum. Buyurdular ki; plâ
nın kalkınma uygulaması memleket sathında ilk
üç aylık rakamlara nazaran yüzde 53 nislbetinde gerçekleştirilmiştir ve yüzde 87 nisbetinde

gerçekleştirilebileceğini ümidediyoruz», dediler.
Sualim şudur :
Sağlık sahasında bu no kadar gerçekleştiril
miştir'? Filhakika benim plân üzerindeki tetkik
lerime göre meselâ sağlık ocaklarının 1963 sene
sinde 300 tane olması gerekirken, ancak 20 tane
si tahakkuk edebilmiştir. Ayrıca Sağlık Merkez
lerinden sadece Muş'ta 1960 tan itibaren yapıl
makta olan tesislerden ibarettir. Bunların dışın
da bizi tenvir ederlerse minnettar kalırım.
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZÎNOÖLU — Sağlık sek
töründeki uygulama hakkında cevap arz edebil
meli için müsaade buyurulursa son üç aylık uy
gulama raporunu almam lâzımgelecek.
BAŞKAN — Sayın Tarlan, söz mü istiyorsu
nuz, sual mi soracaksınız?
OEM AL TARLAN (Tekirdağ)
rum.

- Söz istiyo

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZlNOĞLl! — Efendim,
Eylül ayı sonu itibariyle uygulama nisbetini arz
edecek durumdayım, kati rakam olarak, önce
den şunu arz edeyim ki, sağlık sektörü maale
sef uygulama bakımından en geri kaldığımız sek
törlerden birisidir. Bu nisbet şöyledir: 1963 prog
ramında ön görülen yatırım miktarı, genel ve
katma bütçeli daireler için 107 milyon lira idi.
Ve Eylül sonu itibariyle bunun uygulama nis
bet i % 20 dir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin
yine sağlık sektörü ile ilgili olarak 37 milyon li
ralık bir yatırım programı vardır.
Bunun da Eylül sonu itibariyle uygulama
nisbeti % 39 dur. Sektör itibariyle ortalama uygulamıa nisbeti % 25 tir. Bu konu ile ilgili ola
bilir, o (bakımdan müsaade buyurulursa ilâve
olarak arz etmek isterini; plân proıgra/m 'ha
zırlıkları ve uygulamanın koordinasyonu, bakı
mından en verimli şekilde iş birliği yaptığı
mız kuruluşlardan 'birisi Sağlık Bakanlığıdır.
Fakat buna rağmen, projelerle ilgili bâzı -sebep
ler dolayısiyle maalesef 1963 yılı içinde bu
sektörden beklediğimiz kadar iyi neticeler al
mak mümkün 'olmamıştır.
BAŞKAN Sayın Pasinli.
NİHAT PAS'İNLt (Erzurum) — Efendilim
memleketimizde mevcut çimento fabrikalarının
kapasitesi ihtiyaca kâfi midir? Kâfi değilse kaç
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çimento fabrikası için etüt yapılmıştır? Ve bun
lar nerelerdedir? 1 nci sualim bu.
İkinci sualim; Doğuda hayvancılığın inkişafı
ve kalkınması için, süt sanayiinin kurulması
hususunda daha evvel bâzı çalışmalar vardı.
Bunlar ne safhadadır. Bu süt sanayii nerelerde
kurulacaktır? Bunun hakkında da çalışılmalar
ne safhadadır.
Üçüncü sualim; zirai alanda toprağın ve
rimini artırmak için tabiî gübrenin toprağa
sevk edilebilmesi hususunda, tezeğin yerine
kaim olacak bir yakıt üzerinde etüt yapılmışsa
no safhadadır? Bunları rica edeceğim.
DEVLET PLÂNLAMA TEŞİLÂTI MÜSTE
ŞARI ZİYA MÜEZZİNOÖLU — Sayın Başkan,
müsaade buyurulursa sıra ile cevap arz ede
yim
CAHtT AKYAR (Denizli) — Usul hakkında
bir hususu arz edeyim. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Efendini, sorulara cevap veril
sin önce.
CAHİT AKYAR (Denizli) — Efendim,
zatıâlinizle ilgili bir husus sualin cevabı ve
rilmeden usul hakkında konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Sualin cevabı verilmeden söz
verilmez ki; buyurun efendim siz cevap ve
riniz. (Gürültüler.)
Arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcısı bu
rada beyanat verirken Plânlamaya taallûk
eden hususlar hakkında Plânlama Müsteşarı
size lâzımgclen izahatı verecektir diye ifade bu
yurmuşlardır. Buna istinaden ve esasen bu sual
lere Vekilin, Başbakan Yardımcısının cevap
vermesi kabil olmadığına göre ister istemez
müsteşara söz vermek mecburiyetinncleyim.
HASAN
KANGAL
{'Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, bunlar plânın icra
kısmına taallûk eden suallerdir. İcraya taallûk
ettiği için aidolduğu vekâletten sorulsun.
BAŞKAN —• Efendim müsaade buyurun.
kendileri cevap veriyorlar. İzhari aczetmediklerine göre devam ederler, buyurunuz siz de
vam edin.
DEVLET PLANLAMA TEŞİLÂTI MÜSTE
ŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) —
İlk sual olarak memleketimizde mevcut çi
mento fabrikalarının kapasitesini sordular.
Mevcut kapasite 3 milyon 100 bin tondur. Plân-
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da, 1967 yılma kadar bu kapasitenin, yani ku
rulmakta olan tesisler de dâhil olmak üzere,
bu kapasitenin memleketteki çimento ihtiyacını,
tüketimini karşılıyacağı kabul edilmiş. Yal
nız çimento dağıtımını tanzim etmek bakımın
dan Doğuda bir fabrika kurulması lüzumu üze
rinde durullmuştur. 1963 yılı, plânın 'bu konu
daki tahminlerinin ne dereceye kadar' hâdise
lere uyup uymıyacağını göstermek bakımından
entresan bir yıl oldu.
Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak biz 1963
yılı içinde çimento istihsalinin tüketimi kaıngılıyacağmı tahmin eltmiştik. 1963 yılma 40 bin
ton civarında bir stokla girilmişti. Fakat inşaat
'mevsimi ilerlediği zaman memlekette yer yer
çimento darlığı hissedildi. Ve bu vaziyet kar
şısında Hükümet Yüksek Heyetinizin malûmu
olacağı üzere 100 bin ton çimento ithal etmek
yoluna gitti. Bizim kanaatimize göre bu itha
lâta, daha doğrusu bu darlığa sebebolan âmil
ler arasında, her şeyden evvel çimento dağıtı
mının iyi düzenlenmemiş olduğunu göz önünde
bul undu rm ak 1 âzım gelmektedir.
ıSaniyen, bâzı arızi sebepler, Ankara Çimen
to Fabrika-sındaki bir arıza ve Balıkesir Çi
mento fabrikasının beyaz çimento imaline yö
nelmesi ve bu arada Kıbrıs'a bir miktar çimen
to sevk edilmesi bir araya gelerek bizim hesap
larımızın da bir küçük farklılığı dolayısiyle
bir çimento darlığı vâki olmuştur. Tahminimize
göre 1964 yılı için Türkiye'de çimento istihsa
linin ihtiyacı karşılıyabileceği merkezindedir.
Çünkü 1964 yılma 60 bin tonun üstünde bir
stokla girilmiştir. Geçen seneye nazaran stok
larda bir miktar artış olmuştur. Fakat buna
rağmen eğer dağıtım iyi tanzim edilmediği tak
dirde yine 1963 de olduğu gibi bir darlıkla
karşılaşılmasını muhtemel gördüğümüzden, Hü
kümete büyük bir ihtimal dâhilinde olarak, bir
miktar çimento ithal etmek lâzımgeldiğini tav
siye ve telkin edeceğiz. İthal edilecek bu çi
mento miktarı
her halde geçen seneden daha
az olacaktır. Bütün bu hususlar nazarı dikkate
alınarak 1964 programında yeni çimento fab
rikası veya fabrikaları kurulması noktası üze
rinde durulmuştur. Tetkik edildiği zaman gö
rülecektir ki, 1964 programında çimento sana
yiine bir hareket araştırması yapmak vazifesi
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verilmiştir. Çimento sanayiinin yapacağı bu
araştırmanın neticelerine göre özellikte Doğu
da - ki, bu sene darlık bilhassa orada hissedilmistir - Doğuda ki, çimento ihtiyacını zamanında karşılamak bakımından gerekirse bir veya
iki fabrika kurulması cihetine
gidilecektir.
Bunların yeri şimdi tesbit edilmiş değildir.
Bu hareket araştırmasının neticelerine göre
taayyün edecektir. Muhtelif yerler üzerinde
durulmaktadır. Fakat biz bunlardan hiçbirisi
ni, bu araştırmanın neticelerini henüz görme
diğimiz için nihai olarak kabul etmiyoruz.
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1 maddeyi geliştirmek durumundayız ki, muhte
melen memlekette çok dağınık bulunan fakat
I ekseriya yol şebekesi ıslah edilmemiş veya kâfi
I derecede talebolmadığı için henüz istetilme
miş olan linyit ocaklarının işletilmesi ve bun
ları teşvik etmek üzere de belki bir özel bir
I soba tipinin köylerde geliştirilmesi ş-eklinde
olacaktır.

İkinci nokta olarak; hayvancılık mahsûlle
rinin değerlendirilmesi için süt tesislerinin
kurulmasından bahsedildi. Gerçekten Doğuda,
bilhassa önem arz eden bu konuyu değerlendir
mek için böyle tesislerin kurulması bahis ko
nusudur. isviçre'tilerle birlikte gerçekleştirile
cek bir süt tozu fabrikası projesi hazırdır.
Yeri belli değildir, fakat zannediyorum ki, Do
ğuda ve muhtemelen Kars civarı üzerinde du
rulmaktadır. Proej nihai şekliyle henüz bize
gelmemiştir.
HULÜSt SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Do
ğuda zaten süt tozu fabrikası öteden beri vardır.
DEVLET PLÂNLAMA TEŞÎLÂTI MÜSŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞU (Devamla) — Pro
jeyi hazır] ıy ani ar orası üzerinde
durmakta
dır. Fakat proje bize, Devlet Plânlama Teşki
lâtına g-elip henüz kesin tasvibe mazhar olma- I
miiştiı*.

I

Yakıt konusunda plânda özellikle linyit kulla.nılmasının teşvik edilmesi ve bunun için de
belli soba tiplerinin geliştirilerek köylere yayıl
ması fikri hâkimdir. Bu konu ile ilgili olarak
Atatürk Üniversitesi o bölgede bir çalışma yap
maktadır. Buna benzer Orman Umum Müdür
lüğünün de çalışmaları vardır. Bu çalışma neti
celerine göre bu hususları bir tâli plâna raptederek yürütmek mümkün olacaktır. Başka
bir şekilde ifade 'etmek lâzımgelirse tabiî güb
relerin toprağa verilmesi fevkalâde ehemmi
yetli bir hâdisedir, son yapılan tetkiklere göre
Türkiye'de erozyonun başlıca sebeplerinden
birisi de talbiî gübrenin toprağa verilmemiş
olmasıdır. Bu şekilde alacağımız tedbirlerle
her halükârda tabiî gübrenin toprağa verilmesi,
onun yerine yakıt maddesi, olarak bir başka

I

I
I

j

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Bir me
sele var; bugün bir ton linyit
Şarkta
280 - 300 liradır. Acaba vatandaş bir araba te
zeğin karşılığı »'500 lirayı verebilecek midir
ki, bu gübreyi toprağa verebilsin. Onun için bu
millî yakıt meselesi üzerinde çalışmak ieaheder.
DEVLET PLÂNLAMA M'ÜSTEŞA\U ZİYA
MÜEZZÎNOĞLU (Devamla) — Arz ettiğim
gibi, Doğunun yakıt yahutta linyit ihtiyacını
Batıdaki ocaklardan götürmek şeklinde de
ğil, o bölgelerde mevcut, henüz işletmeye açıl
mamış olan ocakları, yol v. s. gibi imkânlar
mevcudolmaması dolayısiylc, açamadıklarımızı
işletmeye açmak suretiyle daha ucuza mal et
mek bahis konusudur. Bu konu, kurulmakta
olan yahut kuruluş kanunu hazırlanmakta
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının
üzerinde duracağı konulardan birisi olacaktır.
Ve muhtemelen bu iş için ayrı bir yakıt ku
rulması bahis konusu edilmektedir. Bunu Dev
let Plânlama Teşkilâtı Hükümete telkin etmiştir.
BAŞKAN — Sayın Tarlan.
CBMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bu i^in
vilâyetlerimizi alâkadar eden kısımlarının t-.'bikınde valilerimizle bu Ihizmetleri <,maiha.llliude
yürıüten, plânlıyan kimseler arasında, anüna^e'bctleri tanzim' eden 'bir an hışım a var nıi'dır. Bu
"'tatbikatta bir aksaklık olmakta mıdır? Şayri
varsa Plânlama Dairesi bu (hususta no 'gi'bi ia
reler ve tedVirler düşünmektedir?
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOÜLU — Sayın
Başkan; programın uygulanmasını il seviye
sinde koordine etmek ve programla öngörü
len 'hedeflere göre yürüterek en olumlu neti
celerini almak üzere 1963 programı yürürlüğe
girdikten sonra il 'Koordinasyon Kurulları de
diğimiz (heyetler teşkil edilmiştir. Bıinlar o il
deki valinin başkanlığında idare şulbesinin âmi
ri mevkiinde bulunan diğer görevlilerden te
şekkül etmektedir.
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HULUSİ iSÖYLElMİEZOĞLTT (Devamla) —
Valiler aslında mevcut ve yürürlükte bulu- I
Eğer
yanlış anlamadımsa Doğu ve Güney - Doğu
nan kanunlarımıza göre Devlet mümessili ola
da 17 'vilâyetin ıgeri kalmış olduğunu söyledi
rak o il sathındaki bütün bu (hizmetleri koorler... Bu vilâyetler banigileridir pve hangi esasa
dine etmek durumundadır. Fakat Devlet teşki
göre geri kalmışlardır? Temvir buyururlarsa
lâtımızın kuruluşundan sonra değişik kanunlar
la sağlanan yeni gelinmeler dolayısiyle valile- I çıok memnun kalacağım.
DEVJJET PLANLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
rin bu koordinasyon vazifesi kısmen 'zedelen
TEŞARI ZİYA MÜıE'Z'ZlNOĞ-LU — Arz ede
miştir, denebilir. Devlet Plânlama 'Teşkilâtı ko
yim, kalkınma plânımıza göre .gelir seviyesi, ik
ordinasyon heyetleri ile meseleyi orijinal şekle
tisadi faaliyet hacmi ve âmme hizmetlerinin du
(getirmeye yani, ıvaliileri tekrar koordinatör du
rumu bakımından memleket ortalamasının al
rumunda plân tatbikatında ^vazifelendirmek su
tında kalan "vilâyetler ve bölgeler geri kalmış
retiyle en iyi neticeleri elde etmeye çalı sımış
bölgeler olarak kabul edilmektedir. Bu mânada
tır. Bu tatbikat ne dereceye kadar yürümüş
geri kalmış bölge tâbiri, her hangi bir şekilde
tür? 1968 yılında aldığımız neticeler umumi
coğrafi ayrımla ifade edilmemektedir. Belli
yetle müspet oldu
standartların altında bulunan bölgelerin veya
Fakat bâzı vilâyetlerde bu koordinasyonun
illerin hepsi kalkınma plânına göre geri kalmış
en iyi şekilde yürümediğine de şahidolduk.
bölgeler olarak kabul edilmektedir. Fakat daima
'Bunlardan bir kısmı 'valilerden ileri .geliyordu.
üzerinde durulmuş olan Doğu ve Güneydoğu
Meselâ öyle valiler oldu ki, kendileri program
Anadolu bölgesindeki vilâyetlerimizin büyük bir
yürü tanesiyle il seviyesinde en büyük mevkide
kısmı toptan bu vasıfta bulunduğu için, kalkın
koordinatör olarak kabul etmek
durumunda
ma plânındada 17 il, ayrıca isimleri ile zikredil
oldukları •için ilde bulunan bir iktisadi Devlet
miştir. Bunlar Ağrı'dan başlıyarak Mardin'e ka
teşekkülüne ait fabrikanın imalâtına dalhi mü
dahale etmek yoluna gittiler. Bu biç şüplhesiz I dar uzanan sahadaki 17 ildir, Mardin de dâhil
olmak üzere. Listesini arzu edildiği takdirde
ki onlara verilen koordinasyon vazifesi ile bağ
takdim edebilirim. Bunların iherbirinde 1963 yı
daşabilecek bir 'husus değildir. Bunun yanında,
lında yapılan yatırım miktarı ve 1964 yılında
da karşı misal olarak arz ediyorum, Devlet Su
öngörülen yatırım miktarı ayrı ayrı igösterilm iş
İşleri ve Karayolları gibi bölge teşkilâtı bulu- I
tir.
nan kuruluşlar ivalilerin bu koordinasyon 'vazi
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin.
fesine olumlu şekilde katılmadılar. Biz '1961
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) ^— Efendim,
programında bu iki cephesiyle konuyu yeniden
karma ekonomiden plânlamanın anlayışı nedir?
ele aldık. Valilerin bu kuruluşlar içindeki du
Özel sektör, resmî sektör kendi sahalarında ayrı
rumu takviye etmek cihetine 'gittik. Ve bunla
ayrı
faaliyette bulunmaları mânasmamıdır, yok
ra ilâveten 'bu kuruluşlara ımaihalli ziraat oda
sa
faydalı
görülen yerlerde özel sektörün Devlet
ları, ticaret ve sanayi odaları ve işıçi sendika
sektörü
ile
beraber çalışması yani sermaye işti
ları gilbi teşekküllerin de .gerekli Ihallerde katıl- I
raki
temin
edilecek
midir?
masının 'faydalı 'olacağı neticesine ıvararak bu
kuralları buna göre değiştirdik. Ümidediyo2. Iştıirak hâlinde çalışma kabul ediliyorsa
ruz ki bu şekilde yaptığımız Danışma Kurulu
yalnız vergi yolu ile değil, halkın .gücünü, hisse
toplantısında da bunu müşahede etmek imkânına I senetleri vesaire yolla da, iktisadi teşebbüslerde
vardık, bu şekilde bu sene dalha olumlu neti- I kullanmak için birşey düşünülüyor mu?
çeler alabileceğiz.
3. Ziraat aletlerinin Türkiye'de yapılabile
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Başka efen
ceği plânlamada kabul edilmiştir. Bugünkü da
dim?
ğınık çalışma, herhalde plânlamaca da malûm
dur,' çiftçilerin bu fabrikalara hissedar olmaları
HULUSİ SÖYDEMEZOĞLU (Sivas) - - Bu
mümkünmüdür, Bu sahadaki fabrikaların ser
tarafa hilç bakmıyorsunuz Başkan. Ben de söz
maye noksanlığı böylece giderilmek ve ziraat
istemiştim, sual 'soracaktım...
I
aletleri imalâtındaki anarşiye son vermek için
BAŞKAN —Buyurun.
I bir proje var mıdır?
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4. Plânın tatbikatının kontrolü için ne dü | lıiç şüphesiz ki onlar hakkında burada birşey
şünülüyor? Bir sorumluluk müessesesi, plânın
ifade etmek durumunda değilim. Fakat şuna
tatbikatında ihmal gösterenler için bir sorumlu
inanıyorum ki aynı zamanda, insanlar başka
luk müessesesi düşünülüyor mu?
kanatta olsa dahi yeni fikir olarak başka fikri
5. iktisadi ve malî durumumuzun bilinme
benimsemiş olsa dahi meslek ahlâkı ve vazife
si, plânın muvaffakiyetinde mühim bir şart ol
namusu gibi unsurlar, bunlar değerlendirildiği
duğuna göre bu hususla da plânlamanın bir
nisbetdo, onların bu fikirlerini çalışma konula
araştırması var mıdır?
rına aksettirmelerine imkân vermez. Yâni başka
kanaatte olan kimseler dahi aslında belli bir esa
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu.
sa göre bir eser ortaya koymak durumundadır
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
lar. Birinci suale bu şekilde cevap arz etmek
TEŞARI ZÎYA MÜEZZİNO&LU — Sayın Baş
istiyorum.
kan, karma ekonomi tâbirinden ne anlaşıldığı
Karma ekonomi anlayışı içinde, iştirak halin
sualine evvelâ cevap arz etmek istiyorum. Kar
de çalışmalar düşünülmekte midir? Yani özel
ma ekonominin plâmmızdaki mânası ibizzat plân
sektörle kamu sektörünün birlikte teşebbüsler
metninde izah edilmiştir. Bu âmme sektörü ile
kurması bahis konusu mudur? Aslında karma
-özel sektörün yanyana ve aynı kaidelere bağlı
ekonomi nizamı içinde 'bunu tabiî görmek lâzımolarak faaliyette bulunmasını ifade etmektedir.
gelir. Yâni karma ekonomi bir arada çalışmak
Bunun en güzel misalini meselâ Çimento sana
olduğuna göre gereken hallerde kamu sektörü ile
yii olarak zikredilebiliriz. Devlet bu sektörü ken
özel sektörün birlikte teşebbüste bulunması da
disine ayırmaımştır. Çimento sektöründe özel
icabedebilir. Fakat bizim bugünkü, daha doğru
sektörle, Devlet sektörü aynı kaidelere tabi ola
su yakında yürürlüğe girecek olan hükümlerimiz
rak faaliyette bulunmaktadır. Bu böyle olduğu
buna imkân vermiyecektir. İktisadi Devlet Teşek
gibi ekonomimizin tümü -için de böyledir. Tür
külleri reorganizasyonu hakkında bir tasarının
kiye'yi karma ekonomiye götüren sebepleri bu
kanunlaşmak üzere bulunduğu Yüksek Heyeti
rada 'heyetinize ayrıca arz etmeye lüzum olma
nizce malûmdur. Burada İktisadi Devlet Teşek
dığını tahmin ediyorum ve şahsan ona kaani
külleri ile özel teşebbüsün birlikte teşebbüs kur
bulunuyorum ki plânımızda karma ekonominin
maları çok sıkı hükümlere 'Dağlanmıştır ve hattâ
kabul edilmiş olması daha doğrusu plânımızın
men edilmiştir. Yalnız yabancı serim ay e konusun
bu anlayış üzerine bina edilmiş olması Türki
da bir imkân tanınmıştır. Bunun sebebini belki
ye'nin iktisadi kalkınmasını başarıya ulaştıra
mazide -İni prensiplerin yanlış şekilde ve daima
cak 'başlıca âmillerden birisini teşkil etmektedir.
âmme sektörünün aleyhine işlemiş olmasında
Çünkü bu anlayış bize bir taraftan özel sektö
aramak
lâzımgelir. Hepinizin bildiği gibi bil
rün yapıcı ve arayıcı, yaratıcı bulucu kuvvetin
hassa enflâsyon devrinde birçok karma şirketler
den faydalanmak, fakat onun yanında aynı za
kurulmuş fakat bu şirketlere daima Devlete ait
manda özel sektörün yapamıyacağı işleri Devlet
hisse ödenmiş fakat özel şahıslara ait hisse öden
eliyle gerçekleştirmek imkânını vermektedir.
memiştir. Âdeta özel şahıslar, Devlet bonoları
Devlet Plânlama Teşkilâtı, çalışmalarında plâ
nı bu şekilde bir nevi istismara tâbi tutmuşlar.
nın da bu ışığına uygun olarak bu istikamete yü
Bunun 'bir reaksiyonu olarak buıgün bu sebeple
rütmektedir. Bu noktada belki dalıa önce arz et
karma ekonomi nizamını kabul etmekle beraber,
mem lâzımıgelen bir noktaya ilâveten arz edebi
Devlet teşeb'büsiyle özel teşebbüsün birlikte te
lirim. Devlet Plânlama Teşkilâtında eskiden ve
ya şimdi çalışmakta olanların kanaatleri hakkın
şebbüs kurması fikrini
şimdilik yadırgıyoruz.
da çeşitli mütalâalar ileri sürüldü. Biz, Devlet
Fakat ben tahmin ediyorum ki bu anlayışımızın
Plânlama Teşkilâtında çalışan kimseler Anaya
zamanla bir arada yaşamaya imkân verecek bir
samızda ve nihavet plânda ifadesini bulan kargelişmeye müncer olabilecektir. Ziraat aletleri
ma ekonomi nizamını benimsemiş kimseleriz.
sahasında dağınık çalışmaların koordone edil
Daha önce bu teşkilâtta vazife görmüş ve plânın
mesi şüp'hesizki daha iyi netice almak bakımın
/hazırlanmasında kıymetli emeği geçmiş olan kim
dan faydalı olabilir. Çiftçinin hissedar olmasın
seler acaba başka kanaatteler miydi? Bendeniz
dan 'bahsedildi. Bundan 'bilmiyorum Ziraî Do-
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natım Kurumuna ait tesislere katılması mı dü
şünülüyor?
ALAEDDİN ÇETİN (Çorum) — Traktör
fabrikasına
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) —
Durulabilir diye aklıma geliyor. Yalnız bu nok
tada Ibir etüt yapılmış değildir. İşaret edildiği
gibi o tesisin bir sermaye darlığı olduğunu ka
bul ediyorum. Tam kapasite ile de çalışmıyor.
Düşünülebilir efendim. Yalnız bu noktada her
hangi bir bağlayıcı mütalâa arz etmek durumun
da değilim.
Program tatbikatını kontrol etmek için ne
yapılıyor, diye ayrıca soruldu. Devlet. Plânla
ma Teşkilâtının program uygulamasını nasıl
takibettiğini biraz önce heyetinize arz etmiş
tim. Bu mahalli bir kontrol veya maddi bir kont
rol değil, ilmî teşekküllerden alman bilgile
rin. bir araya toplanması, değerlendiHilmesi ve
kontrol edilmesi mânasını ifade etmektedir.
Aslında maddeten gerekli yatırımların fiilen
yapılmış olup olmadığını tesbit ve kotrol et
mek bizzat icracı dairelere daha doğrusu icracı
dairelerin plânlama ünitelerine düşen bir va
zife teşkil etmektedir. Devlet Plânlama Teş
kilâtı o plânlama ünitelerinden aldığı bilgileri
değerlendirmektedir. Böyle olunca akla gele
bilir ki, Devlet Plânlama. Teşkilâtının top
ladığı bilgiler daime hakikatlere uygun değil
dir İkimin vâki olabileceğini düşünmek haki
katen lâzımgelir. Bunu önlemek için de Devlet
Plânma Teşkilâtına Hükümet seviyesinde 'muh
telif •tavsiye ve telkinlerde bulunulmuş, bakan
lıklara ait müfettişlerin, teftiş heyetlerinin ve
özellikle Maliye Bakanlığı Teftiş Heyetinin
Plânlama Teşkilâtına bağlanması teklif ve tel
kin edilmiştir. Bizim anlayışımıza göre Plânla
ma Teşkilâtının çalışmalarını bu safihaya ka
dar götürmesi yani yatırımların bizzat yapılıp
yapılmadığını plân ve programa uygun olarak
yapılıp yapılmadığını tetkik ve takibetmek saf
hasına gitmesi Devlet Plânlama Teşkilâtının
icraya karışması şeklinde kendini göstereceklfir.
Bu ise merkezî plânlama anlayışına uygun değil
dir. Bu bakımdan biz bu vazifenin şimdiye kadar
olduğu gibi bakanlıkların plâniamıa üniteleri
tarafından yapılması lâzımgeldiği kanaatındayız. Onlarla olan işbirliğimizi daha çok geliş-
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t irmek istiyoruz. Ve bu arada Yüksek Mura
kabe Heyeti ile de bir işbirliği sağlamak ve özel
likle İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 'sektörde
plân uygulanıl a sın m mahallen takibini onlara
vazife olarak vermeyi düşünüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Demirdağ.
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — İktisa
di ve malî durum hakkında bir araştırma var
mıdır? Bilhassa iic ticaret mevzuunda...
DEVLET PLÂNLAMA DAİRESİ MÜSTE
ŞARİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU — İktisadi ve
malî durum hakkındaki araştırmayla ilgili
bu suale cevap arz etmekte tereddüt ettim,
şu bakımdan; plân çalışmaları baştan sona
•kadar hiç şüphesiz ki, memleketin iktisadi ve
malî durumunun umumi bir envanterimin ya
pılmasını icabettirir ve Türkiye'de plânlama
çalışmaları bu şekilde başlamıştır. Bu geniş
alan içinde özellikle hangi noktanın bilinmek
istediğimi şu anda tesbit edemiyorum. Meselâ
memleketin malî kaynakları nedir? Bunu kay
dediyorlarsa bunun geniş etütleri vardır. Plânı
nasıl finanse edebileceğimiz ifade edilmek iste
niyorsa yine bunun plânda geniş etütleri yapıl
mış ve ortaya konmuştur. Plânın dış finans
manı bahis konusu ise yine o da ayrı etütlere
dayanmaktadır. Bunlar, hiç şüphesiz ki, ikti
sadi ve malî durumun, tetkiki, araştırması, da
ha doğrusu bir plân çalışmasına başlar gibi iiik
ele alınacak bir konudur. Ve Türkiye'de de
çalışmalar bu şekilde başlamış ve geliştirilerek
yürütülmüştür.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirdağ.
YUSUP DEMİRDAĞ (Trabzon) — Efen
dim, kalkınma plânının 1963 programında bu
lunması zaruri olarak gösterilen iki müessese
vardır. Bunlardan birisi Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumu idi, ki, bu kuruldu.
ikincisi olan İktisadi ve Sosyal Araştırma
Bnstitüsü niçin kurulmamıştır?.
DBVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARİ
ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Sayın
Başkan, sayın üyenin işaret ettikleri gibi, Bi
limsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu kurul
muştur ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile bu
kurul arasında da bir müddet önce yapılan or
tak toplantıdan sonra birlikte çalışmalara da
başlanmıştır. Biz bilhassa plân çalışmaları ba
kımından birçok konularda bu kurulun cok fav-
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dalı olacağı kanaatindeyiz. Ve Şimdiden araş
tırına yapılacak konular mevzuunda da işbirliğine
başlamış ıbnlunuyornz.
iktisidi ve Sosyal Araştırmalar Kurumuna
gelince: Sayın üyenin ifade ettikleri gibi Hükü
met birinci kurum hakkındaki tasarının 'kanun
laşması sırasında bununla ilgili tasarıyı da sü
ratle Büyük Millet Meclisine sunacağını ifade
etmiştir. Bu tasarı bundan bir bucuk ay önce
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırla
narak Başibakanlığa sunulmuştur. Öyle zanne
diyorum ki. Bakanlar Kurulu tarafıdan müza
kere edilip kabul edilmesi Hükümetteki deği
şiklikler dolayısiyle gecikmiştir. Tasarı hazır
dır, Hükümette konuşulduktan sonra hemen
Büyük Millet Meclisine sunulabilecektir.
(Teşekkür ederiz sesleri)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. (Alkışlar)
Baş'ka söz istiyen yoktur. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etaniyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
( A / l ) CARÎ HARCAMA LA II
12.000

Personel giderleri
5 793 412
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... kabul edilmiştir.

13.000

Yönetim giderleri
521 70!
BAŞKAN — Kabul edenler... Etniiyenler... kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etımiyenler... kabul, edilmiştir.
15.000

16.000

Kurum giderleri
451 550
BAŞKAN — Kabul edenler... Etıniiyenler... kabul edilmiştir.
Çeşitli giderler
25 002
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiiyenler... kabul edilmiştir.

(A/3)

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARİ
34.000 Malî taransferler
85 771
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiiyenler... kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
10 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmliyenler... kabul, edilmiştir.
30.000 Borç ödemeleri
2 000
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etırayen
ler... •kabul edilmiştir.
Bu suretle Plânlama Bütçesi kabul edilmiş
bulunmaktadır, muvaffakiyetler dilerim.
O) Danıştay Bütçesi:
Daıuşitay Başkanlığı Bütçesinin müzakeresi
ne geçiyoruz.
Bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şahıslar adına yapılacak konuşmaların (10)
dakikalık müddetle sınırlandırılmasını arz ve
teklif eylerim.
Denizli
Cahit Akyar
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Şahısları adına (10) da
kika konuşma kabul edilmiştir.
(Sağdan ve orta sıralardan yalnız bu geee
için, bu gecelik sesleri.)
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bugün
için mi yoksa umumi mi olacaktır.1?
(Umumi, umumi olacak sesleri)
(Sağdan,
tekrar oylansın yanlış anlaşıldı, olmaz sesleri.)
NİYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Önerge
tekrar oylansın... Bugünlüktür Icanım artık.
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum
efendim.
((-•ahit Akyar'm önergesi tekrar okundu)
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Önergenin
a'eylıinde söz rica ediyorum.
CAHİT AKYAR (Denizli) — Sayın Başka
nım, arkadaşlar bu akşam için «1-sun istiyorlar.
Ben de arkadaşlara uyarak yalnız bu gece için
olsun istiyor, arkadaşlara iltihak ediyorum.
BAŞKAN —- Sayın Akyar bu akşama mün
hasır olarak teklif ediyorlar. Bu akşam Şahsı
adına, konuşanların (10) dakika ile takyidedümesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Söz istiyenleri arz ediyonun :
A. P. Adına Ömer Lûtfi Bozcalı.
Y. T. P. Adına. Hasan Kangal.
C. H. P. Adına Nüvit Yetkin.
C. K. M. P. Adına Celâl Tevfik Karasapan.
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, buyurunuz.
ADALET PARTİSİ CRCPC ADINA ÖMER
LUTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muhterem Başkan,
Senatonun muhterem üyeleri, 'muhterem llükü-
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met erkânı, Danıştaym i9(54 y.lı bütçe tasarısı
üzerinde, partimizin göriij ve düşüncelerini arz
etmek üzere söz almış bulunuyorum.
1964 yılı bütçe tasarısı :
Toplamı 6 051 213 lira olan 1964 yılı Danış
tay bütçesi geçen yıla nazaran 258 402 lira faz
ladır. 1964 yılı irin istenilen bu tahsisat mües
sesenin zaruri personel ve yönetim giderleridir.
Bölüm ve maddelerin tetkikinde bunların mütevazi rakamlar teşkil ettikleri görülmüştür.
Ls hizmet durumu :
Devlet kamu idareleri ve müesseseleri ve
vatandaşlar arasındaki ihtilâfları halletmek ist işarı vazifeler görmek gibi çok mühim hizmet -
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ler tahmil olunan bu müesvjese Anayasanın 140 nen
maddesiyle kanunların başka idari kaza mer
cilerine bırakılmadığı mevzularda, ilk ve umu
miyet itibariyle de üst dereceli bir mahkeme ol
duğu için işleri pek çok ve nıütenevvidir. Yeni
Anayasamızın 1.1.4 ncü maddesiyle de: (İdarenin
hiçbir 'eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılamaz) denilmek su
retiyle bu kaza merciinin işleri daha da artırılnı ıs bul unmaktadır.
Halen Danıştay dairelerinde 1958 yılından
müdevver işler mevcuttur. 1957 senesinden iti
baren iş durumunu rakamlarla ifade 'ederek Ibir
fikir vermek isterim :

Senesi

Devir

Yeni gelen

Çıkan

Kalan

1957
1958
1959
1960
1961
19'62
1963

24 297
30 921
37 873
37 680
44 385
49 112
51 784

19 359
19 489
20 851
31 503
35 785
34 813
35 302

12 735
12 537
21 044
24 798
31 058
32 271
35 172

30 921
37 873
37 680
44 381
49 112
51 654
51 784

50 binin üstündeki devir ve yeni gelen işlerin
Olduğu görülmektedir. İler sene yeni gelen
kesafeti karşısında normal bir çalışma yapması
iş de 35 binin üstünde olduğuna göre 85 - 86
nın kabil olamıyacağı aşikârdır.
bin iş mevcut olduğu ve buna mukabil de an
cak 35 bin kadar is çıktığı da görülmektedir.
Danıştay Teşkilât Kanunu ile !bu teşekküle
3546 sayılı Devlet Şûrası Teşkilât Kanunu,
verilen vazife ve salâhiyetlerin lâyi'kı veçhile
bu teşekkülü adedi artan ve nev'i çoğalan işle
ifası, bu kanunun 3 ncü maddesiyle tâyin ve
rini gördürmeye yeterli olmaktan çıkmıştı. Ana
tasrih olunan şekilde balkan ve üyelerinin deyasanın iki yıl içinde çıkarılmasını 'emrettiği
secilmesi ve münhallerin biran evvel doldurul
kanunlar arasında bulunan Danıştay kanu
ması suretiyle normal bir çalışma devresine gir
nu Millet Meclisinden çıkmış ve Senato komis
mesi arzu olunmuştur.
yonlarına gelmiştir. Bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde, daireler adedi artırılmış olacaktır. Fa
Bina durumu :
kat buna rağmen işlerin süratle intacedileeeBugünkü Danıştay binası, hali hazır daire
ğini tahmin etmiyoruz. Zira her gecen gün mik
lerin dahi ihtiyacını karsılıvamamaktadır. Yeni
tarı artan nevileri değişen ve çoğalan işler
kanunla daire adedinin artırılması, memur ve
karşısında müessesenin bünyesinde yapılacak
müstahdemin tezyidi karşısında, çok sıkışık du
değişikliklerle bölge idari 'mahkemeler teşkili
ruma girecekleri aşikârdır. Binanın kifayet
ve Danıştayın temyiz mahkemesi gibi üst mah
sizliği işlerin de aksamasına müessir olacağı ta
keme olarak çalışması, emsal hâdiselerde istik
biîdir. Binanın alt katındaki Başvekâlete ait
rarın temini ve tevhidi içtihat kararlarının, Dev i matbaanın gürültü ve sarsıntısı da Danıştaym
let dairelerince kanunlar misillû tatbikatının
normal çalışmasına mâni olmaktadır.
sağlan mas iyi e kabil olacağının iktizasına inanı
Matbaanın biran evvel oradan kaldırılarak
yoruz.
İni yerin Danıştaya verilmesinde zaruret var
dır. Danıştaym her geçen gün çoğalan dosya
Danıştay arz ettiğimiz gibi yeni bir organi
larının konulması için de bu suretle yer açılzasyon ile çalışma sahasına girdikçe her gün

~~ 179 — -

O. Senatosu

B : 35

ıııış olacaktır. Danıştay için önümüzdeki sene
lerde m u t l a k a yeni bir bina temini cihetine gi
dil meşini önemle arzu etmekteyiz.
Düşünce ve temennilerimiz :
1 Anayasa ve Teşkilât K a n u n u hükümle
ri dairesinde, Başkan ve üyelerle, Başkan un
sözcüsü ve yardımcılarının inlıallerinin
biran
evvel 'kanunda görterilen şart ve vasıfları haiz
kimselerden seçilmesi suretiyle yerlerine geti
rilmesi,
2. İsler çoğaldıkça daire adedinin
artırıl
ması yoluna gidilmekten ziyade, dâva adedlerinin azaltılması yoluna gidilmesi,
3. Vergi mahkemeleriyle, bölge idari
kemelerinin teşkili cihetine -gidilmesi,
4.

Dâvaların süratle

mah

intacının temini,

5. Daire k a r a r ve içtihadları
arasındaki,
ihtilâf ve zıddiyetin telif ve izalesi suretiyle âm
menin itimadının sarsılmamasınnn temini,
6. Köy sınır ihtilâflarının adlî
mercilere
verilmesi suretiyle daha seri, süratle daha ve
rimli bu hale konulması.
7. Danıştay emsal
kararlarının muntazam
yayınlanması,
8. l<hı mühim olarak
Danıştay
kararları
nın ilıfazının mutlaka temin ve infaz etıııiyenler hakkında ceza tâyini cihetine
gidilmesinin
lüzumunu arz ve temenni eder, .196-I yılı büt
çesinin müessese ve memleketimiz için
hayırlı
ve verimli olmasını temenni eder. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
B A Ş K A N — Yeni Türkiye Partisi adına Sa
yın Kangal.
V. T. i \ GIHJİMI ADINA H A S A N K A N G A L
( C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı n c a S. Ü.) — Sayın Başkan,
sayın senatörler,
27 Mayıs 1960 İhtilâlini m ü t a a k ı p
milletçe
y a p ı l a n bir. r e f a r a n d u m neticesinde kabul edi
len ve tarihimizde yepyeni bir devir açan Anaya
samızın (3) ncü kısmının (3) neü bölüm ve (B)
bendine!e yüksek mahkemelerden bahsetmek!edir.
Anayasamızın (140) ncı maddesi bir A n a y a s a
müessesesi olarak Danışta yi yeni bir anlayış ile
ele almış yeniden tanzim etmiş b u l u n m a k t a d ı r .
Ve m e z k û r m a d d e n i n birinci ve ikinci bencilerin
de Danıştayım kazai ve istişari görevini açıkça
t e b a r ü z ettirmiş b u l u n m a k t a d ı r .
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(9 Temmuz 1961) tarihli Anayasamızın bün
yesinde yerini ve t e m i n a t ı n ı alan D a n ı ş t a y mü
essesesi bilindiği gibi S a d r â z a m E m i n Âli P a 
şa zamanında yani 1868 senesinde, t a n z i m a t fer
manının F r a n s a ' d a n mülhem idari reformların
gerçekleştirilmesi maksadiyle tesis olunmuş ve
1876 tarihli Teşkilâtı Esasiye K a n u n u ile bu mü
essesesinin. devamı t e y i d o l u n n m ş t u r . K u r u l u ş u n 
dan C u m h u r i y e t devrine k a d a r kazai
olduğu
k a d a r siyasi fonksiyonu da b u l u n a n Devlet Şû
rası idari rejimin yerleşmesi bakımından uhde
sine düşen hizmetini yerine getirmiş olduğu ra
h a t ç a söylenemez. 1868 t a r i h i n d e k u r u l a n Şûrayı
Devlet 1922 yılında diğer s a l t a n a t müesseseleriy
le birlikte ilga olunmuştur. (1924) Anayasasının
51 nci maddesinde Danıştay kurulmasını lüzum
lu görmüş ve 1925 yılında 669 sayılı K a n u n l a ku
rulan Şurayı Devlet 1927 yılında faaliyete geç
miştir. Bu k a n u n l a k u r u l a n bu yeni müessese o
gün için idari rejimin gerçekleşmesinde ileri doğ
ru atılmış müspet bir arlını idi.
Filhakika. Devlet Şûrası : İdare ile şahıslar
arasında çıkacak ihtilâfları halletmek (iptal ve
tanı kazai d â v a l a r ) ve aynı zamanda H ü k ü m e 
tin kendisine tevdi edeceği : Kanun tasarıları
h a k k ı n d a mütalâasını bildirmek, imtiyaz sözleş
melerini, tüzük t a s a r ı l a r ı n ı incelemek ve k a n u n 
larla. kendisine- verilen diğer vazifeleri y e r i n e ge
tirmekle teçhiz edilmiştir.. Bu esas fonksiyonla
rı içersinde Devlet Şûrası 1859 - 3446 - 4904 7354 ve 27 Alayiş 1960 tarihi mut aa kıp (84) sa
yılı Kanunla da son olarak revizyona tabi tutul
muştu. Getirilen b ü t ü n bu tadiller, Devlet Şura
sının bünyesini değiştirmek memleketteki lıergün idari dâvaların
artmasından
mütevellit
esas fonksiyonunu yapına imkânını sağlıyamanııştır.
Sunu da işaret etmek" icaheder ki, idari reji
min t a m a m l a n m a s ı için eksik olan kazai k u r u 
l u ş l a r d a n biri de uyuşmazlık mahkemesi idi.
Kaza mercileri a r a s ı n d a esasa mütaallik vazife
ihtilâflarını hal ve görevli kazai mercii teshil
edecek olan (Uyuşmazlık mahkemeleri) 1945 se
nesinde tesis olunmuş 1961 A n a y a s a s ı n d a
bir
Anayasa müessesesi haline getirilmiştir. Bu su
retle memleketimizdeki idari rejimin kurulması
ve yerleştirilmesi istikametindeki
çalışmalar,
müspet bir şekilde h a l l o l u n m u ş t u r ; denilebilir,
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Bununla beraber üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzımgelen bir hususa da bir taraftan Dev
let faaliyetlerinin artması ve diğer taraftan de
mokratik nizamın tesisinden bu yana milletçe
katedileu mesafe vatandaşları kaza mercileri
nezdiııde ve bu arada bilhassa Devlet Şûrası nezdinde haklarını aramak ve takibetmek neticesini
meydana getirmiştir. Hu hal Danıştayımızm bak
makta olduğu dâva adedlerinin artmasını mey
dana getirmiş bulunmaktadır.
Yukarda zikrettiğimiz tadil kanunları ve
Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunan 369 sa
yılı yeni Danıştay kanunu tasarısı Danıştayııı
lâyikiyle vazifelerini yerine getirebilecek reform
ları gerçekleştirmekten maalesef uzaktır. Ve
şimdiye kadar yapılmış tadil kanunlariyle yeni
kanun tasarısı Devlet Şûrası Dâva Dairelerinin
adedini artırmak suretinin meseleye bir hal ça
resi bulacağını zannetmektedir. Bu görüşte 369
sayılı yeni kanun teklifi tasarısı dâva daireleri
ni (8) e çıkarmıştır. (4 ilâ 11 nci daireler).
Millet Meclisi Geçici Komisyonunda yapılan
müzakereler sırasında Komisyonca (8) daire da
hi kâfi görülmiyerek tasarının (41) nci madde
sindeki dâva daireleri adedini bir oııikincisini
ilâve suretiyle (9) a çıkarmıştır.
Geçici Komisyonca bir tedbir olarak dâva
dairelerinin adedinin artırılması her ne kadar
Danıştayııı halen tetkikinde bulunan binlerce
dosyanın daha mütevazı ölçüler içinde dairelere
tevziini derpiş etmekte ise de şimdiye kadar tat
bikatta. görüldüğü veçhile kısa bir müddet son
ra, yine gerek dairelerin ve gerekse Danıştayııı
dâvalara boğulacağı ve bu sebeple kazai fonk
siyonunu bu dâva çokluğundan dolayı yerine
getiremiyeceği gün kadar aşikâr görülmektedir.
'.Bu bakımdan halihazır durum ve halen Mecliste
derdesti müzakere olan yeni Danıştay tasarısı
nın mevcut sıkışık duruma rasyonel bir hal tarzı
getiremiyeceğine Yeni Türkiye Partisi olarak
inanmış görünmekteyiz. Ve nitekim bu imkân
sızlığı gören (369) sayılı kanun tasarısının esba
bı mucibe kısmında (Yeni Anayasa) Danıştayııı
görevlerinde bir değişiklik yapmadığı gibi bu
günkü kuruluş esaslarına da bir değişikliği tazaıflımm etmemektedir. Anayasa bir yenilik ol
mak üzere, idari mahkemelerin kurulmasını açık
bırakmıştır ki bu da ayrı bir kanun konusu teş
kil eder. İşaret edildiği veçhile bir idari mah-
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keme olarak Devlet Şûrası dışında bölge idari
mahkemelerinin kurulmasının zaruretine işaret
etmektedir.
Bu durum memleketimize has bir hal değil
dir. Fransa'da da 1953 senesine kadar aynı man
zara göze çarpmakta ve Fransız Şûrayı Devleti
de kendisinden beklenilen vazifesini lâyikiyle ya
pamıyordu. Fransızlar Devlet Şûrasını bir içti
hat müessesesi haline irca için ve vazifesini bu
bakımdan yapabilmesi için 1953 senesinde Dev
let Şûrası Kanununda bir reform yapmış Şûra
nın yükünü azaltmak ınaksadiyle Fransa'da böl
ge idari mahkemelerini kurmuştur. Ye bu saye
de. bugün Fransa'da Fransız Şûrayı Devleti an
cak kendisinden beklenen bir içtihat mahkeme
si haline gelebilmiştir. Are fakat Fransa 1953 se
nesinde tatbika" koymak istediği bu reformu yap
madan evvel 1945 senesinde (Yüksek idarecilik
Millî Okulu) diye bir müessese kurmuş ve bu
rada lâyikiyle personelini yetiştirerek bu işe baş
lamıştır. Memleketimizde de aynı gaye ile bir
yüksek idarecilik okulunun tesisi için 1952 sene
sinde Birleşmiş Milletlerden mütehassıslar davet
olunmuş, ve bu mütehassıslar heyeti tarafından
Hükümete bu hususta bir rapor verilmiştir. Bu
tarihlerde bu fikir üzerine iki ayrı görüş doğ
muş; bir noktai nazara göre aynen Fransa'da
tatbikatını gördüğümüz gibi Fransız tipi (Bir
Millî idarecilik Okulunun) kurulması ileri sü
rütmüş.
Bir diğer mütalâa da Fransız tipi bir idare
cilik okulu yerine bir enstitünün bu ihtiyaca
cevap vereceği ifade olunmuştur. Fransa'da tat
bikat bakımından muvaffak olmuş bir müessese
mevcut iken her nedense millî bünyemize ve bu
günün ihtiyaçlarına daha uygundur mütalâasiyle Fransa'daki muvaffak olmuş tatbikat bir ta
rafa itilerek bugün Türkiye'de bu maksada, hiz
met gayesiyle (Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsü) kurulmuş bulunmaktadır. Bu müessese
nin hizmetlerini takdirle karşılamakla beraber
memlekete yüksek evsafta idareci yetiştirmesi
noktasında muvaffak olunduğuna iştirak edemiyeceğiz.
Yeni Türkiye Partisi olarak memleketimizde1
idari kazanın yeni bir reforma gerçekten ihtiya
cı olduğuna inanmaktayız. 3 ncü Koalisyonun
Hükümeti kendisini Türk efkârı umumiyesine
reformcu bir kabine olarak ilân ettiğine göve
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idari reformları da ele almak suretiyle hizmet
etmesini bekleriz. Bu hususlarda Yeni Türkiye
Partisini her zaman yanında göreceğinden emin
olabilirler.
Devlet Şûrasının yeniden tanzimi düşünülür
ken birer bölge idari mahkemesi olmaktan çok
uzak bulunan ilçe ve il idare kurallarının fonk
siyonlarını üzerine alabilecek bölge idare mah
kemelerinin kurulması temenniyi aşan bir ihti
yacın ifadesidir. Bu suretle Danıştayımız İdare
Hukukunun esaslarına ve yeni Anayasamızın ru
huna uygun olarak . bir (İçtihat Mahkemesi)
fonksiyonunu yapabilmesi ancak Devlet Şûrası
nın yükünü hafifletecek bölge idare mahkemele
rinin tesis edilmesiyle mümkündür.
Yeni Türkiye Partisi olarak şunu da ifade et
mek isteriz ki, böyle bir reform derhal hazırla
nacak' bir kanun tasarısiyle
gerçekleşemez.
Şimdiden bölgeler ve vilâyetler itibariyle Dev
let Şûrasına intikal eden dâva sayılarının araş
tırılması, il ve ilçe idare kurallarının bakmakta
bulundukları dâvaların mahiyetinin tesbit edil
mesi ve Devlet Şûrasının her dâva dairesine
düşen senelik dâva adedinin tetkiki gibi husus
lar incelenerek yeni hazırlanacak tasarıda bun
ların ilk tetkik şartı olarak dermeyan edilmesi
lâzımdır.
Bu görüş ve mütalâalarımızla 1964 yılı Danış
tay bütçesinin aziz Türk milletine hayırlı ve
uğurlu olmasını Yeni Türkiye Partisi namına
temcimi eder Yüce Senatoyu saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar)
BAŞKAN — CELP. adına Ntövit YertMıı.
Yok...
©aşka söz istiyen yoktur.
NEDİM EVLİİYA (IMaraş) — S a t a n adına
filö'Z istiyorum.
KAŞKAN — Buyuran.
NEIDÜM EVLİYA (Maraş) — ıSayın Başkan,
sayın senatörler, Sayın Bakan ve c/ok Sayın
Hükümet erkânı; memleket nüfusunun büyük
bir kısmının uzaktan, yatkından bizzat veya bil
vasıta ilgili bulunduğu en büyük idari kaza
mereiimizin, Yüksek Danıştaym iş kesafeti ve
teşkilât yetersizliği sebebiyle ve bilhassa buna
'ilâveten muhtelif sebeplerle açılan münhallere
«tâyinler yapılmakta ihmal gös'terillmiesi gibi te
lâfisi süratle mümkün olan vazifelerin yerine
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getiriLmemesi yüzünden bu büyük idari kaza
merciinin içine düştüğü kötü duruma bilhassa
bütçe vesilesiyle işaret etmek
istiyorum. Bu
idari kaza merciinin billhassa, çalışıma sisteminin,
tâyin ve tesbit'inde, hizmet veriminin artırılma
sında, kontrol ve murakabede, dosya ve eş'hasa
tevzi ve taksiminde genel kural toplanıtıların
da ve temsil işlerinde Birinci Başkanın fevkal
âde önemi bulunduğu aşikâr. Hizmetlerin ve
rimli kılınmasında, kadro noksanlığının da bir
an evvel giderilmesi lüzumlunun elbette ki alâ
kalı Bakan ve Yüksek Heyetiniz tarafından da
takdir buyıırulur. Ama, bütün bunlara rağmen
bilhassa Danıştay Bilinci Başkanlığı, suitesadüfle diyeceğim, 1,5 senedir, bilıhakkin vekâ
letle, iki seneden beri de keza vekâletle idare
edilmektedir. 20 Eylül T%0 tarihinde çıkarılan
84 sayılı Kanunla malûm/unuz olduğu veçhile
Danıştay illga edilmiş ve yeni bir Danıştay teş
kilâtı vücuda getirilmiştir. Buna gfire 44 üye
ve 9 daire başkanlığiyle bir Birinci Başkanlık
tan ibaret olan Danıştay kadr'osu hizmete başla
mış ama, akabinde Birinci Başkan Temsilciler
Meclisinde vazife almış, o tarihten 25 ma
yıs 1.961 tarihine kadar, pardon 25 Ekim tari
hine kadar Danıştay Birinci 'Başkanlığı, vekâ
letle idare edilmiştir. 25 Mayısa kadar, Başkan
tekrar vazifeye avdetle (görev yapmışsa da bu
kere Anayasa Mahkemesine seçilmiş; yine bu
talihsiz kaza merciinin Birinci Başkanlığı açıl
mıştır. Nihayet 8 ay sonra ilgili kanun muci
bince Danıştay Genel Kurulu kendi Hırasından
İB.irinci Başkanı seemişse de bir sene müddetle
Hükümet Birinci Başkan adayını göstermemiş
tir. Nilıayot bir sene sonra bir profesör aday
gösterilmiışse de ikisinden birini tercih duru
munda olan Anayasa Malhkemesi evsalfmı kâfi
'glörmiyerek bu adayı reddetmiş, daıha doğrusu
almakta olduğu maaş Birinci Başkanın kadro
suna uygun bulunmadığından
raddetmiş ve
keyfiyeti Hükümıete tebliğ etmiş bulunmasına
rağmen 1,5 seneden beri, her nedense Hükümet
bu müessesenin Birinci Başkanını seçmemiş, bu
müessesenin Birinci Başkanını adayını Anayasa
Mahkemesine bildirmemiştir, arkadaşlar.
Di
ğer taraftan da demin arz ettiğim gibi, daire
başkanlığı ve mulhtelif âzalıklarda da, bir se
ne içerisinde muhtelif tarihlerde, 18 inıhilâl vükubutmuş, başka yere tâyin, istifa, ölüm veya
emekliye sevk gibi sebeplerle veyallmt da Ana-
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yaJsa Mahkemesine seçilme gibi sebeplerle bu
inlhilâller vukubulmuş ve bu yüzden de kadrosu
nun üçte birini kaybetmiş olan Danıştay, elbette
ki hizmet verimini de kaybedecektir. Bundan
dalha tabiî bir şey olmaz.
Şimdi soruyorum, Hükümetimiz hariçten Bi
rinci Başkan sipariş etmiyeceğine veya ithal
yapmıyacağma güre mevcutlardan bir tanesini
bir an evvel intihap buyurun da Anayasa Mah
kemesine tevdi etmez mi? Bu üzücü durum ne
olacak? Bendeniz bu mevzuda dokuz ay evvel
bir sözlü soru verdim. Maalesef 27 celsedir Hü
kümet buna cevap vermediği gihi gelmedi de.
öok rica ediyorum burada bu yüksek kaza mer
ciinin mensupları da v a r ; onun çok muhterem
başkan ve üyelerine tarizde bulunmak istemi
yorum, demin rakamlar verirken 1962 den bah
settiler, 1962 den 1963 e devir. Bir de 1063 ten
1964 e Danıştaym devrettiği dosya
üzerinde
durmak lâzım. 1963 ten 1964 yılma 61 bin dos
ya devredilmiştir, arkadaşlarım. 61 bin dosya
1963 ten 1964 yılma devredilmiştir. Senelik va
ridesi 30 bini geçmiyor. Demek ki 2,5 senelik iş
teraküm etmiştir. Danıştaym elinde bu kadar
iş var. Bu kadro ile bunların çıkarılmasına im
kân yok. Biraz da burada Hükümetin münhalleri biran evvel doldurmamak gibi ağır bir ih
mali vardır bu dosyaların terakümünde.
Şimdi yeni Danıştay Kanuniyle üç daire ilâ
ve ediyoruz. Kanaati âcizaneme göre bu kâfi
gelmiyeeektir. Danıştay Kanununun bu prose
dürünü değiştirmek lâzım. Tatbik edilmekte
olan kanunca bir uzun formalitedir ki, bura
da bir dosyayı intacetmek ömür törpüsüdür.
Şimdi iki büyük müessese, kaza ve mercii
arasmda bir mukayese yapmak
istemiyorum
ama müsaade ederseniz
Danıştayda 9 daire,
Yargıtayda 16 daire var. Yargutaya gelen, sene
lik dâva miktarı 2120 bin, devri ise 20 bini geç
miyor, arkadaşlarım. Çok rica eliyorum, istatis
tiklere istinaden mâruzâtta bulunuyorum. Yük
sek yargı ayda 1963 ten, 19ı64 e devrettiği dos
ya miktarı, 22 bindir. Buna mukabil Danıştay
da devir 61 bindir, senelik varidesinin iki misli.
Elbette ki öbürü bünyesi itibariyle daha çok iş
çıkarmaya müsait bunu kabul ediyorum. Ama,
tebligat, cevap alelcevap elbette ki işi uzatıyor.
S'onra daha evvel bu kanun yollarına gitmiyen
vatandaş hakkını aramayı öğrendi. Evvelce ka-

za merciine girmez iken, bilhassa karşıda Hü
kümet olduğu için de Danıştaya müracaatta te
reddüt ederken, bugün bu .tereddüt kalmamış
tır. Bunun da dosyaların artmasında büyük ro
lü olmuştur. Bilhassa Hükümetten yeni Bakan
dan rica, ediyorum, mümkün olan süratle münhallere tâyin edilecek olan adayları göstersin,
Danıştay Genel Kurulu da adayını zamanında
göstermiştir, biran evvel bu tâyinler yapılsın.
Aksi halele kontrol edilmezse elbette ki bu te
rakümler de devam edip gider.
Bilhassa tâyinler hususunda Hükümeti müd
detle takyidetmek lüzumuna kaaniim.
ıMeselâ, inhilâl vukubulduğu zaman Hükü
met o ay zarfında adayını göstermek zorunda
dır diye bir kayıt koymazsak bu ihmaller tevali
eder gider. Takdire kalır, ben takdirimi böyle
kullandım, dediği zaman da apışır kalırız. Ge
rek Danıştay Genel Kurulu için gerek Hükümet
için, gerek Anayasa Mahkemesi için münihallerin doldurulması hakkında bir kayıt koymak ve
bunu asgariye indirmek lüzumu vardır arka^
daşlar. Bunu yapmadığımız takdirde bu gibi
terakümler uzar gider. Hürmetlerimle. (iSağdan
alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok... Buyu
run Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İBRAHİM SAFFET OMAY (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım, vaktin ilerle
diğini dikkate alacağım. Zaten 2,5 senedir be
raber ^çalışıyoruz. Kısa konuşmak adetimdir. Ar
kadaşlarınım sorularını derleyip toplayıp kısa
ca cevap arz etmek istiyorum.
Arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Konuşma
ları bizim için çok istifadeli oldu. Hassaten te
şekkürlerimi bildirmek isterim. Danıştay gibi
yüksek bir mahkemeyle ilgili işleri tedvir eden
bir kimse sıfatiyle ilk diyeceğim şudur: Bu
yüksek kaza organımızın çalışmaları yönünden
izhar buyurulan sarih temennileri ve konuş
maların zımmmdaki temennileri ve her halde
Danıştayımızın büyük Türk Milletinin hizmet
lerini ifa bakımından çok daha mükemmel iş
lemesi hakkındaki tenkidleri şükranla telâkki
ettiğimi buradan ifade etmeyi bir borç sayarım.
Şimdi kısaca cevaplar arz edeceğim.
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, Hasan Kangal ve
Nedim Evliya arkadaşlarımız yapıcı konuşma-

— 183 —

G. Senatosu

B : l

lar yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ederini.
İşlerin çokluğu bir vakıadır. Bina durumu <la
hir vakıadır. işlerin çokluğu bakımından ken
dilerinin de ifade buyurdukları ıgibi yeni Dev
let Şûrası Kanunu ile buna çareler aranıyor.
Üç daire ekleniyor. Bir idari daire de Dâva
Dairesi haline getiriliyor. Binanın yanında bir
arsa vardır. Bu arsanın üzerinde duruyoruz.,.
Olmazsa başka bir yerde arsa mevzuu var. Ay
rıca binanın altında matbaanın işgal ettiği bir
yer vardır. Maliye Vekâleti ile temas halinde
yiz. Burayı tahliye ettirip hem binayı sarsıntı
dan, arkadaşları gürültüden kurtarmak hem de
hiç olmazsa bürolara bir ferahlık vermek bakı
mından alt katı boşaltmanın çarelerini düşünü
yoruz,.
îdari kazadan sâdır olup infaz olunmıyan
ilâmlar mevzuunda tedbir alınması mümkün
addediliyor, bâzı arkadaşlar, tarafından. Pek
şey etmiyorum, ama, onun için de yeni tasarı
da hükümler konmuştur. Müeyyide halindedir;
tazminat dâvaları esası ka'bul edilmiştir. Kal
dı-ki, bu umumi 'hükümlere göre ceza hüküm
leri de işliyeeektir, böyle bir durum karşısın
da. Bu gayet tabiîdir. Kararlar bakımından neş
redilmekte olan Danıştay Kararlar dergisi mun
tazaman çıkmaktadır. Bunun daiha mükemmelleştirilımesi için çalışılmaktadır.
İlk derece mahkemeleri kurulması temenni
sinde bulundular. Bakanlıklararası Komisyon
çalışması devam etmektedir.
îdari reform bakımından personel üzerinde
durdular. Devlet Şûrası her sene bir miktar 5-6
tane de olsa elemanını Âmme Enstitüsünden ge
tirmektedir. Bu sene de iki kanun sözıcüsü, üç
yardımcı Âmme Enstitüsüne devam ettirilmek
tedir.
Nedim Evliya Beyefendi münhallerden bah
settiler. Tamamen noktai
nazarlarına iştirak
ederim. Ben vazifeye başladığımda ilk defa bu
nunla meşgul oldum. Raif Aybar Beyefendiden
bu bir sene zarfında; 1,5 sene zarfındaki müracaatlerin dosyasını aldım; derhal Devlet Şûra
sının G-enel Sekreteri
arkadaşımla iş birliği
yaptım. Bunların muntazam listelerini hazırla
dım, tercüme! hallerini hazırladım. Bugün Dantştayda bir Birinci Başkanlık münîhaldir. İkinıci Daire Başkanlığı münhal bulunmaktadır. 6
tane de üyelik boş bulunmaktadır. Bunun için
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listeler hazırladım, Seçimi Bakanlar Kurulu ya
pacaktır. Ama, takdir edersiniz ki, bu son gün
lerde masamın üzerinde durduğu halde, bu ha
zırlık, teşrif ederlerse göstermeye hazırım, keş
ke yanıma alsaydım...
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Yanınıza alma
ya lüzum yok efendim, izahatınız kâfidir.
DEVLET BAKANİ ÎBRAHÎM S A F F E T
OMAY (Devamla) — Bakanlar Kurulunun ge
celi gündüzlü bu vergi kanunlariyle, bilhassa
bâzı dış meselelerle çok sıkı çalışması sebebiyle
götürmedim. Bunu götürmek için fırsat kolluyorum. Gündeme falan alıp vakit geçirmek niye
tinde değilim. Şöylece koltuğuma alıp bir anda
bitirmek niyetindeyim. Bunun çabası içindeyim.
Bu fırsatı inşallah yakında bulacağım.
Sözlü sorulara cevap verilmediğinden bah
settiler; vakit vakit bu kabil şikâyetler burada
oluyor. Ama takdir buyurursunuz ki, Yüce Se
nato çalışırken kanunları takdimen görüşmek
için sizler kararı veriyorsunuz ve sözlü sorular
dan evvel konuşuyorsunuz. Kaldı ki muhterem
arkadaşım celselerde üst üste iki sefer bulunma
dığı için, bendeniz cevap vermek için geldim, Ri
yasetçe tebliğ olundu, soruları yazılıya inkılâbetmiştir, diye bana da ayrıca tebliğ edildi. Hattâ
onun da yazılı cevabı hazırdır, zannediyorum
ki yarın kendilerine takdim edilmek üzere Riya
sete gönderilecektir.
Danıştaym Temyiz ile mukayesesini buradaki
teknik arkadaşlarım da pek doğru bulmuyorlar.
Orada 18 daire var, burada yalnız 5 daire var,
bunların 4 tanesi de idari dâva dairesidir, vel
hasıl söyliyeceğim şudur:
. Damştayı daha verimli hale getirmek haki
kat parlâmentonun vazifesidir, Hükümetin va
zifesidir. Bu bakımdan müzaheretlerinizi esirgemiyeceğimizden eminiz. Biz bütün çabamızla bu
istikamette yürümekteyiz. Üzülmesinler münhaller pek yakında dolacaktır. Bu suretle Damşta
yı daha rantabl hale getirmeye çalışacağız. Hür
metlerimle. (Alkışlar)
NEDİM EVLİYA
(Maraş) — Sayın Baş
kan lütfen, bir hususu arz edeceğim. Bendeniz
Danıştayla, Yargıtay arasında bir mukayese
yapmak istemedim. Bu hususu bilhassa tasrih
etmek isterim.
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
FARUK IŞIK (Van) — Efendim bu Danış
tay bütçesi olmıyaeak mı? «Başkanlık» kelimesi
nin de kalkmasına şamil değil midir?
BAŞKAN — Şüphesiz ona da şamildir. Baş
kanlık kalkacak. Danıştay Bütçesi olacaktır. Öy
le olmıyaeak mı sayın sözcü?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP
MÎRKELÂMOĞLU (İzmir) — Evet efendim.
( A / l ) Cari harmacalar
Lira

Bölüm
12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

6 175 710
eden
Kabul
417 500
eden
Kabul
22 000
eden
Kabul

(A/8) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
Bölüm
35.000

Lira
Sosyal Transferler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

36 000
edenKabul

36.000 Borç ödemeleri
3
BAŞKAN — Kabul
eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Bu suretle Danıştay bütçesi de yüksek Sena
to tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Ha
yırlı olmasını temenni ederim.
/ / ; DEVLET

İSTATİSTİK
BÜTÇESİ

ENSTİTÜSÜ

BAŞKAN — Devlet
İstatistik
bütçesinin müzakeresine geçiyoruz.

Enstitüsü
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Söz istiyenler: C. H. P. grupu adına Nizamettin özgül. Buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN
ÖZGÜL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli
senatörler Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964
malî yılı bütçe tasarısının Senatoda görüşülmesi
münasebetiyle C. II. P. C. Senatosu Grupu adı
na görüş ve temennilerimizi arz etmek için yük
sek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, istatistik tekniği Dev
let idaresinin -temel unsurlarından biri olup,
Devlet idaresinde en büyük yardımcıdır. Bir
devlet adamının dediği gibi : «Asrımızda istatistiksiz değil bir devlet, küçük bir şirket bile
idare edilemez.» İstatistikler devlete sosyal ve
iktisadi hayatın takibi için rehber vazifesini gö
rürler. Normal hayatın çok çeşitli tezahürleri
istatistik konusunun sermayesini teşkil eder.
Memleketimiz plânlı kalkınmanın içinde ol
duğundan ve buna da azimle sarılmış bulundu
ğundan -Devlet idarecilerinin şiddetle ihtiyaç
duydukları modern ve her türlü politik ve di
ğer tesirlerden uzak ve hakikate uygun istatis
tik bilgilerini büyük bir sorumlulukla yapabile
cek ölçüdeki yeni bir müessesenin meydana ge
tirilmesi zaruretini duymuşlardır.
Meteorolojide barometrenin rolü ne ise, Beş
Yıllık Kalkınma Plânında da İstatistik Enstitü
sünün rolü odur. Yani İstatistik Enstitüsü Plân
lama Dairesinin ayrılmaz bir rüknüdür. Bu se
beple istatistik konusu memleketimizde çok
önem kazanmıştır.
İstatistik ilmi, sosyal olayları, rakamların
ışığı altında inceler ve cemiyetin durumu hak
kında kesin bilgiler, verir.
Milletlerin hayatında idare eden sınıflar il
me, plân ve programa ne kadar çok önem vermişlerse, o milletler daha iyi bir idareye kavuş
muş ve refaha erişmişlerdir. İstatistikler tama
men ileri metotlara, uluslararası anlaşmalara ve
teknik bilgilere istinadettirilmelidir.
önce, 1927 yılında nüfus sayımlarının yapıl
ması ve ilânı vazifesi ile kurulan bu müessese
nin meydana gelen ihtiyaçlar karşısında vazifesi
genişlemiş ve 1930 yılında görev ve yetkileri
1554 sayılı Teşkilât Kanunu ile İstatistik Umum
Müdürlüğü olarak hizmete girmiştir; lâkin o
zamandan bu zamana kadar bu teşekkül mühim
bir alâka görememiş ve ciddî bir konu olarak

— 185 —

O. Senatosu

B : 35

sosyal ve kültürel durumlarını ve imkânlarını
göz önünde tutarak yapılmasında büyük fayda
lar vardır.
Bir ayrı mühim mesele de şudur : İstatistik
neşriyatını yalnız İstatistik Enstitüsünün yap
ması veya onun kontrolü altında diğer devlet
müesseselerinin yapmaları lâzımgelirken birçok
müessese ve daireler ayrı ayrı istatistik neşret
mektedirler ki, bu hal yapılan işlerin ve alınan
neticelerin seyrinin takibini güçleştirmekte ve
karışıklıklara yol açmaktadır.
İstatistik Enstitüsü her sene memleketin hal
ve faaliyetini gösterir hulâsa cetvellerini neşrctmelidir. Bilhassa 1953 yılından bu yana neş
rinden vazgeçilen veya türlü sebeplerle neşre
dil miy en istatistik yıllıkları neşredilmelidir.

da düşünülememiştir. Zaman ilerledikçe mem
leketin ekonomik ve sosyal kalkınmasının icap
ları dolayısiyle bu müessese mevcut haliyle ih
tiyaçlara cevap veremediği için yeni bir kuru
luş zarureti kendini hissettirmiş ve böylece 53
sayılı ve 13 . 6 . 1962 tarihli Devlet İstatistik
Enstitüsü kuruluş
Kanunu çıkarılmak sure
tiyle Devlet istatistik Umum Müdürlüğü yerini
bu müesseseye terk etmiştir.
îşte bundan dolayı Büyük Meclisimiz istatistikin, Devlet idaresindeki yerini lâyıkiyle tak
dir etmiş, ve gelişmesi için hiçbir şeyi esirgeme
den j'epyeni bir teşkilât kurmuştur.
Biz de bâzı Batı memleketlerinde olduğu gi
bi yalnız istatistik üzerine müesses yüksek okul
veya fakülteler yoktur. İktisat, Siyasal Bilgiler
fakülteleri ve Yüksek Ticaret akademilerinde
istatistik tedrisatı varsa da buralardan yetişenler
ancak kendi mesleklerine ait istatistik endeks
lerini tetkik ve tahlil etmektedirler. Esasen biz
de istatistiği meslek edinenler çok azdır. Bu se
beple enstitü kalifiye personel temin etmekte
çok müşkülât çekmektedir. Diğer yönden dış
memleketlerden mütehassıs eleman temini de
pek kolay değildir. Ayrıca enstitünün eleman
seçerken çok titiz hareket etmesini de takdirle
karşılamaktayız. Bu bakımdan enstitü Türkiye'
de gerek teşkilât ve gerekse zihniyet bakımın
dan örnek bir müessese olmaktadır.
1963 te yapılan tarım sayımı ile 1964 te ya
pılacak genel sanayi ve işyerleri sayımına ensti
tünün verdiği önemi şükranla karşılamaktayız.
İstatistik Enstitüsünün çalışmasını verimli
hale getirebilmesi için memleketin münasip gö
rülen yerlerinde daimî veya muvakkat bürolar
kurulması işini süratlendirerek bir an önce ne
ticeye vâsıl olmasını candan dilemekteyiz.
Enstitünün personel, bina, matbaa ve teknik
cihazlara olan ihtiyacı tamamlansa bile bu mü
essesenin verimli ve hakikate uygun çalışabil
mesi için her şeyden Önce istatistik için bilgi
sine müracaat edilen kimselerin ifadelerinin tam
ve doğru olmasına bağlıdır. Ayrıca mühim bir
nokta da şudur : Vatandaş istenen bilgiden şüp
he etmemeli, endişe duymamalıdır. Verdiği bil
gilerden kendisine zarar gelmiyeceğine samimi
yetle inandırılmalıdır. İşte bütün bunların te
mini için gereken propagandanın memleketin
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Memleketi enflâsyondan korumak için sıh
hatli istatistiklerin her an takibedilmesine ve is
tatistik pusulasının ibresinin işaretine göre ted
birler alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ba
kımdan millî bütçenin tam ve doğru bir şekilde
hazırlanabilmesi için enstitünün çok gayret sarf
etmesi gerekmektedir.
Yeni binası içinde modern imkânları ile Dev
letin, ilim ve iş adamının ihtiyaç duyacağı te
mel bilgileri daima zamanında verebilmesi, bu
müessesenin çalışmasını verimlendirir.
Devlet İstatistik Enstitüsünün bu yıl içinde
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana illerinde bir
aile bütçesi anketi yapacağını ve bununla, Türk
ailesinin, yaşama şartları hakkında bir fikir el
de edebilecek ve ayrıca bu konuda kalkınma
plânına muvazi olarak istatistikler tanzim ede
ceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Enstitünün bu
teşebbüsünü de memleketin sosyal durumu yö
nünden çok önemli saymaktayız.
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1963 malî yı
lında önemli hizmetler ifa ettiğini Karma Bütçe
Komisyonuna, arz ettiği raporlardan anlıyoruz.
Rapor tetkik olunduğunda Devlet İstatistik
Enstitüsü için alınmasını arzuladığımız husus
ların. hepsinin ziyadesiyle ve incelikle ele aldı
ğını görmekle sevincimiz artmaktadır,
Bilhassa personel temini ve yetiştirilmesini
ciddiyetle ele almış olmasından memnunluk
duymaktayız.
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964 yılı büt
çe teklifi tüm olarak
geçen yıla nazaran
1 911 196 lira fazlalık arz etmektedir ki, bu ar-
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tışm 969 660 lirası yatırım ve 941 536 lirası da
cari harcamalardan ileri gelmektedir. Yapılan
işler ve teşebbüsler göz önüne alınırsa bu ancak
% 5,44 gibi küçük bir artış vardır. Bu rakam
ufak kalmaktadır.
Enstitünün 1963 yılında her yıl tekrarladığı.
millî gelir sektörleri, tarım, sanayi, inşaat, ça
lışma, nakil vasıtaları, turizm ve diğer cari an
ketlerine ilâveten memleket ölçüsünde 2 genel
sayım ile, bir genel anketi başarı ile uygulamış
bulunmasını takdirle karşılamaktayız.
Diğer yönden, Enstitünün Devlet Plânlama
Teşkilâtı ve İmar ve iskân Bakanlığı ile müşte
reken hazırladığı Çukurova ve Bartın pilot böl
gelerindeki tarım ve aile bütçeleri anketlerini
bu yıl içinde tamamlamış ve Sağlık Bakanlığı
nın büyük ihtiyaç duyduğu köylerdeki sağlık
personeline ait bilgileri genel tarım ve köy mes
ken sayımı birlikte toplamaya muvaffak olma
sı cidden mühim faaliyetlerden olmuştur. Keza
Enstitünün yeni kanunun getirmiş olduğu im
kânlarına uygun olarak, kendisini gerek ele
man, gerek makina ve malzeme ile teçhiz eder
ken, yine bu devrede istatistiğin lüzumunu, mâ
na ve değerini ve bilhassa politik davranışlar
dan ve diğer tesirlerden uzak kalarak tarafsız
lığını, memleketin en ücra köşelerine kadar du
yurmak ve bu suretle malûmatı daha sahip ve
tam olarak elde etmek üzere propaganda ted
birlerine özel önem vermiş olduğunu da rapordan
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, esasen
bizim de temennilerimiz de bunlar idi.
Keza Enstitünün kalite ve miktar bakımın
dan kifayetli istatistikçileri yetiştirmek amaciyle gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında
devamlı eğitim konusuna büyük önem verme
sini candan desteklemekteyiz.
Enstitünün, Amerikan iktisadi yardım ve
Birleşmiş Milletler teşkilâtları ile yapmış oldu
ğu anlaşmalar sonunda yabancı uzman ve bir
kısım malzeme yardımı sağlamaya muvaffak
olması, enstitünün esaslı ve enerjik çalışması
neticesi olduğunu beyan etmekten zevk duy
maktayız.
Enstitünün Özel bir matbaaya sahiboltnası
gerek tasarruf ve gerekse istatistik baskılarının
mükemmel olması bakımından büyük bir önem
taşımaktadır. Ancak, noksan kalan makinalai'inin da bir an evvel temin edilmesi zarureti var-
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dır ve bu sayede enstitü gecikmiş bulunan neş
riyatının 1963 yılında bir kısmını neşretmek im
kânını da bulmuştur.
Diğer teknik imkânların da sağlanmasını
Enstitünün temin edeceğine şüphemiz yoktur.
Enstitü yeni kurulmuş bir müessese olmasına
rağmen tasarrufa büyük önem vermiş ve bun
dan da muvaffak olmuştur.
Evvelce 7 ayrı binada çalışırken şimdi kendi
binasına yerleşmekle, özel bir matbaaya ve tek
nik imkânlara sahibolmakla 1963 yılma naza
ran hizmet giderlerinden 639 972 lira tasarruf
sağlamıştır.
Muhterem arkadaşlar;
İftihar edeceğimiz bir müessese haline gelen
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1963 yılı faali
yetini takdirle anar kendilerinden memleket
hizmetinde daha verimli çalışmalar bekler,
C. H. P. Senato Grupu adına Yüce Senatonun
muhterem üyelerini, Sayın Devlet Bakanını ve
değerli Devlet İstatistik Enstitüsü mensuplarını
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?. Yok.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
( A / l ) Cari harcamalar
12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler ,
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

12 493 126
eden
Kabul
1 140 451
eden
Kabul
4 011 178
eden
Kabul
584 471
eden
Kabul

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000

187

Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

1 389 660
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Malî transferler
17 500

mem ne buyurur. Diyanet işleri Bütçesine de
vam edelim mi?

BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiy enler...
edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Yarın yine toplanacağız, yarın da ciddî mesai
var, yarınki mesaimize tesir eder.

eden
Kabul
88 880
edenKabul
1

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi de bu su
retle Yüksek Senatoda kabul edilmiş bulunmak
tadır. Muvaffakiyetler dileriz.
Diğer bölüme geçeceğiz. Sayın Senato bil-

BAŞKAN — Yalnız şunu arz edeyim ki, ka
rar Yüksek Heyetindir. 11 arkadaş söz almıştır.
11 arkadaş söz alırsa ve Diyanet işleri namına
da buna cevap verilirse en aşağı üç saat bura
dayız. Yarın gelmek imkânı olmaz. (Yarma kal
sın, sesleri) O halde toplantının yarma kalma
sını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, yarın yani Pazartesi
günü bermûtad saat 10,30 da toplanmak üzere
Birleşimi kapatıyorum.
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