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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Başkan; Avrupa Konseyinin kuruluş tarihi
olan 5 Mayısın «Avrupa günü» olarak ilânının
16 ncı yıldönümü münasebetiyle, Hükümetimi
zin de katıldığı 17 Avrupa Devleti tarafından
alman kararın ihtiva ettiği esasları, günün
ehemmiyetini ve iyi dileklerimi belirten bir ko
nuşma yaptı.
1965 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üzerndeki görüşmeler bitirildi ve maddelere geçil
mesi kabul edildi.

6 Mayıs 1965 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime, saat 19.05 te, son ve
rildi.
Başkan
Enver Aka

Kâtip
Afyon Karahisar
Mustafa Yılmaz Inceoğlu

SORULAR
Yazılı soru
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/205)
• • • > — « • > • • • < • • - — < • • •

Kâtip
Niğde
Kudret Bayhan

B Î R Î N Ö Î OTURUM
Açılma saati : 10.00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turgangil
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz İnceoğlu (Afyon Karahisar)

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde
me geçiyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır
(Yoklama yapıldı.)

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/825,
C. Senatosu 1/540) (S. Sayısı : 587)
(1)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bütçenin
tümü üzerinde müzakereler bitmiş ve maddele
re geçilmesi Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş
tir. ( A / l ) cetveline geçiyoruz.
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı
MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere
cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 7 268 793 682 lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 836 033 943 lira, sermaye teşkili
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 5 316 591 488 lira ki,
toplam olarak 14 421 419 113 lira ödenek ve
rilmiştir.
A — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
si
a)

Cumhuriyet

Senatosu bütçesi :

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu bütçesine
geçiyoruz :
Gruplar adına söz alan A. P. Grupundan Ce
nap Aksu, şahısları adına Mehmet Ali Demir,
Rifat Etker, Sayın Nusret Tuna.
(1) 587 S. Sayılı basmayazı 5.5.
1965 ta
rihli 76 ncı Birleşim tutanağı sonundadır.

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben de
söz istiyorum.
FERtD MELEN (Van) — Şahsım adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan ve Sayın Me
len arkadaşlarımız da söz istemişlerdir.
A. P. Grupu adına Saym Cenap Aksu bu
yurun.
A. P. GRUPU ADINA CENAP AKSU
(Maraş) — Muhterem Başkan Senatonun sayın
üyeleri;
Müzakeresine başladığımız Büyük Millet
Meclisi bütçesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda,
1. Cumhuriyet Senatosu,
2. Millet Meclisi,
Bütçeleri olmak üzere iki ayrı bütçe halinde
huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır.
Adalet Partisi Grupunu temsilen bu iki
bütçe üzerindeki tenkid ve görüşlerimizi izaha
çalışacağım.
Diğer bakanlıklar bütçelerine nazaran hu
susiyet arz eden bu bütçeleri; geçen yıl olduğu
gibi memzucen gözden geçirmeye bizi sevk eden
sebepler vardır.
Detaylarına girmeden evvel iki yıllık oluşu
nun tarihî tatbikatının nedenleri üzerinde de
ğinmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Üzerinde
havlıca emek sarf edildikten sonra Millet Mec
lisi gündemine kadar getirilen Senato ve Millet
Meclisi Teşkilât kanunu tasarısının sözü geçen
Mecliste günün son saatlerinde yapılan ve aleyh-
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Şimdi geçen bir yıllık bütçelere şöylece göz
atalım :
Cumhuriyet Senatosunun 1964 yılı üye öde
nekleriyle yollukları ve memurlarının özlük
haklarına 10 milyon 447 bin küsur lira masraf
edilmiş olduğu ve buna ilâveten Millet Meclisi
bütçesinden ise üye aylık ve yolluğu ile özlük
hakları olarak 37 milyon 207 bin küsur lira, ya
tırımlara 2 milyon 852 bin ve dış memleket har
cırahı olarak da 704 bin 637 lira ve iki Meclisin
kırtasiye, elektrik, su ve emsali harcamalarına
4 milyon 512 bin küsur ve Parlâmentolararası
grupların iştirak hissesi olarak 31 bin 623 lira
ki,
1964 yılı bütçelerinden Senato ve Millet Mec
lisi hizmetlerine ceman 45 308 267 liranın sarf
edilmiş olduğu görülmektedir.
1965 yılının iki bütçe yekûnu ise;
Millet Meclisine
88 158 476
Senatoya
23 983 233

te konuşan bir iki hatibin verdiği izahat üze
rine sunulan önergeyi salonda ancak 30 kişi
mevcudolduğıı bir sırada geniş tartışmalar ya
pılmadan acele olarak oya vaz'edilmek suretiyle
tasarının Personel Kanuniyle birleştirilmesi yo
lunda alman kararla komisyona iade edildiği ve
bu suretle iki yıldan beri sarf edilen emekler
heder edildiği gibi Senato ile Millet Meclisi ara
sında bütçeler sebebiyle sürüp giden münazara
ve münakaşalara geniş mânada imkân hazırlan
mış olduğunu burada teessürle ifade etmekten
kendimizi alamamaktayız.
Anayasa hükümlerine göre kurulmuş tamamiyle müstakil hüviyeti haiz bu iki Meclisin te
dahüllere sebebolan geniş salâhiyet çelişme ve
çekişmelerine meydan veren ve ekseriya Yüce
Senatonun aleyhine işliyen bir mekanizma ha
line getirilen bu bütçelerin tedvini sırasında ge
rek Plân ve Bütçe Komisyonunda gerekse Yüce
Senato Heyeti Umumiyesinde tatsız ve nahoş
tartışmalara ve üzücü sahnelere meydan veril
mekte devam olunacak, bir yandan da fonksiyo
nu itibariyle memlekete ve bakanlıklar kadro
suna Parlâmentoda yetişmiş yasama organının
çalışmasına ve icra ile münasebetine vukuf kesbetmiş mütahassıs elemanlar ve kıymetler ye
tiştirmekte olan ve Teşkilât Kanunu ile bu hü
viyeti daha da çok takviye edilmek istenen mü
tahassıs elemanlarının yetişme imkânı da bu
vesile ile daraltılmış bulunmaktadır.

Oem'an

112 141 709

lira olarak vaz'edilmiş olduğu müşahadelerine
arz olun'nıuştur.
Yukarda arzına çalıştığımız masraflar için
de Millî Saraylara ait onarım, bakım masraf lariyle Millî Sarayların her türlü hizmetlerini
ifaya ehliyetli mühtasas bir kadronun ve muha
faza kıt'asmm tahsisatı da dâhil bulunmakta
dır. Buraya gelmişken bir noktaya dokunmayı
mülâhaza etmekteyiz.

Malûmuâlileri olduğu veçhile Meclisler ken
di varlığı ve düzeni ile ilgili teşkilâta ve hiz
metlerinin gerektirdiği tahsisata müstakilleri sa
hip ve hâkim olmadıkça büyük çalışmaların
mihraklaştığı bu çift müessesede randıman nisbetini işteki istenilen seviyede tutmak mümkün
olmıyacaktır.

Millî Saraylar, Saraylar Müdürlüğü ve bu
Müdürlüğe bağlı personel vasıtasiyle muhafaza
ve idame edilmekte ve denetici ise Büyük Mil
let Meclisine niyabeten Millet Meclisi Hesapla
rını İnceleme Komisyonunca yapılmakta ve bu
maksatla bütçeye mahalline gidecek komisyon
üye ve başkanlarının harcırahına karşılık ola
rak tahsisat konmuş bulunmaktadır. Büyük
Millet Meclisi iki Meclisin heyeti umumiyesine
izafe edilen bir terim olup bu sıfatla Cumhuri
yet Senatosu bu bütünün 'bölünmez ve vazgeçil
mez bir kanadını teşkil ettiğine göre denetimin
de her iki Meclisin hesaplarını inceleme komis
yonları marifetiyle ve müştereken yapılması
Anayasanın esprisine uygun düşmektedir.
Bu cihet Senatomuzun İçtüzüğü müzakere
edilirken tarafımızdan teklif edilmişken o za
man esefle kaydetmeliyim ki, bâzı sayın arka-

Kısaca ifade etmek lâzımgelirse Teşkilât Ka
nununun biran evvel çıkmasına Riyaset Diva
nınca gayret sarf edilmeli ve hiç olmazsa önü
müzdeki yıldan itibaren bütçenin tanzimi sıra
sında uzayıp giden bu tartışmalara son veril
mesinin esbabı temin olunmalıdır. 1965 yılı
bütçeleri de geçen yılda olduğu gibi ayrı ayrı
fakat birbirine nrartabıt ve son derecede tedahüllü olarak tanzim ve Bütçe Plân Komisyonun
ca da kabul olunarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır.
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Y. T. P. SENATO TOPLULUĞU ADINA
daşlanmızın itirazına mâruz kalmış sarayların
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muhterem
Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesi yolun
daki beyanlar Yüce Senatoca kabul olunarak , Başkan, muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Se
içtüzüğe sarayların denetlenmesi hakkında bir j natosu îTe Millet Meclisi bütçeleri üzerinde söyliyeeeklerimi bir sözlü soru olarak huzurlarını
hüküm vaz'edilmekten kaçınılmıştı.
za
getirmek arzusunda idim. Fakat Senato ve
Bugün aradan seneler geçmiş olmasına rağ
Millet Meclisinin divanlarını temsil eden idare
men Saraylar Millet Meclisi bütçesinde yerini
âmirlerinin, birlikte huzurlarınızda bulunmaları
işgal etmekte ve tek taraflı bir denetim siste
ıbu konuşmayı yapmama imkân vermişlerdir.
mine tabi tutulmaktadır.
Sayın idare âmirlerinden şahsi ricam huzur
Sayın Riyaset Divanından İçtüzüğün nok
larınızda serd edeceğim temennileri divanlarına
san telâkki ettiğimiz bu kısmına eski İçtüzükte
kadar götürerek değerlendirmeleri olacaktır.
mevcudolup Millet Meclisi İçtüzüğüne aktarıl
ması tabiî olan maddelere mütenazır olarak ilâ
Muhterem arkadaşlar; şu anda Senato komis
vesi için gerekli teşebbüse geçmelerini rica et
yonlarında ve Umumi Heyet gündemlerinde
mekteyiz.
mevcut teklif ve tasarıların sayısı 30 a yakındır.
Sözlerimi bitirmeden evvel yasama meclisle
Buna
mukabil Millet Meclisinin komisyonlariyle
rince çıkarılan kanunlar ve alman kararlar
Umumi
Heyet gündeminde mevcut teklif ve tahakkında zaman zaman 'basın, radyo ve türlü
sarılann
sayısı ise 800 ü aşkındır.
yayın yollariyle bugünkü Anayasa muvacehe
sinde bu meclislerce alman kararların muraka
Bütçenin görüşülmesinin hitamında Parlâ
be yollan açık bulunduğu bedaheti Ibir tarafa
mentonun tatile gireceği düşünülürse o vakit
itilerek hükümranlık hakkını nefsinde topla
komisyonlarda görüşülen veya henüz komisyon
mak ve milletin dört ve altı yıl için itimadiyle
ların gündemine alınmıyan teklif ve tasarılar
iş başına gelmiş olduğu da unutularak sadece
şöyle dursun, Umumi Heyet gündeminde yer
sansasyon ve yatırım maksadiyle hâdiselerde
alan teklif ve tasarıların % 95 ini bu şekilde ya
türlü kalıplara sokularak yasama 'meclislerinin
pılan bir mesai ile kadük duruma düşüreceği ka
şahsiyeti mâneviyesini ve üyelerini kamu oyun
naatindeyim.
da kötüleyici tarzda, beyanlarda bulunmanın
Gerek komisyonlarda gerek Umumi Heyet
sadece meclislerimizi değil rejimi de zedelemek
gündeminde bulunan teklif ve tasarıların kısmî
te olduğunu sayın Devlet adamlarımızın ya
âzamisi büyük vatandaş topluluğunu ilgilendir
zarlarımızın ve Parlâmento üyelerimizin dikkat
mektedir. İlgili vatandaşlar bunların bir an ev
nazarlarını bu kürsüden çekmeyi vazife bilmek
vel kanunlaşmasını beklemektedirler.
teyiz.
Şöyle ki; teklif ve tasarılar içerisinde köy
Bu nokta üzerinde polemiğe gayet müsaidolmeskenlerinin ıslâhından tutunuz da, toprak reduğu için bu kadarla iktifa ederek bütçeye av
fonnu, personel kanunu, yatmmlarla yakından
det ediyorum.
ilgili bulunan 2490 sayılı Kanunun tadili, 135
bin irfan ordusu mensubunu ilgilendiren yar
Bugünkü haliyle de Millet Meclisi ve Cum
dımlaşma kurumu, memurların intibakları ve
huriyet Senatosu 'bütçelerinin tedahüllerine
öğretmenlerin donatım bedelinin artırılması, mu
rağmen geçen yıllara nisbetle bir merhale telâk
vakkat öğretmenlerin asalete geçirilmesi, 'beledi
ki ediyor gelecek yıllarda daha müspet ve hiz
ye gelirlerinin artırılması, belediye borçlarının
meti daha iyi kavnyan bütçe teklifleriyle gelin
kaldırılması, gezici köy kursu öğretmenlerini il
mesini ve 1965 yılı bütçelerinin Meclislerimize
gilendiren kanun teklifleriyle bunların arasın
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder hür
da 250 bin memuru ilgilendiren askerliğini er
metlerimi arz eylerim. (Alkışlar)
olarak yapanların askerlikte geçen hizmetlerinin
emekliliklerine sayılmalarına dair Senatoda ka
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir.
bul
edilerek Meclise intikal ettirilen, dün bütçe
Senatonun genel kurulunun almış olduğu
nin
tümü
üzerinde Sayın Maliye Bakanının yap
bir k a r a n hatırlatmam icabediyor. Şahısları j
adma konuşmalar 10 dakika, gruplar adma 20 j mış olduğu konuşmalar sırasında bu ve bunlara
dakikadır.
i benzer teklif ve tasarılardır. Bunlardan bir kıs-
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mı iki yıldan beri umumi heyet gündeminde bek
letilmektedir. Bu hâdise teklif ve tasarıların ka
nunlaşmasını bekliyen vatandaşlar için üzüntü
kaynağı meselenin artık sonuçlandırılmasına da
ir olacaktır.
Muhterem arkadaşlar; gerek umumi heyet
gündeminde ve gerekse komisyonlarda bulunan
teklif ve tasarıların % 90 nı -bir iki maddeden
ibarettir. O kadar ki; üzerlerinde konuşma ya
pılmadan aynen kabul edilecek teklif ve tasarı
lar da mevcuttur. Bu mevcutların içerisinde
bütçeye hiçbir yük tahmil etmiyenler mevcudolduğu gibi, gayet cüzi bir şekilde bütçeye külfet
yükliyenler de vardır. Arzumuz, bu şekilde bu
lunan teklif ve tasarılar, Meclis tatile girmeden,
parlâmentonun bu çalışma devresinde çıkarılma
sıdır. Zamanın darlığı da göz önünde bulundu
rulmak suretiyle Meclis ve komisyonların çalış
ma gün ve saatlerinin artırılması yerinde olur
kanaatindeyim. Ve bu muhakkak tahakkuk etti
rilmelidir.
Muhterem arkadaşlar temas edeceğim mese
lelerden bir diğeri de; Parlâmento üyelerinin
maaşlarının noksan ödendiğine dair ortaya çıkan
mesele ile bütçeye konulan tahsisat konusudur.
Uzun zamandanberi basınımızı ve efkârı umumiyeyi meşgul eden ve bâzı politikacılar tarafından
istismar edilen Parlâmentonun şeref ve haysiyet
lerini rencide eden meselenin artık sonuçlandırıl
masına dair olacaktır.
Hepinizin malûmu olduğu üzere, bu mesele
parlâmentonun her iki meclisinde uzun tartış
malara sebebolmuştur. Neticede Senatoda 5 - 6
O. H. P. linin aynı miktarda A. P. lilerm ve bir
iki oyla, küçük partilerle 'büyük çoğunlukla mil
lî birlik mensuplarının menfi istikamette kullan
dıkları (22) oya karşı (97) oyla Senatoda ve
ayrıca Millet Meclisinde de aynı şekilde (79)
menfi oya karşı (200) ün üstünde müspet oyla ka
bul edilmiştir. Görülüyor ki, teklif bâzı kimselerin
ve bir kısmı basınımızın iddia etekleri gibi yal
nız bugünkü Hükümetin koalisyon kanatları ta
rafından değil, aynı miktarda muhalefette bulu
nan partinin mensupları tarafından da kabul
edilmiştir.
Günlerce umumi efkârı meşgul eden bu me
selenin biran evvel hallinin ancak Anayasa mah
kemesine götürülmesiyle mümkün olacağına ina
nanlardan biri olarak Millet Meclisi bütçesinin
Karma Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada I

6.5.1965
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ve Bütçe Komisyonunun üyeleri arasında ayri
partilere mensup üyelerden Millet Partisinden
Ali Baran Numanoğlu A. P. den Esat Kemal
Aybar tarafından hazırlanan ve imza edilen tak
rir tarafımdan da imza edilmek suretiyle Komis
yon Başkanlığına verilmiştir. Takrir Parlâmen
tonun aldığı bir karan muallâkta bırakmamak
günlerden beri zedelenen ve zedelenmekte bulu
nan Parlâmentonun şeref ve haysiyetini koru
mak ve meseleyi biran evvel Anayasa Mahkeme
sine götürme yolunu açmak içindir.
Takrirde imzaları bulunan arkadaşlar, büt
çenin kabulünden sonra meseleyi Anayasa Mah
kemesine ilk defa götürerek ve bu maksatla ha
zırlanacak gerekçenin altına imza atacaklarını
muhterem arkadaşlarımızın, basınımızın ve umu
mi efkârın bilmesini isteriz.
Yeni Anayasamızın kabulünden sonra Ana
yasa gereğince kurulması emredilen müesseselere
ve kurulanlara itimadımız var ise, bu müessese
lerin sarsılmamasmı istemiyorsak Parlâmento
nun şeref ve haysiyetini kıran bir meseleyi bir
kaç oy için asla istismar konusu etmemeliyiz.
Memleketin en güzide adamlarından
teşek
kül eden Anayasa Mahkemesinin muhterem üye
lerinin vereceği karara intizar etmek, karara
hürmet etmek bu milleti, memleketi ve her şe
yin üstünde olan Yüce Parlâmentoyu
seven
ler hatırlatmak isterim, en doğru yol olacaktır.
Hürmetlerimle . (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Rifat Btker...
RÎFAT ETKER (Ankara) — Muhterem
Başkan, ve muhterem arkadaşlarım; Bütçenin,
Cumhuriyet Senatosu bütçesi 'bölümünde baş
kanlık Divanı ve üyelerinin ödenekleri dolayısiyle söz almış bulunuyorum.
Anayasanın 95 nci maddesinin son fıkrasın
da (Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile ilişiği
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği
sıfatı sona erer) diye yazılıdır.
Anayasanın 84 neü maddesi Meclislerin ve
Başkan ve Başkanlık Divanının kuruluşundan,
Anayasanın 102 nci maddesi Bakanlar Kurulu
nun teşkilinden 'bahsetmektedir. Her iki mad
dede üyelik sıfatını kaldıran bir hüküm yoktur.
Hattâ Anayasanın 105 nci maddenin son fıkra
sında (Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklama
lar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleriyle aynı durumdadır) kaydiyle de Mec-
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İlsin içinden v£ dışından seçilen Bakanları da
hi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelik sıfatını
muhafaza etmekte oldukları teyidedilmiştir.
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenekleri mevzuuna temas edeceğim.
82 nci madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin ödeneklerinin nasıl tâyin edileceği
açık olarak belirtilmektedir. Bu maddenin bi
rinci fıkrası aynen (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla
düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı (Ibirinci de
recedeki) Devlet memurunun aylığı; yolluk da
ödeneğin yarısını aşamaz) demiş ve maddeyi
diğer fıkralarla da tamamlamıştır. Birinci fık
radaki (birinci derecedeki Devlet memuru) ve
(aylık) tâbirleri senelerdenıberi tartışma konu
su olmuş ve meclisleri manen zedeleyici bir hal
almıştır.
Anayasanın 117 nci maddesi memurlarla il
gili ve 134 ncü maddesiyle de hâkimlerle ilgili
hükümleri birbirinden ayırmış ve her iki mad
dede (aylık ve ödenek) tâbiri yer almış bulun
maktadır. Anayasanın 'bu maddeleriyle hâkim
lerle memurları birbirinden ayırmış bulunma
sı sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenekleri hakkında tedvin edilen ka
nunun sadece memurlarla ilgili hükümlerine
uydurulması zaruridir.
(Birinci derecedeki Devlet memuru) tâbi
rinden maksat nedir?
Millî Eğitim Bakanlığında Maaş Kanunu
nun birinci derecesine kadar yükselmiş olan
ilkokul öğretmeni midir, yoksa müsteşar mı
dır?
Yine meselâ Millî Savunma Bakanlığında
Maaş Kanununun Ibirinci derecesine yükselmiş
olan kıdemli Albay mıdır, Genelkurmay Başka
nı mıdır?
Bir Maaş Kanunu, Devlet memuruna bir de
rece vermez. Ancak Devlet memuru hususi ni
teliklerle birinci derecedeki Devlet memurluğu
unvanını taşır kanaatindeyim, işte Anayasa,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
neklerini, tâyin ederken (birinci derecede Dev
let memuru) tâbirinden faydalanılarak hangisi
ile eşidolduğunun tâyini ve bunun seçilmesi
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine yet
ki vermiş bulunmaktadır.
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Muhterem arkadaşlar, Dilekçe Karma Ko
misyonunun kararı, Meclis Genel Kurulunda
müzakere edilirken karara muhalefet edenler
bilhassa birinci derecedeki Devlet memurunun
150 lira asli maaşla ifade edilebileceğinden
bahsediyorlar. Bu takdirde Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelik sıfatı üzerinde bulunan
ve benim gibi üye olan Meclislerin Başkan ve
Başkanlık Divanı üyeleriyle, Başbakan ve Ba
kanlar Kurulunun üyelerine makam ve temsil
ödeneği namı altında ayrı bir ödenek vermek
mümkün olur mu. Ve meclisler hu hususta bir
kanun kahul edeibilir mi? Maliye Bakanları biz
zat kendileri için Bakanlık ödeneği alması ile
bu kanuna müstenid ödenekleri Bütçe Kanunu
na koyabilir mi? Bu ödenekleri alanların 82 nci
madde dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinden her hangi bir kısmında bulunmıyan bu gibi ödenekleri almak üyelik sıfatı ile
bağdaşabilir mi?
Bundan üç sene evvel Ödenekler Kanunu
Cumhuriyet Senatosunun Maliye Komisyonun
da müzakere edilirken (o zaman Komisyon Baş
kanı Sayın Cahit Ortaç'tı.) 1 sayılı Kanunun
metninde bu gibi Başkanlık ve Bakanlık öde
nekleri de dâhil olmak üzere Millet Meclisin
den çıkmış olarak Komisyona gelmişti. O zaman
da mütalâalarımı bugünkü gibi Anayasa ile
bağdaşamıyacağı gerekçesiyle ret etmiştim.
Mezkûr kanun Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonunda müzakeresinde bu kanunda yalnız
üyelerin ödenekleri kaldı ve Başkanlık Divanı
ile bakanların ödenekleri ayrı hir kanun haline
getirildi. O zaman (Bütçe Komisyonunda bu
lunan Sayın Senatör Hıfzı Oğuz Bekata) bana,
(Paşam bizi ikaz ettiniz teşekkür ederim. Biz
kanunu sizin fikirlerinize uydurduk) buyur
muşlardı. Geleneklere uydurulması gerekçesiy
le Başkanlık Divanı ve Bakanlar ödenekleri için
ayrı bir kanun yapıldığını heyan ettiler. Ceva
ben, kanunu ayırmak, Anayasayı bir tarafa bıra
karak geleneklere uymak gerekçesiyle bir öde
nek kanunu çıkarmak milletin dikkatinden ka
çırmaktan başka faydası yoktur. Bu tarzın, bu
meseleyi zaman zaman ortaya getirecek bir
mevzu olmaktan kurtulamıyacağmı söylemiş
tim.
Muhterem arkadaşlar; bir noktaya temas et
tikten sonra esasa geleceğim, Üç sene evvel
ödenek Kanunu meclislerde müzakere edilir-
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ken, Meclisteki Parlâmento muhabirleri bugün
kü gibi mevcut bulunmakta idi. Fakat matbu
atta, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ma
aşlarına Zam Kanunu çıkarıyorlar diye yazılı
yordu. Eski meclisler feshedilmişler, yeni bir
Anayasa 82 nci maddesiyle (üyelerin ödenekle
ri kanunla düzenlenir) hükmünü âmir bulun
makta, işte bu kanun müzakere ediliyor. Maa
lesef adı (Zam Kanunu) oluyor. Bu neşriyat
karşısında Başkanlık Divanı bütün gücüyle
kuvvetiyle Meclise yapılan tecavüzleri karşıla
yıp bunun bir Zam Kanunu olmadığını neşri
yatın doğru istikamete yöneltilmesi mümkün
değil mi idi.. Esefle arz edeyim, Meclis müda
faasız kalmıştır.
Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin ödenekleri doğrudan doğruya bir
zam konusunu düşünemiyeeeklerini Anayasanın
hükmüne dayanarak arz ediyorum. Bu mevzu
ile ilgili her türlü Meclise çevrilmiş ithamlar
iftiradır, bozguncu ve ihtilâlci metotların teza
hürüdür. (Bravo sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, Meclisin aldığı son
karar karşısında muhterem Meclis Başkanı kanaatına hürmet ederim Anayasadan bahsediyor
lar. Ben kendisine soruyorum. Başkanlık ödene
ği olarak bu meclislerce kabul edilmiş kanun
gereğince ayda aldığı 1 500 liralık ödeneği,
Meclis üyelik sıfatı üzerinde iken alabilir mi?
Bunun Anayasada yeri neresidir, bu hakkı ve
ren kanun Anayasaya uygun mudur? Evvelâ
•bunun vicdan muhasebesinden geçirilmesi ge
rekir.
Muhterem arkadaşlar, bugün mevzuubahis
Başkanlık ve Bakanlık ödeneklerinin para ola
rak tâyininde kabul edilmiş olan hadler, Ana
yasanın başlangıç kısmının ikinci fıkrasında
(Anayasa ve hukuk dışı davranışlariyle meşru
luğunu kaybetmiş bir iktidar) dan gelen hadlerdir.
Bugünkü Anayasanın 82 nci maddesiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
neklerinin tâyine müdahalesinin başlıca ge
rekçesi eski geleneklerin bir daha hortlamasına
mani olmak içindir. Eğer Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin birinci derecedeki Devlet
memuru aylığından daha fazla alamıyacakları
ve ibunun son haddi de 1 sayılı Kanunun kabul
ettiği hadler içinde, başkanlık ödenekleri hak
kındaki kanun mevcudolmasına rağmen fazla
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alman bu ödeneklerin iadesi lâzımgelir. Yine
makam ödenekleri birinci derecedeki Devlet
memurunun
aylığı
çerçevesi içinde
mü
talâa edilse dahi bugün Türkiye'de 1 000 lira
nın üstünde makam ödeneği alan Devlet memu
ru da yoktur. Hulâsa, 1 500 liralık ödeneğin
mesnedini bulamadım. Bu kanunla ödenek alan
ların asla karşısında değilim, bu makamı işgal
edenler lâyıktırlar ve müstahaktırlar.
Muhterem arkadaşlar şimdi esasa gelelim;
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ödenek
de alır, Başkanlık Divanı üyeleriyle Bakanlar
Kurulu üyeleri makam ve temsil ödeneği de alır.
Bu husus Anayasanın emrine göre seçilecek birin
ci derecedeki Devlet memuru aylık seviyesine
intibak ettirilmek suretiyle mümkündür. Ve
meşru şekli de budur. Hatırlatma bakımından
arz ediyorum. Türkiye'de 1 000 lira makam öde
neği alan yalnız Genelkurmay Başkanıdır.
Yurt dışına vazife ile gidenlerin de gittikleri
yerin Büyükelçisi aylığı ile intibakı lâzımgelir.
Muhterem arkadaşlar, şimdi de Anayasanın
82 nci maddesinde bulunan (aylık) tâbiri üze
rinde duracağım.
Kurucu Meclisçe hazırlanan ve 1961 de
Meclisin teşekkülü sırasında yürürlükte bulu
nan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 61 nci
madde ile ücreti ve 104 ncü madde ile de aylık
tarif edilmiştir. Kısaca ücret hizmet karşılığı
adı ne olursa olsun verilen paraları kanun üc
ret ile tarif etmiştir, (maaş, huzur hakkı, tazmi
nat, ödenek, ilâh.) aylık ise muhtelif namlarla
alman ücretlerin tutarının aylık hesabedilerek
verilmesi demektir. O halde Anayasayı da aynı
meclifi müzakere ve kabul ettiğine göre ay
lık tâbiri içinde maaş, ödenek, makam ödene
ği, sair hususlar da vardır. Devletin gelirlerine
temel olan bir kanun da tarifi yapılmış bir tâ
birin 'başka türlü anlaşılması lâzımgeldiği iddi
asını mantıkla ve kanun tatbikatiyle bağdaşa
maz. Anayasanın aylık tâbiri içinde maaş, öde
nek ve temsil ödeneği vardır. Hattâ binek oto
mobili de.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa metnine
ve mevcut kanunların hükümlerine göre fikir
lerimi arz ederken, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinin tâyininde ihtiyaç,
geçim veya hizmetin karşılığı gibi bir gerekçe
den ziyade Anayasanın bir hükmünü yerine

— 74 —

O. Senatosu B : TL 6 . 5 . 1 9 6 5

O :1

getirmek ve kendi hakkını savomamıyan bir ı ileri, demokrasiyi kabul eden, parlâmanter hü
millet temsilcisinin, millet haklarını savunma
kümetler de mevcuttur.
da ehliyetli olamıyacağı gerekçesine dayanıyo
Bunun için Parlâmentoda bir takip bürosu
rum.
açılmalıdır. Milletvekilleri ve senatörler kendile
Şu maruzatımdan sonra, Anayasa Mahke
rine gelen mektupları bu büroya verebilmelimesine tetkikatma arzı gereken îbir kanun var
dir. Büro bunu Hükümet nezdinde takiple ceva
sa, evvelâ üyelik sıfatiyle makam ödenekleri tâ
bını mebus veya senatöre getirmelidir. Bu ufak
yin ve gerekçesi (gelenek) olan kanunu bu tet
bir himmetle yapılması mümkün olan bir iştir
kikten geçirmelidir. Gelenekler artık gidenin
kanaatindeyim. 2 yıl evvel bir sözlü soru müna
oldu. Bundan sonra gelenekler yeni Anayasa ile
sebetiyle bunu Başkanlık Divanına intikal ettir
teessüs edecektir.
miştim. O zaman bu fikrimizin tasvip gördüğü
beyan edilmişti. Fakat bu kabil bir büronun ku
Muhterem arkadaşlar, 1 sayılı Kanunu yeni
rulmasına matuf her hangi bir gayret müşahede
den ele almak ve Anayasaya intibak ettirilme
edemediğimden, Senatonun bütçesi dolayısiyle
si lâzımdır.
tekrarlamak lüzumunu hissettim. Taleplerimden
Hürmetlerimi ve teşekkürlerimi arz ederim.
bir tanesi bu.
(Alkışlar)
İkincisi: Muhterem arkadaşlarım; çift Mecli
BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna.
sin faydasını anlatıp zamanınızı işgal edecek de
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
ğilim. Çift Meclisin çift Meclis olarak çalışabil
Muhterem arkadaşlar; Senatomuzun mesaisine,
mesi için bir Mecliste cereyan eden müzakerele
verimli mesaisine yardımcı olacağı kanaatiyle bâ
rin diğer Meclis tarafından tam olarak bilinme
zı hususlara temas etmek istiyorum. Bunlardan
si lâzımdır. Diğer Meclis ne müzakere etmiş, ora
bir tanesi Hükümetle Parlâmento üyeleri arasın
daki üyeler ne teklif etmiş, ne gibi fikirler ileri
daki münasebettir. Yüksek malûmlarınız olduğu
sürmüş, niye kabul edilmemiş? Bunu bilen ikin
veçhile her mebus veya senatöre her gün pek çok
ci Meclisin, kendi tasarrufunda, vardığı kararda,
mektuplar gelmekte,' vatandaşlar bu mektupları
daha isabetli bir neticeye varması mümkün. Bu
ile Hükümet nezdindeki bâzı işlerinin hangi saf
gün Anayasamızın çift Meclis kabul etmesine rağ
hada olduğunu sormaktadırlar. Bunun için Par
men üzüntü ile ifade edelim ki, tekerde iki Mec
lâmento üyeleri her gün gruplar halinde Bakan
lis var. Bunlar da Millet Meclisi ve Cumhuriyet
lık kapılarında, Bakanlık koridorlarında dolaş
Senatosu. Orada müzakere nedir, dermeyan edi
makta ve bundan da kanaatimce pek çok mahzur
len fikirler nedir, ne sebeple reddedilmiştir? Bu
lar meydana gelmektedir. Ezcümle iş takibi du- j
gün bunları lâyıkiyle biliyoruz dersek, yalan söy
rumuna düşen Parlömanter almış olduğu mektu
lemiş oluruz. Niçin? Çünkü Millet Meclisinin
ba bir cevap vermek mahcubiyetiyle Bakanlıklara
zabıtları ancak altı ay, sekiz ay sonra elimize ge
gitmeye mecbur olmaktadır. Çok basit bir iş için
çebilmekte ve orada dermeyan edilen fikirler
Bakan meşgul edilmektedir. Orada kendi şahsi
hakkında
zamanında malûmat sahibi olmak im
işini takibeden, Bakanla temas etmek istiyen va- |
kân
dâhiline
girememektedir. Şimdi 14 - 15 mil
tandaşlarm duymakta olduğu ıstırabı, sıfatınız
tanınmadan yanlarında bulunduğunuz zaman mü- I yar lira olan bir bütçe içinde Anayasanın kabul
şahede etmek mümkündür. Bu hal ayrıca arka- j ettiği çift Meclisin kendisinden beklenen fonk
daşlarımızm Parlâmentoya devam etmelerine ve ! siyonu icra edebilmesi iki Meclisin zaptını tetkik
teşriî vazifesine her bakımdan sarılmalarına mâ- | etmek suretiyle birbirinden haberdar olabilmesi
ni olduğu da bir vakıadır. Şimdi bu durum kar- J için bu matbaa işinin genişletilmesi ve buna ha
kikaten bir çare bulunması lâzımgelmektedir. Za
şısmda arz edeceğim pratik bir usul, Parlâmento
nun şeref ve haysiyetini kurtaracağına ve seç- ' bıtlar çok geç ele geçmektedir. Çift Meclisten ar
zu edilen gaye husule gelmemektedir ve bu husus
menlerimizin de beklediği cevabı zamanında ver
mek mümkün olacağını iş sahiplerinin daha lü- ; verimli mesaimize nakısa getirmektedir.
zumlu işleri için temas etmesine imkân vereceği- I
Üçüncü bir husus, Parlâmentonun israfiyle il
ne inandığım bir tedbirdir, bunun Başkanlık Di
gilidir. Muhterem arkadaşlarım, bir kanun tek
vanınca nazara alınmasını istirham edeceğim. Bu
lifi veya tasarısı Meclise verildiği zaman komis-
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yonlarından geçmektedir. Komisyon raporları
tekemmül ettikten sonra teklifin gerekçesi komis
yon raporları ve metin basılıp bütün parlmanterlere dağıtılmaktadır. Birkaç gün uğrayamadığımız zaman, vestiyere uğradığımız vakit bakıyo
ruz içerisi hakikaten bir hayli teklif ve tasarılar
la, esbabı mucibeyle dolmuş vaziyettedir.
Yalnız bu teklif ve tasarılar Millet Meclisin
de aylarca, bazan yıllarca müzakereleri sürmek
te, o zamana kadar bizim bu metinleri muhafaza
etmemiz mümkün olamamaktadır. Bunun zaruri
neticesi ne oluyor? Oraya biriken kâğıtlar dolap
lardan atılmaktadır. Bizim komisyonlarda metin
elimize geldiği zaman aradığımız Millet Meclisi
metnini bulamadığımız bir vakıadır. O kadar
masraf edilmektedir, fakat bunların hepsi zayi
olmaktadır, istifade etme imkânlarımız çok za
yıflamaktadır. Bunun mahzurlarını Senatomu
zun raporlarını tetkik ettiğimiz zaman çok daha
büyük olarak görmekteyiz. Maalesef Senato, ken
disinden beklenilen vaziyette raporları mufassal
yazmamaktadır, öyle raporlar vardır ki, «Falan
evrak tetkik edildi, Millet Meclisinin gösterdiği
esbabı mucibe vâridolduğundan kabulü uygun
görüldü, Yüksek Senatonun tasviplerine arz ede
rim.» elimizde bu kadar kâğıt bulunmasına rağ
men bu neye mütaalliktir, metni nedir, esbabı
mucibesi nedir? Bunları anlamaya imkân olma
maktadır. Onun için benim teklifim ve istirha
mım; Başkanlık bunları tezekkür etsin ve bu işi
bir esasa bağlasın. Her basılan kâğıdın mebus ve
senatörlerin gözlerine atılmasında fayda yoktur.
Olmadığı da meydanda, her akşam orada bulu
nan vazifeli şahısların toplayıp yığdığı ve at
makta olduğu kâğıt bir defa tetkik edilirse bun
ca masrafın nereye gitiği kolayca anlaşılır. Be
nim ricam şudur : Millet Meclisinden gelen ka
nunlardan da haberimiz olsun; nasıl olsun? Ves
tiyerde hususi bir kısım ayrılsın oraya Millet
Meclisinin metinleri konsun, Resmî Gazete kon
sun, zabıt konsun. Eğer üye arkadaşlarımızdan
arzu eden varsa oradan alsın, tetkik etsin. Bit
tiği zaman vestiyerdeki memur bunun yerini dol
dursun. Fakat eğer böyle ihtiyaç duyulmuyorsa
bunca emek sarf edilerek, masraf sarf edilerek
bir külfet, bir masraf ihtiyar edilmesin. Ancak,
Cumhuriyet Senatosundan, komisyonlardan ra
por çıktıktan sonra hepsini, Millet Meclisinin
metnini, komisyonların raporunu iğnelesinler, bi
zim gözümüze ikisini beraber atsınlar. O zaman
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biz metin nasıl gelmiş, Millet Meclisinde neler
değişmiş, komisyonlar ne demiş, bunları tetkik
etmek imkânını bulalım. Arşive gidiyoruz, Millet
Meclisinin metnini kaybetmişiz, diyoruz. Maale
sef sekiz, on talebimden bir iki tanesini bulmak
imkânını elde ettim. Dağıtılmıştır, rapor elimiz
de yoktur, denilmektedir.
Son istirhamım da bu Cumhuriyet Senatosu
raporları tabedildikten sonra Millet Meclisi ra
poru, gerekçesi ve komisyonların raporu ile be
raber iğnelemek suretiyle ikisinin birlikte üyelere
dağıtılması keyfiyetidir. Bu tedbirler alındığı za
man faydalı olacağı kanaatindeyim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN •— Sayın Melen, bir durum var
arz edeyim; efendim, komisyon üyesisiniz. Tatbi
katımız gereğince «Söz hakkım mahfuzdur» hu
susu dercedilmemiş.
FERÎD MELEN (Van) — Var ötendim.
BAŞKAN — Yok efendim. «Muhalifim» den
memiş. Ancak İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesine
göre muhalefet şerhini/ de yok. Buyurun efen
dim.
Yalnız hatırlatıyorum; diğer arkadaşlarınız
söz hakkını mahfuz tutmuşlardır, içtüzüğümüz
de, muhalif olanların muhalefet şerhini bildir
meleri lâzımdır. Nitekim bütçede Sanibrahimoğlu ve Orhan Apaydın ile diğer arkadaşlarımız
muhalefet şerhlerini beyan etmişler. Heyeti umu
miye, arz ettiğim gibi komisyon üyeleri, bundan
sonra bu şekilde hareket etsin.
F E R l D MELEN (Van) — Evvelâ Muhterem
Başkanın söylediği mütalâa üzerinde birkaç keli
me arz etmek mecburiyetindeyim.
Muhalefet şerhi ya bir tasarının heyeti .umumiyesi hakkında olur. O zaman da bir sebep zik
retmeden de «tamamına muhalifim» denir veya
muayyen bir maddesine olur. Muayyen bir mad
desine muhalefet edenler ya muhalefet sebebi
zikrederler veya bu muhalefet sebebini Mecliste
zikretmek üzere «söz hakkım mahfuzdur» diye
imza ederler. Bu öteden beri böyle cereyan eder.
Sayın Başkan bilmiyorum, tetkik buyurur
larsa zannederim hatalı bir durumda olmadığı
mızı müşahede edeceklerdir.
BAŞKAN — Bir noktayı arz etmeme müsa
ade eder misiniz? içtüzüğün 34 ncü maddesinin
son fıkrası :

-
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(Komisyon üyesi muhalefet sebebini rapor
da açıklamak mecburiyetindedir. Aksi halde
rapor aleyhinde konuşamaz ve sözcüden soru
sormaz.)
Ancak tatbikatımız «söz hakkım mahfuzdur» şeklindedir ve bir çok senatörler bütçe
üzerindeki muhalefetlerini söz hakkını mahfuz
tutmakla arz etmişlerdir. İleride bir tatbikat
hatasına uğramamak için bunu arz
etmekte
fayda mülâhaza ettim.
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, maalesef yine can sıkıcı bir konu
üzerinde söz almaya kendimi mecbur hissettim,
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz eski
bir üye arkadaşımız Cemalettin Bolak ödenek
lerinin yanlış hesabedildiği ve noksan ödendiği
'hakkında Dilekçe Komisyonuna başvurmuş, Di
lekçe Karma Komisyonu bu talebi, yerinde gör
müş ve lehine karara bağlamıştır ve bu karar
gerek Senatomuzea ve gerekse Millet Meclisin
ce çoğunlukla tasvibedil mistir. Ancak, bu ka
rar üzerine gerek Meclisimizde, gerek efkârı
umumiyede çetin bir mücadele de açılmış bu
lunmaktadır. Meclisimizin içinde ve dışında
bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu iddia
edenler vardır. Hattâ bunun Anayasaya aykı
rı olduğunu iddia edenler arasında hemen he
men Parlâmentomuzda bulunan bütün partile
rin Genel Başkanları da mevcuttur, öyle olma
sına rağmen, hiç şüphesiz bir karardır, Dilek
çe Komisyonunun diğer kararları gibi muame
le görecektir. Bundan iştibaha mahal yoktur.
Bu meseleyi münakaşa edecek değilim ve yine
bu meselenin Anayasaya aykırı olup olmadığı
üzerinde de duracak değilim. Mesele Meclisi
mizde uzunboylu tartışılmıştır. Yalnız bunun
bütçeye taallûk eden bir kısmı mevcuttur, bu
anda. İzin verirseniz bu hususdaki mütalâamı
arz edeyim.
Muhterem arkadaşlarım, bu karar benim ka
naatime göre sadece Cemalettin Bulak için ve
rilmiştir. Cemalettin Bulak için verilen bu ka
rar bağlayıcı olmadığı gibi, diğer üyelere de
şâmil değildir. Binaenaleyh Meclisimizin diğer
üyelerine bu kararı tatbik etmeye hiç şüphesiz
imkânı hukukî mevcut değildir. Nitekim Mec
lis Başkanlık Divanı da meseleyi böyle anlamış
ve böyle anladığı içindir ki Senato ve Meclis
Bütçe tasarısını hazırlarken bu kararı diğer
üyelere teşmil ederek onlara ait bir ödenek tek-
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lif etmemiştir. Hal böyle olduğu halde Bütçe
Komisyonumuzda verilen bir takrir
üzerine,
sanki bu karar bütün Meclis üyelerine şâmil
imiş gibi Meclis ve Senato bütçelerinin, öde
nek ve yolluk bölümlerine 40 milyon tutarında
bir ilâve yapılmıştır. Bütçe Komisyonunun ço
ğunluğunun kararı ile. Ayrıca (R) cetveline
de, geçmiş yıllara ait bu ödenek farklarının bu
tertipten, yani ödenek ve yolluklar tertibin
den ödenmesini temin edecek yine bir hüküm
ilâve edilmiştir. -Bütçe Komisyonumuzun ço
ğunluğunun kararı ile. Muhterem arkadaşlar, evvelce arz ettiğim
gibi, Dilekçe Komisyonunun bu kararı sadece
sayın bir eski arkadaşımıza, Cemalettin Bulak'a aidolmaktadır. Bu karar bağlayıcı mıdır,
değil midir? Şu anda münakaşa mevzuudur.
Meclis Başkanımız bu kararın bağlayıcı olma
dığını hattâ bunu tatbik edemiyeceğini çünkü
kanaatma göre Anayasaya aykırı olduğunu id
dia etmektedir.
Parti başkanlarımız kararın Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia etmişler ve bu k a r a n Ana
yasa Mahkemesine göndereceklerini beyan et
mişlerdir. Hattâ benim mensubu olduğum par
tinin mesul heyeti buna karar da vermiştir.
Hal böyle olduğuna göre, Cemalettin Bulak
arkadaşımıza ait bu karar, hiç şüphesiz Anaya
sa Mahkemesine bir yolu bulunup gidecektir.
Bu takdirde Bütçe Komisyonumuzun yapacağı
tek iş, bağlayıcı olmamakla beraber münhası
ran meselenin Anayasa Mahkemesine gitmesi
ni sağlamak için sadece karar mevzuuna giren
Cemalettin Bulak arkadaşımıza ait ödenek
farklarını hesabederek Bütçe tasarısına koy
maktı. Hal böyle olmasına rağmen, arz etti
ğim gibi, bütün üyeler için bu tertiplere 40
milyon lira eklenmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, mesele bu anda umu
mi efkârı hakikaten meşgul etmektedir. Bu
meseelnin kesin bir şekilde halli, nasıl olsa Ana
yasa Mahkemesinde olacaktır ve Anayasa Mah
kemesi bu kararın Anayasaya uygun olduğunu
veya aykırı olduğunu tesbit edecektir. Anaya
saya uygun olduğunu tesbit ettikten sonra hiç
şüphesiz mesele kalmaz. O vakit Meclis Baş
kanlık Divanları bu tertiplere gereken tahsisatı
koyarak teklif ederler. Aykırı olduğu iddia
edildiği takdirde, konulmuş olan bu tahsisat
fuzuli mahiyet arz edecektir ve zaten kullanı-
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lamıyaeaktır. Meclis Başkanı da bu bağlayıcı
bir karar olmadığım, Anayasaya aykırı oldu
ğunu ilân ettiklerine göre, Senato Başkanımız
bu konuda henüz konuşmamıştır, ne düşünü
yor bilmiyorum, ama Büyük Millet Meclisi
Başkanı ilân ettiğine göre bu tertipten ödeme
de yapılamayacaktır, Anayasa kararından ev
vel. Esasen açık olan bütçemizin açığını biraz
daha artırmaya ve açığı biraz daha ka
bartmaya bendeniz sebep göremiyorum. Ana
yasa Mahkemesinin kararından evvel sarf
edilemiyecek 40 milyon liranın bütçeye ilâvesi
hakikaten yerinde değildir. Kaldı ki mahzur
ları da vardır. Arz ettiğim gi'bi meselenin mü
nakaşası uzatılacaktır ve bundan evvel olduğu
gibi her defasında Meclisin itibarı zedelenecek
tir. Buna mahal vermemek lâzımdır. Ama
Cemalettin Bulak arkadaşımız için hiç şüphe
siz tahsisat verilmesi yerinde olur. Meselenin
Anayasa Mahkemesine götürülmesi yerindedir
ve ayrıca Bütçe Komisyonunun Anayasa Mah
kemesinin kararından sonra böyle bir teklif
yapılabilir.
Ayrıca Bütçe Komisyonunun bir başka ta
sarrufuna da bu vesile ile işaret etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, bu konan tahsisa
tın bir kısmı geçmiş yıllara aittir. Yani 1964
1963, 1962 ve 1961 yıllarına aittir. Muhasebei
Umumiye Kanunumuzun esaslarına göre geç
miş yıllar borçları bütçede ayrı bir tertipten
ödenir. Hattâ borçlar da iki türlüdür, vaktinde
bütçede karşılığı olan borçlar, karşılığı olmıyan borçlar. Bu borç karşılıksızdır. Binaen
aleyh karşılıksız borç adı altında açılacak bir
tertibe tahsisat konmak icabederdi. Bu husus
tatbikatta olduğu gibi karşılıksız borçlar için
ayrı bir kanun teklif edilmesi lâzım idi. Her
nedense Bütçe Komisyonumuz takriri kabul
ederken, bu nokta üzerinde durmuş veya dur
mamıştır şu anda hatırlamıyorum, ama buna
ayrı bir tertip açacağı yerde, milletvekilleri
ve senatör ödeneklerini ödeneklere ait tertibe
ilâve etmiş ve bu tertipten karşılıksız bir bor
cun ödenmesini imkân dâhiline sokmak için de,
(R) cetveline şöyle bir formül ilâve etmiştir:
«Geçmiş yıllara ait ödenek farkları da 11.310
ve 11.330 ncu maddelerden ödenir.» Muhterem
arkadaşlar, bu da yanlıştır. Korkarım bu,
dışarıda şöyle bir zehaba sebebolur:
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BAŞKAN — Sayın Melen, bir dakikanız
kaldı.
FERİD MELEN (Devamla) — Anayasa
Mahkemesine gidişi zorlaştırmak için, Anayasa
Mahkemesinin kararını zorlaştırmak için ay
rı bir tertip açılacak yerde veyahut da ayrı İm
kanımla teklif edilecek yerde, böyle bir dü
şünce ile milletvekili maaşlariyle senatör maaş
ları karıştırılmıştır. Böyle bir zehap hiç şüphe
siz aklına gelmemiştir, Bütçe Komisyonunun.
Ama efkârı umumiyede böyle bir zehap hâsıl
olabilir. Bu sebeple Cemalettin Bulak için
tahsisat konsa dahi bunun açılacak karşılıksız
borçlar tertibine konulması veya ayrı bir kanun
teklifi ile gelinmesi icabeder. Bu noktada da
komisyonumuz düşüncelerini Yüce Senatoya
lütfederlerse hakikaten faydalı olur, hürmet
lerimle.
BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, yeni Anayasaya göre ça
lışmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi
iki Meclis halinde dördüncü senesini nerede ise
tamamlamak üzere. Buna rağmen hâlâ teşki
lât kanunumuzun çılanış olmaması hakikaten cid
diyetle üzerinde durulacak bir meseledir. Ufa
cık bir mesele olur, hemen Anayasa Mahke
mesine yapışırız, bu Anayasaya aykırıdır de
riz, bunun * Anayasaya uygunluğunu araştır
mak lâzımgelir, deriz. Ama bugüne kadar Ana
yasanın, kuruluşunu mutlak mânada
ortaya
koyduğu bir vaziyeti kenara atmış tutarız. Bu
mevzuda bizim Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının ve bilhassa Sayın Başkanının çok ku
surlu olduğu kanaatindeyim, arkadaşlar. Cum
huriyet Senatosunun Sayın Başkanı, altından
ne çıkarsa çıksın diye Anayasanın âmir hükmü
nü ve Cumhuriyet Senatosunun da yüksek var
lığına yapışmak suretiyle meseleyi ele alsa idi
ve mesele yaratmaktan çekinmese idi, filvaki
Cumhuriyet Senatosu ağır başlıların Meclisi
dir ama, haklarına taallûk ettiği zaman her
halde ağır başlılık yapacağım diye başka ta
raflara da haksız bir şekilde taviz vermek için
de bir sebep yoktu. Şimdiye kadar bu ve
bunun gibi kanunlar çıkardı. Kanun çıkmasa
bile sureti kafiyede Cumhuriyet Senatosunun
bünyesiyle alâkalı meselelerde Millet Meclisi
Başkanlığına en ufak tasarruf hakkı vermez-
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di. Bendeniz geçen sene Divanda çalışırken
müteaddit defalar bu konuda meseleyi ortaya
attım, (hattâ kanunun görüşülmesi sırasında
komisyonda da aynı şeyi söyledim. Birçok
mevzular vardır. Cumhuriyet Senatosu devam
lılık ifade eden bir teşekkül olduğu halde Mil
lî Saraylar mevzuundaki idareye, Millet Mec
lisinin kaprisi yüzünden, tamamiyle
kaprisi
yüzünden, âdeta karıştırılmak istenmemekte
dir. Halbuki eğer karıştırılmaması lâzımgeliyorsa Meclislerden birinin, ikide bir değişmesi,
icabettiği zaman feshedilmesi, yemlenmesi lâzımıgelen Milet Meclisinin kenarda tutulması
gerekir. Buna mukabil devamlılık ifade eden
Cumhuriyet Senatosunun yine devamlılık ifa
de eden Millî Saraylar üzerinde tasarrufta bu
lunması lâzımgelir idi, akıl bu, mantık bu, Anaya
sa bunu icabettirir. Yine Meclisin bünyesinde bi
naya tasarruf, memurlara tasarruf mevzuunda
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanı kendisine
taallûk eden kısmı üzerinde Millet Meclisinin
semtine uğramaksızm istediği gibi tasarruf et
mesi tabiî hakkı idi.
Efendim yapmaz. Yapmazsa fiilî hare.ket icabediyorsa
sen tekaddüm
edersin.
Bu binaya senden evvel ben sahibim diye Mil
let Meclisi Başkanını ikinci plâna atarsın. Eğer
bu da olmuyorsa, hukukî yola müracaat eder
sin, gidersin, Anayasa Mahkemesine mesele
yi götürürsün. Yani bir zaıf alâmeti gösterımiş'i'z başından itibaren, inisiyatifi kaptırmı
şız, lüzmsuz, haksız olarak ve Anayasa alabil
diğine
çiğnenip durmaktadır, bunu burada
ifade ediyorum.
Aziz arkadaşlarım ikinci mevzu; Meclis bu
günlerde hakikaten hepimizin şikâyetçi oldu
ğumuz bir hale geldi, bu ziyaretçi konusu...
Biz demokratik esaslar içerisinde vatandaşa
saygı göstereceğiz, âmenna. Ama, yani Mecli
sin -çalışmasına imkân vernıiyecek tarzda âde
ta bir gösteri mahiyetinde koridorların dolup
taştığından şikâyetçiyiz arkadaşlar. Şahsan ben
şikâyetçiyim. Her üyenin mutlaka aziz misa
firleri vardır. Kendileriyle görüşmek lazımsa
görüşme yerleri mevcuttur ama bir disiplin
kurumsuzdur, geçen sene gazetecilere kadar
ineri sokmayacağız diye hükümler vaz'etmi
şizdir. Yönetmelikler ortada duruyor. Yönet
melikleri tatbikten aciz gösteren bir idare. Aca-
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ba bu yönetmeliğin âmir hükümlerini tatbikte
ki aciziyeti mi daha çok büyüklük getiriyor?
Yoksa bu müsamaha ile işler nasıl olsa karış
mıştır, seçimlerede gidiyoruz havası içinde me
seleleri yüzü koyum bırakmak mı daha iyidir?
Bunu vazifelilerin takdir etmesi lâzımdır. Vazi
fede dikkatli bulunmak lâzımdır, kanaatinde
yim.
Burada konuşan çok kıymetli hatip arka
daşlar ezcümle Adalet Partisi Sözcüsü ve Meh
met Ali Demir arkadaşımız Meclis itibarı mev
zuu üzerinde ciddiyetle durdular. Arkadaşlar,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı reji
min devamı ve hattâ sanırım ki millî hayatın
devamı ile tev'em bir vaziyettedir. Ama, lüt
fedelim, bir nokta üzerinde anlaşalım; itibar
zorla elde edilemez ve zorla tutulamaz. Meclis
lerin itibarını zedelememek için tek taraflı feda
kârlık ve feragat kâfi gelmez. Meclislerin fe
dakârlığı, itibarı karşılıklı anlayış içerisinde,
evvelâ vazifelerimizi eksizsiz yapmrmıza bağ
lıdır. Millet bilmelidir ki, gönderdiğimiz unsur
lar bizim haklarımızı her türlü düşüncenin
üzerinde her türlü nefis fedakârlığı içerisinde
ifa ediyorlar. Bu Meclislerin, ciddî olarak, çok
çalıştığına kaaniim ben şahsan. Ama, bu havayı
verememiş olmasından dolayı eğer itibarımız ze
deleniyorsa yine kabahati kendimizde bulma
mız lâzımdır. Demokratik rejimde elbetteki
basın âlemi meseleleri dile getirir ve filerleri yaza
cak ve efkârı umum yede buna bir d ğer verecek! ir.
Basın şöyle, böyle yazdı diye, hakareti tazammun
eden hareketleri elbetteki adlî makamlar takibedeceklerdir, bunun dışındaki hâdiseleri bir
itibar meselesi haline getirmenin doğru olmadı
ğı kanaatindeyim.
Nusret Tuna arkadaşım vatandaşlardan ge
len mektupları cevaplandırmak için bir büro me
selesi üzerinde durdular. Arkadaşlar bunlar
tedbir değildir. Biz, Devlet denen mefhumu,
elinde tutan teşekkülleriz yapabiliyor muyuz?
Türk Devletinin kendi vatandaşına karşı olan
vazifelerini behemehal zamanında yerine getitirecektir, fikrini kabul edecek bir zihniyeti
meydana getirebiliyor muyuz? Mesele buradadır.
Yoksa arkasını takibetmişiz veya etmemişiz, bu
gün edersin, yarın edersin. Sana gelecek cevap
lar da vatandaşa gidecek cevaplar gibi seni
tatmin etmekten uzak olur. Bugün bütün mesele
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vatandaşı bizim yakamıza sanlmıya sevk eden
Devlet dairelerinin kendilerine düşen vazifeyi
yapmamalarıdır, işin esası budur. Adam müra
caat ediyor, işi Devlet dairesinde yatıyor. Bana
mektup yazıyor. Niye adama cevap vermediniz,
diyorum. Beş dakika sonra cevap veriyorlar.
Sonra diyor ki, vatandaş, brr mektup yazdım
Alpaslan'a, altı aydır yatan işi iki dakikada çı
karttı. Ondan sonra bir işi olup tekrar müracaat
ederken bana mektup yazıyor, ben şu iş için
müracaat ettim, takibet, aman şu iş olsun di
yor. Ama işin hakikati odur ki, biz Bakanlıkla
rın kapılarında memleket işini takibettiğimiz
yok arkadaşlar. % 1, % 2 memleket işini takibediyorsak, % 98, % 99, akraba filân olarak
bize bağlı dahi olmıyan vatandaş Ahmet'in, va
tandaş Mehmet'in hakikaten naçar durumda
olan vatandaşın, yaptığı müracaatlara cevap
alamamasının neticesi olan vaziyeti takiıbediyoruz.
Binaenaleyh gönü] ister ki Meclislerin hâkimi
yetini tam olarak eline alsın ve Devlet dairele
rini bir kalılba soksun. Devlet Daireleri bu ka
fada devam ettiği müddetçe değil bir büro mey
dana getirmek, yüzlerce büro kursanız, işleri
çıkarmak mümkün olmıyacagı gibi onların bize
verecekleri cevaplar şimdi olduğu gibi yine
baştan savma olmaktan başka bir tarafı olmıyacaktır.
Bir de zabıtlar mevzuuna temas etmek istiyo
rum. Hakikaten zabıtlar çok geç geliyor. Daha
evvel bir karara varılmıştı, hiç olmazsa tamamı
bastmlamıyorsa bile Millet Meclisinde cereyan
eden müzakerelere ait birkaç zaptın kanun
taşanları ile birlikte Cumhuriyet Senatosuna
gelmesini ve orada her arkadaşın görmesinin te
mini düşünülmüştü. Ama bu da tatbikat göre
miyor. Buna (bir çare bulmak lâzımgelir ka
naatindeyim. Saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu.
İDARECİ
ÜYE KÂMİL
KARAVELİ
OĞLU (Tabiî tiye — Muhterem arkadaşlar,
doğrudan doğruya Senato Başkanlık Divanı
ile ilgili bâzı temenni ve suallere cevap Vermek
üzere huzurunuzdayım.
Bunlardan birisi, Saym Nıısret Tuna'mn
teklif ve temennileridir. Son hatip Sayın Alp
aslan'ın da ifade ettiği gibi zabıtlar geç gelmek
tedir. Bu bir realitedir. Bunu önleyici veya bu
nun yarattığı mahzurları önleyici bir tedbir üze-
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rinde Başkanlık Divanında karara varümiğftır.
Bu Ikarar yürürlüktedir. Takibini sizlerden de
istirham ediyoruz. Bu karar şöyledir: Herhangi
bir teklif veya tasarı Meclise geldiği zaman
Meclis bunu bastırır ve bunları tevzi eder. Bu
bir teamüldür. Fakat Senato komisyonlarında
ki müzakerelere kadar bu teklif ve (basanların
teksir edilip dağıtılması nüshaları elde kalma
maktadır. Bu mahzuru gidermek üzere Başkan
lık Divanının şöyle bir kararı vardır. İlk defa
'basılırken elli, yüz nüsha Ikadar fazla basılarak
Arşiv Müdürlüğümüzde (komisyonun emrinde
tutulacaktır. Bu tutulmaktadır, (sizlere halber
veriyorum. Her hangi bir kanun tasarısı veya
teklifinin Millet Meclisi komisyonlarında, bas
tırılmış olan nüshaları Arşiv Müdürlüğünde emrinizdedir. Kâtipleriniz bunu bilmelktedir. Baş
kanlık Divanı olarak biz de takibedeceğiz, siz
lerin de takibetmenizi rica ediyoruz. Komisyon
üyelerine yetecek adedini hemen sizlere temin
etmekle mükellefiz.
Ayrıca, Meclisteki müzakere zabıtları, mat
baa kifayetsizliği dolayısiyle, bastmlamamışsa,
temize çekilmiş nüshalaıı, hattâ teyp bantlariyle beraber yin'e emrinize verilecektir. Bu müş
terek Başkanlık Divanı kararıdır. Kanunlar Mü
dürlüğü bu kararın icra uzvudur. Oradan kâ
tipleriniz vasıtasıyle takibinizi rica ederiz. Her
hangi bir zorluğu Genel Sekreterlik yenmeye
hazırdır. Zabıtların geç yetiştiği bir vakıadır.
Bu çaresizlikten doğmaktadır. Bunun hal tarzı
teşkilât kanununun çıkmasıdır. Bu noktadan
Teşkilât Kanunu üzerine intikal etmek istiyo
rum. Maalesef Başkanlık Divanının üyesi ola
rak en çok üzüntü duyulanlardan biri, en çok
ıstırap duyanlardan biride benim. Teşkilât Ka
nunu bir neticeye vardınlamamıştır. Evvelâ
bir anlayış birliğine varamamak bunun engel
leyici sebebi olmuştur. Son zamanlarda Meclisin
gösterdiği kolaylık, Mecclis Başkanlık Divanının
gösterdiği kolaylık Millet Meclisinde yine bu
meseleyi geciktirmek istiyen, bu meseleyi bir
sonuca ulaştırmak istemiyen arkadaşların, eliyle,
taktiğiyle kanunun Meclisten geçmesi
yine
gecikmiştir. Biz temenni ederiz ki, bu çok bü
yük bir kusur, çok büyük bir zaıf olmakta
dır. Millet Meclisi Başkanlık Divanı ile ge
çimsizlikten fayda mülâhaza etmiyoruz. Mec
lisleri birbirine düşürmekte, sürtünmede fayda
yoktur. Bu hata yapılmıştır. Fakat Senato
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Başkanlık Divanının bunda kusuru olsa olsa
Sayın Alpaslan'ın işaret ettiği gibi aktif bir
mücadeleye girmemek kâfi derecede mukave
met göstermemek olmuştur ve Senato Başkanlık
Divanı ve Senato yetkileri fiilen Millet Mec
lisinin tasarrufuna geçmiştir.
Bunun hal tarzı da, Teşkilât Kanununun
biran evevl çıkmasıdır. Devlet Plânlama Teşki
lâtı yeni yerine taşınacak, orada bir boşluk
hâsıl olacaktır. Senato Başkanlık Divamrım
veya idari teşkilâtın karşı binaya taşınması
mevzuubahistir. Ancak, Teşkilât Kanunu çık
madığından idari muhtariyet elde edilemediğin
den taşınmaya da imkân yoktur. Bugünkü
mahzurlar, bugünkü yer sıkışıklığı, eleman
kifayetsizliği yine devam edecek demektir.
Bu meselede, Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın ve bilhassa, anlayış aykırılığı dolayısiyle,
Teşkilât Kanununu engelliyen arkadaşların bu
noktainazar farkından taktik yapmamalarını
istirham etmek bize düşen bir görevdir.
Sayın Nusret Tuna'nm Hükümetle Meclis
münasebetlerinin düzenlenmesi hususunda kar
şılıklı bir irtibat bürosunun kurulması teklifi
bundan iki sene (evvel yazılı olarak Başkanlık
Divanına verilmiştir. Başkanlık Divanı bunu
görüştü. Fakat ilk sebebolarafc teşkilât kifayet
sizliği, eleman kifayetsizliği dolayısiyle böyle
bir müesseseyi kurmaya imkân olmadığına (ka
rar verilmiştir. Aynı mahzur bugün içinde yü
rürlüktedir.
Bir d'e Sayın Cenap Aksu arkadaşımızın te
mennilerine cevap vermek isterim. Bu teşkilât
kanunu hepimizin müşterek arzusu, gayesi, hat
tâ görevidir. Teşkilât kanunu çıkıncaya kadar
her iki Meclis Başkanlık Divanları arasındaki
sürtünmeyi gidermek maiksadiyle, Meclisler müş
terek münasebetlerini, müşterek sorumlulukla
rını, idare yetkisi ve tasarrufunu Başkanlık Di
vanı bir kararla Millet Meclisi Başkanlık Di
vanına terk etmiştir. Bu karar iki sene evvel
alınmış bir karardır. O gündür, bu gündür bü
tün müşterek tasarruflar matbaa idaresi, kü
tüphanenin idaresi, lokantanın tabldotunun ida
resi, saraylar ve saraylara bağlı tasarrufların
hepsi Millet Meclisi Başkanlık Divanı eliyle yü
rütülmektedir bu bir karardır. Bu kararla ade
tâ Senato Başkanlık Divanı 'kendi yetkilerini
Millet Meclisi Başkanlığı Divanına devretmiş
oldu. Bunun ne derece hukuki bir tasarruf ol-

6 . 5 . 1965 O : 1
duğunu araştırmakta bilmiyorum fayda var mı ?
Fakat bu zaıf da Meclisler Teşkilât Kanunu çı
kıncaya kadar devam edecektir. Ayrıca yine
Saraylarla ilgili bir temenniden dolayı şu bil
giyi vermek istiyorum : îki noktai nazar var
saraylar hakkında. Birisi bu icrai tasarruftur,
Hükümete aidolması lâzımdır. O halde bir kanun
la Millî Sarayların idaresi Hükümete devredil
melidir. Bu kanun mevzuudur, kanun tasarısı
ve teklifi ortada vardır, 'komisyonlarda bekle
mektedir. Diğer bir görüş, hayır Millî Sarayla
rın idaresi ve murakabesini Hükümete devret
mekte fayda yoktur gayesi ve muhafazası ba
kımından mahzurludur. Bunun murakabesi ve
denetlenmesi Meclislerde kalmalıdır. Takdir
edersiniz, bu da kanun tasarısının akıbetiyle il
gilidir.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü.
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri. Cumhuriyet Senatosu bütçe ka
nunu üzerindeki müzakere, döndü dolaştı yine
bir kısım arkadaşlarımızın yatırım mevzuu ha
line geldi. Memlekette demokratik rejimi yer
leştirmek ve devam ettirmek istiyorsak ki, bu
nun güçlüklerini yenmiş insanlar olarak, evvelâ
kendi Meclislerimizin, egemenliğini temsil eden
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin A n a 
yasayla 'kendilerine tanınmış olan haklarına
dokunmak iktiza eder. Mahkemelerden çıkan
kararlar kabili münakaşa değil, kabili temyizdir.
Meclislerden çıkan kararların müracaat mercii
yoktur. Muhterem arkadaşlar. Bu kararlar hâ
kimiyet tasarrufuna dayanır. Anayasa Mahke
mesinin murakabesine bırakılan hususlar, yal
nız kanunlardır. Bütçe Kanunu hakiki anlamın
da, Anayasa Mahkemesinin murakabesine tabi
bir kanun değildir. Bu, ancak bir takım gelir
lerin cibayetin'e yetki ve sarfına mezuniyet ve
rirken yine Meclisimizden çıkmış kanunlara is
tinaden Hükümetin ihzar ettiği bir cetvelden
ibarettir.
Muhterem arkadaşlarım buyuruyorlar ki,
Meclis Başkanı her iki Meclisin kararma iktiran
etmiş, bir hususu Anayasaya aykırıdır, diye icra
etmiyecekmiş. Bu düpedüz meclislere karşı, Muh
terem Başkanın ifade ettiği gibi, «biz kuru gü
rültüye pabuç bırakmıyacağız» tâbiri amiyane*
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siyle Türkiye Büyük Millet Meclisine ve millî
hâkimiyete karşı yönelmiş bir bühtandan bir ha
yalden başka bir şey değildir. Mevzımbahsolan
şey, mebus ve senatörlerin maaşına yapılması ik
tiza eden veya lüzumu olan bir vergi veyahut
bir fark veya bir tenzilât meselesi değil. Hayır,
hâlâ yerleşmemiş olan Anayasa nizamı ve reji
min ihlâline elbirliğiyle gayret etmekten başka
bir şey değildir. Ne yaptı muhterem Türk ba
sını? Bir şahıs hakkında ve her vatandaş gibi
meclislere müracaat hakkı olan bir şahsın mü
racaatını bütün mebus ve senatörlere şâmil bir
hâdise haline ifrağ edip parlâmentonun haysi
yetine maalesef basm olarak hücuma vesile teş
kil ettiler. Çocuklarımıza muhtelif köşelere san
dıklar koydurup 15 milyar liralık bir bütçenin
cibayet ve sarfına mezuniyet veren Meclisi,
Meclis üyelerini bir nevi ianeye muhtaç kimse
ler haline soktular. Ne kazandılar? Evvelâ ken
di millî hâkimiyet ve haysiyetlerine maalesef
kendileri darbe indirdiler.
Muhterem arkadaşlar, mevzuu gayet basit bir
hale ifrağ etmeye imkân yoktur. Ne diyor ar
kadaşlarımız? Parti başkanları dahi Anayasa
Mahkemesine gideceklerdi!'. Nerede bu akıllı
parti başkanları? Daha evvel kararlarını alıp
gruplarına hâkim olsalardı da böyle bir kara
rın her iki Meclisten geçmesine mâni olsalardı.
Binaenaleyh, ne parti başkanı, ne parti di
vanları Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil
eden her iki Meclisin karar alma yetkisine mü
dahale edemezler. Ve edemedikleri için grupla
rına, senatör ve milletvekillerine kendi tasarruflariyle hâkim olamadıkları içindir ki, işte bu
Karma Dilekçe Komisyonunun kararı her iki
Mecliste tasviple karşılanmıştır. Bunu Anaya
saya aykırıdır, diye, Meclis Reisi tatbik etmiyecekmiş, ben hayatımda bu kadar ilimden, ka
nun anlayışından uzak bir düşünceye iltifat edemiyeceğim. Nedir bu? Merciini Anayasa tâyin
etmiş. Varsa Anayasa Mahkemesine müracaat
eder. Anayasa Mahkemesi kararını verir, ki
hâdisemizde zannediyorum ki görevsizlik kararı
verecektir, o zaman ancak; «evet ben Anayasa
Mahkemesine müracaat ettim» diyebilir. Anaya
sa Mahkemesine gitmeden Anayasaya aykırı ol
duğunu iddia edecek ve Meclislerin karar yetki
sini ihlâl edecek, çıkmış kararı tatbik etmiyecek.
Yarın Kıbrıs meselesi dolayısiyle ilânı harb ka
rarı verirsek, ancak bu da her hangi bir merciin
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tetkikinden mi geçecek? idam kararlarının in
fazı meselesi... İnfazına karar verdik. Müddei
umumi bey, hayır Anayasaya aykırıdır, bir da
ha gitsin mi, diyecek? istirham ederim, işi bu
kadar hafife almıyalım. Eğer Meclislerin karar
larında bir isabetsizlik varsa Anayasanın tâyin
ettiği prosedürün dışında, bir nevi kanunların
üstünde bir dikta mercii halinde bir Meclis Baş
kanını görmek, hattâ bir Senato Başkanını gör
mek bizim bu kürsülerden yemin ettiğimiz se
natörlük ve milletvekilliği haysiyetimize dokun
maktadır. Muhterem arkadaşlarım, bu karar
icra edilmedikçe Türkiye'de meclisler fonksi
yonlarını icra edemezler. Mesulleri varsa kanun
yolları açıktır. O yollardan hareket edilir. Ama
böyle partiler yatırım yapacak, Meclislerin hay
siyeti çökertilecek... Böyle şey olmaz. Tenzih
ederim. Böyle şey olmaz. Kararlar mutadır ve
icra edilmelidir. Arz ettiğim gibi bir usulsüzlük
varsa, o yönden gidilir. Karma Plân ve Bütçe
Komisyonunda bir teklif yapılmış ve bu ekse
riyetle kabul edilmiş. Niçin?.. Çünkü, muayyen
arkadaşlarımız bunu istemedikleri için, belki
seçim zamanında bâzı arkadaşlara masraf imkâ
nı da doğacağı endişesinden olacak, kabul edi
yorlar. Niye biz istemiyoruz?.. Demek ki, mu
ayyen bir grup istemezse, bu Meclislerden çıka
cak kararları ve kanunları muta olmaktan,
mer'i olmaktan alıkonacak. Bu ne biçim zihni
yettir, bu ne biçim anlayıştır, yani Türkiye'de
PTT nin yüz bilmem kaçıncı kuruluş yılı sebe
biyle 15 milyon liralık ikramiyeyi bir çırpıda
çıkarırız, Meclislere sayın basm hiçbir şey söy
lemez, hiçbir arkadaş ağzını açmaz. 15 milyar
liralık tasarrufu dört sene devam ettirip GO mil
yarlık tasarrufu gerek cibayet, gerek sarfa
mevzu olan Meclis izin verin de 40 milyonluk da
bir hata işlesin, izin verin. Yani hata ise eğer,
izin verin de 60 milyarın yanında 40 milyonluk
bir hatayı da var ise, kanaatim böyle değil,
binaenaleyh, arkadaşlarımız daima muayyen bir
mevzuda fikirlerini savunurlarken dönüp dola
şıp getirirler bu müesseseye dayarlar.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Sarı
göllü.
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Devamla) —
Teşekkür ederim.
Binaenaleyh, arkadaşlarımdan tekraren is
tirham edeceğim, yeni oturmaya başlıyan şu
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müesseseyi cuntalardan kurtarıp, demokratik
rejim icabı, artık Hükümet değişmesi gibi de
mokratik icapların yerleşmeye başladığı bu
Meclisi böyle birtakım yollarla, birtakım yersiz
ithamlarla zedelemeye kalkmıyalım. Çünkü bu
Meclis ancak demokratik nizamın insan hakla
rının, Anayasanın teminatıdır. Hepinizi hür
metle selâmlarım, efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Gerger.
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz bu mevzuun her hangi bir
tarafına temas ederek konuşacak değilim. Yal
nız Sayın Melen'in ortaya attığı iki nokta üze
rinde görüşlerimi arz edeceğim.
Birisi, Dilekçe Karma Komisyonu Cem alettin
Bulak hakkında lehte karar vermiştir, şeklin
deki kısmı açıklamak zorundayım. îlk günden
şu ana kadar anlaşılmıyan veyahut anlamak
istenilmiyen bir durumu açıklıyacağıuı. Belki
yine yarın basın Vasfi Gerger zammı müdafaa
etti, diye konuşmamın hilâfına manşetler atar.
O avrı bir şey.
Muhterem arkadaşlar; Ccmalettin Bulak
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına eksik maaş
aldım, talebi ile bir dilekçe vermiştir. Cumhu
riyet Senatosu Başkam bu dilekçeyi Anayasa
nın 52 nci maddesindeki hükme dayanarak ko
misyonunuza göndermiştir. Komisyon bu dilek
çeyi okumuş, vâki talep hakkında görüşünü
bildirmesi için Cumhuriyet Senatosu Başkanlına bir tezkere ile göndermiş. Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı bu talebin mevzuat uygunluğu
bakımından veya uygun olması bakımından in
celenmesini Cumhuriyet Senatosunun Hesapları
Tetkik Komisyonuna vermiştir. Hesapları Tet
kik Komisyonu enine boyuna tetkik etmiş, bor
droları getirtmiş, ileri sürdüğü sebeplerle bu
talebi yerinde görmüş ve demiş k i ; tetkik et
tim, bordroda eksik verilmiştir, bu arkadaşın
noksan verilen bu parasının verilmesi lâzımdır.
Senato Başkam bununla da iktifa etmemiş. Ri
yaset Divanına havale etmiş. Riyaset Divanı
kendi aralarından seçtikleri dört zattan mürek
kep bir su komisyonuna bunu tetkik ettirmeye
karar vermiş, tetkik ettirmiş. O komisyon da üç
savfayı kapsıyan bir görüşle, Hesapları Tetkik
Komisyonunun görüşüne iştirak etmiş ve bunu
bir tezkere ile bize göndermiş. Biz Dilekçe Kar
ma Komisyonu olarak talebi yerinde gören bv
organların, bu talebi yerine getirmesi de hukuk
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icabıdır, diye karara bağlamışız. Buna hiç işa
ret edilmez. Çünkü, tetkik edilmemiştir, pole
mik mevzuu edilecek. Bunu bu şekilde açıkla
mak zorundayım.
İkinci kı^rn. huTr,'iT*d-Hİ<-«T' ki. bu m ^ ^ e valnız
Ccmalettin Bulak'ı ilgilendirir. Gerçi bâzı karar
lar şahsa bağlı kararlardır. Bilhassa bu Yasa
ma Organından ziyade idari kaza mercilerinde
movzuubahsolur. Panıstayda iptal kararı alanla
rı ilzam eder şekilde bir prensip vardır. Ama,
bu da iki kısımdır. Biri sübjektif olarak yalnız
şahsa bağlı olan kararlar; o kararı istiyeni ilzam
eder, prensiplere aidoldu mu o prensiplerden isti
fade etmesi lâzım^elen herkese siravet eder. Danıstavm kararları, içtihadı bu merkezde ve hu
kuki durum da budur. Binaenalovh; Ccmalettin
Bulak hakkında ki yüksek Meclislere kabul edi
len bu durum nefsin'1 mıvaf etmek Tvr 'hak ola
rak tecelli etmiş deftild'r. Türkive Büvük Millet
Meclisi üvesi olarak istediği bu noksanlık kabul
edilirse Türkive B'ivîik Millet Menisi üvelerini
do tonton il^am eder. B'naenalevh bu bakımdan
da koudile-ivle beraber değilim. Hukuk kaidesi
icabı böyledir.
Bağlayıcı delildir, dediler. Kâfi derecede
bu mevzu ü^er'ud'* işlenmiştir. B°n buna an
cak in^a?: sıracında ba^lavıeı mıdır, bae-lavıcı deÎTİI midir, müualwisa<3i icheder^e görüşlerimi o
vakit arr edeceğim. Ç'iukü henüz infazı «pflıosıı
n n fTİr's'lm^m^Rtır. S^beb 'ni de av" odn-"-im Dilek
çe Karma Komisvon^n Yüksek Mc" 1 '' 0 '' 1 ^ kabul
edilen veva itiraza n ^ p ı ı ^ n kendilisinden ke
sini osen kararlnrı aidoldu^u mercilere tebliğ
edilir. O meniler iki ay zarfında bu kararlar
hakkında ne .«-ini bir muamele vantı^ım DüeVce
Karma Komisvom'ma. bildirmevi, 140 sayılı Ka
nunun mahsus hükümleri mucibince, mecbur
durlar. Biz bu m^burivotin, henüz müddet bit
mediği için. bu ban-lavıcı kısmım, çok rica edivorum. bu kürsüden tartışma m ^ ' n ı ı va.r>nvn~alım.
Çünkü, binnetice Anayasa, Mahkemeline kadar
siravet edivor. Anayasa Mahkemenin kararları,
vasamavı, idarevi, yargıyı, bütün vatandaşları
ilzam eder. O itibarla bu ulvi müesseseye el vurmıyalım.
Snvm M^en'in bir görüsüne de şu şekilde iş
tirak edeceğim. Buyurdular ki: parti liderleri
de bunun Anava«ava avkırı olduğuna kanaat ge
tirmişlerdir ve Millet Meclisi Başkanı da bu gö-
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rüşfinü ilân etnvştir. Hâdisenin reaksiyonu bel- I
li. Şimdi ben buradan Saym Melen'in eğer bu
yurdukları gibi parti liderlerinin samimî kanaati
bu ise, Millet Meclisi Başkanı samimî kanaati bu
ise, kendilerini, bu zevatı, bu şahsiyetleri bu işi
halletmek için vazifeye davet ediyorum. Teklif
yapıyorum. Bu kararın hükmünün kaldırılması
nın temini Sayın Melen ile birlikte rica ediyo- I
rum. Saygılarımla.
BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın- I
da bir takrir verilmiştir, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
I
Müzakerenin kifayetine ait önergemin oya
konmasını saygıyla dilerim.
' İstanbul
Rifat öztürkçine
I
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Saym Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar; Saym Sarıgöllü, biraz önce burada konuş
tukları sırada bâzı üyelerin ve siyasi partilerin
bu konuda yatırım yaptıklarını ifade ettiler ve
zannederim çok yanlış bir kanı ile de Yüksek
yasama organ! arınca verilen kararların Anayasa
Mahkemesine gidemiyeceğini söylediler. Ger
çekten Anayasa Mahkemesi, kanunları ve Mec
lislerin tüzüklerini murakabe eder. Fakat bir
siyasi parti, önceden ilân ettiği gibi Meclislerin
kararı aleyhine Anayasa Mahkemesine gidecek
değildir, beklemiştir, bir kanunda yer aldığı za
man gidecektir. Demek ki, arkadaşımız, savaş
hali ilân edilirse bu kararlar daimi Anayasa
Mahkemesine gidecektir, şeklinde kendi kerametiyle bir ifade bulmaktadır. Böyle bir iddia
olmamıştır ve böyle bir teşebbüse geçilmemiş
tir. Bir siyasi teşekkül Anayasayı da bilir ve
başvuracağı tedbirleri çok iyi 'bilmektedir. Bu
suretle kararlardan dolayı bir siyasi teşekkül
Anayasa Mahkemesine başvurmasını aklından
bile geçirmemiştir. Bize bunu izafe etme-erine
imkân yoktur. Sonra dediler ki, Bütçe Kanunu
dolayısiyle Anayasa Mahkemesine gidilir mi,
gidilmez mi?

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Saym Atalay, buyurun.
i
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, daha görüşmelerin başında 6 üye
nin konuşmasını takibedeıı bir zamanda yeterlik
önergelerinin verilmesinin iyi olmıyacağı kanı
sındayım. Kaldı ki, bir konuda Saym Saim
Sarıgöllü, Cumhuriyet Senatosunda bulunan üye
lerden bir kısmını ve bir siyasi teşekküle yatı
rım yapmakla haksız bir şekilde itham ettiği
Muhterem arkadaşlarım, kanunlar muhteva
gibi, (A. P. sıralarından gürültüler1) itham ettiği
ları bakımından ve şeklî 'bakımından çeşitli
gibi, demokratik memleketlerde çift Meclis pren
kısımlara ayrılırlar. Bir şeklî kanunlar vardır.
sibine uygun olarak bir Mecliste, diğer Meclisin
Bütçe Kanunu bir yıllık bir kanundur. Süresi
tiye ve Başkanlarından bahis şöyle dursun ağır
bir yıla şâmil olan bir kanundur. Ama bir
ve bühtan kelimelerle ithamda bulunmuştur.
kanundur. Bu kanunu Anayasa Mahkemesi mu
rakabe eder mi, etmez mi? ilk defa göreceğiz
BAŞKAN — Saym Atalay, sıradasınız, son
ve bu Anayasa Mahkemesinin görevine dâhil
söz Senatöründür. Takrir kabul edilse bile ko
dir. Binaenaleyh, bir yargı organının görevine
nuşacaksınız. Onun için yalnız kifayet aleyhinde
dâhil mevzuda verilecek karardan önce, bura
konuşunuz lütfen.
da dâhildir veya dâhil değildir, demektense,
SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür
neticeyi sabırla ve hürmetle beklemek lâzımı
ederim. Yalnız şimdi bunların cevaplandırılması
dır. Arkadaşımın, görevsizlik kararını 'belki de
lâzım, bir görüşme yapılması lâzım. Bu sebeple
verecektir, şeklindeki beyanlarından ziyade ne
rica edeceğim Yüksek Heyete bu konu matbuatta
ticeyi bekliyelim. Anayasa Mahkemesi şek'î
ve toplumda geniş yankılar bırakacaktır. Şimdi
bir kanun olan Bütçe Kanununu kendi deneti
her hangi bir şekilde bir köşede gölge kalmaması
mine dâhil olup olmıyacağı hususunda hüküm
hususunda lütfedin, onar dakika ile kayıtlıdır gö
verecektir. Göreceğiz bu sebeple peşin olarak
rüşmeler, devam edelim.
verecek, veremiyeeek şeklinde bir 'beyanda bu
lunmaya hakkımız yoktur. Arkadaş 1 arımız di
BAŞKAN — Şahsı adına Cumhuriyet Sena
yorlar ki, bir siyasi teşekkül parti lideri ön
tosu bütçesi üzerinde sekiz arkadaşımız konuş
ceden toplanın karar verselerdi, hafızalarım
muştur. Kifayet takririni oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka- I tazelerim. Meclis Başkanının davetine icabet
bul edilmiştir.
| eden tek parti lideri, yermek istedikleri parti
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lideri olmuştur, ve bu yolda hüsnüniyetini ve
samimiyetini göstermiş bulunmaktadır. Arka
daşımız bunu her halde unutmuş olacaklar. Di
ğer bir konu da her demokratik memlekette,
temsilî Hükümetin cari olduğu her memlekette,
kanun mahiyetine gelmiş bir şekildir. Bir Mec
listen diğer Meclisin üyelerine, hele Başkanlı
ğına her hangi bir seki1 de ve surette münasip
bir lisanın dış nda hitabetmek mümkün değil
dir ve olmamıştır. Bir Meclis'n Başkanı, Mec
lislerin her hangi bir şekilde almış okluğu ka
fan, mesuliyeti kendisine aidolduğu bir yön
den dolayı bir davranışta bulunur ve bulunmaz.
Bu durum karşısında o M'eclisin Başkanının
Meclisteki konuşmalarını diğer Mecliste ele ala
rak bunun Meclislere karşı bir bühtan şeklinde
iadesi, yerinde dcğfdir ve bunu biz bir usul
haline getirmiyelim. Demokrasi çok güç bir sa
nattır. Gerçekten demokrasi gayet müşkül bir
rejim şeklid'r. Ama bunun gerçekten varolup
olmamasını, ve ivi iş'eyip işlememesini temin
eden, geleneklerdir. Geleneklerimizi kurarken
Meclislerin Başkanlarına, bir Meclisten diğerine,
diğe;1 Meclisten öbiirün'in Başkanına knrşı, büh
tandır yaptıkları şekilde ifadeler yerinde de
ğildir. Ve Sayın Gerger'in de, samimî ise Mec
lis Balkanı, işte benim getirdiğim kanun tekli
fini yerine getirsin, şeklinde buradan diğer
Meclis Balkanına vazife tahmil etmek ve kendi
sine yol göstermek iyi bir usul değildir. Bun
ları ifade etmek isterim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu cetveli
üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Sayın Komisyon Balkanı sayın üyelerin be
yanlarına Millet Meclisinin bütçesinin de görü
şülmesinden sonra mı cevap vermek istiyor
lar?
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN . (Aydın Milletvekili) — Na
sıl isterseniz efendim.
BAŞKAN — Peki efendim. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Ödenekler

ederek Başkanlık
edeceğiz.

Divanının

mütalâasını arz

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Senatör ve milletvekillerinin aylık ve öde
neklerinin artırılmasına mütedair Dilekçe Ko
misyonunun lehte aldığı karar, gerek Meclis
lerimizde ve gerekse kamu oyunda geniş yankı
lar yapmış bulunmaktadır.
Psikolojik sebeplerin dışında aleyhteki id
diaların büyük ekseriyeti bu zammm Anayamızm 82 nci maddesine aykırı olduğu ve an
cak müracaat sahibine aidolduğu merkezinde
dir.
Bu durum muvacehesinde yapılan zammın
Anayasa Mahkemesinden alınarak karara göre
ödenebileceğini âmir bir hükmü bütçe gerekçe
sine (R) formülüne dercedilmesinin aksi halde
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçe
sinin 11 nci bölüm 310 ncu ve 330 ncu madde
lerine yapılmış olan 40 milyon lira ilâvesinin
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Tabiî Üye
Suphi Güsoytrak
Haydar Tunçkanat
BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu bütçesi,
Millet Meclisi bütçesi ayrı ayrı 2 bütçedir. Her
ne kadar beyanlar arasında 40 milyon tâbiri
ifade edilmekte isede, hatipler de bunu konuş
muştur, fakat Cumhuriyet Senatosu bütçesine
intikal, eden iddia, takrirlerde beyan edilmemiş
tir. Kaldı ki bu takrir, Anayasanın 94 ncü
maddesine aykırıdır. Üyeler artırıcı ve eksiltici taleplerde bulunamazlar, ancak aktarma tek
liflerinde bulunurlar. Bu bakımdan, Başkanlı
ğın, faslın çıkarılmasına mütedair olan kısmı
oylanmasına imkân yoktur.
Bütçe formülü maddesi meselesine gelince:
Bu maddede say m takrir sahiplerinin teklifte
bulunmaları açıktır. x\rz ederiz.
FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Tartrjma yapılmaz efendim.
FERİD MELEN (Devamla) — Usul hak
kında efendim.
BAŞKAN —• Usul hakkında buyurun efen
dim.

( A / l ) CARÎ HARCAMALAR
11.000
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22 019 401

BAŞKAN —- Bölüm 11.000 le ilgili aynı me
alde 2 takrir vardır. Yüksek ittılalarınıza arz
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eksiltici değil, gelir eksiltici teklifte bulunamazr I
Bizim takririmizdeki ikinci kısım gider artı
lar, şeklindedir. Gider dartırıcı, gelir eksil
rıcı değil gider azaltıcı bir tekliftir. Binaenaleyh
tici değil. Yoksa Başkanlık gider eksiltici
usul bakımından da uyulması gerek İçtüzüğe
ve gerekse Anayasaya tamamen uygundur.
teklifleri oya koymaya mecburdurlar.
BAŞKAN — Muhterem senatörler; hakika
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
ten Başkanlık Divanı verilen takrirler karşısın
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir
da meseleyi formüle edip içinden çıkmak kud
şey arz edebilir miyim?
retine sahip değildir. Çünkü bugüne kadar olan
BAŞKAN — Buyurun.
tatbikatta şu fasıldan şu kadar bin liranın veya
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
milyon
liranın buradan alınıp buraya verilmesi
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
tatbikatı cari olmuştur. Bugün ilk defa olarak
dim, muhterem arkadaşlarımızın önergeleri (R)
bir 40 milyon lira lâfı vardır. Ve bu paranın
formülünde
bir değişikliği öngörmektedir.
çıkartılması istenmektedir. Halbuki Senatonun
(R) formülünün müzakedesine geçildiğinde
bütçesinin
heyeti umumiyesi 40 milyon lira de
önergeleri tekrar okutmak suretiyle oya konu
ğildir.
Muhterem
üye arkadaşlarımdan istirham
lur. Komisyon olarak biz de esasen bu konuda
temenni kararı aldık.
I ediyontm, vermiş oldukları takrirleri lütfen ge
ri alsınlar meseleyi etüt etsinler, 22 milyon lira
BAŞKAN — Efendim iki hüküm vardır. Bi
lık ödenek faslından 40 milyon lirayı çıkarırsak,
rincisi, (R) formülünün artırılması var, tamanakıs 18 milyon liralık bir duruma düşeriz. Bu
miyle çıkartılması var, takrir iki hüküm ihtiva
22 milyon liradan ne kadarını çıkartmak istedik
etmektedir.
lerini lütfen tetkik etsinler, Başkanlığa takrir
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
lerini versinler, Başkanlık da meseleyi halletmek
Sayın Başkan takririmi açıklamak istiyorum.
I
imkânına sâhübolsun. Aksi halde buna mümasil
BAŞKAN —• Anayasa imkân vermiyor. Usul
Sayın Suphi Gürsovtrak ve Sayın Haydar Tunçbakımından buyurun.
kanat'm takrirlerine muvazi bir takrir daha
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
vardır. Bunu da okutmuş olayım. O da 40 mil
Takririmi açıklamak istiyorum.
I yon diyor. Hangi fasıldan, nereden, nasıl?..
BAŞKAN — Açıklama imkânı da vermiyor.
Yüksek Başkanlığa
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Cumhuriyet Senatosu eski Samsun Üyesi CeUsul bakımından efendim.
malettin Bulak'ın ödenek ve yolluklarının yan
BAŞKAN — Usul bakımından buyurunuz
lış hesabedilerek noksan ödendiği yolundaki mü
efendim.
racaatı, Karma Dilekçe Komisyonu tarafından
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
kabul edilerek karara bağlanmış ve bu karar
Efendim takrir esas itibariyle iki fasıldan ibaret
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisince tastir. Birincisi bu ödemenin yapılması şartını
vibedilmiş idi.
ve Anayasa Mahkemesinden alınacak bir ka- I
Bunun üzrine de, Karma Bütçe Komisyonu,
rara talik edici (R) formülüne bir kayıt düşürül
1965 bütçesine T. B. M. M. nin bütün üyeleri
mesini âmirdir. Bu karar Yüksek Heyetinizce ka
için 40 milyon liralık ödenek koymuştur.
bul edildiği takdirde takririmin ikinci kısmının
Sözü edilen kararlar, Anayasaya ve 1 Sayılı
oya konulmasına lüzum yoktur. Bu Genel Ku
Kanuna aykırı olduğundan 1965 bütçesine konu
rul tarafından reddedildiği takdirde takririmin
lan 40 milyon lira ödeneğin tamamen kaldırıl
2 nci kısmının oya konulması zarureti vardır.
masını arz ve teklif ederiz.
Sayın Başkanlığımızın bundan evvel Anayasa
Balıkesir
Edirne
nın 94 ncü maddesine göre bu kısmının aykırı I
Nejat Sarlıcalı
Tahsin Banguoğlu
olduğu iddiasında bir zühul olduğu kanısında
Uşak
Tokat
yım. Zira 94 ncü maddenin son fıkrasında ay
Kâmil Coşkunoğlu
Zihni Betil
nen şu kayıt vardır: «T. B. M. M. üyeleri, büt
BAŞKAN — Efendim her iki takrir de büt
çe kanunu tasarılarının genel kurullarda görü
çede yerini ifade etmediği cihetle ve 40 milyon
şülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelir
leri azaltıcı teklifler yapamazlar.»
j liralık çıkartma yapılacak bir fasıl da buluna-
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madığmdan Başkanlık bunları oya arz edemi
yor.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim ıslah edelim.
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyladık
efendim. (Düzeltilsin sesleri) Müsaade edermisiniz Beyefendi. Yani bir takrir verilirken düşü
nülmez üyeler 40 milyonu çıkaralım diye Baş
kanlık Divanını müşkül durumda bırakırlarsa
nereden çıkaralım bu 40 milyon lirayı? önümüz
deki 11.000 fasıl 22 019 401 liradır, sonra tak
rirler iki Meclisi ihtiva etmektedir. Halbuki büt
çeler ayrıdır.
(Bölüm 11.000 tekrar okundu.)
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —Baş
kanım usul bakımından yanlışlık yapılmıştır.
Verdiğim takrirde hangi bakımlardan olduğu
yazılıdır.
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Gürsoytrak. (Gürültüler)
Oylama esnasında istirham edeceğim müda
hale buyurmayınız. Etmiyenler... Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursunlar. 27 oya karşılık
55 oy ile kabul edilmiştir.
Bölüm
12.000 Personel giderleri

Lira
1 609 415

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Usul bakımından Sayın Başkan söz rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Hangi usul bakımından efen
dim.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Takibettiğiniz usul bakımından.
BAŞKAN — Siz verdiğiniz takrirleri lütfen
düşününüz de ondan sonra usulsüzlüğü düşü
nürseniz daha iyi olur. Sayın Komisyonun söy
lediği gibi (R) cetvelinde bu husus vardır.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Muhterem arkadaşlarım, çok yaralanmış ve üze
rinde çok münakaşa edilmiş bulunan bu konuyu
tekrar alevlendirmenin hiçbir mânası ve faydası
olmadığına inanan arkadaşlarınızdan biriyim.
Buna rağmen Başkanlık Divanının takibettiği
usul maalesef bu işi daha da kötüye götürecek
bir durum arz etmektedir. Başkanlık Divanına
takririmizi sarih olarak verdik. Birinci kısım
(R) formülüne göre bunun formüle edilmesi idi.

6.5.1985
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İkinci kısım (R) formülüne göre formüle edile
mediği takdirde, biraz evvel usulsüz olarak tat
bik edilen oylamanın yapılmasını âmirdi. Bina
enaleyh bu hususta Başkanlık Divanının usulsüz
hareket ettiğine inanıyoruz. Kendisinin bu hare
ketini huzurunuzda zabıtlara tescil ettirmek için
huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
BAŞKAN — O sizin kanaatiniz, efendim.
Oylanmıştır, iki sayın Divan üyesi arkadaşım
saymış, mesele 27 ye karşı 55 oyla kabul edil
miştir. Meselede bir usulsüzlük yoktur. Heyeti
Umumiye şahittir, takrirlerin mahiyetini açıkça
izah etmek mecburiyetinde kaldım.
SIRRI AT ALAY (Kars) — (R) cetveli için
bir karar almadınız...
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, «Sı
rası geldiğinde (R) cetvelinde biz de meseleyi..
görüşeceğiz.» dediler efendim.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Büyük bir usulsüzlük oldu. Müsaade ederseniz
bu noktayı iki kelime ile izah etmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, muhterem
arkadaşlarım, bu mevzuun ehemmiyetinden bah
sederek meselede bir usulsüzlük şeklinde oldu
ğu münakaşasına geçmek istemektedirler.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Böyle bir niyetimiz yoktur.
BAŞKAN — Mesele öyle halledilmiş olduğu
na göre artık bunun usulsüzlüğü nerededir. Ge
riye dönmek mümkün müdür? Sayın Karma
Bütçe Komisyonu Başkanı (R) cetvelinde mese
lenin tekrar görüşüleceğini ve Komisyonun bu
husustaki fikre katılacağını ifade ettiler. Fikri
ni daha öğrenmedik.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bu
fikre uyacağımızı ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Bu fikre uyacaklarını ifade et
tiler, mesele kalmış mıdır?
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Elimizde bir mesele vardır, halledilmesi gerek
mektedir. Usul bakımından söz vermenizi istir
ham ederim.
BAŞKAN — Usul bakımından buyurunuz.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Efendim, genel olarak önergemizle Bütçe. Karma
Komisyonu, (R) formülü meselesinde, esprisinde
mutabık vaziyettedir. (R) formülünün ne şekil-
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de tatbik edileceği hususunda Başkanlık Divanı ı
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Beye
meseleyi kavramakta, kendi ifadeleri ile, müş
fendi, oylansın. Sonra «takririmiz oylanmadı»
külâta düştükleri içm, bu hususu aydınlatmak
derler.
üzere ikinci defa söz istedim ise de söz verilme
BAŞKAN — Efendim mesele iki defa oyla
di ve durum aydınlanmadı, derhal oylamaya gi
nır mı?
dildi. Söz istemekten maksadım (R) formülü
MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Üç
geldiği zaman ikinci bir usulsüzlüğe düşmemek
defa oylansın, beş defa oylansın.
içindir. Takririmizin son kısmında 11.000 nci
BAŞKAN — ilgili 11.000 fasıl geçmiştir
bölümün 310 ve 330 ncıı maddelerinde senatör i
efendim; onunla alâkalı...
ve m'İlet vekillerinin ödenek ve yolluklarına yapı
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul hak
lan zammın mecmuu, tutarı olan 40 milyonun, il
kında söz istiyorum.
gili bölümlerin zamanı geldiği zaman tarhedilBAŞKAN — Hayır efendim, mesele halledil
nıesine dair idi ki, Sayın Başkan böyle bir hük
miştir.
Meseleyi kapatmak istiyorum.
mün olmadığını söylemekle önergemizi oylatmadı.
ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Takrir oylanma
İşte usulsüzlük bu noktada oldu. Bunu tescil
dan
evvel gönderildi.
ettirmek istedim. (R) cetveli geldiği zaman mütaakı;> bL' hatayr. düşül memesini istirham ede
BAŞKAN — Sayın Betil, siz mi iddia ediyor
rim.
sunuz? Sayın Divan üyeleri C. H. P. den ve ba
ğımsız arkadaşlarım yanımda burada verilen tak
BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede
rirlerde biz oylamaya geçtiğimiz zaman iki tak
rim; Sayın Divan üyelerinin de iştirakiyle Baş
rir
vardı. Tunçkanat, Gürsoytrak ve bir de zakanlık her hangi bir usulsüzlük yapıldığı kanı
tıâlinizin takrirleri vardı. Oylamaya geçildiği es
sında değildir. Muhterem üye arkadaşlarımız
nada
birçok takrirler geldi. Oylama sırasında
meseleyi gereldi ehemmiyet içinde mütalâa edip,
gelen
takrirler
oya konulamaz.
takrirlerini ona göre hazırlasalardı, mesele ken
Bölüm
12.000;
Sayın Arı lütfen devam edi
diliğinden halledilirdi.
niz.
Z l H N Î BETÎL (Tokat) — Bir takririmiz
Bölüm 12.000 personel giderleri 1 609 415 li
vardır, iki sayfadır. Henüz bu hiç okunmadı.
ra. Kabul edenler... Bu hususta da bir takrir gel
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Biz de
miştir, özür dilerim.
bir takrir vermiştik efendim.
Yüksek Başkanlığa
BAŞKAN — Efendim bu takrirler hatasın
Millet Meclisi 1965 yılı bütçesinin 16.000 in
dan sonra önümüze 5 tane takrir daha yağmıştır.
ci çeşitli giderler bölümünün 16.812 nci Millî
Bunları da okumamıza müsaade buyurunuz.
Saraylar onarım giderleri maddesinden aşağıda
Sayın üyelerden istirham ediyorum. 12.000
ki mucip sebeplere istinaden 52 200 lira tenzil
bölüm ile ilgili takrir veren var mıdır? Yoktur.
edilerek, 48 600 lirasının 12.210 ncıı Cumhuri
11.000 bölüm oylanmıştır. Bu sebeple verilmiş
yet Senatosu hizmetliler ücretine ve 3 600 lirası
bulunan takrirler oylandı, 11.000 bölüme aidolnın da 35.613 ncü hizmetlilere verilecek tayın be
duğu cihetle.
delleri maddelerine ilâve edilmesini arz ve teklif
ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — 11.000 bölüme ait
ederiz.
bir önerge vermiştik, oylanmadı.
Cumhuriyet Senatosu
Cumhuriyet Senatosu
îdare Âmiri
îdare Âmiri
BAŞKAN — Sayın Betil, Sayın Coşkunoğlu,
Hilmi Onat
Kâmil Karavelioğlu
Sayın Banguoğlu ve Sayın Sarlıcalı'nm vermiş
Cumhuriyet Senatosu îdare Âmiri
olduğu ve sizin de imza ettiğiniz takrir okun
Necip Seyhan
muştur. Ondan sonrası yeni geldi, efendim. Bö
lüm 12.000
BAŞKAN — içtüzük takrir görülmemiz oya
arz edilir ,der. Komisyon?
F E R Î D MELEN (Van) — Hayır okunmadı.
Oylamadan önce gönderilmişti.
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Konuşma
SEZGÎN (Aydın) — Bütçe Karma Komisyo
sırasında verilmiş idi. Beyefendiler...
nunda Millî sarayların bir an önce onarılması
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temenni edilmiştir. Konulmuş bulunan ödenek
ten cüz'i de olsa bir kısmının alınmasına iştirak
etme ' r imizi arz ederim.
BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu ak
tarma yapılmasına muvafakat etmemektedir.
Hükümet?
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎCÎSÎ ABDURRAHMAN ŞAHİN — Muvafakat etmiyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler... önerge reddedil
miştir.
12.000 bölümü kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
B.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

Lira
174 311
edenler...
edilmiştir.
10 00i
edenler...
edilmiştir.
148 003
edenler...
edilmiştir.

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makkıa, teçsizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
II - Tranferler
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4

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

65 695

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

5 000

B — Millet Mecl'.si Bütçesi :
BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesini tetkike
geçiyoruz. Sayın Bilgen buyurunuz efendim.
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MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE ÂMİRÎ SÜ
LEYMAN BİLGEN
(Edirne Milletvekili) —
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
muhterem üyeleri :
Adalet Partisi adına Bütçe tenkidinde bulu
nan Sayın Cenap Aksu, Senato Teşkilât Kanun
tasarısının gündeme alınması hususunda Mec
lis idare Amirlerince ne gibi bir işlem yaptıkları
hakkındaki sorusuna arzı cevap ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, uzun müddet mü
nakaşa konusu teşkil eden Senato Teşkilât ka
nunu tasarısı Meclis İdare Âmirlerimiz tarafın
dan verilen bir önerge ile Meclis Divanına ak
settirilmiş ve Meclis Divanınca da öncelikle gö
rüşülmesi hususu kabul edilerek Siyasi Partiler
Kanunu tasarısının da ö:ıüne alınarak Mecliste
görüşülmüştür. Bu görüşme esnasında verilen
bir önergenin kabulü suretiyle halen Personel
Kanununu inclemekte olan Komisyona havale
edilmiştir. Bir an önce çıkarılmasını biz de iste
mekteyiz.
Biliyorsunuz Büyük Millet Meclisinin gö
rüşüp karara bağlamak mecburiyetinde olduğu
işler serisini Anayasanın iki yıl içinde çıkarıl
masını öngördüğü kanun tasarıları işgal etmekte
ve bundan sonraki tasarılar ise ehemmiyet
lerine binaen bir sıra işgal etmektedir. M'eclis çalışma süresinin müsaadesi nisbetinde gün
demde yer almış kanun tasarılarının konuşula
cağı ve imkân1 ar nisbetinde çıkarılacağı aşikâr
dır, arz ederim.
Rifat Etker arkadaşımızın ve diğer arka
daşlarımızın ödenekler mevzuundaki tenkidlerino takdirin Yüks'ek Senatoya aidolduğunu
huzurunuzda belirtmekle sözlerime son verece
ğim.
Sayın arkadaşlarımızdan Fehmi Alpaslan
tenkidleri arasında hakikaten bugün haklı bir
tenkid teşkil eden ziyaretçi mevzuuna dokun
dular.
Muhterem arkadaşlarım bunlar dört sene
den beri her Meclis bütçesi, Büyük Millet
Meclisi bütçesinin görüşülmesi sırasında ba
his konusu olmuş ve tenkidlere uğramış bir
mevzudur. Her defasında birçok
tedbirler
alınması düşünülmüş fakat maalesef alman
tedbirler birkaç güne münhasır kalmış ve ne-
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ticede arzu edilen husus bir türlü geçekleştirilemem:ştiı\
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet
Senatosu va Millet Meclisi mensubu arkadaşları
mız beraberlerinde Meclise ziyaretçi getirmekte
dirler. İşin esasında Meclise iki türlü ziyartçi
gelmektedir. Biri müracaat kanalı ile ki, nor
mal yol budur, bir d'e Meclisin muhtelif
kapılarından, büyük kapıdan, bir ve iki
numaralı döner kapılardan üyelerimiz refakat
lerinde Meclis içine ziyaretçi almaktadırlar. Ya
pılan nizamnameye ve belirtilen hususlara
göro milletvekilleri refakatine ziyaretçi alın
maması, müracaat kanalı ile geçmesi lâzımdır.
Ancak „ayın senatör ve milletvekili arkadaş
larımız kendilerine bu ikaz yapıldığında bu
ikazı dinlememektedirler. Şimdi bu durumda
yapacağımız hususu sayın
arkadaşlarımızın
vicdanları vo görüşlerine bırakıyorum. Yapı
lan ikaz neticesinde içeri ziyaretçi sokmayı
nız denildiğinde sayın milletvekili ve senatör
arkadaşlarımızın cevabı ne olmaktadır ve so
kacağım denildiğinde no gibi tedbir alınacak
tım, bunu huzurunuzda belirtmek isterim. Kıy
metli arkadaşlarımız bize yardımcı olsunlar,
Meclis içinde ziyaretçi mevzuu kökünden hal
ledilecektir. Fakat bu bir türlü, arkadaşlarımı
zın bize yardımcı olmamasından dolayı, halledilememektedir. Haklı bir mevzudur fakat bu
şekilde tatbikatta büyük aksaklıklar çıkmakta
dır. Diğer arkadaşların da birtakım husus
larda tenkidleri vardır. Bunları da diğer ida
reci üye arkalaşlarım cevaplandıracaklardır.
Hürmetlerimi sunarım.
BAŞKAN •— Buyurun Saym Zühtü Pehli
vanlı.
ZÜHTÜ
PEHLİVANLI (Ankara Millet
vekili) —Muhterem Başkan, muhterem senatör
ler. Sayın Cenap Aksu Beyefendinin millî
saraylarla ve iki Meclisin müşterek denetimi
ile ilgili olan hususa Saym Karavelioğlu arka
daşım cevap verdiler. Yeni teşkilât kanunu çı
kıncaya kadar daha evvelki, içtüzük ve Teşki
lât Kanununa göre iki Meclisçe yürütülmekte
dir.
iki Meclisin müşterek tasarruflarını yine
müşterek Başkanlık Divanı yeni teşkilât ka
nunu çıkıncaya kadar Millet Meclisi Başkanı-
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ıım yürütmesine dair bir karar almış ve onun
denetim ve yürütmesine
bırakmıştır. Onun
içindir ki, bugün müşterek bâzı vazifeler ve
hizmetler Millet Meclisi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Yeni teşkilât kanunu çık
tığı zaman müşterek bir denetim sistemi kabul
edilmi-ı olacaktır.
Saym Nusret Tuna, Saym Fehmi Alpaslan
beyeıendiler zabıtların geç kalmış bulunduğun
dan ve kâğıt israfından bahsettiler. Üzülerek
ifado edelim ki, bu bir
hakikattir, zabıtlar
günü gününe yetiştirilememektedir. Ancak bu
elimizde bulunmıyan bâzı sebeplerden dolayı
vukubulmaktadır. Halen mevcut ve çalışmakta
olan matbaamız, mevcut hizmete, iki Meclisin
günlük çalışmalarına maalesef yetişememekte
dir. Bunun için matbaamız tevsi edilmiştir.
Halen üç tane otomatik baskı, dört tane en ter
tip, keski, katlama makinaları gelmiş ve monte
edilmiştir. Eski matbaanın yeni binaya nakli
işi, maalesef Meclislerin çalıştığı müddetçe ya
pılmasına imkân yoktur. Nakil işi başladığı an
dan itibaren hizmet duracak ve bugünkü kadar
da çalışma imkânsız hale gelecektir. Nakil işi
bu sebeple tatil günlerine raslatılacaktır. Önü
müzdeki devreye kadar arkadaşlarımızın bu kadarlık bir kusuru, aslında küçük de sayılmaz
tahmin ederim, hoş görmelerini istirham ede
ceğiz.
Kâğıtların fazla israfı ve her göze bütün za
bıt ve tekliflerin basılarak atılması Başkanlık
Divanının ve bizim basın işimizi yapan matbaa
nın gayretidir. Ancak elbette ki biz de fazla is
rafı arzu etmemekteyiz. Arkadaşlarımızın tav
siyesini mümkün olduğu mertebede karşılamak
için tedbirler alacağız, ve burada Başkanlık Di
vanına gönderilmesi, götürülmesi arzu edilen
işler de tarafımızdan kendi Başkanlık divanları
mıza götürülecektir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesi üzerinde
başka görüşmek istiyen var mı? Yok.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere
geçilmesi kabul edilmiştir.
11.000 nci bölümü okumadan evvel bir tak
rir vardır, onu okutacağım. (Başka takrirler de
var sesleri) Efendim, hepsi aynı mealde ise bir
tanesini okutayım. Salih Türkmen'in takriri
Cumhuriyet Senatosu bütçesi ile ilgilidir. Sa-
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ym Sami Küçük'ün takriri Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi bütçesiyle ilgilidir. Sayın
Nüvit Yetkinin takriri Cumhuriyet Senatosu
bütçesiyle, Sayın Haydar Tunçkanat'ın Cum
huriyet Senatosu bütçesiyle, Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Ferid Melen, Sayın Zihni Betil,
Sayın Mehmet Pırıltı'nın takrirleri Cumhuriyet
Senatosu bütçesinin bölümlerinden bahsetmekte
dir. Sayın Kâmil Coşkunoğlu, Sayın Nejat
Sarhcalrnm takrirleri Cumhuriyet Senatosu
'bütçesiyle ilgilidir, ikincisi ise Millet Meclisine
aittir.
Sayın Küçük'ten rica etsek, takrirlerinde 40
milyon tâbiri vardır. Acaba diğer takrirlere il
tihak ederler mi?
Bir defa okutalım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçe
lerine eklenen 10 106 401 lira Cumhuriyet Sena
tosu için, 30 324 200 lira Millet Meclisi için ki,
cem'an 40 430 601 liralık ödeneğin bütçelerden
çıkarılmasını arz ederim.
Tabiî Üye
Sami Küçük
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi bütçesinin üye ödeneklerine ait
11.310 ncu maddesine, ödenek farklarını karşıla
mak üzere Bütçe Karma Komisyonunca ekle
nen 19 000 000 ve 11.330 ncu maddeye yolluk
lar için eklenen 9 900 000 liranın arz olunan se
beplere binaen tenzilini arz ve teklif ederiz.
Malatya
Tokat
Nüvit Yetkin
Zihni Betil
istanbul
Antalya
Ekrem özden
Mehmet Pırıltı
istanbul
Cemal Yıldırım
Yüksek Kiyasete
Millet Meclisi 1965 bütçesinin 11.310 ncu
bölümü ve ödenek farkı olarak Bütçe Komisyo
nunca ilâve edilen 19 000 000 lira ile 11.330 ncu
maddelerine eklenen 9 900 000 liranın indiril
mesini teklif ederiz.
Van
Malatya
Ferid Melen
Nüvit Yetkin
Antalya
istanbul
Mehmet Pırıltı
Fikret Gündoğan
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Tokat
Zihnil Betil

Ağrı
Salih Türkmen

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu A. P. Samsun eski üye
si Cemal ettin Bulak tarafından, ödeneğinin nok
san ödendiğinden bahsile, yapılan müracaat üze
rine Dilekçe Komisyonunca verilip T. B. M. Mec
lisince kabul edilen karara müsteniden Millet
Meclisi bütçesinin 11.310 numarasına konan
19 000 000 ve 11.330 maddesine konan 9 900 000
Türk lirasının bu fasıllardan çıkarılmasını arz
ve teklif ederiz.
Balıkesir
Uşak
Nejat Sarlıcalı
Kâmil Coşkunoğlu
SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Melen'in takririne katılıyorum.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Ben de
Ferid Melen'in takririne katılıyorum.
BAŞKAN — Ferid Melen'in imzasını taşıyan
takririn dışında Sayın Betilin, Sayın Yıldırım'm imzalarını taşıyan takrir var; sizler de Sayın
Melen'in takririne katılıyor musunuz? (Katılıyo
ruz sesleri.)
Bu arkadaşlarımız da katılıyorlar. Şu halde
Sayın Ferid Melen'in takririni bir kere daha oku
tuyorum.
(Ferid Melen ve arkadaşlarının takriri tek
rar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Komisyon.
RASlM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?
HÜKÜMET ADINA MALlYE BAKANLI
ĞI TEMSİLCİSİ ABDÜRRAHMAN ŞAHÎN
— Takdir Yüksek Heyetindir.
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. (Kaça kaç, sesleri.) Rica ederim, sayım
neticesine bir itiraz varsa, tekrar oylarız.
(A/l) Cari harcamalar
11.000 ödenekler

59 224 200

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
17 274 378
BAŞKAN — 12.000 bölümle ilgili bir öner
ge var, okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
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Millet Meclisi Bütçesinin (D) işaretli cetve
line, münhallerden tahsisatı karşılanabileceği an
laşıldığından, tahsisat ilâvesine lüzum görülme
den, Kanunlar Müdürlüğü için bir aded 700 li
ralık arşiv memuru kadrosunun ilâvesini arz ve
teklif ederiz.
Sinop
Suphi Batur

Burdur
Faruk Kınaytürk
Kütahya
Orhan Akça

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet ve İdareci
Üyeler katılıyorlar mı?.. Hükümet, Komisyon ve
îdaroci Üyeler katılmıyorlar. Takriri oylarınıza
sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmemiştir.

6.5.1935

Ö:İ

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
B.

Lira
I I - Transferler
34.000 Malî transferler
55 001
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
888 503
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
50 000
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Büyük Millet Meclisi Bütçesi bitmiştir. Memle
kete hayırlı olmasını temenni ederiz.
B)

Cumhurbaşkanlığı

bütçesi :

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rinde gruplar adına A. P. Grupu adına Sayın
Bölüm 12.000 oylarınıza sunuyorum. Kabul
Sarıgöllü söz almışlardı. Başka grupları adına
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
söz alan? Yok.
Sayın Sarıgöllü
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
B.
Lira
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
13.000 Yönetim giderleri
3 495 000
natosu üyeleri; müzakeresine başlanan Cum
hurbaşkanlığı bütçesi üzerinde gerek Anaya
BAŞKAN — Kabul edenler....
sa ve gerekse Dünya literatürünü nazarı itiba
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ra alarak bâzı mevzuları dile getirmek istiyo
14.000 Hizmet giderleri
1 417 649
rum.
Bütçe müzakerelerinde takdir buyurursunuz
BAŞKAN — Kabul edenler....
ki,
biz teferruatlar üzerinde durmuyoruz, bir
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
nevi prensipler üzerinde durmaktayız.
15.000 Kurum giderleri
1 001 745
Cumhurbaşkanlığı müessesesi Anayasamız
BAŞKAN — Kabul edenler....
da Devletin Başkanı «..ve bütünlüğü temin
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I eder» diye yer alır. Anayasamızda Cumhurbaş
kanına verilmiş yetkiler çok kısıtlıdır. Bütün
16.000 Çeşitli giderler
4 752 000
'bu
kısıta rağmen halen Cumhurbaşkanı bulu
BAŞKAN — Kabul edenler....
nan
Sayın Cemal Gürsel memlekette demokra
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I
sinin gerçekleşmesi için sarf ettiği gayretler
le hakikaten Türk tarihine hizmetlerinin kar(A/2) Yatırım harcamaları
şılığmdaki değerle geçecektir. 1961 yılında Par
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
lâmentonun açıldığından bugüne kadar geçen
giderleri
1 117 500
bütün sarsıntılar karşısında yeminine sadık
Anayasanın bekçisi, Cumhuriyetin koruyucusu
BAŞKAN — Kabul edenler....
olarak hizmetlerini ifadan hiçbir an geri kal
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mamış, bütün müşkülleri yenmekte kendisine
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
Anayasanm tevdi ettiği yetkileri çerçevesi için
ları ve onarımları
415 000
de gayret sarf etmiş bulunmaktadır ve neticede
BAŞKAN — Kabul edenler....
demokratik sistemin icabı olarak hükümetlerin
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
değişmesinde ve tavzifinde kendisine yine mev-
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du, Anayasa yetkisine göre, en isabetli kararl a n almış ve tatbik etmiş bulunmaktadır. Bu
kıymetli Devlet Başkanımız bâzan beyanlarmda Meclisle karşılaşan beyanlarda bulunmaktadır ki, biz bunun matbuata yanlış aksettiği kanaatindeyiz Demokratik rejimin ve Ana
yasanın icabı hükümranlığın her ne kadar, tef
riki kuva esasına göre teşriî organ, kaza
ve icra diye üçe ayrılmış olmasına rağmen
1961 yılında açılan Meclis, Kurucu Meclis
sıt'atiyle Anayasanın kendisine tevdi ettiği teşriî yetkiye binaen kendisinden çıkan kanun
ların dahi Anayasaya aykırılığını tetkik eaecek Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Kanu
nunu yine Türkiye Büyük Millet Meclisi izhar
etmiş, tedvin etmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulu ve bununla beraber bütün Anayasanın
derpiş ettiği müesseselere vücut veren kanunların müzakere edildiği, kararlaştırıldığı bir
organ Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ge
çen seferki bütçede de görüşürken Fransa
Anayasasında Yüksek Hâkimler
Kuruluna
Başkanlık eder ve Yüksek Hâkimler Kurulu
Cumhurbaşkanının yardımcısıdır, diye bir ne
vi istişari organ da Anayasa ile Fransa'da taay
yün etmiş durumdadır ve dilediği kadar da
istişare erbabını davet edebilir. Bizim Anaya
samızda (bu husus meskut bulunmaktadır. Yalnız, Senatoya kendi -tarafından seçilen, tâyin
edilen 15 kişilik bir kontenjanı vardır, Bu sistemin icabı olarak, bu zevatın bir nevi konsey
ve istişare organı halinde çalışmasının müm
kün olacağına kaaniiz, fakat kâfi görmüyoruz.
Sebebi; kendilerinin teşriî vazifeleri, encümenlerdeki vazifeleri, dolayısiyle, oy istimal etmeleri karşılığında ayriyeten Sayın Cumhurbaşka
nının bir istişare organı halinde tam ve müddehit bir vazife görmelerinin mümkün olmıyacağı kanaatindeyiz. Bu konseye durumları
ancak Parlâmentodaki mesailerinde mümkün
dür. Tarafsız olanlar ve parti adına seçilme
miş olanlardır. Bu itibarla yine gönlüm ister
di ki; bütçeye Sayın Cumhurbaşkanı için böy
le bir imkân tanınsın ve memleket meselele
rinde birliği, bütünlüğü, iktisadi, dış politika
her hususta kendisinin müracaat edebileceği bir
istişari heyet, bir konsey meydana getirildbilsin. Denilebilir ki; kendileri diledikleri mües
sesenin yetkililerini çağırır, konuşur ve danı
şırlar. Bu mümkündür ve fakat diğer bütün
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memleketlerde Amerika'da Fransa'da hattâ Al
manya'da bu kâfi görülmediği içindir ki, ya
Anayasa ile yahut Anayasa dışında böyle bir
takım istişare için imkânlar sağlanmış bulun
maktadır. Bizde bugüne kadar demokrasinin
yerleşmesinde büyük gayret sarf eden, kendi
yetkisine dayanarak çıkardığı af kararları ile
| memleketteki siyasi huzuru, içtimai huzuru
sağlamakta da büyük gayret gösteren Sayın
Cumhurbaşkanımızın bütçesinin kendisine hiz
I met hususunda ve memlekete hayırlı olmasını
parti grupum adma temenni eder, hepinize say
gı] arını sunarım. (Alkışlar)

I
ı
j
i
ı

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanlığının cetvelleri
üzerinde başka görüşmek istiyen var mı?... Yok.
,
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
i
miştir.
( A / l ) Cari harcamalar
B.
11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
,
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
1
j
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
I
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
i
!

Lira
150 000

733 912

147 500

70 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

70 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Transferler
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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C)

Sayıştay

bütçesi :

BAŞKAN — Sayıştay bütçesi üzerinde C. H.
P. Grupu adına Saym Rıza Isıtan, A. P. Grupu
adına Sayın Cahit Ortaç söz almışlardır. Başka
söz alan yoktur.
Buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ RIZA ISI
TAN (Samsun) — Saym Başkan, sayın senatör
ler, Sayıştay, Devlet malları ile Devlet gelir ve
giderlerinin denetlenmesi amacı ile kurulmuş
müstakil hüviyetli bir hesap mahkemesidir.
Tarih boyunca şekli ve genişliği ne olursa ol
sun Devlet vasfını taşıyan her toplulukta para
ve maliye işlerinin düzenlenmesi önplânda dü
şünülen bir konu olmuştur.
Bu yüzden Hazine ve maliye işlerine düzen
veren teşekkül ve müesseselere bunların muraka
besi için alınan tedbirlere tarihin ilk devirlerin
den itibaren raslamak mümkün ise de, malî mu
rakabenin müstakil hüviyetli, devamlı teşkilâta
bağlanması, ancak 17 nci Yüzyılın başlarında
Avrupa devletlerinde mümkün olabilmiştir.
Memleketimize gelince :
Tanzimata kadar böyle bir müessesenin lüzum
ve ehemmiyeti anlaşılamamış, Devlet maliyesi
şeriat ve daha önce gelmiş ve geçmiş Türk ve İs
lâm devletlerindeki teamül usullere göre idare
olunmuştur.
Tanzimatçılar Devlet hayatında maliyenin
münakaşa edilmez önemini ve bunun denetlemesi
lüzumunu kavramış olduklarından ilk önce mali
ye nezareti bünyesinde Malî Muhasebe Meclisi,
Malî Islahat Meclisi, Malî îşler Şûrası adları ile
bir kısım müesseseler kurmuşlar, maliyeye düzen
vermeye çalışmışlardır.
Divanı Muhasebat ismi memleketimizde ilk
olarak 1281 tarihli Divanı Muhasebat Nizamna
mesi ile kurulan teşekküle verilmiştir. Bu heyet
bir başkan, 12 üye 2 başkâtip ve muhasebe mü
meyyizi ve 2 başkâtip muavininden
meydana
gelmekte ve 2 daire halinde çalışmakta idi.
Dairelerden birisi Maliye Dairesi olup Dev
letin bütün hesaplarını malî yılın bitiminden
sonra inceleyip karara bağlar, diğeri ise Muha
keme Dairesi olup, aşar ve diğer vergi ve resim
lerin tahsili taahhüdünü üzerine almış olanlar
la, Hazine arasında çıkacak ihtilâfları muhake
me eder ve kesin olarak karara bağlardı.
Divanın başkan ve üyeleri irade ile tâyin edi
lir ve hiçbir surette azlolunmazlardı.
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1293 Anayasası malî konularda ve Divanı
Muhasebat hakkında yeni hükümler getirdi ve
Divanı bir Anayasa müessesesi olarak tescil ve
takviye etti.
Adı geçen Anayasanın 105 nci maddesi, «Dev
let gelirlerinin tahsil ve sarfına memur olanla
rın hesaplarını tetkik ve dairelerden tanzim olu
nan yıllık muhasebeleri inceliyerek tasdik, dür
şüncelerini her sene hususi bir takrir ile mebus
lar meclisine arz eylemek üzere bir Divanı Mu
hasebat teşkil olunacaktır. Bu divan her 3 ayda
bir kere malî durumu Vekiller Heyeti vasıtası
ile Padişaha arz eder.» demekte, 106 nci mad
desi üye adedini 12 olarak tesbit etmekte ve ira
de ile tâyin olunacaklarını bildirmekte, 107 nci
maddesi de Divan üyelerinin vasıf, vazife, yetki
ve özlük işlerinin bir nizamname ile tesbit. olu
nacağını ifade etmekte idi.
Anayasanın bu hükümlerine dayanılarak 1295
yılında «Divanı Muhasebat teşkilât ve vazifele
rine dair kararname» çıkarılmış, 1296 yılında da
Anayasaya dayanan ilk Sayıştay teşkilâtımız ku
rulmuştur.
İkinci Meşrutiyet gerek bütçe ve Muhasebei
Umumiye Tekilâtınm, gerekse Savıştayın kon
trol sisteminin daha esaslı müeyyidelere bağlan
masına lüzum hissetmiş, 1325 yılı Bütçe Kanu
nuna bâzı hükümler eklemek ve 1327 yılında da
«Muhasebei Umumiye Kanunu Muvakkatini» çı
karmak sureti ile Divanı Muhasebatın görev ve
yetkilerini genişletmiştir.
O tarihe kadar ancak geçmiş zaman hesap
ları tetkik edilir bu yüzden birçok emrivakilerle
karşılaşmak mümkün olur iken, sözü geçen ka
nunlarla sarftan önce kontrol ve vize usulü ih
das edilerek emrivakiler önlenmek istenmiştir.
1334 yılında Sayıştayın daire adedi 3 e çıka
rılmış ve merkez giderlerinin icradan önce vize
edilmesi, ta^ra giderlerinin mahallerine gidecek
mümeyyizler vasıtası ile tetkik ettirilmesi ve
Hazinece düzenlenecek kesinhesaplar üzerinde
Divanca da uyjunluk bildirimleri düzenlenmesi
usulleri konmuştur.
Ankara'da kurulan Millî Hükümet malî
raurakc benin lüzum ve ehemmiyetini daha ilk
a ıda kavramış yeni bir Divanı Muhasebat kumluncaya kadar malî kontrol ve murakabe iş
leri Meclisten seçilen üyeler vasıtası ile yürütül
müştür.
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Büyük zaferi mütaakıp 1339 tarihinde Sa
yıştay, 1295 Kararnamesi, ekleri ve tadilleri
ne göre Ankara'da yeniden tesis olunmuş,
ancak Sayıştay Başkan ve üyelerinin Hükümet
çe tâyin edilmesinin mahzurları anlaşıldığından,
24 Kasım 1339 tarihli Kanunla seçim şekli
değiştirilmiştir. Bu kanuna göre Sayıştay bir
birinci başkan, 3 ikinci başkan ve 8 üyeden
kurulu olacak, başkan üyeler dışardan ihtisas
sahipleri arasından Meclis Umumi Heyetince
gizli rey ve salt çoğunlukla seçileceklerdi.
24 . 4 . 1340 tarihli Anayasamız 100 ncü
maddesinde «B. M. M. ne merbut ve Devletin
varidat ve masarif atını Kanunu mahsusuna tev
fikan murakabe ile mükellef bir Divanı Muha
sebat müessestir.» hükmünü vaz'etmiş. 101 nci
madedesi ile de «Divanı Muhasebat umumi mu
tabakat beyannamesini taallûk ettiği Hesabı
Kati Kanununun maliyece B. M. M. ne takdi
mi tarihinden itibaren nihayet 6 ay zarfında
Meclise takdim eder» demiş ve Divanı Muha
sebatın Devletin bünyesinden ayrılmazlığını bir l
defa daha teyideylemiştir.
1927 tarihli Muhasebe! Umumiye Kanunu ve
1934 tarihli Divanı Muhasebat Kanunu bu mü
esseseye yeni yetkiler ve görevler vermiş, daire
adedini de 3 ten 4 e çıkarmış ve Savcılık Mü
essesesini ihdas eylemiştir. 1953 yılında çıkarı
lan 5999 sayılı Kanunla verilen yetkiye ve alı
nan kadrolara dayanılarak, bu tarihten sonra
genel bütçeye dâhil müesseselerle katma bütçeli
dairelerin belediye ve özel idare ve bunlara
bağlı sabit ve döner sermayeli müesseselerin
nakit ve ayniyat hesaplarının mahallerinde in
celenmesine başlanmış ve bu tatbikat bugüne
kadar devam etmiştir.
Sayın arkadaşlar, Sayıştaym memleketimiz
de ilk kuruluşundan bugüne kadar geçen tarihî
tekâmülünü kısaca arz ettikten sonra bugünkü
Anayasamızın Sayıştay hakkındaki hükümleri
ne geçiyorum.
Anayasamızın 127 nci maddesi «Sayıştay ge
nel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve
giderleri ile mallarım T. B. M. M. adma denet
lemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini hük
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme de
netleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir.
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Sayıştaym kuruluşu ve i deyişi ve denetim
usulleri mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri hakları ve hükümleri ve diğer
özlük işleri başkan ve üyelerinin teminatı kanun
da düzenlenir» denmektedir.
Görülüyor ki bugünkü Anayasamızın Sayıştaya verdiği önem ve ödev 1340 Anayasasından
çok daha geniştir. Fakat bu ödev ve yetkileri
ve Sayıştaym başkan ve üyelerinin nitelikleri,
atanmaları ve teminatları hakkında Anayasanın
öngördüğü kanun henüz Meclislerden çıkma
mış, bu yüzden Sayıştay eski mevzuatın dar ve
kifayetsiz kadro ve hükümleri ile çalışma zorunluğunda kalmıştır.
Bugünkü Sayıştay teşkilâtı Devlet bütçesinin
yarım milyona dahi ulaşamadığı 1934 yılnda çı
karılan bir kanun ve dar bir kadro ile çalış
makta bu yüzden eski kanunun verdiği görev
leri bile yerine getirme imkânından mahrum
bulunmaktadır. Nitekim 1964 yılında Sayışta
ym murakabesine tabi 2 495 nakit muhasipliği
ve 2 639 ayniyat muhasipliği mevcudolduğu
halde, bunlardan ancak 1 607 muhasipliğin du
rumu tetkik edilebilmiş, 3 527 muhasiplik mura
kabe edilememiştir. Bu durum sözlerimizin ba
şından beri lüzum ve ehemmiyetini belirtiğimiz
malî murakabenin son yıllardan ne kadar zayıf
k a l d ğ m m açık bir delilidir.
Bu gerilemenin sebepleri arasında Sayıştay
teşkilâtımızın malî teşkilât ve Devlet gelirleri
ile muvazi inkişaf edememiş ve lüzumlu kad
rolardan mahrum kalmış bulunması gibi sebep
lerin mevcudoldu^unu kabul etmekle beraber,
Sayıştay idarecilerinin ellerindeki imkânı dik
kat ve hassasiyetle kullanmamış veya kullanamamış olmasının da bunda etkisi bulundu
ğuna inanıyoruz. Nitekim bu teşkilâta 1964 yı
lında 11 158 011,27 lira ödenek verildiği halde
malî yıl sonuna kadar bunun ancak 9 491 068 li
rası sarf olunmuş, verilen ödeneğin % 14,04 ne
tekabül eden 1 566 943,27 lirası tasarruf olun
muştur.
Y İ içinde birçok kadrolar açık bırakılmış,
bunların hizmetinden faydalanılmamıştır. Bu
ta"a?rufun bir kısmının bütçelerde tasarruf ya
pılması için Hükümetin aldığı kararlara uymak
tan ileri geldiği düşünülse bile verilen ödeneğin
% 14 04 ne baliğ olan bu tasarrufun Hükümet
temennisini çok aşmış olduğu bir gerçektir.
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Kamu müesseseleri için aslolan hizmetin kusursuz ifasıdır. Tasarruf ancak bundan sonra
düşünülebilir.
Sayıştay şimdiye kadar ki tatbikatında şeklî murakabenin üstüne çıkamamıştır. Halbuki
şeklî murakabenin yanında malî tatbikatta görülecek aksaklıkların ve hizmetlerin maliyetlerinin ve verimlilik derecelerinin incelenmesi de
gereklidir.
Sayıştaym ancak bu görevleri yerine getirmekle kendisinden beklenen hizmetleri yapmış
ve lâyık olduğu itibarı bulmuş olacağı kanısındayız.
Mecliste bulunan yeni Sayıştay kanunu tasarısında ehli hibre müessesesinin kabul edilmiş olmasının ve bir kısım illerde daimî murakıplıklar ihdasının düşünülmesi gibi yenilikler memnuniyeti muciptir.
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Sayıştaym birde bina ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Bundan 35 sene kadar önce o günün
ihtiyaçlarına göre yapılmış olan şimdiki binamn hiçbir suretle Sayıştaym ihtiyacına cevap
veremediği ve bunun da hizmetlerin aksamasında büyük mikyasta rolü olduğu bir gerçektir. Hattâ bugünkü binanın yanında bulunan
ve Millî Savunmanın işgalinde olan bina boşaltılıp Sayıştaya verilse bile müessesenin bina ihtiyacı karşılanmış olmıyacak ancak biraz ferahlık
getirecektir. Meclis arsaları üzerinde Sayıştaya ayrılması kararlaştırılmış olan kısmın, biran önce tefriki ile Sayıştay binası projelerinin
tanzimine başlanmasının ve yeni Teşkilât Kanunu ile genişliyecek olan Sayıştay teşkilâtının
çalışma imkânına kavuşturulmasını gerekli bul
maktayız.
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Sayıştay hakkındaki mütalâalarımızı bitirirken messesenin umumiyet arz eden kararlarının
neşri ile, muhasipliklere taminin, birçok hatalann tekerrürünü önlemesi bakımından, faydal
olunacağına inandığımızı ifade etmeyi gerekli
bulmaktayız.
Sayın arkadaşlarım C. H. P. Grupu adına
düşünce ve mütalâalarımızı arz etmiş bulunuyorum. Sözlerimi bititirken 1965 yılı Bütçesi
nin milletimize ve Sayıştayımıza hayırlı olmasini diler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma Sa
yın Cahit Ortaç.
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ADALET PARTlSÎ GRUPU ADINA CAHlT ORTAÇ (Bursa) — Vakit gelmiş 'bulunu
yor efendim.
BAŞKAN — Bu bütçeyi bitireceğiz efen
dim, yarıda ıb:rakamayız artık.
ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA CA
HİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler;
1965 yılı Sayıştay Bütçesinin Yüksek He
yetinizde müzakeresi münasebetiyle bu müesse
senin durumunu kısaca izah etmek üzere grupum adma söz almış bulunuyorum.
Sayıştaym; Hükümetçe hazırlanıp Yasama
Organlarınca fasıl, fas:l tetkik ve kabul edilen
bütçelerin Yürütme Organlarınca uygulanması
nı, Yasama Organları adına murakabe etmek
üzere kuıulmuş bir müessese olduğu malûmduı\
Genel olarak Dünya Devletinde iki tip ku
ruluş sistemi mevcudolup bunlardan birincisi
kıta Avrupası devletleri tarafından kabul olu
nan sistemdir ki; buna umumî olarak «Sayıştay»
rrr
va Hesap Mahkemesi karşılığı (Cour der
Comptes) de denilmektedir.

İkinci sistem Angılosakson Milletlerinde uy
gulanan sistem olup buna da «Kontrol Ofisleri»
idi verilmektedir.
Türkiye'de birinci tipe giıen kıta Avrupa
ı'ntcmi kabul olunmuş, gerek 1924 Teşkilâtı
Esasiye Kanununa istinaden tedvin olunan
•1514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu, gerekse
I 1961 Anayasası ile Sayıştay bu esaslara göre
I :e3İs olunmuştur.
I
Gerçekten mülga 1924 tarihli Teşkilâtı Esa
I
miye Kanununun 109 ncü maddesinde (Büyük
I ıVnict Meclisince bağlı Devletin gelir ve gider
I lerini hususi kanununa göre murakabe ile gö
I revli bir Divanı Muhasebat kurulmuştur.) diye
I yazılı olup Divanı Muhasebatın kuruluşundan
İtibaren uygulanagelen mevzuat ile bu hükme
I \stinaden 1934 senesinde yürürlüğe giren 2514
sayılı Kanun bu müesseseyi bir malî kaza fokI siyonu ifa. etmek üzere düzenlenmiş bulunmak
tadır.
I
2514 sayılı Kanuna göre Sayıştayda halen 4
I daire bulunmakta ve bunlar birer hesap mah
I kemesi olarak hüküm vermekte ve ilâm çıkar
makta ve bu ilâmlar Temviz Genci Kurulunda
| nihai olarak hükme bağlanmakta ve böylece ke-
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sinleşmiş ilâmlar icra ve İflâs Kanununa göre il
gili. mercilerce infaz edilmektedir.
Yeni Anayasamızın 127 nci maddesinde:
«Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin
bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap vo işlemlerini kesin hükme
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
n e t l e n ve hükme bağlama işlerini yapmakla gö
revlidir.
Sayıştay'ın kurulusu, işleyişi, denetim usulle
ri, mensurlarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve
yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük iş
leri, başkan ve üyelerinin teminatı kanunla dü
zenlenir» denemek suretiyle Savıştaym tarihî
gelişimi içinde ifa ettiği yargı fonksiyonu daha
belirli olarak ifade olunmuş ve hususiyle mülga
Anayasada bulunmıvan sorumluların hesap ve
işlemlerini ke<?in hükme bağlar. İbaresinin ilâve
siyle Savıştaym nevi şahsına münhasır bir yargı
organı halinde kurulması öngörülmüştür.
Bu hüküm esasları dairesinde hazırlanıp Sa
yıştay Genel Kurulunca kabul olunan kanun tas
lağı Millet Meclisi İdare Amirlerince Millet Mec
lisi Başkanlığına iki yıl önce sunulmuş bulundu
ğu halde Anayasanın geçici 7 nci maddesi gere
ğince 2 yılda çıkarılması gereken bu teklif halen
Millet Meclisi komisyonlarında bekletilmektedir.
Aşağıda arz edeceğim hususlar göz önüne alı
narak bu teklifin seçimlerden önce kanunlaşma
sında zaruret görülmektedir.
1. Yürürlükte olan kanuna göre Sayıştay
Genel Kurulunun Birinci Başkan, 4 Daire Baş
kanı ve 12 üyeden teşekkül etmesi ieabetmektedir.
Halen bunlardan Birinci Başkanlık ile 1 Da
ire Başkanlığı ve 3 üyelik uzun zamandan beri
açıl: bulunmaktadır. Bu boş yerlere yeni Mecli
sin teşekkül tarzına göre mer'i Sayıştay Kanunu
gereğince seçim yapılamamakta ve bu boş yerlere
baş ve uzman denetçiler arasından vekil tâyini
suretiyle hizmetin yürütülmesine çalışılmaktadır.
Sayıştay Büyük Millet Meclisi adına hizmet
ifa ettiğine göre üyelerinin seçim yoliyle gelmesi
tabiî bulunduğundan vekil üyelerle hizmet görül
mesi bu kurulun fonksiyonu ile bağdaştırılamamakta, Genel Kurul ile Temyiz Kurulu seçilmiş
üyeler yerine tâyin suretiyle gelen vekillerin ek
seriyetiyle karar vermek zorunda kalmaktadır ki,
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bu durumun doğuracağı mahzurlar izahtan vares
tede.
2. 2514 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlü
ğe girdiği 1934 yılında daire adedi bugünkü gi
bi 4 ve Genel Kurul da yine 17 zattan ibaret bu
lunmakta, denetçi adedi 171, Sayıştay muraka
besine tabi muhasiplik adedi 815 ve 1934 yılı ge
nel ve katma bütçe toplamı ise 223 milyon lira
dan ibaret bulunmakta, buna nazaran her denet
çiye bir yılda ortalama 5 sayman hesabı düşmek
te idi.
3656 sayılı Kanunla Daire ve Genel Kurul
üye adedi sabit kalmakla beraber, denetçi adedi
193 e çıkartılmış ve 1953 yılında yürürlüğe gi
ren 5999 savdı Kanun, Sayıştaya totkikatın bir
kısmmm mahallinde yapılması yetkisini vermiş
ve 193 olan denetçi adedini de 78 ilâvesiyle 271 e
vükseltm'st ; r. 1953 yılından beri kadrolarda hiç
bir artış ol midimi halde saymanlık adedi 1934 yı
lına göre 7 misli artarak 5 440 a baliğ olmuştur.
Bütçe rakamı ise yine avnı yıla rföre 80 mislin
den f-^la artarak 16,2 milyara yükselmiş bulun
maktadır.
Bu sonullara göre 1934 yılında bir denetçiye
ünite olarak 5 savman hesabı düşerken 1965 yılın
da 20 savman hesabı icabet etmektedir. Her say
manlık hesabının iş hacmmda da bütçe rakamının
artışı ile orantılı olarak çoğalacağı tabiîdir.
Savıstnv bu is hacmina göre halihazır kadro
sundan 84 denetçiyi merkezde ifası şart olan va
zifelerde çalıştırmakta geri kalan 187 denetçi de
tam randımanla çalıştırılmak ve mahallî tetkikin
sağladığı kolaylık ve süratten de istifade edilmek
suretiyle 5 440 sayman hesabından ancak 3 te
1 ini intacedebilmektedir.
Yukarıda arz edilen 5 440 sayman hesabının
incelenmesi için 161 577 iş gününe ve 1 denetçi
yılda âzami 250 gün çalışabileceğine göre Sayıştaym diğer görevlerinde çalışanlar dışında 646
denetçiye ihtiyacı bulunmaktadır. Oysa ki, bu iş
için ancak 187 denetçi ayrılabilmektedir.
Mâruz kadro kifayetsizliği karşısında Sayıştayca evvelemirde Anayasanın âmir hükmünü ye
rine getirebilmek gayesiyle tercihan kesin hesap
larla ilgili olan saymanlıkların tetkikatı yapıl
makta, geri kalan imkân nisbetinde de ayniyat,
belediye ve özel idare hesaplarının tetkiki ciheti
ne gidilmektedir.
Bu suretle mesainin kesin hesap uygunluk bil
dirimlerine taallûk eden kısımlara teksif edilme-
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sine rağmen uygunluk bildirimleri Anayasaca
tesbit olunan süre içerisinde Büyük Millet Mecli
sine sunulmaktadır.

(A/l) Cari harcamalar
B.
Lira
12.000 Personel giderleri
9 953 625
BAŞKAN — Kabul edenler...
Diğer taraftan sayman hesabının halen mev
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
cut 4 daireye tevziinde her daireye 203 hesap
13.000 Yönetim giderleri
769 000
düştüğü halde 5 440 ı bulan sayman hesabının
BAŞKAN — Kabul edenler...
4 daireye taksimi halinde bu adedin 1 360 a yük
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
seldiği görülür ki, her hesabı 'ayrı ayrı muhakeme
14.000 Hizmet giderleri
8 000
etmek ve karara bağlamak ve ayrıca bu suretle
BAŞKAN — Kabul edenler...
ısdar edilmiş olan ilâmların tanzim ve tebliğini I
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
sağlamak keyfiyetinin yükliyeceği külfet de göz
16.000 Çeşitli giderleri
406 500
den uzak tutulmamak icabeder.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Merkez dairelerinin sarftan önce vizeye tabi
olan muamelâtı da bütçelerin gösterdiği yüksel
(A/2) Yatırım harcamaları
melere muvazi olarak artmakta ve bu bakımdan I 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
da gerek murakıp adedinin artırılması ve gerek
ları ve onarımları
225 000
se yeni daireler teşkili zaruri bir hale gelmiş bu
BAŞKAN — Kabul edenler...
lunmaktadır.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
II - Transferler
35.000 Sosyal transferler
73 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
5 775
BAŞKAN — Kabul edenler...
Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılarımla.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Alkışlar)
Sayıştay bütçesi bitmiştir. Hayırlı olsun.
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları Saat 15.00 te toplanmak üzere oturumu kapa
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- tıyorum.
ler... Kabul edilmiştir.
|
Kapansa saati : 13,20
Yukarıdan beri arz olunan izahattan anlaşıla
cağı üzere Sayıştaym Anayasanın emrettiği gö
revleri lâyıkiyle yapabilmesi için bu müessesenin
kuruluş kanun teklifinin bir an önce kanunlaşa
rak gerekli kadroların ve imkânların sağlanması
âcil bir ihtiyaeolarak kendini göstermektedir.

ÎKÎNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
Ç - Anayasa Mahkemesi bütçesi :
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesi
üzerinde grupları adına, Adalet Partisi Grupu
adına Sayın Ahmet Nusret Tuna, Cumhuriyet
Halk Partisi adına Sayın Kâmil Coşkunoğlu
söz almışlardır.
Buyurun Sayın Coşkunoğlu
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU
ADINA KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) —
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, Sa
yın Hükümet temsilcileri.
1965 yılı Bütçe kanunu münasebetiyle Ana
yasa Mahkemesi ve bütçesi hakkında C. H. P.
Cumhuriyet Senatosu Grupu adına görüşleri
mizi arz etmek için söz almış bulunuyorum.
Anayasa Mahkemesi, 27 Mayıs 1960 İhtilâ
linin getirdiği bir hukikî müessesedir. Anaya
samızla kurulan bu müessese hukuk devletinin
ve hukuk nizamının memleketimizde kuruluşu
nu sağlıyan, insan hak ve hürriyetlerini teca
vüzden masun tutmak, Türk Anayasasının, de
mokratik nizamın ve rejimin teminatı olmak
üzere şerefli yerini almış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar,
Bütçe müzakereleri münasebetiyle bu mü
essesenin işleyiş tarzına, ihtiyaçlarına, Par
lâmentonun müesseseye karşı olan vazifelerine
kısaca değinmek isteriz. Bu mâruzâtım esaslı
noktalara münhasır olacaktır.
Müessesenin değerli şahsiyetleri, Anaya
samıza ve Türk Milletinin kar eklerine uygun
ve güvenine lâyık olarak tam bir liyakat ve ta
rafsızlıkla, siyasi akımlara kapılmaksızın hu
kuk prensipleri dairesinde şerefli görevlerini
yapmaktadırlar. Türk Milleti rejimin teminatı
olan bu kuruluşla haklı olarak İftihar edebilir.
Bu mahkemenin verimli şekilde işliyebil-

mesi için, birtakım tedbirlerin alınması ve ih
tiyaçlarının giderilmesi gerekli bulunmaktadır.
Bunların başında bina ihtiyacı gelmektedir.
Her bütçede ve her vesile ile tekrarlanan bu
konunun Hükümetçe ele alınması müessesenin
verimli olarak çalışmasını sağladığı nisbette,
Hazinenin de menfaatini sağlıyacaktır. Bu mü
nasebetle Adalet Bakanlığını ilgilendiren bina
konusunun diğer kısımlarına da değinmek fay
dalı olacaktır.
Anayasa Mahkemesi için yılda 330 bin lira
kira ödendiği gibi Yüksek Hâkimler Kurulu,
Başsavcılık Teşkilâtı da ayrı, ayrı binalarda
oturmakta bulunduklarından, bu suretle Ada
let Bakanlığı Ankara Adliyesine aidolanlar ha
riç bu üç müessese için yılda 800 bin lira civa
rında kira ödemektedir. Halbuki Yargıtay bi
nası önünde ve mülkiyeti Hazineye aidolan ar
saya yapılacak bir bina ve Yargıtay binasına
eklenecek katlarla, üç, dört senelik kira bedeli
karşılığı bir masrafla Adalet Bakanlığını ve
Hazineyi kira ödemekten kurtarmak mümkün
olduğu gibi, iş bakımından da birbirleriyle il
gili olan bu müesseseleri bir arada toplamak
ve görevlerini verimli şekilde yapma imkânını
sağlamak kabil olacaktır.
Sayın Adalet Bakanımız, Bakanlık görevi
ni almadan evvel Bütçe Komisyonu üyesi ola
rak, bu konular üzerinde önemle durmakta,
tenkid ve görüşleriyle bunların tahakkukunu
isabetle istemekte idiler. Kendilerinin bu ko
nuları halen ele almak yetkisine sahip bulun
maları itibariyle bütçede bu hususları dikkate
almaları ve bir tahsisat koymaları gerekirdi.
Bu suretle vazife görüşlerindeki anlayış ve isa
bete bir misal vermiş olurlardı.
Muhterem senatörler.
Anayasamızın kabul ettiği, Danıştay, Yar
gıtay gibi yüksek yargı organlarında görev
alanların iki yılda bir derecelerinin yükselmesi
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esası kabul edildiği halde Anayasa Mahkemesi
üye ve raportörlerinin derecelerinin yükselme
si üç senede bir mümkün olmaktadır. Adalet Ba
kanlığının bu ayrılığı da gidermesi lâzım ve za
ruri olduğu kanaatindeyiz.
Değerli arkadaşlarım, bu konuşmam münase
betiyle diğer bir mühim noktaya, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin seçimi konusuna değinmek is
tiyorum.
Anayasamızın 145 nci maddesine göre 'bu ku
rulun üyeleri çeşitli kaynaklardan seçim sure
tiyle gelmektedirler. Bu sebeple Anayasamıza
göre bu müesseseye Cumhuriyet Senatosundan
da üye seçilmektedir. Seçilen bu üyeliklerde
vukubulacak açılmalara yine Yüksek Senato
üye seçmektedir.
Anyasa Mahkemesinde Yüksek Senatoca se
çilmiş olan bir üyelik açılmış ve fakat yerine
bir seneyi aşan zamandan beri gerekli seçim
yapılamamış ve yetersayı sağlanamamıştır.
Olayları açık olarak millet önünde
ifade
etmek, üzerimizde bulunan kutsal ve şerefli
görevin sonucudur. Bu mahkemeye, seçilecek
sayın üyenin uzaktan veya yakından
siyasi
bir akıma karışmamış bu bakımdan müesseseye
karşı en küçük bir güvensizlik duygusu vermiyecek şahsiyetlerden olması hususunda bir ay
rılığımız bulunmamak gerekir. Hal böyle iken
Yüksek Senatonun bir seneyi aşan zamandan
beri bu seçimi yapamamış olması, millet nazarındaki vazife anlayışını zedeliyeceği ve güve
ni sarsacağı endişesini duymaktayız. Burada
olayın nedenlerinin tafsilâtına girmek istemi
yoruz. Şimdilik bu hususta yalnız Yüksek Se
natonun büyük kanadını teşkil eden siyasi par
timizin anlayışlı hareket etmesini rica etmekle
yetiniyorum.
Anayasanın bize yüklediği görevi Parlâ
mentonun bir kanadı olarak yapamazsak mille
te karşı yüklendiğimiz diğer görevleri ve mil
leti temsilen yapacağımız işleri başarmakta
büyük güçlük çekeriz. Evvelâ biz, vazifemizi
yapmak hususunda emniyet telkin etmek ve
başarılı örnekler vermek zorundayız. Bu da
bizim millete ve müesseseye karşı olan ve yeri
ne getirilmesi gereken vazifemizdir.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
memize ait bütçenin müesseseye ve millete ha
yırlı olmasını diler hepinizi C. H. P. Grupu
ıdma saygiyle selâmlarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Ah
met Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başbakan
lık bütçesinde konuşacağım.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Ahmet Nusret Tuna.
A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET
TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri.
Adalet Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupu
adına Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkındaki
görüşlerimizi arza çalışacağım.
Demokratik nizamı kabul eden ileri devlet
ler, tarih boyunca çeşitli tekâmül safhalarından
sonra, demokratik hukuk devleti merhalesine
ulaşmışlardır. Bir devletin hukuk devleti ola
rak kabul edilebilmesi için :
1. Anayasalını kanunlardan üstün tutul
ması,
2. Devletin bütün tasarruflarının, Anayasa
ve kanunlara uygun olması,
o. Yukardaki iki halin yargı gücü tarafın
dan kontrol edilebilmesi ve kararlarının mut
lak şekilde infazı şarttır.
Anayasamız 2 nci maddesiyle Türkiye Cum
huriyetinin bir hukuk devleti olduğunu, 8 nci
maddesiyle, kanunların Anayasaya muhalif olamıyacağını 114 ncü maddesiyle idarenin hiçbir
eylem ve işleminin yargı denetimi dışında bırakılanııyacağmı, 147 nci maddesiyle kanunların
T. B. M. M. ve İçtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunun Anayasa Mahkemesi tarafından de
netileceğim1 kabul etme suretiyle, demokratik
hukuk devletinin bütün şartlarını tahakkuk et
tirmiştir.
Muhterem arkadaşlarım; bütçesini tetkik et
tiğiniz Anayasa Mahkememiz henüz üç, yıllık
mazisi olan hukuk devleti olma kararımızın ta
biî bir merhalesi, Anayasamızın bekçisi ve de
mokratik nizamımızın teminat müessesesidir.
Anayasamız bu yüksek mahkemeye, kanun
ve içtüzüklerin denetlenmesinden gayrı Yüce
Divan sıfatiyle, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Ku
rulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay
Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçlar
dan dolayı yargılama, siyasi partilerin kapatıl
maları hakkındaki dâvalara bakma, siyasi par
tilerin gelir kaynakları ve giderleri hakkında
verecekleri hesapları inceleme, dokunulmazlığın

100

O. Senatosu B : 77
kaldırılmasına karar verilmesi hallerinde, ilgi
lilerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine ay
kırılık iddiasına dayanan isteklerini karara bağ
lama, Danıştay Başkan ve üyeleriyle, Başkammsözcüsünü, ve kendi asıl ve yedek üyeleri ara
sından uyuşmazlık mahkemesine başkanlık ede
cek üyeyi seçme görev ve yetkilerini de vermiş
tir.
Her biri diğerinden daha ehemmiyetli olan
bu görev ve yetkileri ifa ve icra edecek olan
Anayasa Mahkememiz, giden yıllardaki cari har
camaları nazara alma ve tasarrufa ehemmiyetle
riayet etme suretiyle 2 747 993 lira bütçe tek
lifinde bulunmuş, Karma Bütçe Komisyonunca
bu talep aynen kabul olunarak tasviplerinize
arz olunmuştur.
Anayasa Mahkememiz 1962 yılında 124, 1963
yılında 299, 1964 yılında 77 iptal dâvasını kara
ra bağladığı gibi Yüce Divan sıfatı ile, 1962 yı
lında 4, 1963 yılında 125, 1964 yılında 11 dâva
yı neticelendirmiştir.
1965 yılı sene başı itibariyle 50 iptal dâvası,
mahkeme dosyası elinde derdest bulunmaktadır.
Anayasa Mahkememiz kendi mehabeti ile
kıyaslanamıyacak bir iş hanında kiradadır. Her
yıl tekrarlanan bu tenkidin Hükümetçe nazara
alındığını, ve inşaat hazırlığına başlandığını
memnuniyetle Öğrenmiş bulunuyoruz.
Muhterem arkadaşlar;
Bir müessesenin birkaç satırlık bir kanunla
kurulması mümkündür. Fakat onun vatandaş
vicdanında lâyık olduğu mevkii alması içtihat
ve ananelerinin tebellür etmesine bağlıdır. Ana
yasa Mahkememiz iyi yolda ve tekemmül saf
hasındadır.
Halk Partisi mallarının Hazineye intikali
hakkındaki Kanunun iptal olması ve geriye
doğru bir tatbikatla bu partinin mallarını geri
almasına mukabil, aynı mahiyetteki şahıs or
manlarının bedeli ödenmeden Hazineye intikali
hakkındaki Kanunun iptal edilmesinden doğan
sızlanmalarla, siyasi mahiyet arz eden bâzı ip
tal dâvalarının yıllarca karara bağlanmadığı
hususundaki şikâyetleri, tekemmül safhasının
kaçınılamıyan sonuçları olarak kabul etmek lâ
zımdır.
Anayasa Mahkemesinden istifa eden bir üye
nin yerine, Cumhuriyet Senatomuzun bir seneyi
aşan bir zamandan beri bir üye seçememiş ol
malını üzüntü ile karşılıyoruz.
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1965 yılının, Anayasa Mahkememizin âdil
kararlarına, yeni kararlar eklendiğine şahidolmasmı, bütçenin Yüce Mahkememize ve Türk
Milletine hayırlı olmasını dileriz. (Alkışlar)
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi cetveli
üzerinde başka görüşecek üye?.. Yok. Bölümlere
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/l)' Cari harcamalar
B.
bira
12.000 Personel giderleri
2 206 440
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
493 051
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
44 002
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
4 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I I - Transferler
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
D)

10 522

1

Başbakanlık bütçesi :

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin görüş
mesine geçiyoruz. Başbakanlık bütçesi grup ha
linde, Başkanlık Danışma Kurulunun aldığı ka
rara göre Başbakanlık ve Devlet Bakanlıklarına
bağlı bütün bütçeleri grup halinde görüşmelere
mesnet ittihaz edilmiş ve. programda bu şekilde
tanzim edilerek sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu
bütçe üzerinde görüşmek arzu eden sayın üyeleri
bildiriyorum.
VASFI GERGER (Urfa) — Tapu Genel Mü
dürlüğü için söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, Başbakanlık bütçesi
üzerinde söz vereceğim. Sayın üyeler buraya çık
tıklarında hangi bütçe üzerinde görüşeceklerini
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ifade ederler ve tercih edebilirler. Danışma Ku
rulunun aldığı karara uygun hareket edebilmek
için.
Sayın Yıldız M. B. G. adına, bir dakikanızı
ri-ca edeceğim.
Efendim, Sayın Sarıgöllü A. P. Grupu adı
na, Sayın Demir Y. T. P. topluluğu adına ve
. Sayın Okyayuz, Sayın Alâeddin Çetin, Sayın
Nedim Evliya, Sayın Özerdendi, Sayın Bozcalı,
Sayın Yeşilyurt, Sayın Hilmi Onat, Sayın Türker, Sayın Tevfik ince, Sayın Arı, Sayın înceoğlu, Sayın Akif Eyidoğan, Sayın Zihni Betil, Sa
yın Gerger, Sayın Suphi Batur, Sayın Melen
söz almış bulunmaktadırlar.
Bir kararı tekrar etmekte fayda vardır; ken
di adları adma konuşan Sayın üyelerin onar da
kika grup, topluluk adına konuşan sayın arka
daşlarım 20 şer dakika ile takyidedildiklerine
dair Genel Kurul kararı vardır.
!

Saym Millî Birlik Grupu adına Ahmet Yıl

dız.
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî
Üye) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan Hükü
metin sayın üyeleri, sayın senatörler. Biz grup
adına genel olarak Hükümet politikası ve plân
lama üzerinde görüşlerimizi sunacağız, konuşma
mızın ilk kısmında Devlet politikasını tümü ile
ilgiliyen, yürütme organının görevlerinin ifa
şekli Hükümetin genel tutumu ve bu kanunlar
da etkisi olan politik olaylarla ve karşılaşılan
sorularla bunlara çözüm ararken yardımcı ola
cağına inandığımız görüşlerimizi sunacağız.
Yeni Anayasamızın sosyal hukuk devleti ve
öngördüğü gelişmelerin gerçekleştirmeyi amaç
güttükleri toplumsal düzenin dayandığı felsefe
açısından konuyu ele alacağız. Gerçekten ikinci
Cumhuriyet Türkiye'sinde kuvvetler ayrılığı,
kuvvetler arası denge yürütme erkinin yetkileri
ve sınırlananları ile rejimin temel kurumları yö
nünden henüz gerekli bir görüş ve anlayış birli
ğine varılamadığı için konuya belirttiğimiz açı
dan eğilmenin önemi büyüktür.
'Sayın senatörler, Hükümetimizin çözüm bul
maya çalıştığı çok önemli iç, ve dış olaylar kar
şısında her türlü politik eğilimler dışında Dev
let sorumluluğunun gereklerini yapabilmesi için
ona tam bir destek sağlamanın önemine inan
mış olan grupumuz bâzı politik olayları da yük
sek takdirlerinize sunmayı bir ödev saymakta
dır.
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Hangi parti veya gruptan kurulursa kurul
sun hükümetler, Türk ulusunun ve dolayısiyle
hepimizin
hükümetleri olarak, benimsemeleri
toplumsal izlemlcrin ifadeleri haline gelen so
rumlara kamu yaranın her şeyden üstün tutan
bir anlayışla yönetmeleri temel koşuludur.
Hükümetle yasama organları arasındaki ili
şikleri de, partilerarası politik yarışma, ya da
çekişme özlemlerinden tamamen ayrı olarak
düşünmek gerektiği inancındayız. Görüşleri
mizi bu inancın ışığı altında sunacağız. 4 ncü
Karma Hükümet kendine özgü bir özellik taşı
maktadır.
Tecrübe ile ve uzlaştırıcı mizacı ile ihti
lâf yaratmaktan kaçınmaya özel bir dikkat sarf
eden Sayın Başbakanın güçlüklerini takdir et
mekle 'beraber, genel sorunlarla ilişkin görüş
lerimizi ve düzeltilmesini arzuladığımız bâzı
yadırganan olaylara da değinmek sorumlulu
ğunu duymaktayız. Hükümetin içinde bulundu
ğu durum bâzı temel sorumlarda yönetme gö
revinin etkinliğini uzatmakta karar serbesti
sini sınırlamakta ve uzlaştırıcı çabalara büyük
gereksinme duyulacak niteliktedir. Bu konu
lardan biri elbette liderler komitesidir. Lider
lerden kurulu bir aııgan halindeki komitenin
bağlayıcı olmadığı söylenmesine rağmen yürüt
me erkini dıştan ve sorumluluğunu da paylaşma
dan e t k'il iyen durumu çok yardırgadığımızı
başlangıçtan beri ifade ettik. Bu komitenin be
lirti iğimiz büyük sakıncalarına tanık olmadan
varlığım duyurmıyacak ve sadece parti li
derleriyle Hükümet Başkanının yapması olağan
olan toplantılar dışında hiçbir fonksiyonu ol
mamasını temenni ederiz. Aksi halde çağdaş
demokrasilerin önem verdiği kuvvetler ayrılığı
ilkesini çelişiksiz uygulama çabaları yanında bir
de sorumlu yürütme organı ile sorumsuz ku
rumların kaynağını hiçbir yasadan almıyan
müdahalelerinden doğacak ve bir Anayasa dışı
veya bu Anayasa üstü organla Hükümetin ça
tışmalarına çözüm arama derdi gibi gereksiz bir
sorun, yaratılmış olur.
Devlet yönetiminde sürelik ilkesi ve sosyal
hukuk Devletine yaraşan plânlı ekonomik poli
tikanın bütün partilerce benimsenmesinin bir
belgesi saydığımız protokelde ortaklaşa kabul
edilen görüşleri umutlu bir gelişmenin ifadesi
olarak karşıladık.
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Fakat hoşnutluğumuzu gölgeliyen beyanlar
gecikı. len yapıldı. Bu protokolü bir zorum
la! uğun ifadesi sayan ve onunla bağlı kalmmıyacağım açıkiıyan beyanların ertelenmesinin
ve özür bulma çabalarının bir kez daha be
lirmemesini temenni ederiz. İktidarın devri tes
limine girişildiği andan baş'lıyarak Devlet or
ganları ve görevlileri aleyhinde açılan suçlama
kampanyasının üzüntüleri büyük olmuştur.
Gerçekten Devlet gücünün emanet edebil
diği kimselerin Devlet kurumlarını ve sorum
lularını titizlikle koruması beklenirken bunlara
yönelen suçlamalara da öncülük etmeleri ve hele
emrindekiler aleyhinde soruşuz kişilerin giriş
tikleri itibar sarsıcı hareketlere katılmalarının
kötü bir alışkanlık yaratmasından büyük kaygı
duyuyoruz.
Her şikâyete muhatabolması gereken Hükü
met şikâyetçi durumunda bulunamaz. Yetki
lerini kullanır ve gördüklerini yapar.
Bu arada sıksık basma yansıyan bâzı Hü
kümet beyanlarının yarattığı huzursuzluğa da
değinmek isteriz.
Komisyonlar kuruyoruz. «Ay sonuna kadar
tasfiyeleri
bitireceğiz» gibi beyanlar ve her
partiden bakanlardan kurulu kurullarla yöne
timin üst kademesinde bulunanlarda değişik
lik yapılacağı haberleri ve bunları doğrulıyan
resmî sözler çok ilginçtir. Böyle bir tutumu
Hükümet etme ciddiyeti ile bağdaştırmanın güç
lüğü yanında yaratmakta olduğu huzursuzluğu
da çok sakıncalı görmekteyiz.
Bu genel tutumla -ilgili olay ve tutumlara
değindikten sonra Hükümetin başarısına et
kisi olacağına inandığımız bâzı önemli konu
lara ve politik gerçeklerimize de işaret etmek
isteriz.
Sayın arkadaşlar,
İçerde ivedi çözüm bekliyen birçok sorun
larla uğraştığımız sırada dış politik güçlük
lerimizin de çok artığı bir dönemdeyiz.
Bu durumun bizim kuşakların tarihsel so
rumluluğunu artırdığı bilinci içinde sorum
larımıza yönelmeliyiz. Bugün Türk Devleti
topyekûn itibarın yaşantısına yöneltilen dış teh
likelerle karşı karşıyadır.
Dış politikada karşılaştığımız bu durumdan
uğrayacağımız her hangi bir itibar sarsıntısınm dalıa başka bâzı iştihalan da kabartabile- J
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ceğini düşünmek zorundayız. Bu durumda tam
bir iç dayanışma ve güçbirliğine olan ihtiya
cımız karşısında dış politikadaki sorunlarımı
zın politikada oy kaygısiyle tartışılmamasını
çok temenni ederiz. İktidar ve muhalefetin bu
konulardaki beyanlarını çok olumlu karşılamak
tayız. Bu dış durumun ışığı altında iç sorum
larımıza yöneldiğimiz zaman daha dikkatli dav
ranmamızın gerektiği kolayca anlaşılır. Fakat
Bunda zaten üzüntülü bâzı belirtilere tanık
olmaktayız. Önemli yerler işgal eden bâzı po
litikacılarımızın politik yaşantı ile akseden me
seleye gölge düşürücü tutumdan bir türlü sıyrılamayışlarmın etkileri kötü olmaktadır, re
jime ve kurallara beslenen güveni sarsmakta
dır.
Yurdun temel sorumlarına çare bulmada
bir düşün yarışması yerine Devlet, yaşantısın
da hiçbir önemi olmıyan küçücük dâvalar yü
zünden Hükümet programlarına kadar götü
rülen bu tip tutumların bundan sonra hiç, ol
mazsa sürtünmem esini temenni ediyoruz.
Sayın Senatörler, bunca büyük konuları
mız çözüm beklerken Hükümetin meşgul ol
maya zorlandığım gördüğümüz bâzı önemli ko
nuları ayrıntılı şekilde sayıp dökmeyi genel
olarak Türk hükümetlerinin saygı duyulması
gereken durumlariyle bağdaştıramadığımız için
bu konudaki sözlerimizde bu kadarla yetiniyo
ruz^
Bugün Türkiye'de, belirgin halde genel bir
politik yumuşama ve uygarca gelişmeye yönelmiş
kanısını veren bir ortam içindeyiz. Evvelâ bunu
takdirle karşılıyoruz. İktidar devrinin bunu ya
ratmasındaki etkilerini daima tarihimiz iyiyle
anacağına işaret etmek istiyoruz.
Muhalefette iken söylenenlerle, iktidara geçtik
ten sonra söylenenler arasında iyileşmeye ve Dev
let sorumluluğunu kavramaya yönelme bakımın
dan umutlu bir gelişme içindeyiz, örneğin, Sa
yın Maliye Bakanının servet beyanını ve vergile
rin ilânı hakkındaki sözlerini fikirlerde bir ev
rim sayacak kadar gelişme sayıyoruz.
Her ne kadar uyutulmak tehlikesini henüz atlatamamışsa da toprak reformunu benimsiyen be
yanların sık sık tekrar edilmesi hicolmazsa bir
teselliden bizi yoksun bırakmıyor.
Sosyalizasyon deyiminden büyük allerji duyulduğu dönemden Sayın Sağlık Bakanının «Sos-

— 103 —

C. Senatosu B : 77
yalizasyondan başka çare yoktur.» sözlerini duya- I
bildiğimiz bir evreye ulaşmak çok övünülecek bir
gelişmedir.
Komünizm ile damgalanan birçok tedbir ve
görüşlerin komünizmin panzehiri olduklarının
anlaşılmasına yönelen bu gelişmeden kıvanç duy
maktayız. Milletin, artık hatırlamaktan bile iç |
ezikliği duyduğu geçmişteki gibi sosyal çelişme
lerin girdabına düşşenlere alkış tutmadığı ve bu
tip oyunların üstüne çıkan bir siyasal yaşantı
içinde sosyal Devleti gerçekleştirme öyküsünün j
yakın bir benimsenişe ulaştığı görülmektedir. Re- I
jim bakımından en önemli saydığımız bir gelişme
de Devlet kurumlarının demokrasilerdeki gücünü I
ve özel hususların neliğini kavrayışta kaybetti- I
ğimiz ilerlemedir, bu bakımdan TRT macerasının
siyasal yaşantımızda olumlu sonuçlar yaratan I
bir olay olarak daima hatırlanacağı inancındayız. I
Bu suretle özerk kurum nedir? özerklikle Hü- I
kümet müdahalesi birbirini iten kavramlar oldu
ğu deneyle öğrenilmiş oldu. Bu ve diğer bâzı
olaylar Anayasamızın temel felsefesi yaşama,
yürütme ve yönetiminin birbirlerine olan ilişkile
ri ile karşılıklı yetkileri ve rejimin ananiteliklc- 1
ri bakımından yaptıkları hizmeti büyük sayıyo
ruz.
Sonuç olarak Hükümet kanatlarından gelen
ve olumsuz etkiler yaratan davranışların düze- I
leceği, dayanaksız iddiaların Türk toplumunda
etkisiz kalacağı gibi umudu bu gelişmelerin ya
rattığı iyimserlik içinde, büyük güçlüklerin üs
tünden gelme zorunluluğu altında bulunan Hü
kümetin bütün olumlu çabalarını desteklemede
güc birliği yapılmasının önemi bugün her zaman
dan da daha büyüktür.
Şimdi plânlama hakkındaki
fikirlerimizi
sunacağız.
Geçmiş acı deneylerin ve bilim dışı görüş
lerden kaynağını alarak Devlet gücünün bo
şuna harcanması ile sonuçlanan talihsiz politi
kalara son vermenin kurumsal bir ifadesi olan
D P T nin durumunu genişçe bir çerçeve için
de ele almak gerektiği inancındayız.
j
Doğrudan hedef alınamıyaeak ölçüde toplu- }
mun malı haline gelen D P T
amaçları ve j
bunları gerçekleştirme olanaklarını sağlama ba- '
kımmdan inatlı direnmeler karşısında olduğu :
bir gerçektir. Devlet yönetimini tümü ile etki- '
liyecek görev ve sorumluluklarla yükümlü olan
bu teşkilâtın yetkileri çok sınırlıdır. Bu sınır-
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lı yetkileri bile çok görenlere raslanmaktadır.
Mercekten yaşama yürütme ve yönetim organ
ları ile tartışmalara girişmesi kaçınılmaz olan
ve bütün bu kurumları etkiliyen bâzı güçlü
özel çıkarların da hedefi olmasına rağmen
mensuplarının tümü Devlet memurluğunun
verdiği zayıf bir statü içinde bulunduğu bir
gerçektir. Yurdumuzun plânlı kalkınmasını^
kurumsal sorumluluğu ve görevi yönünden te
mel örgütümüz olduğu halde karar yetkisi
ve uygulama gücü yoktur. Ama işlerin tümün
den de sorumlu tutulmaktadır.
Türkiye'de aydınlar arasındaki ekip çalış
malarının en iyi örneğini veren plâncılarımız
İsrarla belirttikleri görüşlerinde daima 'haklı
çıkmıştır. O görüşlere karşı direnen ve hattâ bu
yüzden onlara en fazla lekeleri sürmeden dahi
çekinmiyenlerde ise her hangi bir uyanış gö
remiyoruz. Bayatlamış ekonomik düşünceleri!
saplananlar bile bu uğurda bu çocuklar mı, bi
zim plânlamamızı yapacak? Diye küçümseme
lerine devam etmektedirler.
Yurdun bütün gerçeklerini gün ışığına -çı
kararak bilimsel çözümler gösterdiği için iliş
kimiz olan bütün yabancıların örgütleri bu
olursa kurumun değerini vererek, Ibaşarısmı
desteklemek sanırızki Hükümetin başlıca ödevlerindendir.
Bu konuda toplumsal ve kişisel alışkanlık
larımızııı sayı ve nitelik bakımından yeter ele
man bulunmayış ve plânsız ekonomik kalkın
ma iddiasında olanların felsefe iflâsından duy
dukları kaygının etkileri ile başarısını engelliyen büyük handikaplar hâlâ vardır. Plânm
öngördüğü amaçlara ulaştıracak olanakları sağ
lamaktaki güçlükler de durumu bir kat daha
ağırlaştırır. Bu olumsuz etkinler zaman zaman
Hükümetleri de etkiliyor. Bunun sonucu (olarak
sözü ve fikri önemsiz bir Devlet dairesi hali
ne gelmesi başlıca kaygımızdır. D P T nin
bir vize dairesi haline getirilmesi çok yazık
olur. Plânsız ekonomik politikayı açıktan savunmıyan fakat plân felsefesine karşı psiko
lojik bir dürtümün etkisinden de fcurtulamıyan bir direnişin karşısında bulunulduğunu
Hükümetin takdirlerine sunmak isteriz.
Bu türlü bilinç altı dürtüler kendilerinden
hiç umulmıyan kimselere bile hazan insanı
yadırgatacak sözler söyletiyor.
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1964 yılı kalkınma hızını belirten rakamla
rın türlü ağızlardan söylenişini duyanlar hay
retler iyinde kalır. Aynı memlekette ve aynı konu
hakkında konuşuluyor.
Plânlama baş danışmanı tanınmış bilgin, ta
rım sektörünü dışarda bırakarak kalkınma hı
zını % 6,2 yetkili organlar (/c 4,3, politikacılar
ise % 3 ten % 5 e kadar değişen rakamlarda
direniyorlar. Son kesin rakamlar bile bu tar
tışmayı sona erdiremedi. Sanki uzaydaki bi
linmez bir ilişkinin belirtileri değerlendirili
yor. Bunda bile Kus - Amerikan bilginleri 'bile
bu ölçüde bir zıtlaşmaya düşmüyorlar. Ayrıca
istatistik bilgilerimizin doğruluk derecesi Dev
let dairelerimizin verdikleri bilgilerde kullan
dıkları kıstaslar ve diğer bütün etkenlerin he
sabını sadece 1) P T den sormak elbette insaf
ve sağ duygu ile bağdaşamaz Ibütün bunlara
rağmen bu alanda ulaştığımız gelişmeleri ümit
verici olarak •karşılıyoruz.
Kalkınmamızın en başarılı yöntemini ve bu
nu sağlıyacak olanakların bulunmasını isabetle
ortaya koyacağına inandığımız plânlı politika
nın gidişine etkisi olacak görüşlerimizi de özetle
sunmak isteriz.
BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakikanız kal
mıştır.
AHMET YILDIZ
(Devamla) — Müsaade
ederseniz beş dakika daha devanı edeyim.
BAŞKAN —• Efendim Heyeti Umumiyenin
aldığı kararı değiştirmek mümkün değildir. He
yeti Umumiye her şeye hâkimdir. Buyurun efen
dim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Demokra
tik düzen içinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın
plânlı şekilde yürütülmesi görüşü yaygın halde
paylaşıldığı bir çağda bu tip politikayı aşırı eği
limlerin bir gereği sayan davranışlara karşı bil
hassa politikacıların tutumunda bir iyileşme te
menni ederiz.
Plânlı politikanın yürütülmesinde girişim ve
ya karışım yaratacak teşkilâtlardan kaçınılması
nın önemini özellikle belirtmek isteriz.
İçerde ve dışarda kendilerine düşecek yüküm
lerin artmaması için kalkınma hızına'indirilmek
istenen çabaların da karşısındayız.
Dış yardım güçlüğü kalkındırma hızını in
dirme ve bunun sonucu da yatırım seviyesinin
de düşürülmesi ile birlikte yatırımları daha az
döviz istiyon olanlara kaydırma eğilimleri var-
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dır. Böyle bir yola sapma dış kaynaklara bağlı
kalma süremizi çok artıracağı gibi uyanan umut
ları da gölgeler.
Plânın ekonomik ve sosyal hedefleriyle bun
ları gerçekleştirecek politikalar elbette hükümet
işidir. Teknisyenler plân ve yıllık programları
buna göre yapar. Bugün açıklandığına tanık ol
duğumuz bâzı görüşler saygı yaratmaktadır.
özel teşebbüse öncelik veren bir karma eko
nomi deyiminin altında neler yattığını ve nasıl
uygulanacağını bilmiyoruz ama bir yılda bütün
Türk özel teşebbüsünün sanayi alanında yaptığı
yatırımlar orta büyüklükte bir yalbancı firma
nın yaptığından daha az olduğunu düşünürsek
1963 yılında tümü 35 - 40 milyon doları geçmiyen bir sanayi yatırımı ile Türkiye'nin nasıl kal
kınacağını düşününce insan her halde fazla ümitvar olamıyor.
Böyle bir yanlış ekonomik politikanın yüzün
den bugünkü çıkmaza sürüklendiğimizi hatırla
mak gerekir.
Plân hedeflerini gerçekleştirecek tedbirleri
almada biraz daha cesur olmalıdır kanaatinde
yiz.
BAŞKAN —• Sayın Yıldız, bağlamanızı rica
edeceğim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Konuşma
mın bu konudaki büyük kısmı geride kaldı. Ama
Sayın Başkanın uyarmalarına uyarak ben de bağlıyayım. (Uzasın, bitirsin, oya oya, sesleri)
BAŞKAN — Efendim, bu, teamül olur. Yal
nız bu bütçe üzerinde konuşmak istiyen arka
daşlarımızın adedi 19 dur. (Gruplar adına ko
nuşulur, sesleri)
AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben de bu
nu şöyle anlamıştım...
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar takrir verir
lerse tekrar Heyeti Umumiyeye .arz ederiz. Efen
dim, buyurun devam. edin. Vakit kaybetmiyelim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yalnız 7 - 8
daire için değil bütünü için hazırladım. Talbiî
biraz uzundu. Bir kısmını da atladım ama usul
ile bağlıyız. îzin verirseniz şimdi bağlıyayım,
eğer fırsat verilirse ayrıca şansım adına konu
şurum.
Sonuç olarak; kalkınmamızda başarılı hizmet
lerine tanık olduğumuz D. P. T. nin köklü ted
birlerin alınmasında etkili olabilecek fonksiyonu-
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na yöneltilecek politik baskılar sonunda sustu- I nılması da gerekir. Hedeflerin tesbiti, siyasi
rulmuş ya da yetersiz hale gelerek sorumlu ted
mahiyet taşıyan bir fonksiyondur. Fakat he
birlerin alınmasında hükümetlerin güçlü bir
defleri tesbit eden siyasi heyete, yapacağı ter
desteğinden yoksun kalmamasına çok önem veril
cihle!- bakımından, teknik bir heyetin yardım
melidir. Hükümet için çok değerli bir destekten
etmesi de lâzımdır. Program ise, bir plânın ger
yararlanma sayesindedir ki, köklü tedbirlerin
çekleştirilmesi için, kullanılacak imkân ve va
topluma benimsetilmesi ancak mümkün olur.
sıtaların, zaman faktörünün de göz önünde bu
Alınacak tedbirin teşkilât mensuplarından daha
lundurulması suretiyle böl (inebileceği parçalar
çok politik kadrolarla ilgili olduğundan Hükü
dır. Program teknik bir iştir ve bu işin, plânın
metin ve Yüce Senatonun takdirlerine sunduğu
hedefleri ile bu hedeflere ulaşma imkân ve va
muz görüşlerin toplumsal sorumlarımızın çözü
sıtalarım iyice bilen mütehassıslar tarafından
müne yardımcı olacağı ümidindeyiz. Hepinizi
yapılması gerekir. İşte bu zaruretleri önemle
saygıyle selâmlarım. (Alkışlar)
göz önünde bulundurduğu içindir ki, Anayasa
BAŞKAN — C. ET. P. Grupu adına Sayın
mızın 41 nci maddesi, kalkınma plânının yapıl
Zihni Betil.
ması işini Devlet içinde bir veya birkaç organ
C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNÎ BETİL
bırakmamış, bizzat Devletin ödevleri arasında
(Tokat) — Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
göstermiştir ve 129 ncu maddesinde de (Kalkın
kanı, sayın üyeleri, Cumhuriyet
Senatosu
ma plâna göre gerçekleştirilir ve bütünlüğü bo
C. H. P. Grupunun, 1965 malî yılı Bütçe ka
zulamaz) demiştir. Plân yapmak güç, plânı uy
nunu tasarısının Devlet Plânlama Teşkilâtı ile
gulamak daha da güç. bir iştir. Bu güçlüğün ye
ilgili kısmına ait görüşünü arz etmek üzere hu
nilmesi için, hazırlığın gerçek tesbitlere daya
zurunuza gelmiş bulunuyorum.
nılarak yapılması, tercihlerde kalkınma hedefi
Muhterem arkadaşlar,
nin isabetle tesbit edilmesi, kaynakların sağ
Bilindiği gibi bizde (Devlet Plânlama. Teş
lam ve yapılacak işleri mutlaka karşılıyacak
kilâtı) ilk defa 5 . 10 . 1960 tarihinde yürür
kifayette olması lâzımdır.
lüğe giren 99 sayılı Kanunla ve Başbakanlığa
Muhterem arkadaşlar,
bağlı olarak kurulmuştur. 99 ve 340 sayılı ka
Bugün memnunlukla diyebiliriz ki, Türkiye'
nunlarla personel temini bakımından takviye
nin plânla kalkınabileceği inancı, geçen kısa za
edilen teşkilât yeni Anayasamızla da bir Ana
manda gerçekten çok geniş ölçüde yapılmış ve
yasa müessesesi olmuştur. Uzun vadeli plânın
yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması I benımsenilmiştir, O kadar ki, dün buna aleyh
tar olduklarını söyliyen ve yazanlar bugün ar
halandaki 77 sayılı Kanun da C.H.P., C.K.M.P.
tık
bu düşüncelerini izhar edemez olmuşlardır.
ve Y.T.P. den müteşekkil 2 nci karma Hükü
met zamanında, Plân hedefleri ve stratejisi de
Bu nokta çok mühimdir. Zira, ilerlemiş millet
C. H. P. ve A. P. den müteşekkil 1 nci Karma
le!, imrendiğimiz seviyeye, plânlama ihtiyacına
Hükümet tarafından 1961 Aralığında kabul
ve plâna bağlılık sayesinde gelmişlerdir. Plân
edilmiştir. 13 . 10 . 1962 tarihinde yürürlüğe
lama ihtiyacına ve plâna bağlı kalmak, özel
girmiştir.
likle bizim gibi geri kalmış milletler için kaçı
nılmaz bir zarurettir. Tarih, bu zarureti göre
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1962 malî yılı
rek memleketimizde Devlet Plânlama Teşkilâtı
Bütçesi hakkında genel mütalâa vermiş, 1962,
nı
kuranları daima takdirle anacaktır. Bunun
1963, 1964 ve 1965 malî yılları bütçeleri ile il
la beraber, 4 ncü Karma Hükümet ortakları,
gili programları yapmıştır.
kabul edilen 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı ve
Sayın arkadaşlar,
onun programları hakkında zaman zaman teBilindiği üzere, plânlama demek, bir mille
redüt izhar etmekten geri kalmamışlardır. Bi
tin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınması için
zim gibi kalkınmasını plâna bağlamış bulunan
ulaşılacak hedefleri ve bu hedeflere ulaşma im
memleketlerde artık bütçe müstakil hüviyetini
kân ve vasıtaların, henüz teşebbüse geçmeden
kaybederek plânın ve onun programlarının uy
önce tesbit etmek demektir. Hedeflere ulaşma
imkân ve vasıtalarının israf sız, daha gerçek de
gulanması vasıtalarından birisi haline geldiğin
yimle, mümkün olduğu kadar az israfil kulla- j den, son derece önem taşıyan bu nokta üzerin-
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Bizim gibi kalkınmasını plâna bağlıyan mem
de, misaller vermek suretiyle, durmakta büyük ]
leketlerde
bütçe plânın ve onun programlarını
fayda görüyoruz.
gerçekleştirme vasıtası olduğu için, Sayın Gür
Savm Ü rgüplü Hükümeti adına, 1965 malî
san'm, 1965 malî yılma aidolup Millet Meclisince
yılı Bütçesini takdim ve izah eden Maliye Ba
reddedilen bütçe hakkındaki sözlerini de hatırlakanı Sayın Gürsan, dün yüksek huzurunuzda bu
maklığımız lâzımdır. Yine A. P. Grupu adına
çok önemli noktaya değinen sorumuza, yine dün
yaptıkları konuşmada, bütçenin daha ilk görünüş
yüksek huzurunuzda kargılık verirken, mensup
te 943 milyon liralık bir açık gösterdiğini her
bulundukları A. P. adına sözcü olarak ileri sür
yıl sonunda 2 milyar liranın üstünde bir açıkla
müş oldukları görüşlere ve yaptıkları tenkidlere
kapanacağını belirtmiş ve aynen (1965 malî yılı
tamamen sahip ve sadık bulunduklarını, fakat
Bütçe tasarısının gelir ve gider tahminleri ger
Hükümetin sadece A. P. den değil daha 3 parti
çeklerin ifadesi olmaktan uzaktır.) hükmüne var
den müteşekkil olduğunu, bu partiler arasında
mışlardır.
Burada, Sayın Gürsan'm 4 ncü Kar
Karma Hükümet teşkili için bir protokol yapıl
ma Hükümet adına takdim ve izah ettikleri ve
mış bulunduğunu, plânın 1965 programının 3 ncü
yüksek huzurunuzda görüşülmekte olan bütçe ile
inönü Hükümeti tarafından kabul edilerek yü
3 ncü inönü Hükümeti tarafından takdim ve
rürlüğe konulmuş olduğunu yeni bütçenin bu
Millet Meclisince reddolunan bütçe arasında esas
programa göre izhar ve biran önce getirilmesi za
lı hiçbir fark olmadığını ve bu ciheti S ay m Gür
ruretiyle karşılaştıkları için yeni bütçeyi bilinen
san'm kabul ettiklerini de unutmamak lâzımdır.
şekliyle getirmeye mecbur kaldıklarını söyledi
ler.
Sayın Gürsan'm bu beyanlariyle dünkü söz
lerini bir arada tahlil ettiğimiz zaman çıkan mâ
Sayın Gürsan'm bu beyanlarını tahlil etmez
na, açıkça şudur:
den önce, plân ve onun programları hakkında ev
Sayın Gürsan, 1 nci 5 Yıllık Plânı hatalı bul
velce ileri sürmüş oldukları ve dün de yüksek
maktadırlar. Bu plânının 1965 yılma ait pro
huzurunuzda sahip ve sadık kaldıklarını tekrarla
dıkları görüşleri kısaca hatırlatmaklığımızda fay
gramını da hatalı bulmaktadırlar. 1965 malî yılı
da vardır.
Bütçesinin gelir tahmininde de 2 milyar lirayı
bulacak kadar fahiş hata bulunduğuna kaanidirSayın Gürsan, 1965 malî yılma aidolup Millet
ler. Ama, ortak Hükümet kurma ihtiyaç ve zaru
Meclisince reddedilen bütçe Millet Meclisinde gö
retiyle, bu inançlarına rağmen hatalı buldukları
rüşülürken plân ve onun programı hakkında
plân ve programı, hatalı ve kifayetsiz buldukları
A. P. Grupu adına konuşmuşlardır. Bu konuşma
bütçe ile gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Bu,
larında aynen şöyle söylemişlerdir:
olamaz sayın arkadaşlar. Bir insan, hangi gö
(. . . .Görülüyor ki, plân tatbikatının muvaf
revde ve hangi şartlar içinde bulunursa bulun
fakiyetini sağlıyacak neticeler tahakkuk ettiril
sun, böyle bir mantıkla iş göremez. Hele o görev
memiştir ve ettirilmiyecektir. Bunun sebep ve
Hükümet görevi olursa, öyle bir mantıkla işe de
amili plânın hazırlanmasında, memleketin sosyal
vamdan doğacak mahzur ve zararların haddi ve
ve iktisadi strüktürüne gereği gibi nüfuz edile
hesabı olamaz.
memesi ve tavsiyelerde çok nazari kalınmış olma
sıdır. Hükümetçe ortaya atılan kalkınma hızının
Değerli arkadaşlarım,
şu veya bu miktarda elde edildiğini ifade eden
Müsaade buyurursanız tahlile devam edece
iddiaların sadece kendi kendini tatmin ve inan
ğim. Sayın Demire! A. P. nin Genel Başkan ve
dırma arzu ve ihtiyacından doğan bir kompleksin
bugünkü Hükümette Başbakan Yardımcısı dırtezahürlerinden başka mahiyet arz etmez. Şu
lar.
halde çare, gerçeklere aykırılığı sabit olmuş ve
Kendilerinin dâhil bulundukları Hükümetin
hatalı yapısı anlaşılmış olan plânın elde elilen
programında, Hükümet tarafından takibedilecek
tecrübelerden de faydalanılarak esaslı bir reviz
iktisadi politikanın karma ekonomi düzenine ve
yona tabi tutulmasıdır. Hatalı tatbikatta ısrar,
plânın kalkınma esasına dayanacağından, yıllık
hem memleketin siyasi ve iktisadi yapısını tahriprogramların uygulanmasında karşılaşılacak güç
beder hem de birçok sebeplerle mevcudolan hu
lüklerin ve aksaklıkların giderilmesi için finans
zursuzlukların artmasına sebep teşkil eder.)
j man ve teşkilât yetersizliği ve koordinasyon yö-
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nünden gerekli tedbirlerin alınacağından söz edil
miştir.
Kendileri, Karma Bütçe Komisyonunda, bir
soruya karşılık olarak plânın partiler üstü bir ko
nu olduğunu, Türkiye'nin mevcut plânlı, cesur
bir deneme yaptığını, plân üzerinde çeşitli fikir
ler olabileceğini, şartlar gerektirirse değişiklik
yapılabileceğini belirttikten sonra, Hükümetin
1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânında bir değişiklik
düşünmediğini, 1965 programına bağlı olduğunu,
bunu aynen uygulıyacağını ve % 7 kalkınma hı
zını sağlamaya çalışacağını söylemişlerdir. Görü
şülen bütçenin Hükümet tarafından hazırlanılan
gerekçesi, Sayın Demirci'm plân hakkındaki bu
beyanlarını teyidetmekte ve plânın uygulanması
için bütçenin kifayetli kaynak olduğunu ifade et
mektedir.
Sayın Gürsan'm kendi ifadeleriyle plân yan
lıştır. 1965 programı, gerçeklere aykırıdır ve esas
lı bir revizyona muhtaçtır. Bütçede gelir talimi
ni gerçeklere uymamaktadır. Gelir talıminindeki
hatanın ilk bakışta 943 milyon lira olduğu ve yıl
sonuna kadar 2 milyar lirayı aşacağı kanaatindedirler. O halde kendilerinden cevap rica ediyo
rum :
1965 programının 1965 bütçesiyle uygulana
cağı ve başarıya ulaşacağı kanaatinde midirler?
Değillerse gerçeklere aykırı ve hatalı bir progra
mın yeter kaynak ihtiva etmiyen bir bütçe ile ger
çekleştirilmesi için mucizelerden mi faydalana
caklardır'?
Müsaadeleriyle Sayın Demirel'den de rica edi
yorum :
Fikir ve kanaatleri, Sayın Gürsan'm fikir ve
kanaatleriyle aynı mıdır? Ayın değilse, tedbirle
ri nelerdir?
Saym arkadaşlar,
Y. T. P. Genel Başkanı Sayın Alican, kendi
tabirleriyle, plânın, Türkiye'nin büyük meselesi
ni, dağınık, israfçı ve bürokratik bir sistemin pe
rakende tedbirleri arasında âdeta kaybettirdiği,
hem plânın hem de plân programının vakit kay
betmeden ıslah edilmesi gerektiği ve aynı bütçe
nin en az birbuçuk milyar acık vereceği kanaatindedirler.
Adalet Bakanı Saym Baran da C. K. M. P.
adına yaptıkları konuşmada, aynı bütçenin bir
milyon lira gelir açığı vereceğinin peşinen ortaya
çıktığını söylemişlerdir.
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Saym Ürgüplü'den de bir soru sormaklığıma
müsaade etmelerini rica edeceğim. Zira, konu,
son derece önemlidir. Aziz milletimizin kalkın
ma kaderiyle ve ekonomik hayatımızın her yönü
ile ilgilidir. Bu sebeple meselenin müphemiyete,
tereddütler içinde ve gölgede bırakılmaya asla
tahammülü yoktur. Hükümetin millet önünde
meseleyi, gayet açık, gayet kesin ifadelerle ışı
ğa kavuşturması lâzımdır.
Saym Ürgüplü'nün başkanı oldukları Hükü
met 1965 programını her yöniyle uygulamaya de
ğerli görmekte midir? Görüyorsa bu programı
1965 bütçesiyle gerçekleştirecek ve plân hedefle
rine ulaştıracak mıdır? Programı ıslaha muhtaç
ve bütçeyi sağlam ve yeter kaynak ihtiva etmiyen
bir bütçe durumunda görüyorsa düşündüğü ted
birler nelerdir? Hepinizi hürmetle selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Gümüşoğhı.
A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ GÜMİİŞOĞLU (İstanbul) — Saym Başkan, saym
senatörler, Hükümetin saym üyeleri.
Başbakanlık, Devlet yapımızda müessir bir
hizmet makamı olarak görülmektedir.
Hükümetlerin bilcümle faaliyetleri,
karar
ve tedbirleri binnetice fert ve cemiyet hayatı
nın huzur ve emniyet içinde gelişmesine taallûk
etmektedir.
Gerçekten, siyasi iktidarların, icrayı tem
sil eden şahıs ve makamların en ilkel topluluk
lardan en modern Devlet düzenine kadar müş
terek vasıfları toplum içinde emniyeti, asayişi
ve huzuru sağlamak zorunluğudur.
Bu sebepledir ki;
İntizamı âmme tâbiri idari ve hukukî bir
ıstılah olmaktan çıkmış, bugünkü sosyal Dev
let anlayışımız içinde hükümetlerin her türlü
hizmetlerini kapsıyan bir mâna ve maı'hiyet iktisabetmiştir.
Hal böyle olunca, gerek vatandaş arasın
da, gerekse vatandaş ile Devlet müesseseleri
arasında karşılıklı huzur ve emniyeti sağla
mak haysiyetli Devlet olmanın ilk ve temel
şartı olarak ortaya çıkmaktadır.
İşte Başbakanlığın yürütmekle yükümlü bu
lunduğu genel politikayı bu açıdan değerlen
dirmeye, tenkid ve temennilerimizi bu esasa
bağlamaya gayret eyliyeceğiz.
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Halen memleketimizde siyasi iktidarın,
Başbakanlık makamının hiçbir partiye bağlı
olmıyan bir Başbakan tarafından temsil edil
mekte olduğu keyfiyetini bugünün şartları içinl
de partilerarası eşit şart ve müşterek müessiriyet prensibinin tahakkukunda samimî ve açık
yürekli bir anlayış olarak mütalâa eylediğimi
zi ve hiçbir zaman Başbakanın tarafsız oluşu
nu, Anayasanın kendisine tahmil ettiği sorum
luluktan uzak bulunduğu mânasına asla yer
vermediğimizi beyan etmek isteriz. Zira Baş
bakan koalisyon partileri ile birlikte imzaladı
ğı protokolle angajedir.
Bakanlıklar arasında koordinasyonu temine
memurdur ve nihayet Hükümet programı ile
deklare edilen genel siyasetini yürütmekle so
rumludur.
Bu itibarla Anayasanın 105 nei maddesinde
ifadesini bulan sorumluluk içinde grupumuza
taallûk eden görüşlerin arzında her hangi bir
istisnaiyet olmıyacaktır.
Aksine, bugünkü Hükümet ve Başbaka
nından çok şeyler beklendiği inancındayız.
Gerçek şudur ki;
Bugünkü koalisyon partileri göstermelik ve
basit bir kararm mahsulü değillerdir. Bu si
yasi partiler uzun yıllar Türk siyasi hayatına
hâkim olan, sosyal bünyeyi kavrıyamıyan ve
bu bünyenin içindeki ruh ve mânaya değer vermiyen bir yönetim anlayışını düzeltmek iddiası
ile ortaya çıkmışlardır.
Bu partilerin her biri birtakım sosyal güç
lerin tercümanı olarak taazzuv etmişlerdir. Bu
sebeple manen ve maddeten güçlüdürler. İşte
Başbakan bu partilerin güçlerine dayanmakta
dır.
Eski Hükümet başkanları gibi kendi parti
lerini şahsi nüfuz ve hâkimiyeti altına alma im
kânına sahip değillerdir.
Her demokratik rejimde olduğu gibi dayan
dığı partilerin müşterek güçlerini değerlen
dirmek, her türlü zorluklara göğüs germek
suretiyle toplum yararına tevcih etmek zaru
reti ile karşı karşıya bulundukları kanaatini
taşımaktayız.
Bu devrede, büyük milletimiz hürriyet ni
zamının her türlü nimetlerini tatmaya ve bütün
icaplarını benimsemeye ve en güzel örneklerini
vermeye mecburdur.
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Türk demokrasisi büyük bir istihale geçir
miştir. Vatandaşın, şahıslara siyasi partilere
Devlet müesseselerine ve her türlü kuruluşlara
karşı sarsılmış bulunan itimadı düzelmeye baş
lamıştır.
Anayasa nizamının getirdiği fikir özgürlü
ğünün sosyal nizamı tahribetmekte olduğu en
dişesi yerine bugün bu nizamın gelişmesinde
müspet rol oynadığı kanaati yerleşmeye başla
mıştır.
Devlet idaresinde, söz sahibi olmak için va
tandaşı ayırıcı bölücü ve tahrik edici hareket
lerin çıkar yol olmadığı artık anlaşılmıştır.
Hükümetlerin bundan böyle bir hizmet ve
külfet makamı oldukça iktidar ve muhalefet
arasındaki münakaşaların tamamı, dostane ve
yapıcı bir hizmet yarışmasından ibaret kalaca
ğı yolunda çok mesut belirtiler ortaya çık
maktadır.
Muhterem muhalefet
sözcülerinin bu büt
çe vesilesiyle şimdi huzurunuzda cereyan eden
görüşlerinde ve münakaşalarında bile söylen
miş sözlerin tefsirinde başka mânalar belirtil
miş ise de bunların tamamen yapıcı ve olumlu:
tenkidler olduğunu memnuniyetle
belirtmeyi
vazife saymaktayız.
Kanaatimiz odur ki, bu aziz yurdumuz
dertli insanların diyarı olmakta devam etmiyecektir. Her türlü ekonomik zorluklara rağ
men çok müsait sosyal şartlar içindeyiz. Bu
şartlar var oldukça büyük milletimizin yenemiyeceği müşkülât olmıyacaktır.
Yeter ki, hükümetler bütün meselelerini
açıkça ve cesaretle ortaya koysunlar ve eşit
şartlarla kalkınma savaşma, refah ve saadet
mücadelesine davet etmek imkânını bulmuş ol
sunlar.
Kısaca biz, vatandaşın huzur ve emniyetini,
toplum hayatının devamlılığını, Anayasa re
jiminin gerektirdiği sosyal ve ekonomik düze
nin bütün icapları ile muhafazasında görmekte
yiz.
Devlet hayatında her türlü kudreti siyasi
iktidarlara bağlıyan bir düzenden muhtar ve
müstakar kuvvetler düzenine geçmiş bulun
maktayız.
Bu sosyal nizam içinde hükümetlerin mu
ayyen olan fonksiyonlarında kararlı ve güçlü
olmasını beklemekteyiz.
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Devlet idaresinde vazifeli bir memurun, kon- I
di seviyesini aşan beyanatta bulunmasını, Mec- ,
lis çalışmalarını etkiliyen demeçler vermesini
normal görmemekteyiz.
Herkesin düşünce ve kanaatlerini dilediği i
gibi yayma hürriyetinin hükümetlerin titizlik- jj
İo korumaya mecbur bulunduğu Anayasa düze- j
ninin tahribedilnıemesi şartına bağlı bulun- I
duğunu tesbit etmek isteriz.
Bu sebepledir ki; Anayasanın gerektirdiği [
sosyal ve ekonomik düzeni tahribe müteveccih I
her türlü aşırı cereyanlar karşısında Hüküme- I
tin çok hassas ve kararlı olmasını beklemek I
hakkımızdır.
Son zamanlarda iktisadi düzenimiz hakkın- I
da çeşitli fikirler belirmiştir. Basında çok ge
niş bir yer işgal eden bu konudaki tartışmaları
vatandaş büyük bir alâka ile izlemektedir.
I
Sosyal hayatımızda günün mevzuu haline
gelen fikir hareketlerini bir tarafa itmeye im
kân yoktur. Çalışma ve yaşama şartları fark- I
lı halk kütlelerinin siyasi hayatımızda müessir I
bir kuvvet olmanın şuuru içine girmiş bulun- I
dukları bir gerçektir.
I
Bu itibarla siyasi iktidarlar her türlü taas- I
suptan uzak kendilerine vücut veren sosyal ve I
ekonomik güçleri değerlendirmeye, geliştirme- I
ye mecburdurlar.
I
Bu mecburiyet Anayasanın 41 nci madde- I
sinde ifadesini bulmuştur.
I
41 nci maddeye göre iktisadi ve sosyal ha- I
yat, adalete tam çalışma esasına ve herkes
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama se
viyesine ulaşmak amacına göre düzenlenecektir.
Sosyal ve ekonomik kalkınma demokratik I
yollarla gerçekleştirtirileeektir. Yatırımlar top- I
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönclti- I
leeektir.
I
Anayasamızın bu sarih hükmü karşısında,
hükümetlerin bu gayeye giden yolları kesinlik- I
le belirtmesi zarureti aşikârdır.
Hâdiselerin arkasından gitme itiyadı terk I
edilmelidir.
I
Her türlü münasebetlerimizde israf modası
yerine tasarruf şuuru uyandırılmak ve bu mak- I
satla okul ve aile seferber edilmelidir-. Bu mak- I
satla millî tasarruf artırılmalıdır.
I
Sermaye teşkili hakkındaki çalışmaların sü
ratle neticesi alınmalı, vergi adaleti bakımın- I
dan her türlü kazancı aynı nisbete tabi tutan J
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global sistemin terk edilmesi mevzuu yeniden
gözden geçirilmeli, imkânı bulunursa terk edil
melidir.
Plân gaye olmaktan çıkarılmalı
mutlaka
hızla kalkınmamız için bir vasıta haline getiril
melidir. Hükümet bu tedbirlerinde cesur ve
kararlı olmalıdır. Sağdan soldan gelecek ten
kidi erden ürkmemelidir.
Anayasa meşru mülkiyeti teminat altına al
mış olduğuna göre özel sektörün yurt kalkın
masında yeri ve rolü sarahatle belirtilmelidir.
Son zamanlarda çok kötü ithamlar altında
bulunan özel sektör mutlaka suçluluk pisikozundan dışarı itilmelidir. Plân hedeflerin
de özel sektör için öngörülen yatırım olarak
gerçekleşmiş olduğu halde Devlet sektörünün
bu gayeye ulaşamamış olmasının nedenleri
araştırılmalı ve Devlet sektörünün millî hâsı
laya değer katan bir şahsiyete kavuşturulma
sının artık günü ve saati geçmektedir.
Hükümet programının uygulanması ve başa
rıya ulaşmasında ;
Anayasa organlarının görev ve yetki sınır
larının kesinlikle belirtilmesi ve bunlar arasın
da ahengin sağlanması lüzumu aşikârdır.
Birer Anayasa müessesesi olan Bakanlar
Kurulu, Başbakanlık ve bakanlar arasında her
türlü münasebetlerin tanzimi ve işbirliğinin te
mini Başbakanın vazifesi cümlesindendir.
Başbakan adına Devlet Bakanlarının yürüt
tükleri hizmetlerden dolayı hukuki cezai ve siyasi
sorumluluğun tabi olacağı esaslar maalesef bu
güne kadar sarahatle tesbit edilmemiştir-.
Halen teşkilât kanunları bulunmıyan bakan
lıklar mevcuttur,
Kamu hizmetlerinin tanı bir verimlilik için
de zamanında ve süratle yerine getirilmesinde,
vazife ve salâhiyetlerin tefriki kadar işin sahi
bine tevdii, Devlet personeli aylıklarının tevhi
di ve teadülü hakkındaki Kanunun tevlideylediği ahenksizliğin giderilmesi, tarafsız bir idare
cihazının kurulması zaruridir. Bu bonuda.
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Ens
titüsünün hazırladığı rapor ve araştırma sonuç
ları biran evvel tatbikata intikali gerekmekte
dir.
Bu maruzattan sonra;
Henüz yeni kurulmuş bulunan ve genel sek
reteri dışında bütün vazifelileri ayrı ayrı ku-
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ruluşlardan derlenen Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumunun teşekkül tarzı ve
çalışma gücü itibarı ile kendisinden beklenen
büyük hizmetlerin ifasında yeterli olamıyacağı
inancındayız.
Temennimiz kanaatlerimizde yanılmış oldu
ğumuzun ortaya eıkamasıdır.
Aksi takdirde bu kurum üniversite öğretim
üyelerine ek ödenek dağıtan bir ofis olmaya
mahkûm edilecek ve yazık olacaktır.
Sözü Başbakanlık Teşkilâtına getirmişken
Atom Enerjisi Komisyonunun çalışmaları çe
şitli hizmet kollarında elde ettiği neticeler ve
hızlı devam eden gelişmeleri memleketin gele
ceği için büyük bir ümit kaynağı olarak gör
mekte ve bu konuda komisyona tefrik edilen
tahsisatın yeterli olmadığı kanısındayız. Millî
güvenlik kurulunun iç ve dış emniyetimiz ba
kımından kararlı ve realist davranışları kar
şısında duyduğumuz memnuniyeti, takdir his
lerimizi, belirtmeyi vazife bilmekteyiz.
Başbakanlık Teşkilâtına karşı yöneltilen bu
temenni ve tenkidlerimizden sonra bütçe üze
rinde bir maruzatta bulunup Yüksele Huzuru
nuzdan ayrılacağım.
1964 bütçesi ile 1965 bütçesi arasındaki fark
lar reddedilen bütçe sebebiyle tetkik edilmiş ve
bu defa büyük ölçüde bir değişiklik olmadığın
dan Yüksek Heyetinizi fazla işgal etmiyeceğim.
Reddedilen bütçenin yatırım harcamaları ile
sermaye teşkili ve transfer harcamaları aynen
bu bütçeye intikal etmiş olduğundan.
Cari harcamaların bâzı bölümlerinde günün
şartları ve teknik icaplar yönünden vâki olan
artış ve azalmalar hakkında şimdilik her hangi
bir beyanda bulunmayı lüzumsuz addeder, Ada
let Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına
saygılarımızı sunarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi topluluğu
adına Sayın Mehmet Ali Demir.
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ TOPLULUĞU
ADINA MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) —
Muhterem Başkan, muhterem Başbakan, muh
terem arkadaşlar ve muhterem Bakan ve Bakan
lık erkânı;
Sayıları 7 yi bulan Başbakanlık ve Başkan
lığa bağlı genel müdürlükler ile, daire başkan
lıklarının bütçelerinin tümü üzerinde Y. T. P.
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Senato topluluğu adına görüş, düşünce ve te
mennilerimizi mümkün olduğu nisbette özetle
mek suretiyle arza çalışacağım :
Muhterem arkadaşlar; bugünkü idari kuru
luş bakımından birinci derecede vatandaşa karşı
sorumlu olan Başbakanlık olması dolayısiyle
bu makam en fazla dikkati çekmekte ve o dere
cede de önemli bir makamdır.
Muhterem arkadaşlar : Bugün için vatandaş
Parlâmentoda ve onun üyelerinden umduğunu
bulamıyor ise, Hükümete olan güveni sarsılmışsa, hiç şüphe yokki, sorumluluk derecesi iti
bariyle, birinci derecede sorumlu Hükümet ve
Hükümet Başkanıdır. Vatandaş bunu böyle
bilmektedir. Müspet yolda çalışmak istiyen bir
Hükümetin memlekette yerleştirmesini arzula
dığı demokratik rejim kadar, yekdiğerlerinden
uzaklaşan vatandaş topluluğunu ve topluluğun
Parlâmentodaki temsilcilerini birleştirme yolla
rını aramalıdır. Partiler arasındaki mücadele
yalnız seçim zamanlarına inhisar ettirilmelidir.
Sayın Ürgüplü Hükümetinin bu imtihanı önü
müzdeki seçimlerde en iyi bir şekilde vereceği
ne topluluğumuz olarak inanmış bulunuyoruz.
Memleketimizde ilk defa uygulanan yeni
bir seçim sisteminin sonucu olarak Meclisin bu
çalışma devresinde Hükümet dört defa el değiş
tirmiştir. Bu tabiî bir olaydır. Ve her zaman
da olabilir. Fakat, görüşümüz odur ki, vatan
daş çoğunluğuna dayanarak kurulan Hükümet
ler çoğunluktan yoksun vatandaş topluluğuna
dayanan Hükümetlere nazaran daha kuvvetli
Hükümetlerdir. Bu gerçek karşısında memle
ket ve millet menfaatleri yönünden birinci yo
lun her vakit tercih edilmesi daha isabetli olur
kanaatindeyiz.
Yeni Türkiye Partisi Senato topluluğu ola
rak bugüne kadar devam edip gelen kötü alış
kanlıkların biri olan, Hükümetlerin değişmesiy
le çeşitli müesseselerde vazife gören birçok de
ğerlerin bir kenara itilmesini ve kendi yakın
ları için yeni makamların icadedilmesini, aynı
siyasi görüş ve inanca sahip kimselere birinci
derecede yer verilmesini uygun bulmuyoruz.
Dörtlü Koalisyon Hükümetinin müşterek
protokol ve programında bunların esaslı prensip
lere bağlanmasını yerinde ve isabetli bir hare
ket olarak kabul ediyoruz. Bundan böyle tâ
yinlerde, nakillerde, 'his, menfaat, dostluk, si-
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yasi görüş ve inanç değil, vazife, hizmet, ihti
sas, liyakat hâkim olmalıdır. OBu yolda atılan
her adım yalnız bizleri değil, bütün vatandaş
ları memnun edecektir.
Öte yandan vatandaşın Hükümetle olan mü
nasebetlerinde âzami kolaylık
sağlanmalıdır.
Vatandaşın siyasi görüş ve düşüncesi ne olursa
olsun, idari cihaz karşısında, artık eşit mua
mele görmelidir. İktisadi ve sosyal kalkınma
istendiği kadar plâna ve programa istinadetsin,
fakat bugünkü idarede idari reform yapılmadık
ça, maaş ve yevmiyeler arasındaki uçurumlar
kaldırılmadıkça, sosyal adalet teessüs etmedikçe,
plân ve programdan umduğumuzu bulamıyacağız. Ayrıca, her iktidar devrinde ve ibilhassa se
çim sathı mailine girildiği anlarda, ele alınan
bâzı kanunlar iktidarların birer hediyesi imiş
gibi büyük seçmen kütlesine telkinini ister bir
tutumu tasvibedenlerden değiliz.
Fakat, yıllardan beri sözü edilen Personel,
Toprak Reformu kanunları ile, büyük vatandaş
topluluğunu ilgilendiren kanunların bir kısmı
Meclisin bu çalışma devresinde gerçekleştirilme
sini görmek, Yeni Türkiye Partisi topluluğunu
memnun edecektir. Şu hususu iktidar hükü
metlerinin bilmelerini isteriz. Her gün yeni bir
müessesenin kurulmasını değil, kurulan bu mü
esseselerin verimli işliyebilmesi için esaslı bir
çalışma düzenine kavuşturulmasıdır. Şurası bir
gerçektir ki, 'Başbakanlığa bağlı müesseseler
den bir kısmı, bugüne kadar verimli ve esaslı
bir çalışma yapmamışlardır. Diğer bir husus
ta haklı olarak vatandaşın en çok dikkatini çe
ken ve zaman zaman resimleriyle birlikte bası
nımıza konu oları resmî arabaların kullanış
şeklidir.
Bu şikâyet konusunun sön bulma şerefinin
Dördüncü Koalisyon Hükümetine nasibolması,
en büyük arzumuzdur. Ayrıca, iktidarda bulu
nan partilerin muhalefette iken şikâyet konusu
yaptıkları (hususların üzerinde durmalıdır. Ve
yeni Anayasamıza aykırı olduğunu bildikleri
konular üzerine de eğilmelidirler.
Diğer önemli bir konu da, memur kadrola
rının şişkinliği ve Hükümet Merkezinde teksif
edilmesidir. Memur kadrolarının işlerin bacım
larına göre, il, ilçe ve nahiyelere dağıtılırında
gözle görülür şekilde bir dengesizlik mevcuttur.
Bu memlekette bugüne kadar devam edip gelen
dengesizlik, yalnız memur kadrolarının dağılışın
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da değil, diğer alanlarda da görülmektedir. Yeni
Hükümetin bu dengesizliği kısmen olsun berta
raf edeceğine inancımız vardır.
Muhterem arkadaşlar; bütçedeki rakamlar ve
tahsisatlar, ne olursa olsun, mühim olan Baş
bakan ve Bakanlar arasında esaslı bir tesanüt
kurmalıdır ve kanunların tatbikinde 'adalet ve
prensipleri hâkim kılmalıdır.
Geçmiş iktidarların, bilhassa Üçüncü înönü
Hükümetinde vazife alan Bakanlardan bir ikisi
nin, makamlarının tasarrufu zırhına bürünerek
geniş çapta yaptıkları tâyin ve nakilleri uygun
mütalâa etmiyoruz. Zira, müsteşarı, umum mü
dürü ve muavinini değiştirmek değil, matlubolan, vatandaşa yapılacak hizmetleri süratlendir
mek ve değerlendirmektir. Vatandaş kendileri
ne bu şekilde (hizmet edecek hükümetlerin has
retini çekmektedirler.
Muhterem arkadaşlar; Başbakanlığın bünye
sinde bulunan Devlet Plânlama, Tapu ve Ka
dastro, ©eden Terbiyesi, Vakıflar, Diyanet iş
leri ve diğer ıgenel müdürlüklerin bütçeleri üze
rindeki görüşlerimizi de birkaç cümle ile özetle
mek arzusundayız.
Plânlama fikri aslında yeni bir görüş ve dü
şüncenin mahsulü olmadığı (gibi, asrımızda müs
pet bir kalkınma yolunu tutanlar, kendi bünye
lerine göre uyguladıkları plân ve programa
borçludurlar. Bizdeki başarısızlığın bölgeler ara
sındaki dengesizliğin, en önemli unsuru hiç şüp
he yok ki, bünyemize uygun bir plân ve prog
ramın mevcudolmayışmda aramak lâzımdır. Gö
rüşümüz o dur ki; plânın kıymetlendirilmesi,
ancak yurt sathındaki nirengi noktalarının tes
pitiyle olacaktır.
Beş Yıllık Kalkınma Plânının anahedefi
kalkınma hızını % 7 nin üzerinde bulundurmak,
bölgeler arasındaki dengeli kalkınmayı "sağla
maktır. Fakat, (bugüne kadar devam eden tatbi
kat, Parlâmento üyelerini ve vatandaşları ümit
sizliğe sevk etmiştir, önemli olan husus vatan
daşa çok çalışmak ve kazanmak imkânı sağlan
mak ve özel sektöre güven hissi verilmemiştir.
Hükümetlerin icrâât ve tutumları vatandaşın
plâna olan güvenini sarsmıştır ve dolayısiyle
ekonomimizde durgunluk yaratmıştır.
Yeni Türkiye Partisi topluluğu olarak görü
şümüz odur ki; Devlet Plânlama Teşkilâtı göre
vini doğru ve her türlü etkilerden uzakta yap
malı ve hakiki yarayı bulup neşteri oraya vur-
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malıdır. İcraatçı durumda olanlar,
memleket
gerçeklerini bilmelidirler.
Üzerinde durulması gereken önemli noktalar
dan biri de; plânda yerini bulan az gelişmiş
bölgelere verilecek önceliğin ve denlgeli kalkın
manın, sosyal adaletin gerçekleştirilmesidir. Bir
yıl içinde yapılan yatıtımlaırın gelişmiş bölge
lerde nüfus başına isabet eden miktar 'evvelce de
arz ettiğimiz gibi 105 ve az gelişmiiş bölgelerde
ise 78 lira olursa bölgeler arasındaki dengesizlik
hangi kuvvet ve kudretle kapatılacaktır, Düşü
nülen 'tedbirler, sözde, ve kâğıt üzerinde kalma
malıdır. özellikle Doğu - Anadolu için plânda
yerini bulan öncelik, yalnız sağlık işleri müstes
na diğer bakanlıkların yatırımlarında bu bölge
lerde göz doyuran bir önceliğe bulgüne kadar
raslanmamıştır.
Yıllar yılı kaderleriyle başbaşa bırakılan ve
halen de aynı kaderin yolcusu bulunan Doğu ve
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyan va
tandaşların yaşayışlarında plânlı devrede dahi
bir değişiklik olmamıştır. Cumhuriyet Senatosu
Yeni Türkiye Partisi Topluluğu olarak Dördün
cü Koalisyon Hükümetinden dileğimiz; 1966 yı
lma ait kalkınma plânının esasları şu günlerde
hazırlanırken, 'geçmiş
yıllara ait yatırımların
yurt sathındaki dağılışını ve fert başına isabet
eden rakamları konuştururlarsa o vakit plânda
ki denge, sosyal adalet ve öncelik deyimi belki
yerini bulur. Biz Y.T. Partisi Senato Toplulu
ğu olarak şuna inanıyoruz. Yıllardan beri bir
kere olsun hatırı sorulmıyanlarm ve 20 nci as
rın nimetlerinden müstefidolan vatandaşlarla
aynı seviyeye getirilmedikçe 'eşit şartlar altında,
mütalâa edilmedikçe, ne bölgeler ne yatırımlar
ve ne de gelirler konusunda denige sağlanamaz.
Tapu ve kadastro konusuna da bir nebze do
kunacağım.
Anayasamızın teminatı altına
aldığı temel
haklardan mülkiyet hakkının korunması, emni
yetin sağlanması, birinci derecede tapu ve ka
dastro işlerinin intizamlı olarak yürütülmesine
bağlıdır. Bugün için vatandaşın b'ilhaısisa köylü
vatandaşın Hükümetle olan
münasebetlerinin
kısmı fvzamisi Tapu ve Kadastro Genel 'Müdür
lüğünün görevleri arasında bulunmaktadır.

6.5.1965

O :2

etkisi vardır. Asırlardan beri deVam edip gelen
tapu kadastro işlerimize memleket
gerçeklerini
kapsıyacak şekilde bir istikamet verilmediğinden'
bugün adlî cihazlarımızı en çok meşgul eden mal'
dâvalarıdır. Vatandaşı maddi ve mânevi bakım
dan harabeden ihtilâflara bir son verilmelidir.
Bir memleketin kadastro işinin tamamlanması o
memlekette vergi adaletini ısağladığı gibi, yeraltı
ve yerüstü servetlerinin gün ışığına çıkmasına
da yardım eder.
Diğer genel müdürlükler ile daire başkanlık
ları hakkındaki görüşlerimize gelince; sayın ra
portörlerin raporlarında yev alan temennilerden
ibarettir. Biz bakanlıklar bünyesinde
bulunan
diğer teşekküllerin raportörlerin
raporlarında
yer alan temennilerin tahakkukunu görmeyi ye
ni Koalisyon Hükümetinden bekler, grupum adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım, Hükümete ba
şarılar temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Cavit Tevfik Ok'yayuz.
Yalnız bir dakikakmızı rica edeceğim, müsaade
ederseniz müddetle ilgili üç takrir vardır, ikisi
grup adına yapılan konuşmaların 20 dakikadan
25 dakikaya çıkarılmasını teklif etmektedir, di
ğer teklif ise, 30 dakikaya çıkarıl masını istemek
tedir. 30 dakikalık teklif en aykırı elması sebe
biyle ilk defa onu 'okutup reylerinize arz ede
ceğim.
Sayın Başkanlığa
Bütçe müzakerelerinin arz ettiği önem dolayısiyle ve Senatomuzun kuruluşu
hakkındaki
mucip sebepler <göz önüne alınarak gruplara fi
kirlerini rahatlıkla belirtmelerini temin için sü
renin 30 dakikaya çıkarıl masını arz ve teklif
ederim.
İstanbul
Erdoğan Adalı
BAŞKAN —• Takriri oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etnıiyenler... Takrir red
dedilmiştir.
Diğer takriri okutuyorum.

Vatan sathında sosyal düzenin halli ve adalet
yolunda yürütülmesinde
hâkim olan unsurlar
yanında kadastro islerinin de tamamlanmasının
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Yüksek 'Başkanlığa
Gruplar adına yapılacak konuşma müddeti
nin tenkid ve görüşlerin belirmesine imkân ver
mek maksadiyle (25) dakikaya çıkarılmasını arz
ve teklif ederim.
Elâzığ
Rasim Giray
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BAŞKAN — Diğeri Sayın Nedim Evliya'nmdır. Aynı mealdedir, okutuyorum.
Başkanlığa
Parti grupları ve topluluklar adına yapılan
konuşmaların yirmi .dakikaya
sığdırılamadığı
bittecrübe sabit olduğu cihetle bundan sonra
gruplar ve topluluklar adına yapılacak konuş
maların 25 dakikaya, çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim.
Maraş
Nedim Evliya
BAŞKAN —- (İerekçe değişik, netice bir; ko
nuşma müddeti erini ıı 25 dakikaya eıka,rı:lmıası ta- I
lebedilmektedir.
I
Gruplar adına konuşmaların 25 dakikaya ç,ı- I
karılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka- I
bul edenler... Etmiiyenler... Takrirler reddedil- I

mistir.

I

Buyurun Sayın Okyayuz.
CAVtT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Baş
bakan ve Başbakanlık müessesesi, bir Hüküme
tin genel politikasının yürütücüsü olarak meni1 ek etin 'sosyal, iktisadi, eğitimsel bütün hizmet
sahalarında güven verici bir gidişten ve onun
muzaffer ve emin ıgelişmesinden şüphe yok ki
sorumlu bulunmaktadır. Ben bu gerçeğin tesbit
ettiği ölçüler içinde kalındığına inanarak son
günlerde mensubolmakla iftihar
ettiğimiz bu
milletin millî, fikrî ve tarihî bütün kıymetlerini
hedef olarak »ecen ve kanaatimce bunları tahribetmek maksadını güden ve karanlık direkli bir
çalışmadan bahsedecek ve Hükümetin bu istikametteki tedbir ve tertiplerinin ne olduğunu öğrenmek istiyeceğim.

I

Aziz arkadaşlarım,
tzninizle şimdi size bir gazete kupüründen
aldığım ve bana hayret telkin ıeden bir cümleyi
aynen 'okuyacağım. Bu yazar bu yazısında soruyor :
«Artık korgenerallerimizin orgeneralliğe terfi
edebilmeleri için yabancı ülkelerden izin almaktan mı kurtulduk'?» Bu sorudan açıkça anlaşılan
şudur ki : (renerall erimiz, yabancıların emirleriyle terfi «etmekte veya terfi ettirilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, her biri her hangi
bir millete bir tarih olmaya yeter büyük zaferterimizin yaratılmasında yüksek sevk Ve idare
kabiliyetleriyle âmil olmuş kışla
çocuklarının
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kıymetli generallerimizin millî ve ilmî haysiyet
ve şahsiyetlerini en azı ile igolgeliyen bu yazıyı
yazmaktaki maksatları nedir? Hepimizin ocağı
mızdan, hepimizin kucağımızdan aziz evlâtları
mızın birliğinde ve beraberliğinde bu
büyük
milletin zafer ocağı, şeref ocağı olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin küçük büyük her rütbedeki
evlâdı, bizim için en büyük ve en derin mânasiyle azizdir.
Onların millî, fikrî ve mânevi şahsiyet ve
haysiyetlerine yapılacak taarruzlara değil, tariz
leri dahi tahammülümüz yoktur.
Aziz arkadaşl arı m;
Diğer bir gazetenin de üç yedeksubay öğret
menin kanunlarımızla yasak edilmiş komünizm
propagandası yapmalarından ötürü haklarında
dâva açılması ve sorguya çeken 1 No.lu Askerî
Mahkeme sebebiyle yazdığı yazıya koyduğu baş
lık da aynen şöyledir- : (Orduyu Sermaye dikta
sına çekmek İstiyen soygun cubaşılar utansınlar)
Adaletin, hukukun ve hürriyet nizamı içinde
fazilet ölçüleriyle dağıtılmasında vazifeli askerî
bir mahkemeye, kanunlara dayanan hukukî bir
tasarrufa bu türlü küfür dolu bir ifadenin kü
çüklüğü içinde hitabeden!erin hangi maksat pe
şinde olduklarını aramak hakkımız değil midir?
Büyük ve şeref ddlu bir tarihin muzaffer ta
lihi olan Türk kışlasına ve- bu vatanın toprak
rengini ömürlerince bir şeref' nişanesi olarak üst
lerinde taşıyan bu kışla çocuklarına yapılan bu
taarruzların maksadı çok açıktır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Millî ve ilâhi temellere dayanan varlığımızı
I
bu temelleri sarsarak milletçe bizi perişan et
I
mek istiyorlar.
I
İhsan olarak utanç verici ve zavallı hüküm
I lerin karanlık maksatların peşinde bu millî kıy
I metlere saldıranlardan çarpık kanaatli insanlar
I dan biri de fikir hürriyeti adına ve ilim yapmak
I iddiası altında ne söylemektedir.
(Türkler ırk ve kan üzerine kurulu bir mil
I
I let olmadıkları ed'bi din üzerine 'kurulmuş bir
I cemiyet de olmamışlardır. Türk kelimesi üzerine
I bir neticeye vardı rilamı yan tartışmaların ince
I lenmesi bize gösteriyor ki, bu adla ne bir ırk
(Allah
I vardır hattâ ne de bir kavim vardır.)
I Allah sesleri) Evet Allah Allah...
Aziz arkadaşlarım; bütün bir dünyaya her
I
I sahada cesur, yapıcı ve inanış ve davranışıyla
| hürmet ve hayret telkin eden büyük bir tarihin
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ve örnek bir sanatın salhilbi Büyük Türk Milleti
ni topyekûn ret ve inkâr eden bu insan ne yazık
ki, nüfus kâğıdında Türk olmanın kaydı vardır.
Her fikri, sosyal düzeni ve eşitlik hakkını ta
mamen korkunç maksatlar peşinde kötüye kulla
narak cemiyetimizin yekûn değil, hayır terkip ha
lindeki büyüklüğüne esas olan varlıklarına sal
dıran bu maksatlı mütecavizlere ben soruyo
rum :
İnkılâpları dahi bu türlü çarpık ve sosyal
alenilerden, uzak bir zihniyette izah ederek in
sanlığa hürriyet, hak ve saadet getireceğini id
dia ve ifade edenlerin kendi içtimai hayatların
da dahi bu fikir akımından nasıl
ayrıldıkları
meydanda iken bu memlekete millî hayatımıza,
hak, haysiyet ve hürriyet veren büyük kıymetle
rimizi tahribetmek istemelerinin hangi amellerle
hangi tesirlerle yapıldığının tetkiki
hakikatin
üzerinde durulması ioabed'en bir hâdise haline
gelmiştir.
Bu topraklar üzerinde yaşıyan Türk diye bir
kavim 'bir millet yoksa bu muhteşem tarihimizin
gerçek yapıcısı kimdir?
Masun hislerin yürekten ve ışıklı bir ima
nın kuvvetine yücelen bir dinin gerçekten sahibi
değilsek ilâhî bir sanat hayatının büyüklüğün
den bir dantel güzelliğiyle ufuklara, şekil veren
bu muhteşem mabetleri bu sanat âbidelerini kim
naisıl. ve hangi kuvvetle yarattı. Eğer kuruluşu
muzda kanımızın bir faktör olarak kıymeti ve
dıemmiyeti yoksa yakın tarihimizde haksız ve
ahlâksız bir tecavüze milletçe birlikte karşı du
rarak bütün varlıklarımızı eskisinden daha can
lı ve daha heyecanlı yaratan Büyük Atatürk'ün
Türk gençliğine (Muh'tacolduğun kuvvet damar
larındaki asil kanda mevcuttur...) hitabını ne ile
izah 'edeceğiz.
Biz fikir hürriyetine hiçbir şarit içinde karşı
olmadık ve karşı değiliz. Yine en büyük avlâdımız Atatürk (Matbuat hürriyetinin mahzurları
nı giderecek yine matbuat hürriyetidir) ilkesine
bağlılığı, hürriyetlerimizi fazilet saymanın ma
nalı ve ahlâklı ülküsüne bağlı insanlar olarak
daima müdafa ettik ve daima müdafa edeceğiz.
Biz Anayasamızın, kendi ifadesiyle arz ede
lim ki, Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alan
hukukî muhtevasına ve millî şuur ve ülküler et
rafında toplanmaya sevk eden ruhuna ve niza
mına bütün kalbimizle bağlıyız ve bağlı kalaca
ğız. (Ne mutlu Türküm diyene..) Derken ger-
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çek ve millî inanışın gücüyle yarınlara emin ve
güvenli bir gidişin sönmez ışığını tutan Büyük
Atamızın bu hükmüne bağlılığımızın da bu hü
kümlerin içinde ve bu hükümlerle birlikte ku
rulması lüzumuna inanıyoruz ve hürriyetlerin
ahlâk ve kanunla mukayyet bir hududu olduğu
fikrini savunarak bu istikamette Hükümetin
gerçekleri görüp kapsıyan politikasının ne oldu
ğunu ve ne olacağını öğrenmek istiyoruz.
Sayın arkadaşlarım, şimdi de hiç kimseyi it
ham etmeden ve hiçbir ard fikir içinde ve peşin
de olmadan benim ölçümde üzücü olan bir tesa
düften bahsedeceğim. (Bizim Radyo) diye neşri
yat yapan ve yalnız ismiyle bizim olan yeri dahi
meçhul, ama maksatları açık ve belli bu radyo
nun neşriyatını tahmin ederim ki, dinliyenlerimiz vardır. Bu radyo, 30 Mart 1965 günü neşri
yatında (A. P. ve ortaklarının yeri, kanun yap
mak, kanun teklif etmek yeri olan Meclis değil,
halk düşmanı siyasetinden ötürü sorguya çekil
meleri için suçlu sandalyesidir...) diyor. 3 Nisan
1965 günlü neşriyatında ise vardığı ve verdiği
hüküm şudur: (Amerikan Elçisinin Hükümete
oturttuğu Hükümet, gırtlağına kadar suçludur.
Anayasayı 80 defa çiğnemiştir. Katildir, şimdi
de demokratik Anayasacı güçlere, hiçbir meşru
iyeti olamıyan Hükümetin çekilmesini istemek
işi düşmektedir.)
Ne gariptir ki, ve ne üzücü ve azap verici
bir tesadüftür ki, bir arkadaşımız 9 Nisan 1965
günü Zonguldak olaylarına ve bu olayda iki iş
çimizin ölümüne basiretsiz ve sorumsuz bugün
kü Hükümetin de davranışlarının sebebolduğunu Hükümetin artık Anayasayı koruyamıyacağını dolayısiyle görevine devam edemiyeceğini
ileri sürerek Hükümet hakkında Meclis Başkan
lığına bir gensoru vermiştir.
Ben hiçbir vazifelinin yabancılardan bu de
rece buyruk ve direktif aldığını söylemenin bü
yük ve mânevi suçunu işliyecek değilim. Ama
görülüyor ki, yılların üst üste yığılan ve bin
tarihî zaferle dolu hatıraları içinde, Türk yiğit
lerinin kahramanlıkları önünde varlıklarını zor
kurtaranlar, cenk meydanlarında yapamadıkla
rını tahrikkâr ve tahripkâr faaliyetleriyle yap
mak için korkunç bir emek sarf etmekte, her
hâdise ve fırsatı kendi maksatları için kullan
makta hiçbir gayretten kaçınmamaktadırlar.
Ahlâkı ve Allahı bilen, bu masum ve pırıl
pırıl gidişin insanlığa iftihar ve huzur veren
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yüceliğe yönelmiş ve bu istikamette yücelmiş
milyonlara, her sınıftan Müslüman Türk çocuğu
nun millî ve ilâhi faziletlerine böylece ve dur
madan saldıranların, her kanaldan tahrik edile
cek, kanuni ve ahlâki ölçüler içinde tedbirlerle
durdurmayı Hükümetin düşünüp, düşünmediği
ni öğrenmek istiyorum ve Cumlhariyet Senatosu
nu büyük bir hürmetle selâmlıyorum. (Alışlar)
BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin.
A. P. GRUP [T ADINA ALÂEDDİN ÇETİN
(Çorum) — Sayın Başkan Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri:
1965 yılı bütçesi ikinci defa olarak huzuru
nuzda incelenmektedir. Bu münasebetle plânla
ma konusunda Adalet Partisi görüşlerini, müm
kün olduğu kadar özet halinde arz etmek iste
rim.
Bilindiği üzere, demokratik düzen içinde plân
lı kalkınma, hem Anayasamızın âmir hükmüdür
hem de bütün partilerce ve bugünkü Hükümet
tarafından samimî olarak yetinmiş bulunmakta
dır.
Bu konuda tartışma yoktur. Ancak plânın ya
pılışı, uygulanışı üzerinde her zaman inceleme
ve tartışmaya, lüzumunda revizyonlara lüzum
ve zaruret olacaktır. Bu da faydalıdır.
Türkiye'nin gerçek envanter durumunun
hâlâ tam olarak tesbit edilmemiş olması, 15 - 20
sene köylere kadar giden gerçek istatistik bilgi
lerinin elde bulunmayışı sebebiyle geleceğe ait
plân tahminlerinde hata yapılmış olması tabiî
dir. Bu yüzden, plâncılarımız, plân yapmaktan
başka gelecek beş yıllık plânlara esas olacak en
vanter hesapları ve istatistik bilgilerini de sağ
lamak gilbi bir vazife ile yükümlüdür.
tyi bir plândan netice alınması, iyi bir uy
gulamaya bağlı olduğuna göre, Hükümet ve
onu tatbik eden teşkilâtın gayreti büyük önem
taşır. Seçimlerin yaklaşmış ve birçok iç ve dış
olayların ehemmiyet kazanmış olmasına rağmen
bugünkü Hükümetimizin zihniyet ve tutumu,
geçen yıllardan daha başarılı bir uygulamayı
ümidettlrmeiktedii'.
Plânın uygulanmasında sadece resmî organ
ların devlet imkânlarının seferber olması kâfi
gelmez. Halkın ve ferdin de inanarak ve şevkle
bu kalkınmaya iştiraki zorunludur. Halkla bera
ber, halk içinde, yine halkın refah ve saadeti
için hizmet etmek is t iyen sektöre ve değer ve fe
rahlık veren Hükümet tutumu, bu ümidin baış^
lıca garantisidir.
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Uygulamada yetişmiş eleman ve zihniyet çok
önemlidir. Bu sebepledir ki, bugüne kadar vâki
uygulama hatalarını, Hükümetin tesbit ederek,
bunları gidermesi ve uygulayıcı şahısları eğit
mesi ve demokratik bir zihniyetle çalışmalarını
sağlaması gerekmektedir.
Plânın uygulanmasında, menfi veya müspet
etkileri olarak faktörler çoktur. İç ve dış ikti
sadi, ticari konjonktür, malî durum, teknik ge
lişmeler, sosyal bünye, inanışla!', iklim ve saire
gibi birçok faktörler zikretmek mümkündür.
Bunların zararlarını azaltmak ve faydalı fak
törlerden âzami istifade, gerek plânlamada, ge
rekse uygulamada çalışan elemanların kifayet
ve liyakatlerine hükümetlerin dikkat ve takip
fikrine bağlıdır.
Birçok milletlerin İkinci Dünya Harbinden
sonra mucizevi görünen kalkınma sebeplerinin
başında, bu şekilde kifayetli, sahalarında müte
hassıs ve bilgili elemanlara bol miktarda sahibolanlarıdır.
Bugünkü âcil durumda, Hükümet, elde mev
cut blihassa uygulayıcı elemanları eğitirken
bunların bilhassa kendi kalkınmasında daireler
arasında koordinasyon sağlıyarak, bütün imkân
ve gayretleri bir arada köye götürmek çarele
rini süratle ele almalıdır.
Halk birçok konularda, idare edenler daha
ileri bir- durumdadır. Okumak, öğrenmek, yol,
mektep, sulama, tarım, modernleşme, sanayileş
me, daha müreffeh bir hayat gibi halkın medeni
ihtiyaç ve isteklerine cevap vermekte hükümet
ler çok kere kâfi kudreti gösteremiyorlar. del
miş geçmiş birçok kötü idarelere, ilgisizlik ve
ihmallere, uğradığı ve anlayışsızlıklara, istiskarlara rağmen bu kadar anlayışlı, nizam fik
rine bağlı, adalet hisleri sarsılmamış, insaflı, ka
rakter ve meziyetlerini muhafaza edebilen ikin
ci bir millet göstermek güçtür.
Türkiye'de hususiyet arz eden köylerin sos
yal bünyesi esnaf ve işçilerimizin haleli ruhiyesi umumiyetle halkımızın ruh ve vicdanı iyi bi
lindiği ve hususiyetlerine göre organize edildiği
takdirde toplum kalkınması büyük bir kudret
kazanacaktır. Bu arada, öteden beri halkla ida
re, halkla münevver arasında görülen ve itimat
sızlık yaratan ahenksizlik ve incitici hareketlere
son vermek lâzımdır. Gelmiş geçmiş birçok ida
relerde görülen bu gibi hareketler, halka yük
sekten bakan bir zihniyetin, vasilik zihni-
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yetinin gerçek ve Batılı ölçülere yakışmıyan fikir ve hürriyet yoksunluğunun ne
ticesi olmuştur, Anayasamızın kapsadığı ve
Batı ilim ve zihniyetin aksi olan gerçek
hak ve fikir hürriyetinin, ilmî müsamahanın ve
metotların tatbikatta da hâkim kılınması ile
halk ve hükümet münasebetleri süratle mesut
bir istikamete yönelecektir. Bu da kalkınmanın
psikolojik ve moral şartlarının başında gelir.
Halk olarak münasebetlerde peşin hükümlerden,
doğmanın zihninden uzak bir şekilde halkı se
verek, halkı anlamaya çalışmak, anlaşmanın ve
dâvaları halka mal etmenin de birinci şartıdır.
Kalkınmayı halka rağmen yapmak güç ve ve
rimsiz bir gayrettir.
Takdir buyurulur ki* yukarda arz edilen bü
tün şartlar yerine getirilse de kalkınmada ser
maye teşkili ve finansmanın rolü çok önemlidir.
Bu da iç, ve dış imkânlar olmak üzere iki kayna
ğa bağlıdır.
tç finansman kaynaklarından biri olan vergi
nisbeti artıracak yollara gitmek doğru değildir.
Tatbik edilen vergi reform kanunlarının neti
celerini de tesbit etmek lâzımdır. Buna muka
bil kooperatifler kanunu bünyemize daha elve
rişli ve kolektif sermayeler teşkiline daha mü
sait bir hale getirilmelidir. Şirketlerin teşkili
kolaylaştırılmalı, teşekkül esnasında alman ver
gi ve resimler tamamen kaldırılmalı, lüzumsuz
formalitelerden kurtarılmalıdır.
İstikbalde büyük sermaye teşekkülü ve fi
nansman imkânı vadeden bir saha da turizmdir.
Bilhassa bugüne kadar zirai kalkınma olmadığı
için düşük değerli toprakların, turizmin geliş
mesiyle süratle değer kazanması mümkündür.
Bu gibi topraklara sahip bilhassa, fakir halkın
istismarını önliyeeek yiyecek tedbirleri alın
malıdır. Böylece turistik bölge halkını hem re
faha kavuşacak, hem de sermaye teşekkülümü 1
rol sahibi olabilecektir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri rcorganizasyon
kanunu süratle tatbik edilerek İktisadi Devlet
Teşekkülleri kârlılık ve verimlilik esasına göre
çalışır hale getirildiği takdirde keza iyi bir fi
nansman kaynağı sağlamış olacaktır. Bu arada
Yatırım Bankasının kuruluşu ve faaliyete geçi
rilmesi için gerekli tedbirler alınması, ayrıca
sermaye piyasasının teşekkülü için teşvik edici
ve kolaylık sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Tür
kiye bünyesi icabı toplum sermayesine müsait
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bir ortam içindedir. Emekli Sandığı, İşçi Sigor
taları, memurların iktisadi bakımdan teşkilât
landırılması ile geniş kolektif sermayeler yatı
rımlarda kullanılabilir. Ayrıca köy kalkınması
esaslı olarak ele alındığı takdirde köy mânevi
şahsiyetlerinin ortak olacağı kolektif sermaye
ler sağlanması mümkün görülmektedir.
Dış imkânlara gelince : Bunların başında
şimdilik konsorsiyum imkânlariyle Amerika ve
diğer dost devletlerin yaptığı yardımlar ve al
dığı krediler vardır. Bu kredilerin uzun vadeli
ve ucuz faizli olması en verimli işlerde harcan
ması icabetmektedir.
Bunun dışında yeni fırsat ve imkânlar da
doğmuş ve doğmaktadır. Başta bilindiği üzere
Türk işçisinin yarattığı ve başariyle yürüttüğü
dış memleketlerdeki iş sahalarıdır. Dışardaki
işçilerini izin diğer memleketlerin işçilerinden
çok tasarruf yaptıkları haber alınmaktadır. Şim
di tasarrufların mümkün olduğu kadar fazla
miktarda memleketimize intikali, döviz olarak
memlekete girmesi kalkınmamızda önemli bir
faktör olacaktır.
Üzülerek belirtmek zorundayız ki, bundan
evvelki İnönü Hükümetleri dış memleketlerde
ki işçilerimizin paralarının döviz olarak memle
kete getirebilmesi hususunda önemle duramamış bunu gerektirdiği nisbette sağlıyamamıştır.
işçilerimizin «lıs memleketlerde istismar edil
miş, paraları heder olmuştur. Ancak, 1964 yı
lında çıkarılan 499 sayılı Kanunla bir kısım dö
viz Türkiye'ye gelmeye başlamıştır ki, ayda an
cak 2,5 milyon doları bulmaktadır. Bu tempo ile
giderse senede 30 milyon eder. Hükümetin bn
konuda enerjik tedbirler alarak İşçilerimizin
gerçek tasarruflarını Türkiye'ye intikal ettire
ceği ve bunun yılda 50 - 60 milyon doları bula
cağını ümidediyoruz. İşçilerimizin
tasarrufları
kalkınmanın finansmanında kullanılacak şekilde
tedbirler de almak mümkündür, ve alınmalıdır.
Bilhassa işçilerimizin paralarının süraıle Tür
kiye'ye ve ailelerine intikali sağlanmalı ve bu
hususun sık sık görülen şikâyetleri önlenmelidir.
Fedakâr işçilerimizin tasarrufları, dış ticaret
açığımızın kapanmasında da büyük bir rol oy
namaya namzettir. Dış ülkelerdeki
işçilerimiz
kalkınmamızın teminatlarından biri haline gel
mektedir. Onların dış ülkelerdeki her türlü hak
ları ile birlikte sosyal ve mânevi problemleri ile
süratle alâkadar olunması bir zaruret olarak gör-
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inekteyiz. Her nedense bundan evvelki Hükü
meti erin ciddiyetle ele almadığı
işlilerimizin
bütün problemlerini yeni Hükümetimizin ciddi
yet ve süratle halledeceğini gösteren emareler
memnuniyeti muci'bol maktadır.
Unutulmaması lâzımgelcn bir nokta da işçi
lerimizin bulundukları dış memlekette Türkiye
için yani pazar imkânı yaratmış olmalarıdır.
Buradaki işçilerimizin gıda ve diğer ihtiyaç
maddelerinin Türkiye'den sağlanması, bundan
evvelki Hükümetlerce ele alınmamıştır. Bunla
rı izah güçtür. Ama bugünkü Hükümet de bu
nun üzerinde ciddiyetle durmazsa izahı daha
güç olur. Böylece işçilerimizin bir kısım dövizi
daha mal mukabili Türkiye'ye gelmiş olacaktır.
Ayrıca dış ülkelerdeki açılacak mağazalar ve
kurulacak ortaklık mümessillikler vasıtası ile
ile Türk malları dış memleketler halkı tarafın
dan daha iyi tanınmış olacaktır.
Plânm muvaffakiyet şartlarından birisi de
ihracatın artmasıdır. İhracattaki artış az da
olsa sevindiricidir. Ötedenber ele almmıyan
klâsik ihraç malları dışındaki mahsul ve ma
mullerimizin yeni kurulan devletler bilhassa
islâm memleketleri yeni ticaret sahaları olarak
büyük imkânlara sahiptir. Bilhassa gıda sana
yiimiz için ümit verici pazarlardır.
Bu memleketlerin bizi keşfetmesini beklemek
hatadır. Bizden evvel bu memleketlerle resmî vo
özel sektörün tamamını sağlamak lâzımdır.
Plânlama tahakkuk ettikçe, kalkınma hızı
arttıkça yatırını mallarına da ihtiyaç artmakta
dır. Dolayısiylc döviz ihtiyacı ve israfı çoğal
maktadır. Bu kalkınmaya zararlı ve kalkınmanın
bünyesinden doğan bir gelişmedir. Bu sebeple
dir ki, esaslı etütler yapılara!:, her sektördeki,
bilhassa, enfrastrüktür büyük yatırımlardaki
döviz ihtiyaçları tesbit edilerek bu sahalara -;i!
yatırım malları sanayiinin Türkiye'de süratle
kurulmasını teşvik ve temin etmek suretiyle bu
çelişme önlenebilir. Tarımdaki kalkınma ilerle
dikçe zirai makina ve alet ihtiyacı mütemadiyen
artacak ve gittikçe çoğalan bir dövize ihtiyaç
gösterecekti]-. Keza diğer gübre ve zirai ilâç. ih
tiyacı da kabaracaktır. Memlekette kurulmuş
olan demir - çelik sanayiine paralel olarak ziraatto
elektrifikasyon da, nakliyat, kara ve deniz yolla
rındaki yatırım malları imalâtına geniş yer ver
mek kalkınmanın ve plânın tahakkuku için baş
lıca çarelerdendir. Bu aynı zamanda dâhilde iş

sahaları ve sermaye teşekkülüne de hız verecek
tir.
Plânın sosyal bölümlerinin Türkiye'de tatbi
kine, Türk Milletinin gelenekleri, yardımlaşma
ve dayanışma duyguları, bu hususta tarih bo
yunca sarf ettiği gayretler ve kurduğu müessese
ler geniş imkân sağlamaktadır Millî bünyemizin
iyi bir etüdü ile millî bünyeye uygun çarelerle
plânlı sosyal tarafını tahakkuk ettirmek kabil
dir. Böylece de Türk Milleti, sosyal gelişmesini
sağlarken, hiçbir sınıf ve zümre çatışmasına de
rin iç krizlere meydan vermeden milletçe «refah
devletine» kavuşacaktır.
Her 'Türkün vatanında açlık korkusundan
azade olarak, yarınından emin olarak muayyen
bir hayat seviyesini gösteren bir çizgide herkesin
hayatı garanti edilmiş olarak görmek ideali,
Adalet Partisinin başta gelen gayesidir.
Herkese mesken, herkese ekmek, herkese iş,
herkese garanti edilmiş asgari yaşamak hak ve
hürriyeti, toplumumuzun emniyet ve selâmetinin
mesnedi olacaktır. Bu çizginin üstünde her fer
din çalışma, kazanma, mesudolma hakkı da sağ
lanmış olmalıdır. O zaman daha çok kazananla
rın sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya ayıracak
ları paylarla asgari hayat seviyemiz de her gün
daha çok yükselecektir.
Türk Milleti buna lâyık olduğu gibi, bunu
tahakkuk ettirecek güç imkânlara, kabiliyet ve
karaktere de sahiptir.
Hükümetimizin bu imkân ve kabiliyetleri
keşfedeceğine, plânlı kalkınma tahakkuk ettir
mek için uygulama neticelerinden de istifade
ederek plânın aksıyan taraflarını süratle gidere
ceğine, plânın tahakkukunda lüzumlu âcil ted
birleri alacağına inanmaktayız.
Teşekkür eder Yüksek Heyetinizi saygıyla
selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya.
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Baş
kan, Sayın Başbakanımız, muhterem bakanlar,
çok muhterem Hükümet ve Danıştay erkânı;
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu adı
na 1965 yılı Bütçe tasarısı 'hakkındaki görüşleri
mizi ar/ ve izaha çalışırken...
VASFİ GERGER (Urla) -- - Grup adına bir
kişi konuşabilir.
BAŞKAN — Kendileri 10 dakika ile mukay,
yettir. Bendeniz grup adına davet etmedim.
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ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Yüce Senatonun
kabul ettiği, karar, grup adına bir kişinin konuş
masıdır.
BAŞKAN — Başkanlıktan böyle bir karar
sâdır oldu mu? Bu, sayın üye ile grup reisi ara
sındaki bir münasebettir, bizi alâkadar etmez.
NEDİM EVLİYA (Devamla) — Her yıl bu
kürsülerden yapılan tenkid ve tahminlerin geç
miş koalisyon Hükümetleri tarafından lâyık ol
duğu öneminin nazara alınmadığını müşahade et
mekle müteessir ve mütesellim bulunmamıza mu
kabil; yeni Hükümetimizin bu büyük müessese
ye gereken değeri verdiğini; programındaki şü
mullü kayıtlarla belirtmiş olması itibariyle
ümitler içinde teselli bulup inşirah duymakta ol
duğumuzu bilhassa kaydetmeliyim.
Hükümet vatandaş, başka bir deyimle idare
ve fert münasebetlerini düzenlemekle görevli
bulunan ve bu itibarla memleket nüfusunun bü
yük bir ekseriyetinin uzaktan ve yakından, biz
zat ve bilvasıta ilgili bulunduğa ek yüksek idari
kaza merciimiz olan Yüksek Danıştaym ifa kıl
dığı hizmetin vüs'at, azamet, haşmet ve önemi ile
mütenasip bir hale getirilmesi elbetteki Hükü
met ve siyasi partiler gibi Parlâmentomuzun da
en şerefli görevlerinden birisi olacaktır.
Fertlerin idareye emniyet ve itimat içinde
bakması ve bağlanması; idarenin de, vatandaşın
hak ve hukukuna riayetkar ve hürmetkar olarak
şefkatli ve adaletli bir tutum ve davranış ihtiyar
eylemesi ve bu ulvi müessesenin çalışma şartları
nı en mükemmel bir şekilde düzenleyip süratli
ve verimli bir hale getirmesi yukarıda da temas
olunduğu üzere icranın yanında yasama organ
larının da vazifeleri cümlesinden bulanmakta
dır.
Büyük Fransız ihtilâlinin 8 nci yılında kuru
lan Danıştaym orada birçok değişiklikler geçir
diği gibi, kuruluşundan itibaren bizde de birçok
istihaleler geçirdiği bir vakıadır.
Fransa'dan mülhem olarak 1868 yılında
(Mülkiye, Maliye, Adliye, Maarif ve Nafıa) dan
mürekkep olmak üzere 5 daire .halinde kurulmuş
olan Devlet Şûrası 'bir nazırın uhdesine veril
miş ve böylece bir müessese bugünkü plânlama
teşkilâtına muvazi olarak âdeta Devlet ve Hükü
metin kendisine istikamet verme görevini ifa et
miştir.
Kurulduğu tarihten beri 100 seneye varan
mâzisiyle gerek Devlet ve Hükümet çalışmaların-
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II da ve gerekse idarenin fertlerle münasebetlerin
de ifa kıldığı istişari, idari ve kazai görevleri clolayısiyle çalışmaları üstünde dikkat ve itina ile
durulması icabeden; tarihi şeıcfle dolu bu mü
essese; .1872, 1886 ve 1887 yıllarında muhtelif
I değişikliklere uğramış ve nihayet 1908 de bir
bakıma daha fazla istiklâl kazanarak Adliye na
zırının şahsına bağlanmıştır.
1922 yılında lâğvolunan Devlet Şûrası, Cum
huriyet devrinin 69 sayılı Kanuniyle yeniden
kurularak 6 Temmuz 1927 tarihinde (Tanzimat,
Mülkiye, Maliye, Nafıa ve Deavi) dairelerinden
müteşekkil olarak görevine başlamıştır.
Fesih ve yeniden kurulma arasında geçen
5 senelik müddet zarfında Danıştaym bu fonklisyonu her bakımdan kendisini hissettirdiği ci
hetle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bünye
sinde, bu fonksiyonu ifa edecek bir komisyon
kurulmuştur.
1938 senesinde 3546 sayılı Kanunla dairelerin
isimleri kaldırılarak sıra numarasına tabi tutul
muş ve iki dâva dairesi ve üç idari daire olmak
üzere 5 daire halinde yeniden teşkil olunan Da
nıştay büyük çapta ıslahata tabi tutulmuştur.
I
1946 yılında 4904 sayılı Kanunla, evvelce .ya
pılan takdir ve tahminlerin doğru olmadığı an
laşılarak mevcuda bir dâva dairesi daha eklene
rek kadrosu genişletilmiştir.
1959 senesinde ise 7354 sayılı Kanunla dâva
daireleri üçten beşe ve idari daireler de üçten
dörde çıkarılmıştır.
22 . 9 . 1960 tarihinde de Millî Birlik Komi
tesi tarafından çıkarılan 84 sayılı Kanunla lâğ
volunup yeniden kurulan Danıştaydaki bu yeni
lik bâzı daire baskanlariyle üyelerin bir kısmı
nın değişmelerine münhasır kalmıştır.
Yeni Anayasanın 140 ncı maddesinin ışığı
altında ve bu maddenin verdiği imkânlara bina
en 24 . 12 . 1964 tarihinde
kabul
olunup
1I 31 . 12 . 1964 te yürürlüğe giı-en 521 sayılı KaII nımla Yüksek Danıştay 9 dâva dairesi ve 3 ida
ri dairesi cem'an 12 daire olarak tevsi edilmiş,
Başkan ve üye miktarı 72 ye çıkarılmıştır.
ölüm, istifa, emekliye sevk. başka görevlere
nakil gibi sebeplerle Danıştayda açılan birçok
üyelik ve Başkanlıklar için uzun, hattâ çok
uzun zaman yapılmıyan tâyinler dolayısiyle ge
niş mikyasta aksıyan hizmetler: şükranla kayde
delim ki, şimdi bütün münhaller kapatılmak suI| retiyle normal düzene girmiştir. Ancak ahiren
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bir başkan 3 üyelik inhilâl etmiş, bunların da dol
durulması için gerekli teşebbüs yapılarak kapa
tılması yoluna gidilmiştir.
521 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
mucibince 965 Haziran ayı sonuna kadar kuru
lup faaliyete geçmesi icabeden üç yeni dairenin
de bütün hazırlıkları yapılarak zamanından ev
vel faliyete geçecek duruma girmiş bulunduğu
nu memnuniyetle kaydetmek isterim.
Muhterem arkadaşlar;
Anayasamızın 140 ncı maddesinin ilk fıkrası;
(Danıştay, kanunların, başka idari yargı merci
lerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel
olarak üst derece idare mahkemesidir;) hükmü
nü ihtiva etmekle beraber;
Bu maddenin ikinci fıkrası; (Danıştay; idari
uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümle
mek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük
{"asanlarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
ni incelemek ve kanunda gösterilen diğer işleri
yapmakla görevlidir) kaydını taşımaktadır.
Bu maddenin birinci fıkrası; 1924 Anayasa
sında bulunmıyan yeni bir hüküm getirmiştir.
Bu da, Danıştaym bir üst derece İdare Mahke
mesi olduğu ve alt derecede diğer idari mahke
melerin kurulması gerektiği husustur.
Bu mühim noktaya parmak bastıktan sonra
tekrar dönmek üzere Danıştaym bugünkü iş du
rumuna kısaca bir göz atalım;
En son İnönü Koalisyonu Hükümetinin reddolunan bütçesinin müzakeresi sırasında olduğu
gibi daha evvelki yıllarda da şahsı ve grupları
adına konuşan arkadaşların zabıtlara geçmiş bu
lunan iş ve devir cetvellerini burada tekrar et
meyi lüzumsuz saymakla beraber;
Ancak, 1927 senesinde Devlet Şûrasına açılan
dâva miktarının ancak 700 civarında bulunduğu
halde her yıl tezayüt kaydederek nihayet sene
lik varidenin 35 000 e yükselmesi ve çıkan işten
fazla iş gelmesi sebebiyle müterakim dosya mik
tarının 50 000 i bulduğu görülmektedir.
Danıştay Başkan, üye ve yardımcılarının di
ğer teşkilât mensuplarının insan üstü gayretleri
ve büyük feragat ve fedakârlıkları neticesi ola
rak elde edilen bu miktarın normal mesai ile
70 - 80 000 i bulacağını ifade etmek bir kehanet
olmıyacaktır. Bu itibarla bu büyük idari kaza or
ganına karşı Senatomuzun hürmet, muhabbet ve

itimadını bu kürsüden arz ve ifade etmeyi grup
adına zevkli ve şerefli bir vazife saymaktayım.
BAŞKAN — Sayın Evliya bir dakikanız kal
mıştır.
NEDİM EVLİYA (Devamla) — Danıştaydaki bu iş terekümü ve gecikme sebepleri üze
rinde bilhassa durarak sıra ile kaydetmek isterim.
Tetkiklerimize nazaran bu sebepler 8 maddede
toplanıyor.
1. — Danıştaya açılan dâvaların çoğu, iptal
ve tam kaza dâvası şeklinde olup birinci derece
de dâvalardır. Dosyaların Danıştayda tekemmül
ettirilmesi zarureti büyük zaman kaybına ve uza
malara vesile olmaktadır.
2. — Alt derecedeki yargı mercilerinden ge
len dâvaların çokluğu da; bu mercilerin yetersiz
likleri dolayısiyle vatandaşa itimat telkin ede
memeleri yüzünden gördükleri dâvalar hemen
bütünüyle üst mercie intikal etmekte ve ettiril
mekte olmasından doğmaktadır.
3. — İdarenin, Danıştay karar ve içtihadatıııı
takip ile ona uyması şöyle dursun her dâvayı
mutlaka üst derece mahkemesi süzgecinden geçir
mekle ve ayrıca tashihi karar yoluna gitmeyi bir
zaruret olarak mütalâa eylediğ' görülmektedir.
4. — Mazide ihmal ve kayıtsızlığı sabit va
tandaşların uyanarak haklarını en ince teferru
atına kadar aramada gösterdiği titizlik.
5. — Her çıkan kanunun Danıştaya yeni yeni
vazifeler tahmil etmesi ve böylece Danıştaym
gördüğü iş ve dâva çeşitlerinin yüzleri aşması,
6. — Nüfusumuzun hızla artarak gözlenen
ve istenilen miktara doğru çıkmakta devam ey
lemesi,
7. — Yukarıda da bir vesile ile kaydolunduğu üzere miktarı bir hayli kabarık olan münhal
başkan ve üyelikler için uzun müddet tâyin ya
pılmaması ve noksan kadro ile iş görülmesi,
8. — Danıştay çalışmalarını verimli kılacak
ve hattâ artıracak şartların sağlanmamış olması,
bina, vasıta, mefruşat ve benzeri gibi...
Sayın Senatörler;
521 sayılı Kanunla Danıştay kadrosu genişle
tilmekle beraber teşkilâtta başkan ve üyelerine
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri gibi ma
aşlarında % 60 ı nisbetinde ödenek verilmiş per
soneline de Adalet mensupları gibi 400 - 650 lira
arasında tazminat kabul olunmuştur.
BAŞKAN — Sayın Evliya bağlamanızı rica
edeceğim.
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NEDİM EVLİYA (Devamla) — Binaenaleyh yukarda 8 madde halinde sıralamaya çalış
tığımız gecikme ve teraküm sebeplerini bertaraf
etmek üzere bâzı tedbirlerin alınmasında zaruret
görmekteyiz.
Bu tedbirlerin başında :
Anayasanın 140 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki yetkiye dayanılarak alt kademe idare
mahkemelerinde hemen kurulması gelir.
Nitekim Fransa'da Danıştaydaki iş hacminin
genişliği karşısında kanun yapmayı dahi bekle
meden kararname ile 1953 yılında belki İdare
mahkemeleri kurulmuştur. Fransa 1954 senesin
de faaliyete geçirdiği 27 bölge mahkemesiyle iş
terakümünü % 70 - 80 nisbetmde azaltmaya mu
vaffak olmuştur.
Bizde de Anayasamızın verdiği imkânlara
mebni yeteri kadar bölge idare mahkeme]erinin
kurulması halinde bir taraftan iş azalacak, vatandaş süratle hak ve adalete kavuşacaktır. Da
nıştay da kendisine mevdu istişari görevi bihak
kın ifa suretiyle bir içtihat mahkemesi haline ge
lecektir.
Sözlerimi burada keserek yeni bütçesinin
Danıştay a ve memlekete hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Nevzat Özerdemli...
NEVZAT ÖZERDEMLİ (İzmir) — Muhterem Başkan aziz senatörler, Devlet İstatistik
Enstitüsünün 1965 bütçe tasarısı hakkında gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum.
1962 yılında kabul edilen Kuruluş Kanunu
nun temin ettiği yeni statü ile her yıl gelişen bir
hızla kesif bir program içindeki çalışmalarına
1965 yılında da devam etmesini arzulamakta
yız.
Enstitünün bugüne kadar cidden önemli hiz
metler ifa etmiş olduğunu memnuniyetle müşahade etmiş olduğumuzu arz ecmek isteriz. Plân
lı bir Devlet idaresinin en tabiî bir sonucu olarak, memleketimizde de her konuda tam ve güvenilir istatistik bilgilerine duyulan ihtiyaç gü
nümüzde son derece bir önem kazanmıştır.
Hususiyle memleketin ekonomik ve sosyal
kalkınmasını gerçek anlamda süratle yerine ge
tirebilmek için alınacak kararların isabeti, uy
gulanacak plân ve programların yakından izlen
mesi ve elde edilen sonuçlardan başarı derecesi
nin isabetle tâyini her şeyden önce kanun koyu-
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i cu ve Devlet yöneticisinin mubtacolduğu sıhhat
li istatistiklerin mevcudolmasma bağlıdır. İşte
bu gerçeğin takdir ve tesiri ile Devlet İstatistik
Enstitüsü kuruluşundan bu yana birçok saha
larda memnunluk verici mesafe katetmiştir. Fa
kat bugünkü memleket ihtiyaçlarına tam cevap
verecek bir duruma da henüz gelmemiştir. Ens
titünün bu büyük memleket hizmetlerini lâyıkiyle yapabilmek için ihtiyaç duyulan bölge teşki
lâtlarının genişletilmesine çalışılmalı bunlar için
ihtiyaç olan kalifiye elemanın yetiştirilmesine
bugünkünden fazla hız verilmeli, okutulan öğ
renci sayısı artırılmalıdır. Bu öğrencilerin giriş
imtihanları enstitünün tetkik ve araştırma daire
since yapılmalıdır. Yurt içi bürolarının açılma
sında öncelik tanıma objektif esaslar içinde ya
pılmalı sanayi, ziraat ve ticari sahada çok geliş
miş vilâyetler ayrı ayrı tercih sebebi olmalıdır
; 1965 yılında .yapılacak genel nüfus sayımında
vazife göreceklere harcırahtan ayrı olarak müna
sip bir ücret verilmediği takdirde sıhhatli bir
çalışma yapılacağına kaani değiliz.
I
Enstitünün bir binada toplanarak baskı ve
j yaym işlerini kendi bünyesinde yapacak hale ge
tirilmesi ve kısa zamanda modern cihazlarla teç
j hiz edilmesini memnunlukla karşılıyoruz. Fakat
bu noktada bâzı sualleri sormaktan kendimizi
I alamıyoruz. Bu makinalar halen senenin kaç ayı
I çalışmaktadır? Bunlardan başka yeni alınacak
makinalara ihtiyaç var mıdır? Diğer taraftan kanatimize göre sayım ve anketlerden önceki pro
paganda yeteri kadar yapılmamaktadır. Bu hu
susta radyodan âzami istifade edilmeli, her muh
tara verilmesi düşünülen transistorlu radyo işi
tahakkuk ettirilmelidir. İstatistik! bilgilerin öne
mi vatandaşlara her türlü imkânlarla telkine ça
lışmak nemelâzımcılığı veya endişeleri mutlaka
giderilmelidir. Devlet İstatistik Enstitüsünün
1965 yılı hütçe teklifi tüm olarak geçen yıla na
zaran 4 495 483 lira fazlalık arz etmektedir bu
| artışın 6 815 960 lirası genel nüfus sayımına
I yapılacak harcamadan ileri gelmektedir. Gelişen
bir bütçe olması hasebiyle artışları normal mü
talâa etmekteyiz.
Enstitüde her türlü istatistiklerin yapılmasın
da bir merkezilik kurulmuştur, bunun için genel
olarak bilgilerin toplanması değerlendirilmesi ve
uygulanmasından ibaret olan üç. safhasında da
enstitü ile bakanlıklar ve daireler arasında ista
tistik
hizmetlerin paylaşılması bakımından tej
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mel kıstasların tesMti ve kararların alınması
Devlet İstatistik Enstitüsünün görevi olmalıdır.
Fakat dairelerin kendi ihtiyaçları için istatis
tik birimleri kurmalarına da imkân verilmeli
Ancak genel mahiyet taşıdıkları önceden belirti
lenler Devlet istatistik Enstitüsü tarafından ya
pılmalıdır.
Muhterem senatörler Devlet daireleri içinde
iyi bir çalışma yolunda olan Devlet İstatistik
Enstitüsü 1965 bütçe yılı içerisinde de daha bü
yük bir azim ve gayretle çalışarak muvaffak ol
masını temenni eder. Saygılarımı sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; muhterem
Hükümet erkânı! Vakıflar ve Diyanet işleri Baş
kanlığı bütçesi üzerindeki arzına çalışacağım gö
rüş ve tenkidlerimizi kısaltmak suretiyle arz ede
ceğim.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
ne eski ahkâmı evkafın âmir hükümlerine ve ne
de Medeni Kanununun tesislere matuf hükümle
rine uygun hazırlanmamış olduğundan vakfın
gayesine ve vakfın şartlarına cevap vermekten
uzaktır. Zira ahkâmı evkafa göre vâkıfın şartla
rı dairesinde vakfın idaresi ve şartlarının ayrıl
ması iktiza eder.
Vakıflar idaresi, vakıfları kül halinde müta
lâa ederek vakıf gelirlerini toplamak suretij'le
umum hayrat harcamalarına gitmek ve vâkıfın
muris hükmünde olan iradesi ve şartlarına iti
bar etmemektedir. Medeni Kanundaki vakıf te
sis hükümleri de yetersiz olduğundan Medeni
Kanunun meriyetinden de evvel yapılan ve ya
pılmak istenilen vakıf ve tesisler himaye ve ida
reden mahrumdur. Bu yüzden de birçok hayır
sahipleri, eski ismiyle vakıf bugünkü ismiyle te
sis yapmamakta ve yapamamaktadırlar. Bu iti
barla eski ve yeni mevzuatımızla bugünün ihti
yaçları nazara alınarak yeni bir kanunun hazır
lanmasına zaruret bulunduğuna inanıyoruz. Ec
dat hayratının idame ve bekasının temini maksadiylc vakfolunan, gelir getiren gayrimenkuller vâkıfın vakfiyesinde yazılı şartlara veya bu
lunmaması halinde sarf olunduğu ve ezcümle
camilerin imam ve hatipleriyle, hademeleri Diya
net işleri Başkanlığına devrolunduğu ve vakıf
emval ise Vakıflar Genel Müdürlüğünde bırakıl
dığından hizmette pek çok aksaklıklar görülmek-
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te vo değiştirilmesi kabil olmıyan ve vâkıfın ar
zusu ile yaptırdığı camisi imamına verilmesini
emrettiği ücretler de verilmiyerek ve herkesin
bildiği gibi binlerce lira yerine ancak ikiyüz lira
aylık ücret ödenmek suretiyle hakkaniyetten
uzaklaşılmaktadır.
6570 sayılı Kanuna göre «mabetler kiraya
verilemez, ve ibadethane haricinde hiçbir iş için
de kullanılamaz» maalesef gerek bu sarih hük
me gerekse vâkıfın arzusu hilâfına ibadethaneler
başka maksatlarla kullanılmaktadır. Misal ola
rak Ayasofya Camiini ve Konya'daki Mevlâna
müzesi ismindeki camii gösterebiliriz. Ayasofya
beşyüz yıldan beri Müslüman Türk halkının
ibadet ettiği bir cami iken kararname ile müze
haline getirilmiş ve bugün de bu suretle müze
halinde devam ettirilmektedir. Ayasofya. Cami
min müze 'haline getirilmesi hem merhum Fatih
Hazretlerinin vakıfnamesine ve hem de sarili
olarak biraz önce arz ettiğim kanunun maksa
dına aykırıdır. İbadethane haricinde başka hiz
metlerde kullanılan camilerimizin bir an evvel
eski hallerine ifrağ ve halkın ibadet hizmetine
tahsisini talep ve istirham ediyorum.
Yıllardanberi tek bakanlığa Ibağlı Diyanet
İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün son devrede ayrı ayrı bakanlıklara bağ
lanması yekdiğeri ile iç içe girmiş olan bu t eş
kilâtın işlerinin ve hizmetlerinin aksamasına
sebebolm aktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün evvelce olduğu gibi Diyanet İşleri Başkan
lığını tedvire memur bakanlığa bağlanması hiz
met bakımından lüzumlu olduğuna inanıyoruz.
Vakıflara dair mâruzâtımı burada keserek,
Diyanete aidolan kısma geçiyorum.
BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır Umum
Müdürlük değişti de onun için hatırlattım efen
dim.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Yıl
lardan beri vadolunan iyi teşkilâtlanmış ve si
nesinde münevver din adamlarını barındıran
Diyanet Reisliği hasretini hergün çekmekteyiz.
Mânevi kalkınması olmıyan bir milletin mad
dî kalkınmasının da imkânsız olacağı aşikârdır.
Mânevi kalkınma ise ancak, muhtacolduğumuz
ve milletçe inandığımız sağlam seciyeli ve dü
rüst karekterli, müspet ve dinî ilimlerle müeeh'hez din adamlariyle temin olunur. Huzur ve sa
adet ancak birbirini seven, hak ve hizmet yo
lunda birleşen, kötülüklerden uzak faziletli kim-
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selerin çalışmalariyle kabil olur. Onun iyin açık
kallbli, münevver din adamlarına değer verilmeşini istiyoruz ve onun için Diyanet teşkilâtından, kalbinde Allah sevgisi, ruhunda onun
huzuru hâkim olan insanların hazırlanmasını istiyoruz ve onun için dağları yerinden oynatacak imana sahibolsun ve böyle bir imana sahibolsun ki, her güçlük onun önünde erisin. Biz
îslâm ruhunu nefsine mal etmiş tam kahraman
kişilere muhtacız. Onları arıyoruz ki; onlar hiçbir iyilikten kaçınmazlar, menfaatler onları aldatamaz.
Şahsi arzular onları kendilerine köle edemez. Onlar rüşvet alamazlar, onlar emanete hiyanet etmezler, onlar aklıkları vazifeyi hakkiyle yaparlar. Eğer bugün içimizde bu hastalıklara müptelâ kimseler görülüyorsa işte bu mânevi buhran sebebiyledir. Onun için dinin bugün içtimai nizamı muhafazada, kültürel inkişafta ve millî birliği korumada en mühim bir
unsur olduğunu kabul zaruridir. Hele bizim gi•bi millî kültürünü, edebiyatını ve millî şuurunu dinî inanışlarla takviye etmiş olan bir milletin mâneviyattan uzak yaşamasına imkân tasavvur olunamaz.
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Anayasanın çizdiği hadler içinde mutlak
din hürriyetine mâni olmamak ve millî ve inşanî hakları izale etmeden tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Anayasanın 19 ncu maddesi sarihtir.
Lâiklik hiçbir zaman dinsizlik olmadığı gibi din
aleyhtarlığına da cevaz vermez. Anayasamızın
öngördüğü din hürriyeti karşısında din aleyht a n bir lâiklik tatbikatına da müsaade olunamaz. Bu itibarla lâikliği istismar ederek Türk
Müslüman evlâdının ahlâki faziletlerine gerici,
v.s. gibi komünistlere ait sözlerle dil uzatılamaz.
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BAŞKAN — Sayın Bozcalı bağlamanızı rica edeceğim.
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (Devamla) — Biz
bu teşkilâtın, bilâhara huzurunuza gelecek teşkilât kanuni ariyle lâyık oldukları mümtaz ve
üstün seviyeye çıkarılmasını ve nereden gelirse gelsin her çatlak sese cevap verilmesini ilim
ve kültürle cihazlanarak içtimai seviyenin ma
nen yükseltilmesinde hakiki vazifesini yapma
sını istiyoruz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri
Başkanlığının 1995 yılı bütçesinin Umum Mü-
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dürlükler ve memleketimiz için hayırlı olması
nı diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Başbakanlık ve Başbakanlığa
•bağlı Umum Müdürlük ve diğer teşkilâtlara
üzerinde görüşme sırasına göre söz almış arka
daşların isimlerini okuyorum.
Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Hilmi Onat,
Sayın Hasan Âli Türker, Sayın Tevfik İnci, Sa
yın Ahmet Naci Arı, Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğlu, Sayın Akif Eyidoğan, Sayın Zihni Be
ti! - grup adına söz aldığı için oraya geçiril
miştir - Sayın Sakıp Önal, Sayın Vasfi Gerger,
Sayın Suphi Batur, Sayın Ferid Melen. Sayın
Ahmet Nusret Tuna.
Buyurun Sayın İsmail Yeşilyurt.
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın
Başkan, muhterem Başbakan, Başbakan Yar
dımcısı, vekâletler erkânı ve çok muhterem ar
kadaşlarım. Bendeniz Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçesi kanun tasarısı
üzerinde şahsi görüş tenkid ve temennilerimi
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda söz al
mış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel Yü
ce Senatomuzda aynı genel müdürlüğün bütçe
sini yine tarafımdan Adalet Partisi Grupu adı
na tenkid ve temennilerimizi arz etmiş olan bir
arkadaşınız olarak tekrarlamadan ve muhte
rem heyeti âlinizi yormadan mâruzâtımı arz ve
izah edeceğim.

Muhterem arkadaşlarım, kadastro hizmeti
harita üzerinde gayrimenkullerin bendesi ve
hukukî .durumlarını tesbit etmek ve tapu sicil
lerine mesnet teşkil edecek olan vesikaları mey
dana getirmektir. Genel Müdürlük yükümlü bu
lunduğu bu görevi iki bölüm halinde yerine ge
tirmektedir. Bunlardan birisi tapu işleri, diğeri
ise kadastro ve tapulama işleridir.
Sayın arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün görevleri, memleketin eko
nomik ve sosyal bünyesinde yer alan ve bu
memleketin sakinlerinin kaderlerini değiştire
cek bir hizmet niteliğinde bulunduğunu ve bu
hususta benden evvel görüşmüş olan arkadaşla
rın da aynı görüşe sahibolduğunu tesbit ve teyidetmek isterim. Bu selbepledir ki, Anayasamız
da dahi vatandaşın mülkiyet hakkı teminat al
tına alınmış ve bu sebeple de halen meveudolan
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hukukî ihtilâfların, mahkemede bulunan dâvala
rın, dahi % 80 ini teşkil eden gayrimenkul ihti
lâflarının halli bu memleketin kader çizgilerini
değiştireceğine kaaııi 'bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, günlük hayatımız
da dahi her gün vatandaşın başlıbaşma işlerini
ve meşgalesini teşkil eden tapu daireleri ve is
leri yine !bu milletin kaderinde yer alan binler
ce kavgalara ve netice itibariyle dövüşlere,
ölümlere sebebolan ve nice yuvalar söndüren,
sönen yuvalarda kimsesiz kalan yavruların se
neler boyunca çekmiş bulunduğu ıstırabın ,tek
sebebi kadastronun bu memlekette gönlün iste
diği mânada yapılamamış olmasından dolayıdır.
Devlet olarak, millet olarak bu işin üzerine eği
lip netice itibariyle bu mevzuun kökünden mut
laka halledilmesi gerektiği kanaatinde bulun
maktayım. Nitekim bugün İsviçre Devleti ulaş
mış bulunduğu medeniyet seviyesinin başlıca se
bebi memlekette kadastro ve tapu işlerini kö
künden halletmiş olmasındandır. Zaman ilerle
dikçe artan nüfus ve i'htiyaclariyle orantılı ola
rak gayrimenkul kıymetleri de artmakta ve bu
faktörler vatandaşın bu konudaki alâka ve has
sasiyetini çok keskin bir hale getirmektedir. Ta
pulama ve Kadastro işlerimiz böylesine önemli
bir meselemiz, memleketin emniyeti ve huzuru
ile sıkı sıkıya alâkalı bulunduğuna göre Devle
tin da öngördüğü birtakım tasarrufların ger
çekleşmesi de şarttır. Türkiyeıniz için kazınılmaz j
bir zorunluk olan zirai reformun gerçekleşmesin- ;
de esaslı bir unsur olan toprak varlığının tesbiti •
arazi tapulandırılması ve ıslâhının temeli tapu- !
lama hizmetine bağlı bulunmaktadır.
i
Muhterem arkadaşlarımız, bu sene bütçe raporunun tetkikinden anlaşılacağı üzere,. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçesi
1964 yılı Bütçesine nazaran 5 391 119 lira fazlasiyle 87 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu fazlalığm 4 milyon lirası bir üst derece maaş terfilerini karşılamak için konulduğuna göre hizmetin
gerektirdiği harcamalarda esaslı bir artış olma
dığı bir vakıadır. Gerek gezdiğimiz yerlerde gör
düklerimiz, gerekse gelen mektupların bize ilet
tiklerine göre ödenek yetersizliğinden yılın en
müsait mevsimimde dahi arazi çalışmaları yapı
lamamakta binlerce dosyası bulunan tapulama
mahkemeleri dâvalarını yürütememektedir.
Bilhassa tapulamaya bakan mahkemelerin
bugün içinde bulunduğu durumu Yüce Senato-
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nun huzurunda izah etmeye lüzum yok. Hü
kümetin bu mevzu üzerinde eğilmesinin ve mut
laka icabını yerine getirmesinin en ehemmiyetli
bir vazifesi olduğuna kaaııi bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, bu sene gerçeklere
dayanan bütçe teklifi neticesinde Bütçe Karma
Komisyonunca (12.282 ödenekler)
maddesine
250 bin lirası eklenmek şartiyle bütçeye 500 bin
liralık bir ödenek ilâve edilmiştir. Bu sevindi
rici olmakla beraber kâfi bulunmadığı kanaatin
deyim. Biz şu kanaatteyiz ki teşkilâta yeterli
ödenek vererek faaliyetlerini daha geniş, daha
kesif bir hale getirmek Devlet gelirlerindeki
artışı da sağlamaktadır. Çünkü bu teşkilâtın
hizmeti doğrudun doğruya değilse de gelir sağlıyaıı bir yatırım halindedir. Nitekim bütçe
raporunda açıklandığı veçhile 1954 yılında
(o7) milyon lira olan tapu harçları 1964 yılın
da (199) milyon liraya çıkmış bulunmaktadır.
Bunun sebebi açıktır. Tapulama ve kadastro
işleri ilerledikçe tapusuz gayrimenkul I er tapu
ya tescil edilmekte ve vatandaş kolaylıklar için
de alım satımını tapu dairesinde yaparak hem
Devlete harcını vermekte ve hem de kendi hak
larını teminata kavuşturmaktadır.
BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır.
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — O hal
de netice itibariyle bir konuya daha temas et
meme izin vermenizi rica ederim.
Dünyaca tanınan bir şöhret ve otorite olan
Zürich Üniversitesi Profesörlerinden Fugo Gasparin birkaç gün önce memleketimizde kadastro
alanındaki gelişme konusunda vermiş olduğu
ilmî konferansta şu hususları belirtmiş bulun
maktadır. Sayın Profesör Tapu ve Kadastro
Teşkilâtında gördüklerini sitayişkâr bir dille
kıymetlendirmiş, kadastronun teknik bir iş ol
maktan daha ziyade hukukî olduğunu, harita
işlerinin bu hizmette yardımcı unsur bulunduğu
nu, hukukî şartları bakımından Türkiye'nin
başka memleketlerle kıyaslanamıyacak kadar
karışık bulunduğunu ifade etmiştir. Diğer bir
deyimle yine bundan evvelki görüşlerimizde be
lirtmiş bulunduğumuz veçhile sayın profesör
tarafından tavsiye edilmiş bulunan bir hususu
da arz etmek isterim. Filhakika her hizmet
memleketin ihtiyaç ve şartlarına göre ayarlan
malı, değil bugün 50 sene sonra dahi ihtiyaç
duyulmıyacak şartları yerine getirmiş olması
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için memleketin ihtiyacı ve arazinin kıymeti
üzerinde masrafı gerektiren uygulama yapıl
mamalıdır. Nitekim Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonunda aynı mahiyetteki görüşümüze muh
terem ve Sayın Bakanımız da olumlu bir an
layış göstererek cevap vermiştir. Temennimiz
tatbikatın da bu yolda olmasıdır. Bu bütçenin
genel müdürlüğe ve milletimize hayırlı olması
dileğiyle hepinizi! hürmetle, tazimle selâmlarım.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Müzakerelerin kifayeti hakkın
da üç takrir gelmiştir. Ittılalarmıza arz edile
cektir.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmelerin
kifayetini arz ederim.
Samsun
Refet Rendeci
SIRRI ATA LAV (Kars) — Aleyhinde söz
istiyorum.
BAŞKAN — Hepsini okutayım efendim.
Yüksek Başkan] ı ğa
Başbakanlık bütçesinin müzakeresinde 6 üye
konuşmuş olduğundan kifayeti müzakere kararı
verilmesini arz ederim.
Çanakkale
Nahit Al tan
Yüksek Başkanlığa
Müzakere kâfidir. Hükümet-,.ve komisyon
konuştuktan sonra gider bölümlerine geçilme
sini arz ve teklif ederim.
Ankara
Niyazi Ağırnaslı
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Divanının yaptığı toplantıya, Başkanlar Diva
nı toplantısı diyoruz. Bu Başkanlar Divanı top
lantısında Başbakanlığa ait Devlet Plânlama
Teşkilâtı, Danıştay, İstatistik Genel Müdürlü
ğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadas
tro Umum Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Danıştay ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü olmak üzere sekiz bütçenin birlikte gö
rüşülmesine karar vermiştir. Birlikte görüşüle
bilir, ancak sekiz bütçe üzerinde en çok 8 erden
en aşağıdan 48 kişinin söz hakkı mevcudölan bir
durum karşısında bunun üçte biri konuşmadan
yeterlik önergesinin verilmesi, söz hakkını orta
dan kaldıran bir durumdur. Bu sebeple bir
arada (görüşülmesi grup adına yapılan konuşma
lar için mümkündür. Ancak sekiz bütçenin bir
arada konuşmak ve ondan sonra da 6 arkadaş
konuştuktan sonra, normal konuşma sırası eğer
bulunmasaydı, 48 üye konuştuktan sonra ancak
bir yeterlik önergesi verilmesi mümkünken bir
arada konuşulması hakkında Başkanlık Divanı
nın verdiği karar, İçtüzüğün üyelere ancak Ba
kanlıklar üzerinde ikişerden 6 kişiden sonraki
lerin konuşma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu
sebeple verilen yeterlik önergeleri yerinde de
ğildir. Eğer konuşacak ve söz istiyen arkadaşla
rımız bulunmasaydı şüphesiz bir şey demeye
hakkımız yoktu. Ama sırada bulunan arkadaşla
rımız bulunduğuna göre İçtüzüğün üyeye ko
nuşmak için verdiği bir hakkı yeterlik önergele
riyle reddetmeye hakkımız yoktur, içtüzüğümüze
aykırıdır. Burada sözü olan bulnduğu müddet
çe her bütçe üzerinde 6 kişinin tesbit edilen hak
kını bu şekilde ortadan kaldırmak mümkün ve
yerinde değildir, önergelerin oylanması dahi
mümkün değildir. Arz ederim.
VASFI GERGER (Urfa) — Usul hakkında.

BAŞKAN — Komisyon konuşmak arzu et
miyor.
Takririn aleyhinde Sayın Atalay, buyurun
efendim.
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar
gelenek odur ki bir umum müdürlük bütçesi
üzerinde grup ve topluluklar adına yapılan ko
nuşmalardan başka 6 sayın üye konuştuktan
sonra ancak yeterlik mümkün idi ve tabiî olan
da budur. Bir konu üzerinde 6 kişi konuştuk
tan sonra ancak yeterlik verilebilir. Yalnız
bizim İçtüzük hükümlerine göre muayyen vazi
feleri olan grup başkanvekilleriyle Başkanlık

BAŞKAN — Hangi usul efendim? Bir kifa
yeti müzakere takriri vardır. Aleyhinde mi,
lehinde mi? Aleyhande bir kişi konuştu. Bir
başkasının konuşmasına İçtüzük imkân vermi
yor.
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, müza
kere usulü hakkında.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz takririn aleyhinde konuşacak
değilim. Çünkü bir arkadaşımız konuşmak hak
kını haizdir. Yalnız usule aykırılık var. Usul
bakımından bunun halli lâzımdır. Şöyle M, bir
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Bakanlık bütçesi müzakere edilirken, o Bakan- I
BAŞKAN — Karar var efendim, kararı ge
lığa bağlı olan umum müdürlüklerin adedi ne
tirtebiliriz. Başkanlık Divanı kararsız çalışmı
olursa olsun bir Bakanlık olarak telâkki edilebilir.
yor. Karar var, karara müstenit program var,
Şimdi Başbakanlık Bütçesi müzakere edilirken,
dağılmış, birlikte görüşülecektir diye. Bunun ge
Devlet Bakanlığı sıi'atiyle idare ettikleri umum
rekçesi neye dayanıyor?
müdürlükler vardır. Binaenaleyh Devlet Bakanlı
Efendim; müsaade buyurun. Sayın Atalay'ğı bir tarafa bırakılarak bütün bu umum müdür
m beyan ettiği usul dışı bir süper usul icadetmolükleri Başbakanlık Bütçesine tabi tutarak, bir
ye imkân yoktur.
Bakanlık gibi mütalâa etmek usule aykırıdır.
MEHMET HAZER (Kars) — Yanlış tatbik
Kaç Devlet Bakanlığı varsa her Devlet Baka
ediliyor. (88 kişi eder sesleri)
nının yürütmekle mükellef olduğu hizmetleri
BAŞKAN — 88 diyorlar. Efendim; üç tane
için altışar arkadaşın konuşması lâzımgelir ka
kifayeti müzakere takriri vardır. Meseleye Yük
naatindeyim. Bu usulün tatbiki ieabeder. Hür
sek Heyet hâkimdir. Sayın Atalay kifayetin aley
metlerimle.
hinde bulundu. Sayın Vasfi Gerger usul bakı
mından kifayete müessir beyanda bulunduk ı\
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı
O bakımdan meseleyi hail etmemiz gerekmekle
nın sayın üyelerden gelen kifayeti müzakere- I
dir. Kifayeti müzakereyi kabul buyuranlar lüt
takririni oya arz etmesinde hiçbir usulsüzlük I
fen işaret buyursunlar... E t m iyen! er... Kifayeti
yoktur. Ancak mesele Sayın Atalay'm buyur- I
müzakere takriri kabul edilmiştir.
duldan gibi riyazi hesapla 48 e iblâğı suretiyle I
BAŞKAN — Son söz senatöründür. Sırada
netice istihsali düşünülseydi Danışma Kuruluna I
Sayın
Onat, buyurun.
bu mesele getirilmezdi. Danışma Kuruluna bü- I
HÎLMÎ ONAT (izmir)
tün grup başkanlarının iştirakiyle mesele geti- I
S aynı Başkan, Muhterem Senatörler.
rilmiş ve birlikte görüşülmesi karargir olmuş, I
Nükleer
silâhlar asrım yaşıyan nıMetler her
bu karar Yüksek Heyetinize getirilmiş, oylan- I
yönden
gençliğini
organize ve kendi görüş ve
mış ve kabul edilmiştir. Bu Umumi Heyet ka- I
düşünüşlerine
göre
yetiştirmeyi bir prensip ha
r-arına dayanan Danışma Kurulunun kararını I
taavibeden Umumi Heyet kararı tekemmül et- I linde ele almışlardır.
Lâkin her yıl konuşulduğu gibi Bütçe daima
mistir
I
kifayetsiz ve yetersiz ibir çerçeve içi do kalmış,
SIRRI ATALAY (Kars) — Zamana ait de
maalesef Türk gençliğinin muhtacolduğu sü
ğil, birlikte görüşme kararıdır.
I rati intikal, üstün vasıf, karekter ve sağlığını
BAŞKAN — Birlikte görüşme kararıdır. I temin edecek ölçülerden mahrum bırakılmıştır.
Ama, birlikte görüşmenin mânası, birlikte görü- I Bu gerçekten de mümkün olamamıştır.
şüldü mü, o birlik içinde gruplar adına birer I
25 yıl önce, Türkiye bütçesinin
600 d- biri
ve şahısları adına altı üye konuştuktan sonra I gençlik ve spor teşkilâtına ayrılmıştı, sene 1940.
İçtüzük hükümleri otomatikman yürür. Bu ba- I
26 yıl ısionra 15 milyarlık Türikye bütçe
kımdan hiçbir usulsüzlük bulunduğu kanaatin- I sinin bu kerre 2500 de biri yine genç'ik ve
do değilim.
I spor teşkilâtına ayrılmıştır. Sene 1965. Oran
tılar arasında bir tekâmül görmek pek güç. O
MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
zamanki bütçe 300 milyonluk bu kerre 15 mil
kan, Danışma Kurulu üyesi olarak kararı biz I
yarlık bir bütçe.
bu mânada almadık, yanlış tatbik ediyorsunuz. I
İşte bu gerçeklerdedir ki, büyük inkişîfk.r
BAŞKAN — öyle mi efendim, eğer arzu I kaydeden, üniversiteler dâhil okullar içi ve okul
ederseniz kararı getirebiliriz.
I lar dışı Türk gençliğinin ibedenî ve ahlâki ka
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade eder
biliyetlerinin demokratik prensiplere, ulusal ve
seniz kararı izah edeyim.
I Atatürk devrimlerine uygun yetiştirilmedi ve
BAŞKAN •— Bu izahla mesele halledilmez, I yurttaşlarımızın ıseviye ve kabiliyetlerine uygun
Zatı âl iniz başka türlü tefsir edersiniz.
I jimnastik ve rekreatif faaliyetlerini tanzim, teş
vik idare ve geliştirmek Önemli bir mesele ola
MEHMET HAZER (Kars) — Hayır, kararı
verirken böyle düşünmemiştik.
| gelmiştir,
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Bedeni geliştirme eğitimi gençliğim olduğu
kadar ibiitün milletin fizik ve moral yapısı
bakımından da yetişmesinde birinci sırayı al
maktadır.
Türkiyemizin yegâne hazinesi ve en kıymetli
yatırımı mükemmel yetişecek gençliğidir. Hiç
şüphesiz bu varlığın mânevi hasletlerini hareket
halinde tutmayı da; iyi yetişecek, üstün alhlâklı
vatandaş ve gençlik topluluğunda aramaktayız.
Enerjik Hükümet, programında gençliğin bu
ihtiyacının karşılanmasını önemli gördüğünü ve
birinci plânda mütalâa ettiğini beyan etmiştir.
Bugün 18 federasyona sahip B. T. U. Md.
Teşkilât; ancak 2 federasyonun maddi imkânla
rını karşılayabilmekte, 16 federasyonunu fahri
olarak çalışma durumunda tutmaktadır. Gençli
ğin okul içi spor çalışmaları haftada 1 saati in
hisar ettirilmiştir ki, bunu cidden kifayetli bul
mak mümkün değildir. Spor aşkının gençlere
okullarda verilebileceğine inanıyoruz. Bu se
beple de vekâletlerarası bir koordinasyonun ku
rulmasını sevinçle karşılıyacağız.
Alman mucizesinin aslı budur.
-Son senelerde alman başarısızlıkların Umum
Md. lük bünyesi içindeki idareci ve alınanlarda
aranması ve bunların sık sık değiştirme yolunu
tutulması hastalığına teşhis konulmasını bekle
mekteyiz.
1938 yılından beri yürürlükte olan 3530 sa
yılı Beden Eğitimi Kanununun vazifesini yaptı
ğına inanarak bünyemize uygun olanının biran
önce getirileceğini duymaktan memnuniyet duy
maktayız. Federasyonların özel idarelere verilen
yüzde 2 ve yüzde 4 gelirlerden tamamen kurta
rılmasını belirtmek isteriz. Bir spor şûrasının
teşekkülünü şükranla karşılamaktayız.
Manisa Spor Okulunun modern usullerle iş
letilmesini çok faydalı görmekteyiz. Umum Mü
dürlüğün sadece top üzerinde çalışması yeterli
değildir.
Spor totaya gelince :
1960 yılında 7 258 sayılı Kanunla yürürlüğe
giren müşterek balısın birçok faydalar sağladığı
na da kaani bulunuyoruz.
1960 da 44, 1961 de 101, 1962 de 105, 1963 te
123, İ 964 te 134 milyon lira gayrisâfi hâsılat
almak üzere gelir artışı olmuştur. Umum Mü
dürlüğe bu durumda senede 50 milyon liralık
net gelir temin etmektedir. Beyan edilmekte ol
duğu gibi haftada 4 milyonluk genel hâsılat ki-
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sır, dediğimiz bütçenin can kurtarıcısı olmak
tadır. Bu müşterek bahis paraları ile saha ve
tesislerin bakımları, yeni inşa ve saha istimlâk
leri yapılmaktadır. Bu mesaiyi takdirle karşı
larız.
1965 yılı Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü bütçesini geçen yıla nazaran 829 022 lira
noksanı ile yetersiz olarak 4 691 657 lira olarak
görmekteyiz. Millî iradenin isteğine önplânda yer
veren partimiz, millî lig fiküstürünü 20 Tk. üze
rinden yapılmasında ve millî sporumuza lâyık
olduğu değerin verilmesinde büyük faydalar mü
lâhaza etmektedir.
Atatürk gençliğinin muhtaeolduğu sürati in
tikalin zinde ve dinamik bir vücutla kazanılaca
ğına inanmaktayız. Ancak o zaman ilkelerin sa
hibi olabileceğimizi bir kere daha ilân ederiz.
A. P. Grupu kendisi küçük fakat görevi çok bü
yük olan bu eğitim bütçesinde millete hayırlı ol
masını saygılarımla dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başbakanlık ve ilgili bütçeler
üzerinde sayın üyelerin konuşması bitmiştir.
Sayın Başbakan Suad Hayri Ürgüplü konu
şan arkadaşların mütalâalarına cevap verecek
lerdir.
Buyurun, efendim.
BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ
(Kayseri) —• Yüce Senatonun Saym Başkanı,
Sayın senatörler,
Bütçenin tümü üzerinde dün yapılan görüş
melere Maliye Bakanı arkadaşım cevap verdi
ler. Bakanlıklarla ilgili tenkid ve sorulara da
Bakan arkadaşlarım bütçelerinde cevap verecek
lerdir.
Ben, Başbakanlık bütçesi vesilesiyle bâzı hu
suslara temas etmek istiyorum. Evvelâ bütçenin
Yüce Senatodaki müzakeresinde dün ve bugün
ileri sürülen kıymetli tenkid ve mütalâalara sa
mimî olarak teşekkür etmeyi vazife bilmekteyim.
Değerli arkadaşlarım, yurt dâvasının ve va
tandaş ihtiyacının genişliğini, zorluğunu çizdik
ten sonra çeşitli yönlerden çarelerini de ileri
sürdüler. Birbirine aykırı fikirler olmakla bera
ber birleştikleri nokta bu aziz vatanın süratle,
emniyetle huzura ve refaha kavuşmasıdır.
Hükümetiniz bu hizmet anlayışında ittifak
halindedir. Bunu temin ederim. Yalnız buna na
sıl ve hangi yollardan gideceğiz. Bütçe bir yıllık
çalışmanın bilânçosudur. Geçmiş yıl hizmetleri
nin hesabı verildiği gibi gelecek yılın hizmetleri
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de öne sürülür. Geçmiş siyasi bir hâdise bütçe
faaliyetinde zor ve çalışmaları güçleştiren bir
durum yaratmıştır. Parlömanter hayatta bunu
normal telâkki etmeye mecburuz. Yalnız Sayın
Yurdakuler arkadaşımızın buyurdukları gibi
bütçe münasebetiyle hükümetlerin düşürülmesi
devamlı usul haline gelmezse pek tabiîdir ki,
acele tedbirler beki iyen dâvalar da gecikmeler de
azalır. Bu aysonu endişe ettikleri usulün benim
senip benimsenmediğini göreceğiz. Nitekim Zihni
Betil arkadaşım, 3 aylık gecikmenin plân ve
programda yapacağı menfi tesirlerin çaresini
sormuştur. Çare olarak bildiğiniz Harcama Ka
nununu çıkardık ve ayrıca bütün Bakan arka
daşlarıma, yatırımcı dairelere plânın gerektirdi
ği hizmetler üzerinde mesailerini teksif etmeleri
ni, ihaleleri geciktirmeden tahakkuk ettirmele
rini bildirdim. O kadar ki, yaz izni üzerinde da
hi yatırımla ilgili müesseselerin bunu yatırım
ları asla haleldar etmiyecek şekilde ayarlamala
rını, tehir etmelerini istedim.
Dört partiden kurulu bir koalisyonun, bağım
sız bir Başbakanın idaresinde çalışmasının zor
luklarını takdir edersiniz. Bu zorluklar koalis
yonla çalışmak zaruretinin tahakkuk ettiği 1!961
yılından beri göraltnüştür.
Yalnız şunu memnuniyetle belirtmek isterim
ki, dört partiye mensup bakan arkadaşlarım, Hü
kümetin kısa hizmet süresinin icaplarını geniş
bir anlayış ve hizmet duygusiyle karşılamışlar
ve çalışmalarında yenilmez güçlüklerle beni kar
şı karşıya bırakmamak için ciddî bir feragat ve
gayret içine girmişlerdir.
Bu itibarla kanunlar]n takip ve Meclislerden
çıkarılmasında., plânın tatbik ve tahakkuk etti
rilmesinde, vergi reformunun vatandaşa refah
sağlıyacak, çalışma gücünü artıracak bir karak
ter taşımasında tam birlik vardır. 4 partinin
programında pek taibiî olarak mevcndolan gö
rüş ayrılıklarını hizmeti aksatmıyacak bir isti
kamette telif etmek vazifem olmaktadır. Eğer
bu telif temin ediliyorsa memnun olmak yerin
de olur kanaatindeyim. Memleket hakikatlerini
bilhassa bütçe gilbi, millî muhasebemizi yaptığı
mız bir çalışma sahasında bütün açiklığiyle ve
samimiyetle konuşmak ve çarelerini araştırmak
müşterek borcumuzdur.
Bu itibarla bâzı noktalara temas edeceğim:
Bütçemiz açıktır, O halde hizmetler hangi
kaynaklarla karşılanacaktır? Gecikmelerin çaresi
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nasıl bulunacaktır? Kalkınma hızımız nasıl mu
hafaza edilecektir, vergi artıracak mıyız, yeni
kaynaklarımız var mıdır, bunları harekete getir
mek için caba nedir? Sualleri ortaya çıkmakta
dır.
Aziz arkadaşlarım,
Ben bütçe açığının ve tedbirlerinin yanında;
büyük himmete ve fedakârlığa lâyık ve muhtacolan bu vatanın dâvalarının yalnız
10 milyar
lık bir bütçe ile değil 25 milyarlık bir bütçe ile
de süratle halleddielceği kanaatinde değilim. Şu
kısa zamandaki tetkiklerim ve tahsisan Plânla
ma Teşkilâtının iftihar ettiğimiz değerli mütehassıslariyle yaptığımız çalışmalar gösteriyor
ki, iş yalnız tahsisatla, bütçede mevcut parayla
vergi zamlariyle fazla gelir sağlamakla halle
dilemiyor. Mütehassıs, dinamik mesuliyetten
korkmıyarak süratle iş gören, geniş bir sınıfa
ihtiyacımız vardır. Meselâ yatırım nispetlerine
tablolar halinde baktığımız zaman carı harca
malar da uygulamanın % 90 ilâ 100 tahakkuk
etmesine
mukabil, yatırım
harcamalarının
20 - 30 raddesinde kaldığını da görüyoruz. Ge
cikmeler hakkında misaller vererek sizler5 ib.mek istemem, yalnız bir tek meselenin bile ha
zan iki yakın daire arasında bir yıl yazışma
mevzuu yapıldığını, proje hazırlamada tatmin
'edici bir seviyeye birçok dairelerde hâlâ ula
şamadığımızı arz etmekle iktifa edeceğim. Bu
sebepten Yüce Meclisler 25 milyarlık bir bütçe
ile dahi Hükümetimizi teçhiz etseler dahi dâ
vanın bütün yönleri kavranarak tedbirleri sağ
lanmazsa meselede
hudutsuz nikbinliğe yer
bulamayız. Nitekim Sayın Yurdakuler bütün
bir açıklıkla dış borçları 10 milyardan fazla
olan bir memleketin ekonomik ve siyasi hare
ket ve kararlarının güçlüklerini ifade buyur
dular ki, bu hakikatin etkisini de daima gözde
tutmak lâzımdır.
Dış yardımları almakta ve kullanmakta
çok dikkatli olmak ve yeni esaslarla çalışmak
hususunda kendileriyle tamamen beraberim ve
bütün samimiyetimle, kendimizi bu yardımlar
dan süratle müstağni kılmaya teksif etmekte he
pimizin işbirliğimizin zamanın geldiğini de arz
etmek isterim.
Ayrıca doktoru, öğretmeni, araçları hazır
lanmamış hastane, mektep, yapımı da dikkatle
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inceliyecek olursanız yatırımın sadece bir taş
yığını halindo kalmamasının gerektiğini takdir
etmiş olursunuz.
Plânlı isler uzun ve kısa vadeli işler olup
bütçelerle yakından alâkalıdır ve bir yılın ya
tırımları o bir yıla sâri olarak hareketler göste
rir. Bunların tahakkukundan devamlılık ve de
vamlılıkta dikkat ve sürat büyük rol oyna
maktadır.
Dördüncü Koalisyonun karakteristik vasfını
bilhassa hizmiette devamlılık zihniyetinde gör
mek yerinde olur. Bizden evvelki hükümetlerin
hazırladıkları kanunların tatbikmda ve Yüce
Meclislere
sundukları
kanunların takibinde
daima bu zihniyeti rehber aldık. Ben Başbakan
olarak bu kanunların süratle takip ve intacın
da bakanlarımızı, grup başkanlarım ciddî bir
mesai sarf etmeye davet 'ettiğim gibi, Meclis
Başkanlıklarımızdan da müstacel kanunlarımı
zın süratle intacı için yardımlarını
esirge
memelerini rica ettim.
Şahsi kanaatim, mtemlekette tam bir birli
ğin ve partiler arasında danışma ve dayanış
manın teessüsüne her zamandan fazla ihtiyacolduğu merkezindedir.
Bunun için vatandaş
Nülerinin büvük bir kısmını temsil eden ve
Meclislerin 238 temsilcisi olan muhalefet parti
sini memleket dâvalarım öğrenmekte yalnız
ve yalnız basın kaynağına muhtaç durumda
bırakmamak için, hakları olan bilgileri ver
mek vazifesini bizzat üzerime aldım. Bundan
memleketçe büyük faydalar görüleceğini hu
zurunuzda emniyetle söylemek isterim. Sayın
parti liderleriyle temasların devamı demokratik
nizamın ve seçim sistemimizin gerektirdiği ve
belki ileride de geretkireceği zaruretlerin lehi
ne olacaktır. Bu ananeyi devam ettireceğim.
Birbirine küskün bir siyasi hayat anlayışımın
tamamen dışındadır. Zararları büyük olmuş
tur. Meml'eket kalkınmasında hükümetlerin de
vamlılığı çok partili rejim cephesinden mü
talâa edilirse bir evvelin Hükümetin bıraktığı
bilanço bence acı terikid açısından değil, ya
pıcı fikir tartışması açısından ele alınarak müs
pet yollar bulunabilir.
Daha vazıh olmak için birkaç kelime ilâve
edeyim: Memlekette hizmete açılmış birçok te
sisler kolaylık ve güçlükleriyle birçok mesele
leri de beraber doğurmuştur. Tesis birçok mad-
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delerimizin istihsalini kamçılamış ve mütahsıl da
el emeğinin fazlasını ne yapacağını düşünür ha
le gelmiştir. Bu ağır dâvaya seyirci kalamıyan
Hükümetler destekleme mubayaaları, himaye
yollariyle malî kaynakları zorlamak mecburiye
tinde kalmışlardır. Sayın Betil arkadaşım kıy
metli, sıhhatli rakamlar vermişlerdir. Bu ra
kamlara bir taraftan sevinirken bir taraftan
düşünmek gerektiği yine kendi fikir manzume
lerinden ortaya çıkıyor. İç ve dış istihlâk pa
zarı yaratmak, istihsal artışını teşvik temposiyle
ele alınarak halledilmezse külfet bütün ağırlığiyle Hazinenin üstüne çöker ve nitekim öyle
olmaktadır. Aksi halde müstahsili kaderiyle
başbaşa bırakacak veyahut başka tarım sektör
lerine teşvik edeceksiniz.
Vazifeye başladığım günden beri işin bu cep
hesi üzerinde kesif bir faaliyete giriştik ve yeni
pazarların bulunmasını geleceğimizin arz ettiği
ciddî meseleler yönünden zaruri saydım. Müs
tahsili korumanın yolları arasında onun malının
Devlet mubayaası yanında hususi teşebbüsün
alâka göstererek satmalmasmı, yeni pazarları
hususi teşebbüsün araştırıp bulmasını da fayda
lı bulmaktayız. Tarım kredisi çeşitli zorlukları
ve kurula gelmiş ananeleri bakımından ağır in
kişâf kaydetmektedir. Bu hususta bankalar
umum müdürleriyle hemen yaptığımız çok fay
dalı çalışmalardan iyi neticeler alacağımızı
umuyorum. Ziraat Bankasının tarım kredi nisbetini, kendi bünyesini sarsacak riskleri, tah
silatta daima görülen güçlük ve gecikmeleri em
niyet altına alan sistemleri ve usulleri bulduk
ça artırması istihsal politikamıza faydalı
etki
yapa çaktır düşüncesindeyim.
Yabancı sermaye Kanununun üzerinde tek
rar durulmaktadır. Yalnız samimî bir endişemi
muhterem arkadaşlarıma hatırlatmak istiyo
rum : Gelişme hamlelerimizin ağırlığından
toplumca şikâyet ettikçe, süratli bir gelişme
için bütün iç ve dış kaynakları harekete geçiri
yoruz. Gelecek nesillere altından kalkaımyacakları yükler bırakıyoruz. Kendi yağımızla
kavrulmak istediğimiz zaman ise inkişâfın ağır
lığı bizim için üzücü bir ağırlık gösteriyor. Ya
bancı sermaye kısa zamanda kâr etmek, serma
yesini en iyi ve emin iş sahasına yatırıp sürat
le geri çekmek ister. Bu normaldir, her serma
yeci bunu düşünür. Bunu nizamlamak normal
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rekabetle, arz ve talep kaideleriyle veya yepye
ni doktrinci"
sistemlerle olur. Meclislerimi
zin çıkardıkları kanunlara güvenerek ve ona
riayet ederek bize gelen yabancı sermayeye
çalıştığı müddetçe emniyet vermek ve süratli
kalkınmamız için sağlam ve sabırlı bir çalışma
temposuna bunları tabi tutmak bence üzerinde
ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Her
gelen yabancı sermayeyi bir müddet görüp,
(Kristof Kolmp'un yumurtası gibi) sonradan ko
lay görünen faaliyetini öğrenince, ben neden
bunu yapamıyaymı diye tesisini elinden almaya
kalkarsak daha nice bilmediğimiz, henüz öğren
mediğimiz branşların yurdumuza gelmesini,
yerleşmesini ve semere vermesini önlemiş olmak
tan ve geciktirmiş olmaktan cidden endişe
ederim. Konu uzun tetkiklere cidden lâyık
olduğundan bence bütçelerden sonra Yüce Se
nato tensibederse gerek yabancı sermaye, ge
rek özel sektör ve kamu sektörü sınırları üze
rinde bir görüşme açarsa çok faydalı olur.
Şimdiden bu vadide ilmî bir münakaşayı seme
resiz ve ihtisasımız dışında görmekteyim. Çok
kısa tecrübe devresinde gördüğüme göre nispî
de olsa kaynaklarımızla uygun olmıyan mas
rafların bulunduğunu arkadaşlarımın tenkid]erine tamamen katılarak ifade etmek iste
rim. Hemen bütçeyi hazırlayıp vermek mec
buriyeti bizi istediğimiz bu tedbirleri almaktan
alıkoymuştur. Ancak bütün Bakan arkadaşla
rınla ehemmiyetle rica ettim ve sarf yıl içinde
dahi tasarruf imkânı mümkün olacağını ve
ciddî himmetlerini esirgememelerini istedim.
Muhterem Dağlı arkadaşınım buyurduğu gibi
bütçe tanzimi siyasetinde daima yeniliğe git
meye katî zaruret vardır ve tedbirleri son güne
bırakmamak lâzımdır. Maliyemizin değerli ele
manları bu mevzu üzerinde devamlı bir gay
retin içindedirler. Geri kalmış bölgeler hakkın
da Alpaslan ve Demir arkadaşlarımın tenkid
ve hassasiyetlerine bu bölgeleri bilen bir arka
daşınız olarak tamamen katılıyorum. Alpas
lan arkadaşımız meselenin ekonomik yönündeki
üzücü (izciliğini veciz bir ifadeyle ortaya koy
dular. Özel teşebbüs oraya gitmez, çabuk kâr
getiren, sermayesini emniyet altına alan yerleri
tercih eder. Kamu sektörü de, son kanunla
kâr getiren ve zararla işlemiyecek tesisler pe
şindedir. O halde hizmet bekliyen el emeği bol
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ve ucuz olan bu cefakâr bölgeler ne yapacak?
Nasıl kalkınacak, % 7 den nasibi ne olacak?
Arkadaşlarım, programda da, hakikaten sa
mimî olarak ifade ettiğim gibi Doğu bölgeleri
mizde evvelâ plânda konan yatırımların behe
mehal tahakkuk ettirilmesini, gecikmeye ma
hal verilmemesini istedim. Ayrıca sınai ve
zirai tesislere süratle kavuşamıyacak olan bu
bölgemin hiç olmazsa sosyal tesisleriyle, yol ve
eğitim tesislerine öncelik verilmesi imkânlarının
araştırılmasını bildirdim. Bunun tahakkuk saf
halarını bizzat takibedeceğinı ve mahallinde
izliyeceğim. Sayın Okyayuz arkadaşımın bâzı
neşriyatı hakkındaki mütalâalarını ciddiyetle
takibettim. Arkadaşlarım bu hususlara cevap
vereceklerdir. Yalnız ordumuzun hiçbir kuvve
tin ve memleketin tasarrufu altında olmadığını
ve olamıyacağını tasrih ederim. (Alkışlar).
Bakan arkadaşlarım tesbit ettiğimiz tekid
ve mütalâalara bütçelerinde cevap verecekler
dir, plân üzerinde Sayın arkadaşım Demire]'in
sizleri tenvir edeceği şüphesizdir. Ben sözleri
mi bitirirken bir meseleyi vuzuhla ifade etmek
te fayda görmekteyim :
Tek partili Hükümetlerde bile çekişmeler,
münakaşalar bertaraf edilemez dört partili bir
koalisyonda ise çeşitli ve daima çetinleşen konu
larda tartışına gayrikabili içtinaptır. Bunlara alı
şacağız. Zorluklarımızı karşılıklı müsamaha
ve hüsnüniyetle yeneceğiz. Yenemezsek çare
sini demokratik sistemlerde arıyacağız ve bula
cağız.
Hükümet üzerinde dışardan tesir Anayasa
esaslarımız bakımından kabil değildir. Eğer
tesirden maksat fikir, tenkid ve mütalâa ise biz
bunu bilhassa istiyoruz ve yardımcı telâkki edi
yoruz. Yurtta kanunları hâkim kılmak, idare
de tam bitaraflık, kanım emrinde ve vatandaş
emrinde olan memura mutlak bir lıu::ur ve
emniyet, iktisadi hayatımıza istikrar vermeyi
hedef saydık. Bunu tahakkuk ettirebildiğimiz
nisbette Dağlı arkadaşımın hasretini çektiği iç
açıcı duruma kuvasuruz.
Emin olunuz ki, önümüzdeki seçimlere gölge
düşürmemek için ortaya şerefimizi koyuyoruz,
her partinin de aynı millî duygu ile katılacak
larından şüphe etmediğim hizmet yarışı bizi mu
vaffak kılacak ve içte dışta itibarîmizi artıra
caktır. Hepinizi derin saygılarımla selâmlar,
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kıymetli tenkid ve mütalâalarınıza tekrar tek
rar teşekkür ederim. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar).
BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı, Dev
let Bakanı Sayın Süleyman Demirel.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SÜLEYMAN DEMİREL — Muhte
rem başkan, muhterem senatörler, sözlerime
plân ve Davlct Plânlama Teşkilâtı hakkında
konuşan Sayın senatörlere teşekkürle başlıyacağım. Serd edilen fikir ve mütalâaları dik
katle nazarı itibara alacağız.
Say:n Yıldız plân, Devlet Plânlama Teşki
lâtının sözü ve fikri önemsiz bir vize dairesi
haline gelmemesini temenni buyurdular. Böy
le bir endişeye mahal yoktur. Devlet Plânlama
Teşkilâtı Devlet bünyemizde ve iktisadi faali
yetlerimizde her gün daha önemle aranan ye
rini bulmakta ve bu gibi endişeleri ortadan kal
dıracak sağlam gelişmelere şahit olmaktayız.
Kendisinin Devlet Plânlama Teşkilâtı hakkın
da gösterdiği titizliğe ayrıca teşekkür ede
rim.
Sayın Yıldız kalkınma hızı hakkında bir
mütalâada bulundular. Kalkınma hızı tek bir
rakamdır. Kalkınma hızı bundan birkaç ay ev
vel bir münakaşaya konu olmuştur. Kalkınma
hızını, herkes kendine göre tarif etmez. Plâ
nımız yüzde 7 kalkınma hızı derpiş etmiştir.
Bu kalkınma hızmm muhtelif sektörleri içine
alan ortalamayıdır Devlet İstatistik Enstitüsü
nün bu münakaşa cereyan ettiği zaman neşret
tiği rakamlara göre, kalkınma hızı 3,9 idi. En
son rakamlara göre ise, kalkınma hızı yüzde
4,3 tür. Kalkınma hızını, zirai sektörü dışarı
da tutarak tarif etmek doğru bir şey olmaz. Zira
kalkınma hızı tarım, madencilik, imalât, ima
lât sanayii, enerji, ulaştırma ve inşaat deng>
leşmiş ortalamağıdır. Bu hız 1963 yılında % 7,5
olmuş, yani plân hedefini yüzde yarım kadar
geçmiş. 1964 yılında ise en son rakamlara göre,
yine de rakamlar tashih edilebilir, tarımda ge
çen senekinden daha geri. İmalât sanayiinde
plân hedefi olan 12,2 den % 4 kadar geri, % 8,3.
Ulaştırmada 10,5 olan plân hedefinden daha
geri inşaatta plân hedefi olan % 10 na naza
ran % 6,2 olmuştur. Yani kalkınma hızında
saclece ziraat sektöründe, değil sanayi sektörün.de 1964 senesinde bir gerileme vardır. Ve bu
nun denklenmiş ortalaması yüzde 4,3 dür.
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Kalkınma hızmm plân hedefine yaklaşması şa
yanı arzudur. Çünkü yüzde yedi kalkınma hı
kımız aslında vasati bir kalkınma hızıdır. Fa
kat bu yüzde yedinin üstünde kalkınma hızını
başarmak her zaman mümkün olmıyacaktır.
Gayet zor bir iştir. Bu itibarla yüzde yediden
aşağı kaldığımız senelerde vasatı düzeltmek
geç olacak beş senelik plân
devresinde yüz
de yediyi tutmamak gibi bir duruma düşece
ğiz. Kalkınma hızmm mânidarlığı heran nü-'
i'ıiTun bildiğiniz gllbi yüzde üç artmaktadır.
Yüzde üç gibi kalkınma hızını meydana geti-ebilmemiz için, terakkimiz için hiçbir kayna
ğımız bulunamaz. Yüzde 4 meydana getirdiği
miz takdirde yüzde 1 gibi bir gelişme için mik
tar olacaktır. Binaenaleyh, yüzde 3 ü geçen
miktarla şayanı tercihtir. Kalkınmamızı kolay
laştıracaktır,
kalkınmamızı çabuklaştıracak
tı.-.
Muhterem senatörler, hakikaten kalkınma
hızı münakaşası kim daha yi bilir gibi bir şek
le sokulmuştu. Vakıa bundan ibarettir. Bu ra
kamlar üzerinde münakaşalar yapılabilir. Esa
sen bunlar, millî gelir hesaplarına müstenit
rakamlardır. Millî gelirin tâyininde mutabık
olunnııyabilir, birçok şeyler yapılabilir ama,
bu nisbetin uzun boylu değişeceği kanaatinde
değilim.
Sayın Yıldız ikinci bir hususa temas bu
yurdular. Dış kaynaklara bağlı kalmak süresi
uzatılmamalı. Hakikaten Türkiye ekonomisinin
en mühim hususlardan birisidir. Muhterem
senatörler, şurasını arz etmek isterim ki, Tür
kiye ekonomisi bir müddet daha kalkınması
için gelişmesi için dış kaynaklara muhtaçtır.
Birinci Beş Yıllık Plânda % 18 yatırım yapı
lacağı, % 7 kalkınma hızı sağlanacağı derpiş
edilmiştir. % 18 yatırım % 14 ü kendi kaynak
larımızdan, % 4 ü de dış kaynaklardan ola
caktır. Yapılan hesaplara göre 1972 senesine
kadar Türkiye ekonomisi dış kaynaklara bağ
lıdır. 1972 senesinde dış kaynaklardan kurtu
labilmemiz kalkınmada göstereceğimiz dikkate,
kalkınmamızda göstereceğimiz ihtimama ve
bu arada ihracatı geliştirmekte göstereceğimiz
gayrete bağlıdır. Şayet bu gayretleri göstere
memek 1972 senesinde de dış kaynaklara muhtaco1 maktan kurtulamayız.
Muhterem ıbeyefendiler, Türkiye'nin 1972
| senesinde dış kaynaklara muhtaçolmaktan kur-

— 131 —

O. Senatosu B : 77'
tarılabilmesi için her türlü potansiyeli vardır îhracatını geliştirebilmek için gayet güzel imkân
ları vardır. Bugün ithal etmekte bulunduğu
mallarının bir kısmını ithal etmekten sarfı nazar edip, bunların yerine yerlisini ikame et
mek için imkânları vardır. Sadece size şunu
arz edeyim. 1960 - 1964 ithalât durumumuzu
nazarı dikkate alırsak burada büyük iki kale
min, petrol ve demir mamullerinin teşkil et
tiğini görürüz. Ereğli'nin tam kapasitesi ile işle
mesi bize 50 milyon dolar tasarruf sağlıyacaktır.
Batman - iskenderun boru hattının inşaatı ise
50 - 70 milyon dolar civarında tasarruf sağlıya
caktır. Bu iki kalemi topladığımız zaman 120
milyon doları buluyoruz. Dış memleketlerdeki işçilerimizin dövizleri iyi şekilde organize edilirse
bu sene 1965 senesinde 30 milyon dolar döviz ge
leceği tahmin edilmektedir. Bunun 50 ilâ 70 mil
yon dolara çıkması mümkündür. Keza turizm
üzerindeki çalışmalara dikkatle d ev? m edildiği
takdirde turizm üzerinde senede 50 ilâ 100 mil
yon dolar almak mümkündür. 3 - 4 kalemden
ibaret olan bu rakamları üstüste koyduğumuz
takdirde 200, 300 milyon gibi tediye muvazene
mizde bir salâh beklemek hayalperestlik olmıyacaktır. Gayet tabiî bu gayret gösterilecektir.
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j seleyi özel teşebbüs, Devlet sektörü şeklinde mü
talâa etmek doğru olmayıp meseleyi, ilerlememiI| zi, terakkimizi, kalkınmamızı biran evvel gerçek
leştirecek şekilde hem Devlet teşebbüslerinden
âzami randıman alacak, şekilde, hem de özel sek
törün ve diğer imkânların âzamisini kullanacak
şekilde teksif etmeye mecburuz. Bu, benim şah
si kanaatimdir. Hükümetimizin takibetmek mec
buriyetinde bulunduğu husus programiyle bağlı
dır. Programında bu hususlarda ne kadar ağır
lık verilmişse, o kadar ağırlık verilmeye devam
edilecektir.
Sayın Yıldız özel sektör 35 - 40 milyon yatı
rım yapıyor, bu nasıl olacak? Buyurdular. Gönül
| isterdi ki, Savın Yıldız şu suali de sorsun: Aca
ba bunu teşvik etmek, daha hızlı, daha yararlı ha
le getirmek için alınacak tedbirler yok mudur?
Bu tedbirleri almak için neler düşünülüyor? Bu
sual sorulmadı. Bu suallerin sorulmasını can ve
gönülden isterdim.
BAŞKAN — Siz sorduğunuza göre cevabını
lütfedin.

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET
BAKANI SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla)
— Muhterem senatörler, Türkiye'nin kalkınması
bütün kaynaklarımızın, bütün imkânlarımızın,
Sayın Yıldız üçüncü bir nokta olarak özel te
her şeyimizin seferber edilmesine bağlıdır. Bunu
şebbüse dokundular.
yaptığımız takdirde Türkiye kalkınacaktır. Tür
Muhterem senatörler, özel teşebbüs, Devlet te
kiye kalkınma potansiyeli olan bir memlekettir.
şebbüsü münakaşası senelerden beri yapılagelBu itibarla kaynaklarımız dediğimiz zaman tabiî
mektedir ve daha uzunca bir müddet Türkiye'de
kaynaklarımızı, sermayemizi, iş gücümüzü, İkti
bu münakaşa yanılacaktır. Ben şurasını arz et
sadi Devlet Teşekküllerimizi, her şeyimizi hareke
mek isterim; Hükümet programımızda özel te
te geçirmeve mecburuz. Bu itibarla özel teşebbüsü
şebbüs ve Devlet teşebbüsü hakkında sarih kayıt
ürküten iktisat dışı birtakım şartları ortadan
lar vardır. Biz Hükümetiniz olarak bu kayıtlar
kaldırmak ve özel teşebbüsün istediği emniyeti
la bağlıyız. Bu kayıtların dışmda bir, iki şeyi
sağlamak birinci sırada yer almaktadır. İkinci
İlâve etmeme müsaadenizi rica ederim.
sırada
birtakım formalitelerden özel teşebbüsü
Bir memleketin ekonomisinde özel teşebbüsün
kurtarmak hakikaten gelişmeyi kolaylaştırmak
veya Devlet teşebbüsünün, her ikisinin de kendi
lâzımgclinektedir. Türkiye Cumhuriyetinin ka
kendisini millî ekonomi zaviyesinden savunması
nunları vardır, Türkiye Cumhuriyetinin kanun
şarttır. Ne getiriyor millî ekonomiye? Ne ilâve
ları her şeye hâkimdir. Herkesi hırsız, herkesi dö
ediyor?
viz kaçakçısı addetmek Türkiye'ye iyilik getir
Beyefendiler bir rakamı Muhterem Heyetinize
mez.
Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin Hükümet
arz edeyim. 1964 senesi Devlet İktisadi teşebbüs
leri ve Türkiye Cumhuriyetinin kanunları suç salerinin ki, takriben 50 milyar civarında değeri
olduğu, tam bir envanteri maalesef elimizde yok I yılan her şevi önliyecek kudrettedir.
Sayın Bctil konuşmasında ısrarla, dün ve bu
tur, 50 milyar lira değeri vardır. Ekonomimize
günkü konuşmasında, bizi bir noktaya bağlamak
getirdiği, yarattığı sermaye plânda 262 milyon
ihtiyacında idiler. Ben, Plân Karma Komisyo442 bin lira derpiş edilmiştir. Fiilî gerçek kâr
olarak 38v770 bin liradır kârı. Binaenaleyh me- I| nunda bana sorulan bir suale cevaben, 1 nci
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Beş Yıllık Plânda değişiklik yapılab'lir. Tek- 1
nik icaplar, ilmî icaplar böyle gösteriyorsa,
edinilen tecrübeler bunu gösteriyorsa değişik
lik yapılabilir. Plân bir demir kafes değildir.
Plân bir gaye değil, bir vastıadır, dedim. Ama j
şu anda dedim; Hükümet olarak biz bir deği
şiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı şeyi tekrar
söylüyorum, şu anda biz Hükümet olarak Birin
ci Beş Yıllık Plânda b'r değişiklik yapmayı dü
şünmüyoruz. Bu demek değildir ki, memleketin
menfaatleri icabettiriyorsa bunu ibra etmek,
jüstifiye etmek mümkün ise, değişiklik bir za
ruret ise bu değişiklikler yapılabilir. 1965 prog
ramı tatbik edilecektir. Bu, Hükümetimizin bir
taahhüdüdür, Hükümet programımızda yer al
mıştır, koalisyon protokolünde yer almıştır. Bu
taahhüde aynen sadık kaldığımızı ve 1935 sene
sinin programını tatbik edebilmek için elimizden
gelen her türlü gayretin içinde olduğumuzu
muhterem heyetinize arz ettim. Yalnız 1965 sene
sinin programını değil 1965 senesinden evvalki
1963 ve 1964 programlarında yer almış olup da
muhtelif sebeplerle gerçekmiş bulunan yatırım
ları hızlandırmanın yol ve çareleri aranacaktır.
Muhterem heyetinize bu yatırımların birknç taoıesihden bahsetmek isterim, bunlar fevkalâde
hayati olan şeylerdir. Bunlardan birisi enerji ya
tırımlarıdır. Enerji yatırımları takr:b3n birbuçuk iki sene gibi bir gecikme halinde bulun
maktadır. 1966 senesinde, değilse 1967 senesin
de Türkiye bir enerji darlığı ile karşı karşıya
bulunacaktır. Bu yatırımların biran evvel yapıl
ması daha sonraki senelerde bu enerji fıkdanı
ki sanayiimiz üzerinde kötü tesiri olacaktır, bu
enerji fıkdanını kaldırmak için büyük bir gay
ret istemektedir. Bunun birinci merhalesi olarak
Almııs Santralinin biran evvel, Mersin Ter
mik Santralinin biran evvel Gökçekaya projeli
nin biran evvel yapılması ve nihayet birinci
tranjı, dış finansmanın birinci tranjı gayet iyi
şartlarla temin edilmiş bulunan ki, 30 Nisan ta
rihinde temin edilmiştir. Keban barajının ihale
sinin Mayıs ayı içerisinde çıkartılması teşkil et
mektedir.
İkinci husus Pipe-line meselesidir. Biraz ev
vel de arz ettim, Pipe-line ekonomimize 50 ilâ
70 milyon dolar gibi bir döviz sağlıyacak tarafı
vardrı. Pipe-linin de bu sene içinde ihaleye çı
karılması gayet dikkatle ve yakından takibedil
mektedir. 3 ncü proje bir Pipe-line projesinden
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bir sene geridir. 3 ncü proje gübre projesidir.
Muhterem Senatörler Türkiye her iki üç sene
zarfında yeni bir gübre fabrikası yapmak mec
buriyetindeyiz. Gübre ihtiyacı sevini1 ecek Ş3kilde artmaktadır. Batı memleketlerinde dahi
gübrenin kullanılması gübrenin kullanılmasının
öğrenilmesinde büyük sıkıntılar çekilmiştir. Türk
çiftçisi gübrenin kıymetini çok kısa zamanda
•anlamış ve bugün her yerde gübre talebi ile
karşı karşıya bulunmaktayız. Bir buçuk sene gibi
bir gecikme ile gübre projesi eldedir. Gübre
projesi Kütahya'daki tesisin genişletilmesi şek
lindedir.
Bu sene içinde intacına gayret edilecektir.
Yine önümüzdeki senelerde ithalât yapmadığı
mız takdirde gübre sıkıntısı olacaktır. Bunu or
tadan kaldırmak için ithalât yapmaya mecburuz.
Gübre lehinde olarak bir hususu daha arz etmek
isterim, fosfatlı gübre istihsali için Cenup ramtakamızda yüz milyon rezervi olan bir fosfor ya
takları bulunmuştur, 1964 senesi içinde bunların
da biran evvel kıymetlendirilip Türkiyemizin
zirai istihsal dâvasına hizmet eder hale getiril
mesi üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.
Diğer bir mevzu petrokimya endüstrisidir.
Rafineri artıklarının kimva endüstrisinde kulla
nılması plânda derpiş edilmiştir. Bu tesis yapıl
dığı zaman senede 25-30 milyon dolar gibi bir
döviz tasarrufu sağlanacaktır. Keza hu tesisde de
gerçekleşme vardır ve bu tesisin biran evvel ya
pılması için her türlü gayret sarf edeceğiz.
Muhterem senatörler, saydığım sadece ge
cen senelerden geri kalmış dört, beş büyük pro
jedir. Bunları şu maksatla söylüyorum. Sadece
1965 programı değil, fakat ç^ncm senelerden ge
ri kakmış, memleket ekonomisinde büyük yeri
o1 an büvük projeleri de gavet titizlikle tatbik
etmevi kendimize en yakın bir vazife bilimsizdir.
1965 r>lâm 1965 bütçesiyle üyemi anacağına kaani
midiniz? Buvurdular Sayın Betil. 1965 plânını
1965 büteesivle icra etmek mümkündür. 1965
plânının icahettirdirn dıs kavnaklar Sayın Mali
ye Bakanının dün Muhterem Hevetinize arz et
tiği gibi Nip.au avı sonu itibariyle geniş çapta
temin edilmiştir. Binaenaleyh gecen senelerde
projelerin gecikmesine sebebolan dış kaynakla
rın temininde, ki gecikmeler bu sene daha inşaat
mevsiminin basında ortadan kaldırılmıştır. Bu
itibarla ümidediyoruz ki, sıkı bir takip 1965
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programını gerçekleştirecektir. Yine ümidediyorıız ki, hava şartları iyi gittiği takdirde % 7 ci
varından bir gelişme hızını tutmak mümkün
olacaktır. Bu, bugünkü tahminlerimizdir. Bu
tahminlerin gerçekleşmesi birçok faktörlere bağ
lıdır.
Muhterem senatörler, Türkiye'nin iktisadiya
tı ancak Türkiye'nin dış yardımlara ve Türk
köylüsünün yağmura bağlı olmaktan kurtardığı
mız zaman kurtulacaktır. Ve sağlam bir bünyeye
sahib'olaoaktır. Bunun dışındaki hususları dik
katle nazarı itibara olacağız.
Vaktinizi fa1?!a almamak için bu hususlarda
mütalâalarda bulunmıvacağım. Şuna emin olu
nuz ki, tenkidleriniz, telkinleriniz, tavsiyeleriniz
bizim için daima ilham kaynağı olacaktır, bunu
bizden esirgemeyiniz lütfen. Ve şuna emin olu
nuz ki, büyük bir ,«-ı vrrvf/1 e Türkiye'ye hizmet etmeve çalışacağız. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
(iSürekîi alkışlar)
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sekip
İnal.
DEVLET BAKANI Ş E K Î P ÎNAL (Hatay
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üveleri, benim mâruzâtım iki
yönden olacaktır. Birisi Başbakanlık Bütçesi ile
ilgili ve Sayın Başbakanın vermiş olduğu iza
hatın dışında kalan, arkadaşlarım tarafından talebedilen bâzı sorulara cevap teşkil edecek, ikin
cisi doğrudan doğruva tedviri Ue görevli bulun
duğum Beden Terbiyesi Teşkilâtı ile ilgili ola
caktır.
Başbakanlık Bütçesi ile ilgili bulunan husus
lardan, bilhassa idari reform üzerinde durul
muştur. Bu hımışta Başbakanlıktaki çakışma şu
esas ürerinden cereyan etmektedir :
İdarenin
yeniden düzenlenmesi konusunda Devlet Plân
lama Teşkilâtı Müsteşarı
Baskınlığında teşkil
edilen ve profesörlerden müteşekkil komisyonda
merkezî Hükümet teşkilâtı ıVorin** daha önce
hazırlanmış rapor gözden geçirilmekte ve Dev
let dairelerinin bakanlıklara ayrılması hakkın
daki 4551 sayılı Kanun da yemi bastrn ele alın
mış bulunmaktadır. Bu kanuna verilecek yeni
şekilde diğerleri mevamnda Devlet Bakanlıkla
rının vazife ve yetki1 eri de belirtilecektir.
Bir de Mehmet Ali Demir arkadaşımın Dev
let araçları ve vasıtalarınım kullanılması üzerin
de Başbakanlığın ne gibi tedbirler almış olduğu
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üzerinde durdular. Bu hususta alman tedbirleri
arz ediyorum.
Birincisi, toplu personel taşıma hizmetlerin
de kullanılan taşıtların Başbakanlığın izni ol
madıkça kullanılmaması, daire
hizmetlerinde
kullanılan taşıtların tahsis edildikleri hizmetler
dışında kullanılamaması ve personelin normal
mesaiye gidiş gelişlerinde taşıt tahsis edilmemesi
üzerinde «Resmî hizmete mahsustur» vazılar ta
şıtlarım Başbakanlık hizmet izni bulunmadık
ça (hizmete çıkarılmaması tamim ve yasak edil
miştir.
ikincisi, kamuya ait araçların amaç dışı kul
lanılmaması için 237 sayılı Taşıt Kanununun de
ğiştirilmesiyle iilgili kanun tasarısı Maliye Ba
kanlığınca biran evvel hazırlanarak gönderilme
di istenmiştir. Bu takibedilmektedir. Bu suret
le Başbakanlıkça otomobil saltanatının önüne
ofoçi'ımcısi için gerekli idari tedbirler alınmış ve
bu hususta gerekenlere de emirler verilmiştir.
Binaenaleyh otomobil saltanatı diye tavsif edi
len mesele üzerinde hakikaten Başbakanlık dur
makta ve bunu önleyici tedbirleri almakta ve
takibetmektedir.
İkincisi; beden eğitimiyle ilgilidir. Onat ar
kadaşımızın temas ettiği hususlar vardır. Biri
bu yıl bütçemizin .gecen yıla nazaran 829 bin
lira eksik olmasına temas ettiler. Bütçe zaruret1 eriyle bu hakikaten geçen yıla nazaran 829 bin
eksik yapılmıştır. Ama bu demek değildir ki,
beden eğitimi ve Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne bağlı hizmetler bu eksiltmeden zarar gö
recek. Hepinizce mailin olduğu üzere Beden
Terbiyesi vılnr 7 hn^^^^n^ra getirilen bütçenin
ihtiva ettiği getrlerden ibaret bir hizmet umum
müdürlüğü değildir. Bunun yanında yine Yük
sek Heyetinizin malûmu ıolan Spor - Toto hası
latı bizim anakavnnğımızı teşkil etmektedir Bi
zim tahminlerimize göre bu yıl net
olarak
Spor - Toto kavnağmdan 40 - 45 milyon lira ilâ
ve hasılat elde edeceğiz, özel kanununa göre ha
sılatın % 60 ı ikramiye ve diğer masraflar ola
rak tevzi edilmektedir. Ve % 40 ı net olarak doğ
rudan doğruya Beden Terbiyesi bütçesine ilâve
'edilmektedir. Tetkikatınızda görülecektir ki bu
rada birçok fasıllara birer lira
konulmuştur.
Oraya bu ek hasılat daima ilâve edilecek ve yi
ne kanunda zikredilen esaslar içinde spor hiz
metlerine sarf edilecektir.

— 134 —

ö. Senatosu B : 77
Yine Ona't arkadaşım, bugün için hakikaten
aktüel biı mesele olan Birinci Lig maçlarına ka
tılan takımlara temas ederek, bunun 20 takım
olmasını temenni ettiler. Bu hususta kesin bir
mâruzâtta bulunmaya imkân bulamıyorum. Çün
kü bize birçok müracaatlar var. Bu teknik bir
meseledir, yakında Federasyonu toplıyacağım,
bu temonni nazarı itibara alınacaktır. Teknik
imkânlar içerisinde gerekli incelemeyi yaptıktan
sonra eğer saha, vasıta ve imkânlar bize fırsat
verirse elbette ki, mümkün olan genişlikte çalış
maları sağlamak ve kendi ifadeleriyle tekrar ede
yim, Atatürk gençliğine hizmet etmek hepimi
zin görevi ve amacıdır.
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar)
ENVER'KÖK (Oumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Bir sual rica edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Bakandan bir soru rica
ediyorlar, özür dileriz efendim, geç kaldık.
(Kifayeti müzakere var, soru sorulamaz sesleri)
Yalnız, kifayet takriri var. Sayın Kök, bir kifa
yeti müzakere takriri vardır. Sorulara da şâmil
dir. Bu bakımdan soru sorulamaz. İçtüzüğümü
ze göre kifayet takriri oylanmadan evvel soru
lan sorular cevaplandırılır, fakat oylandıktan
sonra cevaplandırılmaz. Affedersiniz, İçtüzüğe
bağlı kalalım.
Sayın Devlet Bakanlarından başka görüşmek
istiyen? Buyurun Sayın Devlet Bakanı Meh
met Altınsoy.
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY
(Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; tedviriyle gö
revli bulunduğum Diyanet îşleri Başkanlığı ve
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesi
ne değinen muhterem senatörlerin tenkid, te
menni ve bize ışık tutan beyanlarına teşekkür
ederim.
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Büt
çesi vesilesiyle S'ayın Demir arkadaşım, «vatan
daş kütlesinin büyük ekseriyetinin Devlet dai
releri içinde en çok müracaat ettiği tapu ve
kadastro dairesidir.» buyurdular. Bu sözde mut
lak bir hakikat vardır.
Yine muhterem Yeşilyurt arkadaşım, büyük
ihtilâfların tapu ve kadastro ihtilâfları sebebiyle
mahkemelere intikal ettiğini, mahkemelerin İş
lerinin hemen büyük ekseriyetinin kadastro,
tapu ihtilâflarının teşkil ettiğini belirttiler. Bu
sözde de büyük hakikat vardır.
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Şurası muıhaıkkak ki, ceza dâvaları gören ce
za nıalhfceımelerinıin büyük ekseriyeti gayrimen
kul i'htilâflariyle doğrudan doğruya veya vası
talı olarak alâkalıdır. Birkaç büyük şehir hariç
hukuk mahkemelerinin mevzuunu teşkil eden
dâvaların keza büyük bir ekseriyeti gayrimen
kul ihtilâfından doğmaktadır. Bu memleketimiz
için kadastronun, mülkiyetin bir esasa raptedilmesinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göster
mesi bakımından mahza hakikattir. Eldeki im
kânlarla daha doğru bir deyimle, mevcut im
kânsızlıkla bu dâvanın kolay halledilemiyeceğini
elbette müdrikiz. Arkadaşlarımın bize ışık tu
tan tenkidlerinde bize Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğüne her hangi bir kabahat izafe etme
miş olmalarına ayrıca teşekkür ederim. Yapıl
masını arzu ettikleri hususları bizim de biran
evvel yapmayı arzu ettiğimiz meselelerdir. An
cak, istenen şeyler her şeyden evvel bütçe imkânlariyle ve zaman ölçüsü ile mukayyettir. Biran
evvel arazi ihtilâflarının- bitmesi, herkesin gayrimenkullerine sahibolup olmadığını bilmesi el
bette ki arzu edilen bir şeydir. Ancak 772 bin
küsur kilometre kareden ibaret olan Türk Vata
nının saihibi belli, vasfı belli, ölçüsü belli arazı
parçalarına ayrılmasını temin etmenin ne kadar
güç olduğunu muhterem arkadaşlarım elbette
idrâk ederler. Benden evvel Muhterem Başbaka
nım, Muhterem Başbakan Yardımcısı Demirci.
aı'kada-şım bütçenin tümüne »arızı eevaıbeder'ken
hangi şartlar içinde, ne istikamette gittiğimizi
geniş geniş izah ettiler. Bu büyük dâvanın için
de Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün
hissesine düşen, aslında görülmesi çok mühim,
çok ehemmiyetli olan bir mevzu için 15 milyar
lık bütçenin içinden ayrılan, ayrılabilen, başka
imkânı da bulunmıyan 87 milyon lira ile bun
dan fazlasının yapılmasının mümkün olmadığı
nı arkadaşlarımın insafına terk etmek isterim.
Hemen i'âve edeyim ki, Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğü faaliyetlerinden bedbin olmamak
lâzımgelir. Bugünkü imkânsızlıklarla dahi bir
miktar himmetle âzami 25 yıl içerisinde Türkiye'
min kaidaötral ÖJçüJsünün blMrElineüi mümkün
dür. Buna bilhassa işaret etmek isterim. Bu
mevzudaki beyanlarımı nazara alarak bâzı ya-,
zarlar aynı zamanda Paıiömanter arkadaşlarım,
zannediyorum bendenizin sözünü yanlış anlamış
olacaklar. Bundan başka bir şey çıkarıyorlar.
Türkiye'de toprak reformunun temelinin, esa-
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smm, kadaıstraıl ölçünün (bitmesine sı'kı sııkıya I yatırımla makinalarımız takviye edilmiş ola
caktır.
bağlı olduğu bendenizin kanaatimdir. Ancak
Bu arkadaşımızın bir suali daha vardır. O
(bu demek değildir ki; Türkiye'de 25 yıl içeri
da 'köylere kadar transistorlu radyoların soku
sinde kadastral öliçü bitecek, ondan sonıra top
lup sokulamıyacağıdır. Her köye transistorlu
rak reformu başlıyacak. Asla sözlerim bu mâ
radyo verilmesi güç bir mevzu olmakla beraber
nada değildir. Bir taraftan bölige bölge kadastro
enstitü
alâkalı Bakanlıklardan müşterek mesa
(ölçüleri yapıdır, arkasından toprak reformunun
isi
ile
bu
işin kabili tahakkuk olduğunu görmek
uygulaması gelir. Türkiye hiçbir zaman tek bir
tedir. Ve arkadaşlarımız bu hususta çalışmak
parselden ibaret değildir. Parsellere bölünmesi
tadırlar, muvaffak olacaklarını ümidediyorum.
mümkündür. Her bölünen parselde, yapılan
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın Vakıflar İdaresi
'kadastral tatbikat üzerinde toprak reformu ya
hakkındaki
suallerine arzı cevabediyorum. Va
pılabilir. Yani 25 yıl sıonra heım. kadasitral tat
kıflar İdaresi halen idaresiyle mükellef bulun
bikatı, hem de toprak reformunun tatbikatı be
duğu vakıfların hayır şartlarını yerine getir
raber bitebilir.
Muhterem Bozcalı arkadaşım, modern ve mek için tedbir almış bulunmaktadır. Vakfi
yeler tetkik edilerek ve şartlar tesbit edilip
müspet ilimlerle mücehhez bilgili, ahlâklı ve
'bütçedeki
tahsisat ile masraflar yapılarak hiz
çok sayıda din adamına ihtiyacımız olduğunu
metler
görülmektedir.
Tabiî kudreti nisbetinde.
bahis buyurdular. Hepimizin temennisi elbetteki bu olmak lâzımgelir. Hemen işaret ede
yim ki, Millî Eğitim Bakanlığının Diyanet İş
leri Teşkilâtına kaynak teşkil eden imam - ha
tip okullarının, yüksek islâm enstitülerinin ve
üniversite Ilâhiyet Fakültesinin vermeye başla
dığı mezunları çok yakın zamanda muhterem
Parlömanterlerin himmeti ile çıkacak olan Di
yanet İşleri Teşkilât Kanununun bahşettiği im
kânlar içinde kaldığımız takdirde muhterem ar
kadaşımın arzu ettiği istikamette din adamları
nın memlekete kavuşturulmasının mümkün ola
cağı kanaatindeyim, temennimiz .budur. Arka
daşımın bu husustaki tenkid ve temennilerine
bütün kalbimizle iştirak ederiz. Bendenizin
maruzatı 'bu kadardır, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Hüseyin
Ataman.
DEVLET BAKANI. HÜSEYÎN ATAMAN
(Anakara Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın
üyeler, bendeniz Bakanlığıma taallûk eden hu
suslarda maruzatta bulunacağım.
Necati özdeniz arkadaşımız İstatistik Mat
baasının ne kadar çalıştığı hakkında bir sual
tevcih ettiler. Matbaa günün 24 saatinde ve üç
ekip halinde çalışmaktadır. 1964 senesinde bu
matbaanın hasılatı 44,5 milyon sayfa olmuştur.
Diğer makinalar ise normalden üç saat fazla
yani 11 saat çalışmaktadır. Elektronik beyin
ise lüzumunda geceleri dahi mesaiye sokulmak
tadır. Bu sene yapılacak 2 milyon 430 liralık

Camiler ibadet dışında
kullanılmamalıdır,
buyurdular. Bizde bugün ibadet dışında kulla
nılan cami yoktur. Fakat eser olarak muhafa
za edilenler ve müze olarak kullanılanlar mev
cuttur. Müze olarak kullanılanlar 1934 - 1935
senesinde çıkan kararname ile bu hizmete tah
sis edilmişlerdir.
Medeni Kanunun tesisi hakkındaki hükmü
vatandaşların vakıf yapma arzusuna cevaz ver
memekte ve Vakıflar İdaresi yeni vakıflarla
bugün meşgul olmamaktadır, buyurdular. Va
kıflar
İdaresi,
Medeni
Kanundan
evvel
teessüs etmiş, vakıflarla meşgul bulunmaktadır.
Medeni Kanunun tesis hükümleri yerine kaim
olacak yeni hükümleri ihtiva eden teklifi bâzı
milletvekili arkadaşlar hazırlayıp Meclise ge
tirmişlerdir. Biz de bunun tamamen mürevviciyiz.
Hademei hayrat hakkındaki ifadelerine ge
lince ;
Mülhak vakıfların her biri ayrı bir hükmi
şahsiyeti haiz bulunduklarından, hayrat hade
mesi ücretini kendi gelirlerinden ödemektedir.
Ancak vakfından muhassas ücreti 270 liradan
az olan hademeye vakıflar 'bütçesinden ücret
farkı verilmek suretiyle bunların ücretleri de
mazbut vakfın ücretleri gibi 270 lira olarak te
diye edilmektedir. Diyanet işlerine bağlı hay
rat hademesi ücretleri de esasen 270 liradan
ibarettir. Maruzatım bu kadardır. Teşekkür
ederim (Alkışlar)
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2ÎIİNÎ BETİL (Tokat) — Söz rica ediyorum
efendim.
BAŞKAN — Hangi konuda efendim.
ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Grup adına bil
dirmiş olduğum konuşmalara Hükümet adına
verilen izahat arasında cevap mevcuttur. Son
söz senatöründür.
BAŞKAN — Son sözü kullandık ve listede
sırada arkadaşlarımız var. Okundu.
ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Bendeniz grup
adına istiyorum.
BAŞKAN — Grup ad:na son sözde bir ter
cih hakkı doğurmaz. Eğer Muhterem Vekil ıs
rar ediyorlarsa son söz Hilmi Onat'indir, de
dim ve verdim. Son söz grup sözcüsü adına
lehine kullanılır diye bir hüküm yoktur. Son
söz senatöründür. Grupundur, demiyor, İçtüzü
ğümüz. Bu bakımdan sırada arkadaş vardır sı
rada Hasan Ali Türker'dir.
MEHET HAZER (Kars) — Müsaade eder
seniz usul meselesini evvelâ halletmeye mecbu
ruz.
BAŞKAN — Yerinizden lütfen konuşmayın,
lütfen ayağa kalkın, Başkanlığa hitabediyorsunuz.
MEHET HAZER (Kars) — Yeni mi icat
ettiniz? (gürültüler, gülüşmeler)
BAŞKAN — R'ca ederim, rica ederim.
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, siz
daha dün geldiniz, bana mı öğreteceksiniz, (o o
sesleri)
BAŞKAN — îhtar ediyorum, bu şekilde hitabetmeye hakkınız yoktur.
MEHMET HAZER (Kars) — Bilmediğinizi
yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Ben bildiğimi yapıyorum.
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum.
BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın ve öyle
isteyin.
MEHMET HAZER (Kars) — İçtüzüğün
hangi maddesine isnadediyorsunuz.
BAŞKAN — Başkanlık Divanına karşı otu
rarak konuşulamaz. Lütfen ayağa kalkın ko
nuşun.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kanım usul hakkında söz verinde bildiğini söy
lesin bakalım.
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BAŞKAN — Sözü usulüne göre isteyin.
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum, vermeye mecbursunuz.
BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın Sayın Hazer Bendeniz şahsımı değil, Genel Kurulu tem
sil ediyorum. Lütfen ayağa kalkarak hitabedin.
Beyefendi.
MEHMET HAZER (Kars) — ihtara vesi
le yaptığınız için kalkmıyorum.
BAŞKAN — Kalkmazsanız ben de söz v.ermiyeceğim, efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Vermiyorum
olmaz. Benim kanuni hakkımdır.
BAŞKAN —«- Şimdi ayağa kalktığınız için
usul hakkında söz veriyorum, buyurun, (gü
lüşmeler)
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; evvelâ İçtüzük yanlış tatbik edilmiş;
bundan daha evvel Danışma Kurulu kararı
yanlış izah edilmiş ve yanlış uygulanmıştır.
Yüksek Heyetinizce malûm bulunduğu üzere
şimdiye kadar Bakanlıklar bütçesi kâh ona
bağlı daireler ayrı ayrı, kâh bir arada müzake
re edilmekte idi. Danışma Kurulunun bu kara
rı bir Bakanlığa bağlı umum müdürlüklerin ve
bağlı teşekküllerin arzu edildiği takdirde bir
sözcü veya bir parti sözcüsü tarafından bir
arada müzakere edilmek imkânını sağlamak
maksadına matuf idi. Yoksa herhangi bir
umum müdürlük veya teşekkülün bütçesinin
kanuşulmasma ayrıca mâni değildir. Bu itibarla
Danışma Kurulunun kararlarının alınmasın
da hazır bulunan bir âza sıfatıyla bu karar
yanlış tatbik edilmektedir. Bunu daha evvel
Riyasete de arz ettik. Fakat yanlış tatbikat
devam etti.
İçtüzüğün tatbikatına gelince; Yüksek He
yetiniz hatırlıyacaktır ki, sual sormalar, bu
Mecliste gece yarılarına kadar devam
eden
müzakereler arasında olsa bile, kifayet takrir
lerine rağmen, devam etmiştir. Sebep şu; şim
di Sayın Başkan buyurdular ki, kifayet takri
ri sorulara da şâmildir. Doğrudur. Ama evvel
ce sorulup cevaplandırılan sorulara şâmildir.
Sorduğu suali cevapsız kalan bir üyenin, sual
sorma hakkını kifayetin kabulü ortadan kaldır
maz.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Mad
desini gösterin.
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MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
lar, mantık var, akıl var. Dir Bakan cevap ve
rirken sorduğunuz suali unutabilir.
BAŞKAN — Sayın Hazer istirham ediyo
rum, usul üzerinde durunuz, karşılıklı konuş
mayınız.
MEHMET HAZER (Devamla) _ Bir Ba
kan sorulan b : r suali unutabilir. Sorulan bir
suali unr.Uu diye, çok ehemmiyetli de olsa ki
fayet takriri cl'betteki ortadan kaldırmaz ve
hiç bir Sayın Üye, Bakanın neyi konuşacağını,
hangi hususa cevap vereceğini bilmediği halde,
daha önce sual sorması mümkün müdür?..
BAŞKAN — Sayın Hazer; bir dakikanızı
rica edeyim de belki usulünüze esas olur. Bu
mesele Sayın Enver Kok'ün bir sual sorma
sından mı meydana gelmiştir. Sayın Enver Kök
bugün
hiç konuşmamıştır. Ortaya koyduğu
bir fikrin de cevapsız kaldığı düşünülemez.
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu
yurun efendim. Enver Kök arkadaşımızın su
aline cevap verilmediği için sual sormak üzere
hazırlanan arkadaşlarda bu imkânı bulamadı
lar. Meselâ; bendeniz Sayın Demirci'den bir.
iki hususu soracaktım. Sual hususunda en çok
istifade eden arkadaşımız Saym Kalpaklıoğlu
bana hak veriyorlar. Hiç olmazsa Başkan da
bu hakkımızı teslim etsinler. Bundan sonrası
için hiç olmazsa bu yanlış tatbikat düzelsin
Senatomuzda sualleri bu ani a y ş içinde değil
daha geniş müzakere imkânı hazırlamak sure
tiyle İçtüzüğün bugüne kadar devam cdege^n
tatbikatı içinde Saym Başkan da kabul etsin
ler ve müzakereler bittikten sonra cevapsız ka
lan, izahsız kalan hususlar soru sorulmak sure
tiyle tamamlansın ve meseleler ele aydınlığa
kavuşsun. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Saym Hazer'c teşekkür ederim.
Yalnız bir nokta var. Bugüne kadar olan tat
bikatta, diğer bütçelerde de aynı görevi ifa
ederken yalnız Danışma Kurulunda ittihaz edi
len bir karar var. Gerekçesi ve oylanması ne
ye dayanıyor bilmiyorum, bugüne kadar tatbi
kat dışında Başbakanlık ve ona bağlı umum
müdürlükler bütçesinin bir arada görüşülmesi
Danışma Kurulunun kararıdır. Karar burada
dır, getirttik. 4 ncü maddesi de yanlış tatbik
ediliyor, karar yanlış tefsir ediliyor dendiği
cihetle, dördüncü fıkrayı okutacağım. (O fa-
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sil bitti sesleri) Ittılâlarırza arz edeceğim, it
ham edilmiş bir Başkanlık makamı var.
«Anayasanın 94 neü maddeci hükmüne tev
fikan 10 gün içinde karara bağlanmalı gereken
1
06") ydı Bütçe kanunu taıarısmm Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulunda tesbit edilen ç^iın ve
saatlerde görihülmcü, bakanlıklara bağlı büt
çeler iherindeki görüşmenin, bakanlık bütçe
siyle birlikte yapılmam, bu görüşmelerin...
S i n m ATALAY (Kars) — Yanlış efendin,
Z'raat Bakanlığına bağlı olan umum müdürlük
Z'raat Bakanlığında, Sağlık ve Sosyal Yardmı
B ı k a n l ğ ' n a bağlı olan umum müdürlük Sağlık
Bakanlığında...
BAŞKAN — Onu da arz edeyim belki kaarıi
olumunuz. (Yapılması bu görüşmeler tahmin
cdUcn saat^rden önce biterse bir sonraki büt
çenin görüşülmesine başlanması ile günlük
pr-gramm akşam saat 19.00 da bitirilmesi) Sa
yrı Sırrı Atalay'm işaret ettiği nokta ayrıca
yer almaktadır. Köy İşleri Bakanmm Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinde ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanının da Sanayi Bakanlığı büt
çesinde konuşulmadı karar altma almmışt'r.»
SRRI ATALAY (Kars) — Değil Beyefen
di; okuduğunuz ile tatbik ettiğiniz aynı değil
dir, Beyefendi.
BAŞKAN — Mesele yok efendim. Bende
niz Yüksek Heyetin muttali olması için oku
dum. Mesele zaten karar ile halledilmiştir.
SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış bir tat
bikatta bulunulursa bu halledilmez.
BAŞKAN — Efendim; kifayeti müzakere...
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendeniz grup
sözcüsü olduğum icm grup adına yapmış oldu
ğum konuşmaya Hükümet adına konuşan Sa
ym bakanlar temas etmiş bulundukları için ve
İçtüzüğün temel kaidesi son söz senatörün ol
duğu için söz rica ediyorum. Vcrmiyecekseniz
beyan buyurunuz zapta geçsin.
BAŞKAN — Efendim. İçtüzük, son söz se
natörün demektedir. Şu hususu da arz etmek
isterim ki, bu durum karşısında diğer grup
lar da söz isterlerse o zaman bu konuşmanın
sonu nerede alınır?
ZİHNİ BETİL (Tokat) — İlk istiyen grup
sözcüsüne söz verilir.
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim; Başkan
lık Divanının tutumunu ve davranışını. İçtüzük
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grup sözcülerine soz verilir deniyor. Son söz
Cumhuriyet Senatosu üyesinindir, diyor. Ve
son sözü de sırada olan kullanmış bulunduğu
cihetle, özür diliyerek İçtüzüğe sadık kalma
yönünden söz veremiyeceğim, arz ederim.
ZİHNİ BETIL (Tokat) — Bu yanlış, bir
anlayış ve tatbikattır.
BAŞKAN — Beyanımı tescil ettiniz.
Şimdi cetvellere geçiyoruz; efendim.
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Konulmalardan
korkmıyalım, onu dikkatle dinliydim ve gere
kiyorsa gerekli cevabı verelim, fayda vardır.
BAŞKAN — Rica ederim. (Sağdan gürültü
ler) '
Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçiyo
ruz.
( A / l ) Cari harcamalar
11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiycrder... Kabul edilmiştir.
12.000 P'-rs-mol giderleri
11
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
5
Kabul edenler...
BAŞKAN
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
5
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir.
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
32.000

Kamu" aştırma ve satmalmalar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

]

II - Tranfer'er
34.000 Melî tra-ferler
499 730
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000

Sosyal transferler
BAŞKAN — Kalbul
Etmiyenler... Kabul
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

78 000

69 İ73
edenler...
edilmi}tir.
edenler....
edilmiştir.

Plânlama Teşkilât, Bölümüne geçiyoruz.
a)

Devlet Plânlama Teşkilâtı

Bütçesi

( A / l ) Cari Harcamalar

590 125
12.000

Personel gider1 eri
5 832 2'>S
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

13.000
695 767

Yönetim giderleri
65? 300
BAŞKAN —. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

446 470

14 000 Hizmet giderleri
300 002
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

778 540

965 145

.15.000 Kurum giderleri
276 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
3 647 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
gidorleri
8 185 585
• : BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
J 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.

Çeçitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

25 Gü2.

(A/3) Sermâye teşkili ve transfer harcamaları
77 - Transferler
Malî transfer 1 er
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
34.000
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edenler...
edilmiştir.
10 000
edenler...
edilmiştir.
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36.000 Borç Ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 053

(A/2) Yatırım Harcamalan

Danıştay Bütçesi :
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan

( A / l ) Cari Harcamalar
12.000

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

11 560 316
edenler....
edilmiştir.
1 070 000
edenler....
edilmiştir.
2
edenler...
edilmiştir.
12 003
edenler...
edilmiştir.

// -

// -

ç)

60 000
edenler...
edilmiştir.
1

Devlet. İstatistik Enstitüsünün bütçesine ge
çiyoruz.
Bütçesi

( A / l ) Cari Harcamalar
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

13 181 335
edenler....
edilmiştir.
1 083 951
edenler....
edilmiştir.

14.000

7 031 004
edenler....
edilmiştir.
391 101
edenler....
edilmiştir.

16.000

Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

12.000

13.000

edenler...
edilmiştir.

Enstitüsü

89 700
edenler....
edilmiştir.
1
edenler....
edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Bütçesi

:

( A / l ) Cari harcamalar

35.000

Devlet İstatistik

13 180
edenler....
edilmiştir.

Diyanet İşleri Bütçesi bölümlerime geçiyoruz.

Transferler

Sosyal transferler
Bx\ŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

Transferler

34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

c)

O: 2

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları
ve onarımları
2 430 478
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Danıştay Bütçesi Bölümünü okuyoruz.
b)

6.5.1985

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
15.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

80 658 774
edenler....
edilmiştir.
2 252 100
edenler....
edilmiştir.

14.000

377 502
edenler....
edilmiştir.
7 000
edenler...
edilmiştir.

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan
II - Transfler
35.000

Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri

70 297

4 000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4arap^r
Tapu ve Kadastro Bütçesi Bölümlerine ge
çiyoruz.
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d) Tapu ve Kadastro
Bütçesi.

Genel

Müdürlüğü

(A/l) Cari Harcamalar
12.000 Personel giderleri
70 275
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
2 616
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
7 457
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
459
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
20
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2)

921

921

762

000

002
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oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını arzii
edenler... Okunmasını arzu etmiyenler... Okun
maması kararı verilmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe
kanun tasansı
MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 23 757 815 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 19 750 000 lira, sermaye teşkili ve
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 676 547 lira ki, top
lam olarak 50 184 362 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bölümlere okutup oylarınıza
sunacağım.

Yatırım Harcamaları

(A/l) Cari Harcamalar

21.000 Etüt ve proje giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Maıkina, teçhizat ve taşıt alım
lı, rı ve onarımları
5 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
II - Transferler
35.000 Sosyal transferler
50 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı
çesine gediyoruz.

Büt

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yıiı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 589) (1)
BAŞKAN — 1965 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesi gerekçenin okunması hususunu
(1) 589 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

12.000 Personel giderleri
13
1
BAŞKAN - Kabul eden er...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim gülerleri
BAŞKAN — Kabul edeler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
7
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

705 060

580 452

577 103

295 200

600 000

(A/2) Yatırım Harcamaları
150 000
21.000 Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul ederfer...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri
19 599 999
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
1
BAŞKAN — Kabul edenler...,
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
/ - Sermaye teşkili
32.000 Kamulaştırma ve Satmalmalar 150 000
BAŞKAN — Kabul eden'er...
Etmiyenle"... Kabul edilmiştir.
II - Transferler
34,000 MMî transferler
578 640
BAŞKAN — Kabul edeler...
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
35,000 Sosyal transferler
5 867 907
BAŞKAN — Kabul eden'er...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu hösusta bir önerge vardır efencüm; ıttıMttnmza arz ederiz.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Bu stne Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
dikten sonra Millet Meclisince tümü reddedilen .
1965 yılı Bütçesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü
Mülhak Bütçesinin Bölüm 35.000, Madde 35 720
de dernekler ve köyler tarafından inşa veya ta
mir ettirilecek hayrata yardım maddesinde
6 000 000 lira olarak kabul edilmiş olduğu hal
de bu kerre Hükümet teklifine uygun olarak
Karma Bütçe Komisyonunca her nasılsa
4 250 000 lira olarak kabul edilmiş isede şifa
hen arz edeceğim sebeplere binaen bu madde
deki tahsisatta kısıntı yapılması dernekler vasıtasiyle Devlete bina inşaatını o nisbette ön
leneceğinden ve esasen bu tahsisat derneklere
bina inşası için halkı teşvik malr'y tinde o1duğundan bir zamanlar 28 000 000 liraya kadar
yükseltilmişti.
. 4 250 000 liradan derneklere ancak 300 - 500
lira düşmektedir. Derneklere üç beş yüz lira
yardım yapmak bir mâna ifade etmediğinden
ve memleketimizde cami ihtiyacı aş kâr bu
lunduğundan Maliye Bakanlığı Bütçesinde geri
verilecek paralar bölümünün 36.800 maddesinden
2 000 000 lira çıkarılarak Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçelimin 35.000 bölüm va 35723 mad
desine ilâvesini arz ve teklif ederim.
Afyon Karahisar
Mustafa Yılmaz înceoğlu
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verilecek paralar hakkında değildir. Bu madde
faiz ve acyo giderleriyle ilg ]idir. Bu p r 1 ar
lıe.sabedilerek konulmuştur ve Merkez Bankası
nın kısa vadeli olarak açtığı kredilerle ilgilidir.
Burada iki milyon lira değil bir tek liranın bile
•alınması mümkün değildir, iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Hükümet iştirak ediyor mu?
MALİYE BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ ABDURRAHMAN ŞAHİN — İşti: ak etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak
etmiyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir.
BAŞKAN — 35.000 nci bölüm'i oylarınıza
sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul eiener..
Etmiyenler... Kabul edilm'ştir.
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum.
(Birinci madde tekrar okundu.)

80 000

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetveliyle
birlikte oylarınıza arz e iyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteri'diğ! üzere 50 184 362 lira olarak tahmin
edilmiştir.
B - CETVELİ
62.000 Vakıf malları gelirleri
25 294 950
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etm'yen'e \ . Kabul edilmiştir.
64.000 Özel gelirler
24 889 412
BAŞKAN — Kabul elcnler...
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
İkinci maddeyi tekrar okuyoruz.
(2 nci madde tekrar okundu.)

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edeler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilm'ştir.
BAŞKAN — Komisyon?
BÜTÇE VE PLAN KARMA KOMİSYONU
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
BAŞKANI İSMET SEZGÎN (Aydın) — Sa- ! ce 1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
ym Başkanım; 36.800 'numaralı madde, garı- J rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
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(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde I
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılın
işaret1 i cetvelin (yapı tesis ve büyük onarım gi
da da devam olunur.
derleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3)
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalmalar)
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
kilidir.
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kabul eden'er... Etm'yenler... Kabul edilmiştir
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3356 sayılı Kanu- I
MADDE 8. — Gider bölün^erlınden yapda*
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait !
• ık harcamalara ait formül, b a ğ ı (R) işaretli
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş- ı
cetvelde gösterilmiştir.

tir.

I

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip- 1 Kabul e lilmiştir.
MADDE 9. — 1965 Bütçe yılı içi ide kapıtı 1 ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı
kadar kısa süreli ava:ıs almaya ve hesaplar aç
ile Türkiye.Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
tırmaya
Genel Müdürlük salahiyetlidir.
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi cetve'leriyle birlikte
oylarınıza arz e'livorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Vakıf ar Genel Müdürlüğü
nün kumlusu hakkındaki 27 . 6 . 1965 tarihli
ve 6756 sayılı Kanuaa bağlı (1) sayılı cetvel
de yazdı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde
gösterilenler 1965 yılında kullan lamaz. .
BAŞKAN — Maddeyi cetve'iy'e birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlerler... Kabul edilnrştir.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi ha'inde :
a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aiio'up da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve k a k 
lıkları yılları bütçelerinde bul u m n borçlar,
1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet; te tinleri veva
(aylık ve ücretler kesim1 eri hariç) ( A / l ) , (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenek1 erd m (Ge
çen yıl1 ar borçları) ma Meşine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — M ddeyi ovl^rınıza ar^ ed'yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 10. — Bu kamun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve
Maliye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu]_ed<lnrştir. Kanun açık oylarınıza arz edilecektir.
Beden Terb'yesi 1965 yılı B'itçısine gçiyo uz.
3. — Beden - Terbiyesi
Genel
Müdürlüğü
1965 yılı Bütçe kaıunu taasrıs' vs Karma Bütçe
Komisyonu raporu (1/826) (S. Sayısı : 588)
BAŞKAN — 1965 yılı Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin gerekçe inin okunması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Gerekçesinin
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmemiştir. Gerekçesinin okunmamasına
karar verilmiştir.
Maddelere geçilmesi hususumu oylarınıza arz
ediyorum. Maddelere geçilmesi hususunu kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 588 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonundadır.
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu

( A / l ) CARI HARCAMALAR

13.000

14.000

15.000

16.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
•Etmiyenler...-Kabul
Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyerler... Kabul

2 677
edenler...
edilmiştir.
442
edenler...
edilmiştir.
583
edenler...
edilmiştir.
25
edenler....
edilmiştir.
816
edenler...
edilmiştir.

032

500

504

000

Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, tezhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

003

3

I - Sermaye teşkili
Kamulaştırma ve satmalmalar
BAŞKAN.— Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN —• Kabul
Etmiyenler... Kabul
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

1
edenler....
edil'miştir.
84 610
edenler....
edil'miştir.
63 000
edenler....
edil'miştir.

Birinci maddeyi tekrar okutuyoruz.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle
oylarınıza sunuyorum.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

birlikte

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün ge'irleri, brğlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 4 691 657 lira olarak tah
min edilmiştir.
BAŞKAN (B) Cetveli
yoruz.

Bölümlerini okutu-

61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar 2 350 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
62.000 Beden Terbiyesi malları ge290 000
lirleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63.000

3

3

Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
64.000 Özel gelirler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

10 001
edenler...
ediimi§tir.
2 041 655
edenler...
edilmiştir.

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

32.000

Transferler

(B) Cetveli

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
21.000

O:2
II -

1965 yılı

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Gen-1 Mü
dürlüğü ıün cari harcamaları için ( A / l ) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 4 544 036 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve
transfer 'harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 147 612 lira ki; top
lam olarak 4 691 657 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bölümleri okutup oyunuza
sunacağım.

12.000

6.5.1985

1

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1965 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
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6.5.1935
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MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel
bağlı. (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet- j
kulüplerin yapacakları yarışmalardan elde edi
velde yazıl; gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe
lecek gelirden federasyon payı, futbolda müş
yılında da devam olunur.
terek bahis hasılatından elde edilecek geMr, BurBAŞKAN — Maddeyi cstveliyle birlikte oy
sa'daki Park Otel, Telsski ve Telesiyej iş1 etme1 clarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Emiyenrinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek ge
ler... Kabul edilmişir.
lirler bir taraftan bağh (B) işaretli cetvelin
MADDE 4. — Beden Terbiydi Genel Müdür
61.000, 62.000 ve 63.000 nci bölümlerine gelir,
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
diğer taraftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin
nunun 19 ncu maddesine giren hizmet'i'erine
(12.911 ve 12.912, 14,571, 14.572 ve 14.533) ncu,
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
(A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli cet
miştir.
velin (32.100 ve 34.710) ncu maddc'erine öde
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
nek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir.
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar
Bu ödeneklerden yılı içinde hare::nmıy:n
Kurulu kararı ile kadro almab'lecek t r ipler
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları
bağ'ı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Banların
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
MADDE 8. — Gider bölümlerinden harcama
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmilara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gös
yenler... Kabul edilmiştir.
terilmiştir.
MADDE 5. — Beden Terb'yesi Genel Mü
BAŞKAN
Bu madde ile ilgili bir takrir
dürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941
vardır. Okutuyorum.
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağı (1) sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında kulla
nılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle bildikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde;
a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aiiolup da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğrrmamış V3 karşılık
ları yıllar bütçelerinde bulunan bsrç'ar, 1965
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleir hariç) (A/l), (A/2)
ve (A/3) cevellerine dâhil ödeneklerden geçem
yıllar borçları maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.

Yüksek Başkanlığa
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yı
lı Bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin
yatırımlar kısmının altına (ayrıca Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğünce Ankara'da yap
tırılmış olan kapalı -spor salonunu da 32.100 ncü
maddeye eklenecek ödenekle satın alınabilir)
formülünün ilâvesini arz ve teklif ederim.
Sivas
Hulusi Söylemezoğlu
BAŞKAN — Komisyon?
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU
BAŞKANI ÎSMET SEZGÎN (Aydın Milletveki
li) — Muhterem Başkanım, D. D. Yolları tara
fından yaptırılmış bulunan kapalı spor salonu
muattal bir vaziyette bulunmaktadır. Gençliğin
hizmetine arz edilebilmesi için bu önergeye iş
tirak ediyoruz.

BAŞKAN — Hükümet?
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLClSÎ ABDURRAHMAN ŞAHÎN _ İştirak ediyoruz.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
BAŞKAN — Sayın Karma Bütçe Komisyonu
rum. Kabul edenler... Etmiyerıier... Kabul edil
Başkanı ve Hükümet temsilcisi 'önergeye işti
miştir.
I rak ediyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum.
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Kabul ettiğiniz tadil şekliyle maddeyi oyla
rınıza arz ediyoıum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve Ma
liye Balkanı yürütür.
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum.
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylarınıza arz edilecektir.

Kabul

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine oyunu
ikullanmıyan sayın üye var mı? Oy verme mu
amelesi bitmiştir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesine

6 . 5 . 1935 O : 2
açık oy vcrmiyen sayın üye var mı? Oy verme
muamelesi bitmiştir.
Açık oylama neticesini arz ediyorum. Va
kıflar Genel Müdürlüğü 19G5 yılı Bütçe kanun
tasarısına (97) üye katılmış, (95) kabul, (2) ret,
Sait çoğunluk sağlanmıştır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı
Bütçe kanım tasarısına (94) üye katılmış, (93)
kafoul, l ( ) r e t . Salt çoğunluk sağlanmıştır.
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı, Danştay, Devlet İstatistik Enstitüsü, Diyanet İş
leri Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşülmüş, kabul
edilmiştir. Memlekete hayırlı, uğurlu olmasını
temenni ederiz. (Alkışlar.)
Yarın 7 . 5 . 1965 Cuma günü saat 10,00 da
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19,40
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Vakıflar Genel

6 . 5 . 1965 O : 1

Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

184
97
95
2
0
85
2

[Kabul edenler]
TABtt ÜYELER
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai OT£an
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Niyazi Ağırnasb
Saibit Kocabeyoğlu
Mansur Ulusoy
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu

BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ERZURUM
Osman Alihocagil
0. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gravsi Uçagök
GAZİANTEP
Nizamettin özgül
GİRESUN
Mehmet tzmen
GÜMÜŞANE
Hali-t Zarbun
HATAY
M. Enver Bahadırlı
IÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz

Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
Rifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
İzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Nevzat özerdendi
KASTAMONU .
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy

İSPARTA
Mustafa Giücügil

MARAŞ
Cenap Aksu

İSTANBUL
Mebrure Aksoley

MARDİN
Abdurrahman Bayar
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MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
I. Ş. Atasağun
ORDU
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agui:
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Hüseyin Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÎNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betü
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
YOZGAT
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik înci
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Hasan Atakan
Enver Kök
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[Reddedenler]

AFYON KARAHISAR
Mustafa Yılmaz îneeoğlu

[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Eefet Aksoyoğlu (I.)
Emanullah Çelebi
Mehmet Şükran özkay;
Sıtkı Ulay
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
Galip Afşar
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
ibrahim Saffet Omay

(t) •
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet Güler
Nejat Sarlıcalı
Hasan Âli Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu

UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu

katılmıyanlar]

BURSA
İhsan Sabri Çağlayan gil
(B.)
Baki Güzey
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Cahit Akyar
DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ueuzal
GAZİANTEP
Zeki islâm
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (t. Ü.)
HATAY
Mustafa Deliveli
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Fikret Gündoğan
Osman Zeki Gümüşoğlu

[Açık

Hasan Ekrem özden
İZMİR
Cahit Okureı- (î.)
Hilmi Onat
KARS
Sırrı Atalay
Yusuf Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KONYA
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
Muammer Obuz
Ahmet Ona?'
MALATYA
Mehmet Zeki Tulıınay
MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca (I.)
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bay han
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
SAKARYA
Kâzım Yurdakul (I.)

üyelikler]

istanbul
Tekirdağ
Yekûn
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SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Rifat öçten
Ziya önder
TOKAT
Ali Altuntaş (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu (î.)
Reşat Z al oğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakıırt
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Muzaffer Alankuş
Âmil Artus
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahir Kurutlııoğhı
Nadir Nadi
Ragıp Üner
Necati özdenİ2
N. Zerin Tüzün
Âdil Ünlü
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe

kanunu tasarısına verilen

oyların sonucu

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
üye sayısı
Oy verenler

:

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

184
94
03
ı
o
88

Açık üyelikler :

2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karanı an
Kâmil Karavelioğlu
Sezai O'Kan
Pahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Seiâhattin özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
R-asim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Sabit Kocabeyoğlu
Mansur Ulusoy
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu

BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
O. Faruk Kınaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yalçuk
DENÎZLÎ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ERZURUM
Osman Alihocagil
O. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Oavsi Uçagök
GAZİANTEP
Nizamettin özgül
GÎRESUN
Mehmet îzmen
GÜMÜŞANE
HaMt Zarbun
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İSTANBUL
Mebrure Aksoley

Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
0. Zeki Gümüşoğlu
Rifat öztürkçkıe
M. Cemal Yıldırım
ÎZMÎR
Ömer Lûtfi Bozealı
Enis Kansu
Nevzat özerdendi
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Abdurrahman Bayar
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MUĞLA
Haldun Mentegeoğlu
MUŞ
îsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
ibrahim Şevki Atasağun
ORDU
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÎNOF
Snpiıi Batıır
SİVAS
Ahmet Çekeni oğlu
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URPA
Vasfi Gerger
YOZGAT
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarıs
Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 8 2 6 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/77-1301

25 . 3 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
24 . 3 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe k
tasarısı» ve gerekçesi eki cetvellerle birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Suad Hayrı Ürgü
Başbakan

Beden T. G. M: Bütçesi
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G E R E K Ç E
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 mali yılı bütçesinin. .(A/l) işaretli cetvelindeki cari harcamal
maları için 9 lira ve sermaye teşkili ve tranfer harcamaları hizmetleri için de 147 612 lira ol mak üzere
«dilerek teklif edilmiştir.
1964 malî yılı bütçesine nazaran 1965 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle 829 022 lira
dır.
Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tanzile tabi tutu
sırasına göre aşağıda kısaca arz edilmiş, geçen senenin tatbikatına nazaran ihtiyaca kifayet edeceği tahm
lın aynı olarak teklif edilmiştir.
Bölüm

Madde

12.000

12.110

12.210

12.250

12.281

12.282

Aylıklar : 4047 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ile kabul ed
almanlar çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 459
2 ve 3 üst derece aylığı alanların % 35 zamları ile birlikte aylık farkı karşılığı olarak 12
edilmiştir.
Hizmetliler ücreti ; Spor Toto'nun ihdası ve bundan elde edilen gelirle geniş mikya
girişildiğinden, bu programın tahakkuku için kurulan teknik teşkilât ile artan faaliyetle
ve bunun neticesinde yeni personel istihdam edilmesi zaruri bulunduğundan, bu sene (D)
layısiyle spor müşaviri, organi: asyon ve metot uzmanı, (pıatbaa şefi, filim operatörü, fede
analiz şefi, istatistik teknisyeni, bekçi ve kaloriferci ve bekçi ve kayıkçı gibi muhtelif ka
lin bir senelik ücret karşılığı olup 1964 yılma nazaran 157 044 lira fazlasiyle teklif ed
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Spor Toto gelirleri ile yurt sathında girişilmiş
tesislerinde görevlendirilmek üzere yafoancı spor öğreticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
çen yıl 3 475 ve 4 000 lira olan 3 kadro, 4 500 liraya çıkarılmak ve ayrıca 6 000 liralık
üçer aylık 8 ecnebi uzmanın ücretleri tutarı 48 150 fazlasiyle 117 000 lira teklif edilmişti
Matbaa işçi ücretleri : Haftada 48 000 lira civarında gelir getiren Spor Toto biletlerinin
nin 90 iş gününe ait fazla mesaisi .ve Toplu Sözleşme gereğince işçiye yapılacak sosyal yar
ran 12 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur.
Diğer işçi ücretleri : Bu ten ip yeni açılmış olup Elmadağ, Sarıkamış'ta kurulmuş te
makta olan telesiyej tesislerinin faaliyete geçmesi ile elde edilecek gelirle kış sporlarının ge
lerin faaliyetini sağlamak üzere 4 işletme âmiri ile 6 teknisyenin ve memleketimizin çeşitli bö
Beden T. G. M. Bütçesi
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Madde
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takımlara seçilmiş sporcularımızı yetiştirmek üzere 18 spor branşında yeteri kadar öğrenci ve
si gerektiğinden, kadro mevcudolduğu takdirde, hizmetli veya geçici hizmetli olarak istihdam edilm
rin, tahsil ve hizmet müddetleri itibariyle 7244 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde intibakla
lanması sonunda kendilerine görevin kabulünü mümkün kılacak bir ücret verilememektedir. K
yılarının memleketimizde pez az olduğu dikkate alınarak sporumuzun gelecekteki gelişmesi için
nitör ve yetiştirici gibi asgari 950 lira aylık ücretli 10 aded öğretici için ikramiyeleri ile birlik
bulunmaktadır. 20 personel için toplu sözleşme gereğince işçiye yapılacak sosyal yardımlarla birlik
ması teklif edilmiştir.
Tedavi giderleri : 1964 yılının altı aylık sarfiyatına göre bu tertibe konulan 4 500 liranın kâfi
lira fazlasiyle 6 000 lira teklif edilmiştir.
Emekli keseneği karşılıkları : (D) cetveli kadrolarına yapılan ilâve dolayısiyle bu tertibe 11 000
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girec
talar Kanunu gereğince ödenecek prim karşılıkları olup yeni açılan bu tertibe 60 000 lira ödenek k
Kasa tazminatı : 30 . 1 . 1964 gün ve 395 sayılı Kanun gereğince geçen sene ihdas olunan bu tert
vini için ödenecek kasa tazminatının 1 yıllık tutarı olarak 4 560 lira teklif olunmuştuı*.
Müfettişler geçici görev yolluğu: 1964 bütçe yılının ilk 5 ayında bu bölüme konulan 10 000 lirad
ğu dikkate alınarak, 1965 yılı bütçesine 3 000 lira fazlasiyle 13 000 lira konulması teklif edilmiş
Yalbaneı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : Yabancı memleket]erden yur
manın geliş ve dönüş yol giderlerini karşılamak üzere bu bölüme 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira
Kırtasiye alımları ve giderleri : Spor Toto geliri ile spor tesisleri sahasında yapılmakta olan
lunduğundan, Genel Müdürlük ünitelerinin iş hacmi da artmıştır. Buna paralel olarak hemen her
kaydetmiştir. 18 federasyon ile Genel Müdürlük şubelerinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşıla
zaran 4 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif olunmuştur.
Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri : Genel Müdürlüğümüzün bir yıllık basılı kâğıt, defter
lira fazlasiyle 1965 bütçesine 8 000 lira teklif olunmuştur.
Yayın alımları ve giderleri : teşkilât birimlerinin çalışmalarına mütaallik yön etmelik, tüzük, ki
ların yapılması zaruri bulunduğundan, 2 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur.
Yakacak alımları ve giderleri : Genel Müdürlüğümüz tarafından istanbul Pendik Kayıkhanesini
cını karşılamak ve 19 Mayıs Stadyomu içindeki atletizm ve eskrim federasyonlarının işgal ettikle
olup, 1964 bütçesine nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir.
Beden T. G. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde
12.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Merkez teşkilâtında (D) cetvelinde vazife gören h
ihtiyaçları karşılığı olarak geçen seneye nazaran 3 000 lira fazlasiyle 9 000 lira teklif edil
12.210 Su giderleri : Ayrı ayrı 4 yerde kira ile oturan teşkilâtımızın içme ve kullanma suyu iç
aylık sarfiyata göre kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 2 000 lira fazlasiyle 1965 yılı için 7 00
12.220 Temizlik giderleri : Genel Müdürlüğümüz için kiralanmış bulunan 4 ayrı binanın temizl
sarfiyata göre kâfi gelmiyeceği düşüncesiyle 1 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir
12.230 Aydınlatma giderleri : 1964 yılı ilk dört aybk sarfiyatı 3 300 lira olup. buna nazaran G
latma giderleri kâfi gelmiyeceği düşünülerek 3 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmişt
12.420 Telefon giderleri : PTT İdaresince tahsis edilen telefonların, tesis, abonman, konuşma mas
ması amaciyle ve ilk dört aylık sarfiyata göre 1964 yılı içinde tahsis edilen telefonlar da
nazaran 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir.
12.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Genel Müdürlüğümüzün dağıtım işlerinde
benzin ve onarma işleri için geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmi
12.610 Kira bedeli : Genel Müdürlüğümüz binasının kirası, kiraların serbest bırakılmasiyle e
lira artmış olup, ayrıca güreş çalışmaları için Ankara'da kiralanması zaruri görülen salo
lira ödenmesi lâzmıgeldiğinden 44 000 lira fazlasiyle 290 000 lira olarak teklif edilmiştir.

14.000

14.430

16.000

16.911

16.000

Para taşıma giderleri : 6 aylık sarfiyata göre 1965 yılında 1 500 liranın kâfi geleceği
noksaniyle 1 500 lira konulmuştur.
14.571 îdame ve geliştirme giderleri: Yurt içinde ve dışmda yapılacak her türlü sportif oyunlarla
lışmalarının yerli ve milletlerarası kampların, kursların gerektirdiği spor faaliyetleri, 7258
ğince Spor - Toto gelirlerinden de karşılanabileceğinden karşılıksız olarak konulan bu ter
nununun 7 nei maddesi gereğince kendi gelirlerimizden karşılanmak suretiyle Maliye Bakan
leceğinden, tertibin muhafazası bakımından 1 lira konulmuştur.

Bursa Parkotel giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiş olup, 15.920. 15.930, 15.940 ncı
mış ve yerlerine 15.921, 15.922,15.923, 15.925, 15.926, ve 15.929 ncu tertipler ihdas edilmiştir
16.111 Büro giderleri : Basımevi büro giderlerine 1964 yılında konulan 50 000 lira, 6 aylık sarf
15 000 liranın 1965 yılında yeteceği düşüncesiyle 35 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
16.116 Malzeme alım ve giderleri : Basımevi alım ve giderleri bölüm maddesine ^konulan ödeneğ
geleceği anlaşıldığından 200 000 lira noksaniyle 700 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Beden. T. G. M. Bütçesi
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Madde
16.119
16.710

23.000

Diğer alım ve giderler : Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 25 000 lira teklif olunmuştur.
Temsil giderleri : Spor - Toto geliri ile karşılanan spor faaliyetlerimizin artması ile memleketim
ve misafirleri geleneklere ve Devletin şümulüne göre verilecek ziyafet, hediye, çiçek ve tanışma
tirdiği giderleri karşılamak ama ciyle 1964 yılma konulan 2 000 liranın kâfi gel miyeceği düşünül
lira teklif edilmiştir.
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : Bu 'bölümün 1965 yılında açılması zaruri bulu
mizden karşılanmak üzere 811. 812 ve 813 ncü tertipler açılmış ve birer, lira ödenek konulmuştur.

32.000

32.100

Arazi ve bina istimlâkleri ve satmalının ası : Bu bölüm 1965 yılında yapılması muhtemel istimlâ
ları kendi gelirlerimizden karşılanacağından 1 lira konulmuştur.

34.000

34.710

Milletlerarası spor kurumlarına katılma payı : 1964 yılında 100 000 lira ödenek konulan bu bölüm
olduğu gibi kendi gelirlerimizden karşılanacağından 99 999 lira noksanı ile 1 lira konulmuştur.

•35.000

35.210

% 1 Ek karşılıkları : 5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetliler ücretlerinin % 1 lerini
kadrolarına yapılan ilâveden mütevellit artış olup, geçen seneye nazaran 3 200 lira fazlasiyle te
Emeldi ikramiyesi : Emekliye sevk edilmesi muhtemel 3 memurun aylık durumlarına göre kanuni ik
seneye nazaran 10 000 lira noksanı ile 31 000 lira teklif olunmuştur.
Sandık yönetim giderleri : Emekli Sandığının yöntim giderleri için hesabedilen meblâğ geçen yıl
9 410 lira teklif edilmiştir.
Diğer ödemeler : Emekli Sandığı ile yapılan yazışmalar sonunda 1965 yılında ödenmesi gereke
edilmiş olduğundan 15 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir.

220
230
240
36.000

310

Geçen yıllar borçları : Geçen yıldan zuhur etmesi muhtemel borçlar için tahminî olarak 1964 yılma
6 000 lira teklif edilmiştir.
400 İlâma bağlı borçlar : Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28 . 9 . 1964 tarih ve 964/428 esas
Genel Müdürlüğümüz 44 281,30 lira tazminata hükmedilmiş ve Çankaya İcra Memurluğunun 19 .
, yılı yazısı ile de bu meblâğın derhal ödenmesi talebedilmiş bulunduğundan, faiz ve mahkeme masr
ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu sebepten geçen yıla nazaran 56 000 lira fazlasiyle 57 000 lira teklif edilmi

Beden T, G; M.)Bütçesi
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GELÎE
Bölüm

BÜTÇESİ

Madde
1965 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelir
yılı Bütçesine nazaran (899 022) liralık bir noksanlık arz ettiği görülür.
Gelirlerin mahiyetine ve zaruri sebeplerle tenzile tabi tutulan tertiplerin mucip sebepleri b

63.000

310

400
64.000

100

Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : Gider bütçemizde 14 571 nci tertibi teşkil eden
di gelirlerimizden karşılanmak üzere 1 liraya indirilmesiyle 300 001 lira geliri tahmin edilen
tiyle 300 000 lirası tenzil edilmiştir.
Bağışlar : Geçen yıl tahmin edilen gelir, temin edilemediğinden 10 000 lira noksanı ile 10 00
Hazine yardımı : Gelirlerimize nazaran gecen yıl 2 180 677 lira olan hazine yardımı 589 0
edilmiştir.

Beden T. ö . M. Bütçesi
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Rapor
Bütçe ire Plân Karma

Komisyonu Başkanhgma

<Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 yılma ait yeni Hükümet «tarafından hazırlanan (bütçe kanun tasarıs
Ancak geçen Hükümet tarafından hazırlanmış olan bütçe j kanunu tasarısına ait bütçe raporu da tarafım
cihetle bu seferki rakorda evvelce geniş suretle temas edilmiş bulunan mevzulara fazla yer verilmemişti
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 1939 senesinde ve 26 senelik mazisi (bulunan 3530 sayılı
yürütmektedir. Kanun bu Genel Müdürlüğün vazife ve gayesini tarif eden 1 nci maddesi şöyledir :
«Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkilapçı amaçlara göre gelişmesini sağlıyan, oyun jim
sevk ve idare»
(Bu görev gayet ıgeniş hir anlamda tarif ve tesbit edilmiş ise de kanun günün ihtiyaçlarını karşılamakt
.cemiyetlerin ve sporun kaydettiği
inkişafları takibetmekten uzak kalmıştır. Bu itibarla yeni bir kanun tas
dilmiş «Gençlik ve Spor (Bakanlığı» adı altında :bir öntasarı hazırlanmış ve b u tasarı halen ilgili bakanlığa tev
lışmadan ve Türkiye'deki spor ve beden eğitimi ile ilgili müessese ve şahıslardan alınan anketler neticesind
bu öntasarının hir Hükümet tasarısı haline en kısa zamanda getirilm'esi teşkilâta ve faaliyetlere sayısız f
§unu arz edeyim ki, 18 aded federasyonda y u r t içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunmak durumunda bulunan
lenin beden ve moral eğitimini sağlamak ıgibi muazzam bir görevle yüklü bulunan bir Genel Müdürlüğün
ile ve 4 691 667 liralık bir senelik bütçe ile kendinden bekleneni vermesinin ve başarı sağlamasının mümkün
zımgelen bir realitedir. Kaldı ki : Vilâyetler tekilâtımdaki beden terbiyesi 'bölge müdürlerine Genel bir ücre
yonların sadece ikisine maaş verilmekte 16 adedi fahriyen idare edilmektedir.
'Durum böyle olunca elbette ata yadigârı sporlar, batta güreşçilik gibi millî sporumuz gerekli inkişafı gös
dece futbol maçlarının çerçevesinde kalmaktadır 1 .
Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen okul içi spor faaliyetleri ise yeteri kadar hoca yetiştirememekten malz
ve ^ortaokullarda beden eğitimine haıftada sadece 1 saat gibi sembolik bir zaman ayırabilmekten ötürü gayet
dadır. Böyle bir tutumla gençliği sıhihatli, kuvvetli, ımoralman yüksek ve askerlik öncesi yeterli bir durum
s>on derece güçtür. Meşgul edilemiyen ve başı boş kalan genç kütleyi kalhve köşelerinden kumardan ve zara
•onları sportif faaliyetlerle meşgul etmek zordu?.
Okul sıralarında spor aşkı ve beden eğitimi aşılanmamış, itiyat haline getirilmemiş insanlar üzerinde Beden Ter
vazife sahasına giren okul dışında netice almak mümkün değildir. Bu işin diğer bir yönüdür.
Açık hava ve spor sahalarında yapılan beden eğitimi faaliyetleri memleketimizde maalesef basit bir oyun ol
Beden T. G. M. Bütçesi
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miyetj küeümsemııektedir. Bu zihniyet devam ettiği müddetçe 'beden eğitimi ve spor halledilmesi güç
lerin sağlıklı ve moral 'bakımından kuvvetli olmaları da gün .geçtikçe ehemmiyet kazanmaktadır. Beden
dım, sanayi, çalışma ve hattâ uluslararası müsabakalar gençlik ziyaretleri bakımından Turizm ve Tanıtm
kuvvetli
bir kadro istiyen Millî Savunma Bakanlığıyla yaMnen ilgisi vardır. Atatürk nesli, yarının büyük
'becerikli, tahammüllü, millî duyguları kuvvetli, iyi vatandaşlar olarak yetiştirmeye mecburu,; ve bu mes
muhtelif bakanlıklarla koOrdone sağlamak suretiyle bir Hükümet meselesi olmaya değer kazanacak mah
bir yatırını ki, ileride mücadele edemiyeceğimiz çağlarda bugünden yaptığımız faaliyetlerin saadet
yatırım.
Şimdi de modern Türk sporunun dünya spor alemindeki yeri ve değerine kısa bir göz atalmı, Türkiye
riyetimizle birlikte kurulmuştur. İlk iştirak ettiğimiz 1924 Paris oyunlarında güreşte, futbolda, atletizm
memişizdir, 1928 Amsterdam oyunlarında da öyle olmuştur. İlk defa 1936 Berlin Olimpiyatlarında güreşte bir
kazanmışızdır. Bu tarihten sonra ve 2 nci Dünya Savaşı boyunca Türk sporcularının dünya gençliği ile t
Ancak 1945 yılından sonra güreşte, futbolda, atletizm, bisiklet, ve eskrim de komşu memleketlerle boy ö
reşte 1946 ve 1948 olimpiyatlarında şampiyonluk kazanmışızdır. Futbolumuz teknik değeri bakımından bu
fih. Avrupa klasmanında küçümsenmiyeeek -bir yerimiz vardır, okçuluk ve atletizmin bir branşmda dünya
dır. Halen atıcılık, atletizm, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, jimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, güreş,
leybol, yelken, yüzme branşlarındaki sporların bir kısmında henüz emekleme devresinde olduğumuzu bir
rosunun ve tesislerinin eksikliği yüzünden hamle yapamadığımızı kabul etmeliyiz.
Bu Genel Müdürlüğe bağlı futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto) Müdürlüğü 1258 say
penesinde 44 milyon 61 de 101. T96ı2 de 105, 1963 te 128, 1964 te 134 milyon liralık ve gitgide artan gayrisâ
senede vasati 50 milyon geliri temin edecek vaziyete gelmiştir. Bu gelirle yeni tesisler, istimlâkler yapıl
naatimizce .haftada 4 milyon genel hasılat elde etmiş bulunan bu müessese yurt çapında faydalı spor tesislerin
Şimdi de. geçen yıl bütçe tatbikatı yeni bütçe teklifi ile ilgili tetkiklerimi sunmak isterim :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tetkikinize arz olunan 1965 yılı katma bütçesinin cari harcamalar i
ları için 9 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 780 626 lira ki ceman 4 691 657 lira ödenek
1 591 655 lirası genel bütçeden yardımdır.
Aradaki 3 100 002 T. L. sı ise kendi kaynaklarından temin ettiği gelirlerden karşılanacaktır. Genel Müdür
ölçüler dâhilinde çeşit ve tutarları gösterilmiş bulunan gelirleri 4 691 657 lira tahmin ve bu suretle denk bir b
1965 yılı bütçesi harcamaları 196! yılı büte sine nazaran 829 022 lira noksandır
Beden T. G. M. Bütçesi
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3Bu duruma göre 1965 bütçesinin 1964 bütçesi ile mukayesesini gösterir cetvel aşağıdadır :

(A/l)

Personel giderleri
Yönetim giderleri
Hizmet giderleri
Kurum giderleri
Çeşitli giderleri

(A/3)

1965 yıh
teklifi

2 055 172
364 500
1 814 001
18 000
1 053 000

2 647 032
442 500
613 504
25 000
816 000

619 010
78 000
20 000
3 000

1
24

5 304 673

4 544 036

720 012

1 48

147 612

60 611

12

1

1

84 610

4 610
—
56 000

2
9

780 626

1 60

>8«**

W
(A/2)

(A/l)

2
21 20

Yatırım harcamaları
Etüt ve proje gider. Yapı, tesis ve B.
onarım giderleri
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve
onar.
(A/2)
Sermaye teşkili ve transfer ha reamalan
(A/3)

i

Nok
Li

Fazlası
Lira

1964 yıh
bütçe öde.

Kamulaştırma ve satmalmalaı
Malî transferler
Sosyal transferler
Borç ödemeleri

216 000'
—

•

105 000
100 000
11 000
Toplam

5 520 679

1
63' 000
4 691 657

1964 malî yılma nazaran 1965 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sebepleri şunlardır :
1. Personel giderlerindeki 591 860 liralık artışın;
4047 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolardan (L) cetveline alınanlar çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kadrolar
-4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1. 2 ve 3 üst derece aylık alanların fark maaşları; Spor - Totodan elde edile
Beden T. G. M. Bütçesi
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tesisleri yapımı programa alınmış, program ve plânın tahakkuku için yeni personele ihtiyaç hâsıl olmuş, bul
niden 17 idari personel kadrosunun ilâvesi zaruretinden ileri geldiği görülmüştür.
Elmadağ ve Sarıkamış'ta kurulmuş teleskilerin faaliyete geçmesi ve bunların işletmesinden elde edilecek geli
şünüldüğünden bu tesislerin faaliyetini sağlamak üzere 4 işletme âmiri, 6 teknisyen ve memleketin çeşitli bölgel
lî takımlara seçilmiş sporcuları yetiştirmek üzere İS spor branşında ve bilhassa ata sporu olan güreşte öğren
gerekmiştir. Hizmetli veya geçici hizmetli olarak istihdam edilmesi cihetine gidilen öğrencilerin tahsil ve hizmet
nunun hükümleri muvacehesinde intibaklarının çok düşük olarak hesaplanması sonunda kendilerine görevin
verilemediğinden pek az olan öğlencilerin hizmetlerini değerlendirmek amaciyle sporumuzun gelecekteki g
monitör ve yetiştirici gibi asgari 950 lira aylık ücret alabilmelerini teminen 10 öğreticinin bir senelik yevmiy
nek ile toplu sözleşme gereğince yapılacak sosyal yardımlar karşılıklarından ileri gelmiştir.
2. Yönetim giderlerindeki 78 000 liralık artış, mevcut federasyonlardan bir kısmının ayrı binalarda oluşu
dmdaki yeni yapılan binalarda bulunmaları güreş, boks, basket ve voleybol çalışmaları için tutulan salonun
masraflarından ileri gelmiştir.
3. — Hizmet giderleri içinde mütalâa edilen 14.570 (Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri) m
dülüğünün spor faaliyetlerine ait harcamalarını bir araya toplamak amaciyle konulmuş olup, kendi içinde 3
a) Bunların birincisi (14.571) idame ve geliştirme giderleri olup, bu maddenin masrafları y u r t içinde mill
edilen gelirden karşılanmaktadır. Bu maddeye 1964 senesinde 1 200 000 liralık bir ödenek tahsis edilmiş ise
Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere 1965 bütçesine 1 lira k
<b) 14.572 nci madde, profesyonel 'kulüpler giderleri olup, profesyonel takımların bölgeleri içinde veya
elde ettikleri gelirden % 5 federasyon hissesi olarak tahsis edilen gelirden Genel Müdürlüğün Merkez Danış
bulunan Profesyonellik ve Gider talimatnameleri ile şart kılman hizmetlerin gerektirdiği giderler, bu hizmet
retlerin karşılığı olarak bu maddeye tahminî 600 000 liralık bir ödenek konulduğu görülmüştür.
c) 14.573 ncü madde, 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler olup, spor tesisle
malzemelerini temin etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun geliştirilmesine y
Spor - Toto'dan elde edilen gelirin bir taraftan bütçeye irat, diğer taraftan ödenek kaydı suretiyle bu mad
4. — Kurum giderleri : Bu bölümde görülen 7 000 liralık fazlalığın 1964 yılında hizmete giren Elmadağ
masraflarım karşılamak maksadiyle tahminî olarak konulan ödenekten ileri geldiği tesbit edilmiştir.
1964 yılı bütçesinin bütün bölüm ve maddelerindeki sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarrufa riaye
1964 bütçesinin bütün kısımlarındaki ödeneğin âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle yıl sonuna kadar
1938 yılından beri kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhal kadroların mevcudolmadığmdan, an
yeni kadrolar ihtiyacı kendisini kuvvetle hissettirmektedir.
Beden T. G. M. Bütçesi
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Bunun yanında;
1. — 1964 yılında ek ödenek istenmesine ihtiyaç hâsıl olmamıştır.
2. — Muhasebe! Umumiye Kanununun âmir hükümlerine uygun olanak hazırlandığı görülmüştÜT.
3. — înşaat tahsisatının bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışıldığı görülmüştür.
4. —. ödenekler fiilî kadroya kifayet etmemekte olup, üst derece tatbikatı mevcuttur. Açık maaşı alan yoktur
5. — Yönetim ve hizmet giderlerine konulan ödeneklerden hizmeti aksatmadan tasarruf imkânları mevcut değ
6. — (L) cetvelinden kadro libere edilmesine lüzum gösterilmemiştir.
7. __ (D) cetvelinde yukarda temas edildiği gibi zaruri olarak 17 personel kadrosu artışı olup, diğer ücretlilerd
hilinde yapılmaktadır.
8. — 1964 senesi içinde atletizm, <boks ve dağcılık ve kış sporları branşlarında mevcut kadrolara göre 6 ay s
Diğer yabancı uzman talepleri, kadro mevcudolm adığmdan karşılanamamıştır.
9. — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle gönderilen (kimse y
sunu kazanan bir elemanın halen A. B. D. de master yapmakta olduğu öğrenilmiştir.
Teldüf vs temenııüerimiz :
1. — (R) cetveline ilâvesi uygun görülen maddeler ;
a) Yukarda arz ettiğimiz 18 federasyonun faıaliyetlerini modern şekilde düzenliyecek ve anterne edecek yerli
şiddetli ihtiyaca binaen XIV. madde olarak «sözleşmeli yerli ve yabancı antranör kullanma giderleri.»
b) Dış memleketlere yalnız sportif temaslar için değil toplantı kongre ve incelemeler için d e gidilmekte bulund
yapılacak toplantı, kongre ve inceleme yollukları ve oturma .gündelikleri» ibaresinin ilâve edilerek 14.571 nci madd
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tesis, inşaat projeleri, tasdiki, kontrolü, merkezin çok dar ve sıkışık b
Bu hal gecikmelere aksamalara ve eksik kontro la yol açmakta, yatırımların gecikmesine sebeb olmasktadır. Kanaat
te götürecek bölge başkanları olan valileri kanuni salâhiyetle teçhiz etmek suretiyle yatırımları daha çabuk ve pra
ları izale edecektir. Mevcut mevzuat bunu temin edemediğinden 3530 sayılı Kanuna bir ilâve yapmak gerekmektedi
Gelir ve gideri olarak düzenlenmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesinin kabulünü Yük
lerinin tasviplerine sunar son derece mütevazi olarak mütalâa ettiğimiz bu bütçenin memleket sporuna yararlı olmas
Hürmetlerimle.
Raportör
Bilecik Milletvek
Sadi Binay

Becteü T. ö . M. Bütçesi
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Bütçe Plân Komisyonu raporu

Millet Meclisi
Bütçe Pimi Komisyonu
Esas No. : 1/826
Karar No. : 36
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Türkiye .Büyük Millet Meclisine 26 . 3 1965 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilmiş buluna
1965 yıh bütçe kanun tasarısı» Devlet Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilci
şüldü.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için ( A / l )
iş
4 544 036 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelinde gösterildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili
işaretli cetvelinde gösterildiği üzere 147 612 lira toplam olarak 4 691 657 lira ödenek teklif olunmaktadır.
neğe göre 829 022 lira daha azdır.
Bu bütçenin yatırımına ait asıl ödenek Spor Toto hâsılatından elde edilen ve 7258 sayılı Futbol müsab
hakkındaki Kanunun 3 ve 4 neü maddesiyle belirtilen şekilde irat kaydedilen, sarf edilen ve bütçe tasa
tadadedilen gelirdir. 1964 yılında bu gelir tasarıya ekli cetvelde de yazılı olduğu gibi 28 455 352 liradır.
Komisyonumuzda, Komisyonumuz
Devlet Bakanı tarafından verilmiştir.

adına inceleme yapan raportörümüzün raporunda okunarak müzakere

Maddelerin müzakeresinde; ( A / l ) cari harcamalar cetvelinin 14.572 nci «Profesyonel klüpler giderleri»
kongre ve konferanslara iştirak eden Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ilgililerine kanunen verilmesi ge
mek gayesiyle 12.872 numarayla «Kongre, konferans yolluk ve giderleri» maddesi yeniden açılmış ve 30 000
camalar cetvelinde yapılan bıı aktarma cetvel toplamlarında bir değişiklik yapmamıştır. Bu sebeple maddele
ğişiklikle kabul edilmiştir.
1965 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi ekli cetvelleri ile birlikte Genel Kurulun tasvibine
sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Aydın
Afyon Karahisar
Sakarya
Nevşehir
1. Sezgin
R. HancıoğJn N. Boyar
A. B. Numanoğlu
K. Sarri
Beden T. G. M: Bütçesi
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Ankara
M. Ulusoy

N.

Ankara : ' •
Ağınıash

Artvin
S. 0. Avcı

Aydın
Söz hakkım mahfuz
0. Apaydın
Erzurum
A. Şenyurt

Çanakkale»Şf. İnan

Çorum
F. Küreli

Erzincan
H. Atabeyli

İstanbul
Söz hakkını mahfuz
H. E. Özden

izmir
N. Kür mel

Kayseri
H. Dikeçligil

Mardin
E. K. Ayhar

Mardin
. Si-Aysan

Tabiî Üye
S. Küçük

Rize
E. Y. Ak çal

Trabzon
E. Dikmen

İ.

Beden T. G. M; Bütçesi

Bilecik •
Ş. Binay

Gümüşane
N. Küçük er

Kayseri
Söz hakkım mahfuz
T. Feyzioğlu

Yozgat
Yeşilyurt
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Konya.
R. Özal

Tunceli
Söz hakkım mahf
M. A. Demir
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

KARMA BÜTÇE KOM

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı

Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 544 036 lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 lira, sermaye
teşikili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 147 612 lira k i ; toplam olarak 4 691 657 lira ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 691 657 lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1965 yılında elde
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1965 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 nc

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı .
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe ka
nunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965
bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde;

MADDE 6. — Tasarının 6 nci

Beden T. G. M. Bütçesi
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Karma Bütçe Komisyonun

Hükümetin teklifi
a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye,
b) 3928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Mulıasebei Umumiye
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin
ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) ,
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçları
maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeenkten ödenir.
MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel kulüplerin yapacakları
yarışmalardan elde edilecek gelirden federasyon payı, futbolda müşterek
bahis hasılatından elde edilecek gelir, Bursa'daki Park Otel, Teleski ve i
Telesiyej işletmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler !
bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 ncü bö
lümlerine gelir, diğer taraftan bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin (12.911 ve
12.912, 14.571, 14.572 ve 14.573) ncü, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3)
işaretli cetvelin .32.100 ve 34.710) ncu maddelerine ödenek kaydına
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım, ertesi yıla devir ve
birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi a

MADDE 8. — Gider bölümlerinden harcamalara ait formül, bağlı (H)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer.-

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddes

MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu madde

Başbakan
8. II. Ürgüplü

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
S. D emirel

Devlet Bakanı
/ / . Ataman

Beden T. G. M. Bütçesi

Devlet B'akanı
M. Altınsoy
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Millî Savunma Bakanı
H. Dinçer

İçişleri Bakanı
1. II. Akdoğan

Dışişleri Bakanı
/ / . Istk

Maliye Bakanı
/. Gürsan

Millî Eğ
C. B

Ticaret Bakanı
31. Zeren

Sağ. ve Sos. Yar, Bakanı
F. Sükan

Gümrük ve Tekel Bakanı
A. Topaloğlu

Tarım Bakanı
T. Kapanlt

Ulaştırm
M

Sanayi Bakanı
A. N. Erdem

En. ve Tabiî Kay. Bakanı
M. Turgut

Trz. ve Tanıtma Bakanı
Ö. Z. D orman

İmar ve İskân Bakanı
R. iskender oğlu

Beden T. G. M. Bütçesi
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR
1964
Bölüm

Madde

12.000

Bölüm toplamı
Lira

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

AYLIKLAR
Aylıklar
Ücretler

Kesim toplamı

12.210 Hizmetliler ücreti
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti
İSCt ÜCRETLERİ
12.281 Matbaa isçi ücretleri
12.282 Diğer isçi ücretleri
(İşçi ücretleri toplamı : 407 300)
Sosyal yardımlar
12.310
12.32C
12.330
12.340
12.370
12.380

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira
2 647 032

2 055 172

PERSONEL GİDERLERİ

12.110

ödeneği

Kesim topltımı

Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi gideri
Emekli keseneği k arşılıklaı '1
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve
lirini karşılıkları

768 250

780 707

942 456

1 433 300

481 956
295 650
68 850

639 000
270 000
117 000

96 000

108 000
299 300

100 263

171 263

8
1
5
4
81

500
000
000
500
263

Beden T. G. M. Bütçesi

8
1
3
6
92

500
000
500
000
263

60 000
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1964
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğ'n çeşidi
Tazminatlar

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe is
Madde
Bölü
Lira

Kesim toplamı

187 200

191 759

12.520 Kasa tazminatı
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek
fahri hizmetler tazminatı
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR
12.610 Yabancı dil ikramiyesi
ÖDENEKLER
12.710 Temsil ödeneği
Yolluklar
Kesim toplamı

1

4 560

187 199

187 199

1

1

3 000
54 000

3 000
67 000

4 000
12 000

4 000
12 000

10 000

13 000

7 500

7 500

500

500

20 000

30 000

I - Yurt içi yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
Sürekli görev yollukları
Geçici görev yolluğu
DENETİM YOLLUKLARI
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu
12.828 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yol
luğu
DİĞER YOLLUKLAR
12.841 Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 37 000)
12.811
12.813

II - Yurt dışı yollukları
12.854

Yabancı uzmanlarla yardımcıları
dışı geçici görev yolluğu

yurt

Beden T. G. M, Bütçesi
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1964
Bölüm

Madde

12.874

Bölüm toplamı
Lira

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

ödeneği

1965
Hükümetçe istenen
Mîulde
Bölüm toplam
Lira
Lira

•ÖĞRETIM Y O L L U K L A M
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları
(Yurt dışı yollukları toplamı : 60 000)
özel hizmet yollukları

Kesim toplamı

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları

Genel yönetimle ilgili alımlar
Kesim toplamı
13.110
18.120

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri
13.140 Yayın alımları ve giderleri
13.150 Yakacak alımları ve giderleri
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri
13.190 Diğer alımlar ve giderler
Genel yönetimle ilgili giderler
Kesim toplamı
13.210
13.220

Su giderleri
Temizlik giderleri

442 50

364 500

YÖNETİM GİDERLERİ

13.000

60 000

80 000

6 000

10 000

7 000

8 000

7
18
15
6

500
000
000
000

7
20
25
9

500
000
000
000

500

500

18 500

25 000

5 000
3 500

7 000
5 000

Beden T. G. .'M. Bütçesi
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1964 ödeneği
Bölüm

Madde
13.230
13.290
13.350

13.520

13.610
14.000

]

12 000
1 000

2 500

2 500

Kesim toplamı

35 000

41 000

Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
Tasıma giderleri
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri
KİRA GİDERLERİ
Kira bedeli

20 000
15 000

20 000
20 000
1 000

2 500

4 000

246 000

290 000
1 814 001

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Mahkeme harçları ve giderleri
Güvenlik giderleri

14.341

Madde"
Lira

9 000
1 000

HİZMET GİDERLERİ

14.130

Bölüm toplamı
Lira

Aydınlatma giderleri
Diğer yönetim giderleri
HtZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR
Sağlık araç. gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri
Ulaştırma giderleri

13.410
13.420
13.430

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

12 000

12 000

Kesim toplamı

2

3325 sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin ge
rektirdiği giderler
Beden T. G. M. Bütçesi
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1964 ödeneği
Bölüm

Madde
14.342

14.430

15.000

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

Bölüm toplamı
Lira

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplam
Lira
Lira

7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 1.19 neu maddesinin gerektirdiği
giderler
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER
Para taşıma giderleri

2 000

1 500

Eğitim ve araştırma giderleri
Kesim toplamı

1 800 001

600 002

1 200 000
600 000

1
600 000

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRME GİDERLERİ
14.571 İdame ve geliştirme giderleri
14.572 Profesyonel kulüpler giderleri
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 neii maddesi gere
ğince yapılacak giderler
KURUM GİDERLERİ

1

1

25 000

18 000

Kesim toplamı

18 000

25 000

15.910 Bursa Park otel işletme giderleri
0 Uludağ Telesiyej işletme giderleri
TELESKİ VE TELESİYEJ
GİDER
LERİ
15.921 Büro giderleri
15.922 Ulaştırma giderleri
15.923 Teleşki ve telesiyej işletme ve onarma
giderleri

5 000
5 000

5 000

İşletmeler giderleri

Beden T G. M. Bütçesi

1 000
2 000
12 000
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1964
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

15.925 Giyim - kumara alım ve giderleri
15.926 Malzeme alımları ve giderleri
15.929 Diğer alımlar ve giderler
(Tcleski ve Telesiyej giderleri toplamı :
20 0C0)
0 Ankara Elmadağ Telesiyej işletme gider
leri
0 Erciyes Telesiyej işletme giderleri
16.000

Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe ist
Madde
Lira
Bölüm
5UU

3 000
1 500

3 000
5 000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

1 053 000

işevleri ve işyerleri giderleri
Kesim toplamı
BASIMEVİ GİDERLERİ
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Kira bedeli
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Diğer alım ve giderler
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ
16.710 Temsil giderleri
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ
16.810 Bina onarımı

16.111
16.112
16.114
16.115
16.116
16.117
16.119

ödeneği

1 046

808 000

50 000
20 000
35 000
6 000
900 000
5 000
30 000

15 000
20 000
35 000
6 000
700 000
5 000
25 000

2 000

5 000

5 000

5 000

Beden T. G. M. Bütçesi
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1964 ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplam
Lira
Lira

Bölümü toplamı

2 055 172

2 647 03

13.000

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı

364 500

442 50

14.000

HİZMET GİDERLERİ

Bölümü toplamı

1 814 001

613 50

15.000

KURUM GİDERLERİ

Bölümü toplamı

18 000

25 00

16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

Bölümü toplamı

1 053 000

816 00

5 304 673

4 544 03

Bölüm Madde
12.000

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi
PERSONEL GİDERLERİ

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI

Beden T. G. M. Bütçesi
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
1964
Bölüm

21.000

Madde

Madde
Lira

Ödeneğin çeşidi

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe ist
Madde
Bölüm
Lira

EĞİTİM SEKTÖBÜ
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Eğitim sektörü

Kesim toplamı

21.811 Etüt ve proje giderleri
21.812 Teknik personel ücretleri
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları
22.000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
Eğitim sektörü

Kesim toplamı

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
22.812 Teknik personel ücretleri
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları
23.000

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI
Eğitim sektörü

Kesim toplamı

23.811 Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
Beden T. G. M. Bütçesi
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1964
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

1966
Hüfc&meftçe istenen
Madde
Bölüm toplam
Lira
Lira

23.812 Taşıt alımları
23.813 Teknik personel ücretleri
21.000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Bölümü toplamı

•22.000

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
Bölümü toplamı

33.000

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI
Bölümü toplamı
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

TVden T. G. M / Bütçesi"-

.

( S.- Sayısı
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TEAHSFEE HARCAMALARI
1964
Bölüm

Madde

ödeneğin çeşidi

/ - Sermaye
32.000

Madde
Lira

KAMULAŞTIRMA
LAR
32.100 Arazi ve bina
ması

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira
L

teşkili
VE

SATINALMA-

istimlâkleri ve

satmalm-

II - Trensferler
34.000

MALÎ TRANSFERLER

100 000

ULUSLARARASI
TEŞEKKÜLLERE
ÖDEMELER
34.710 Uluslararası spor kurumlarına katılma
payı
35.000

100 000

SOSYAL TRANSFERLER
Emeldi Sandığına

105 000

ödemeler
Kesim toplamı

35.210 % 1 ek karşılıklar
35.220 Emekli ikramiyesi
35.230 Sandık yönetim giderleri
35.240 Diğer ödemeler

85 000

64 610

11
41
8
25

14 200
31 000
9 410
10 000

000
000
000
000

Beden T. G. M. Bütçesi
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1964

Bölüm Madde

35.310

35.710

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi
EMEKLİ AYLIKLARI YE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER
Emekli dul ve yetim aylıkları
DERNEK, BİRLİK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur
ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaş
ma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin
öğle yemeklerinde kullanılmak üzere)

32.000

Bölüm toplamı
Lira

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

10 000

10 000

10 000

10 000
63 000

11 000

BORÇ ÖDEMELERİ
36.300
36.400

ödeneği

Gecen yıllar borçları
İlâma bağlı borçlar
KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR
Bolümü toplamı
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü toplamı
BORÇ ÖDEMELERİ
Bölümü toplamı

6 000
57 000

10 000
1 000

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

Beden T, G. M. Bütçesi

100 000

1
1

105 000
11 000

84 610
63 000

216 000

147 612
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B - CETVELİ

Bölüm

Madde

1964 yılı tahminleri
Hükümetçe tahm
Madde
Bölüm toplamı
Madde
Böl
Lira
Lira
Lira

Gelirin çeşidi
KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR

61.000

61.111 Basımevi gelirleri
PAYLAR
61.211 Profesyonel kulüplerin yapacakları ya
rışmalarda elde edilecek gelirden Fede
rasyon payı
61.212 Furbolda Müşterek Bahis hasılatından
elde edilecek gelir

1 750 000

1 800 0O0

550 000

550 000

1

1

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ

62.000

62.175
62.176

63.000

2 300 001

HASILATLAR
Diğer hasılatlar
Bursa Park otel işletmeciliği ile Sarıka
mış, Uludağ, Ankara Elmadağ ve Erciyes
teleski ve telesiyej işletmeciliklerinden
elde edilecek gelir

270 000

40 000

40 000

230 000

250 000

ÇEŞİTLİ GELİRLER

320 001

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir
63.400 P,a sisin ı-

300 001
20 000

Beden T. G. M. Bütçesi

1
10 000
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Bölüm

Madde

64.000

62.000

Gelirin cesidi
ÖZEL GELİRLER

64.100
64.300
61.000

1965
1964 yılı tahminleri
Hükümetçe tahmin edilen
Madde
Bölüm toplamı
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira
Lira
Lira
2 041 655

2 630 677

Hazine yardımı
Geeen yıldan devreden nakit mevcudu

1 591 655
450 000

2 180 677
450 000

KURUMLAR HASILATI YE PAYLAR
Bölümü toplamı

2 300 001

2 350 001

BEDEN TERBİYESİ
LİRLERİ

MALLARI GE
Bölümü toplamı

270 000

290 000

63.000

ÇEŞİTLİ GELİRLER

Bölümü toplamı

320 001

10 001

64.000

ÖZEL GELİRLER

Bölümü toplamı

2 630 677

2 041 655

5 520 679

4 691 657

GENEL TOPLAM

Beden T. G. M. Bütçesi"
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve foaşfca
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
Kanun
Kanun
Kanun

16 . 7 . 1938
30 . 5 . 1941
29 . 4 . 1959

3530
4047
7258

ö z e t i
Beden Terbiyesi Kanunu
Beden Terbiyesi Kanununa Ek Kanun
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Kanunu

D - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

1 Teknisyen
1 Spor Müşaviri
2 Organizasyon ve Metot Uzmanı
3 Matbaa Şefi
3 Filim Operatörü
3 Federasyon Sekreteri
4
»
»
3 Tetkik Memuru

4 Metot Analiz Şefi
5 İstatistik Teknisyeni

Aded

Ücret j D.

1
1
1
1
1
1
2

1 250
5
1 250 i 6
6
1 100
8
950
9
950
10
950
6
800
7
950
8
800 İÜ
700
7
800
8
700
8

1
1
3
1
1

Memuriyetin nev'i
Memur
»
Tahakkuk Memuru
Memur
»
»
Daktilo
»
»
»
Takipçi
Şoför
Santralci

Beden T. G. M. Bütçesi

Aded
4
9
1
3
7
7
1
1
1
5
1
.1
1

Ücret | D.
700
600
600
450
400
350
600
500
450
350
500
450
450

( S. Sayısı : 588 )
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9
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E - CETVELİ
Bölüm Madde
12.000

ödeneğin çeşidi

12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti

L - CETVELİ
D.
6
7
6
7
8
8
8
9

Memufrtiydtin nev'i

Aded

Reis Muavini
Mütercim
Mimar
Mimar Muavini
Fen Memuru
Sekreter
Mütercim
Doktor

1
1
1
1
1
1
1
2

Toplam

Beden T. G. M. Bütçesi

Aylık
800
700
800
700
600
600
600
500

9
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E"- CETVELİ
1965 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır.
14.570 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri;
Bölüm 14.571 idame ve geliştirme giderleri,
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla
yarışmaların ve bunların hazırlık çalışmalarının yerli ve milletlerarası
kampların kursların (seminerler dâhil) gerektirdiği:
1. 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin giderler,
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her
türlü eğlence, gezi ve boş zamanları değerlendirme giderleri,
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri,
4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince
yabancı takımlara verilecek paralarla yapılacak karşılama, uğurlama, ziyafet ağırlama, hediye alım ve giderleri,
5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarına zorun! uk duyulan
tercüman, mihmandar, spiker ve yardımcılarının yolluk, ücret bedel ve
istihkakları ile benzeri ödemeler,
6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve
işletilmelerinde kullanılacak personelin yolluk, ücret, bedel ve istihkakları
giderleri.
7. Beden eğitim ve eğitimine yararlı spor tesislerinin kira., yönetim,
işletme ve personel giderleri.
I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar
ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak
idarecilerin, hakem, antrenör, masör, doktor gibi idareciler ile bunların
yardımcılarının, sporcuların, hizmetli ve işçilerin :
1. Tedavi ve hastalıklardan korunmayla ilgili ödemeler,
2. işlerinden ayrılmaları doîayısiyle uğradıkları zararları karşıla
mak amaciyle verilecek tazminatlar,

|

3. Beden Terbiyesi Tüzüğ
mükâfat ve ödüller,
4. Uluslararası yarışmalard
ce verilecek primler,

j

5. Uluslararası müsabakala
cak seyahatlerde idareci ve spo
kıyafetleri ve spor kazaları sig
I I I - Yetiştirici, eğitici,
ve istihkaklar il o benzeri ödeme
IV - Hakemlere, müşahit
cek tazminatlar,

j
V - Ulusal bayram ve t
j
VI - Beden eğitim ve sp
I
ve
propaganda
giderleri,
i
VII - Yabancı idarecilerin
j
j kafilelerinin anlaşmaları uyarı
VIII - Federasyonların t
J
\ yapacakların yollukları ve otu
I X - Yarışmalar ve spor
j
resim,
hare ve benzeri ödemele
j
X - Binicilik yarışmala
!
taşıma,
kamp, yarışma ve oyu
1
yem,
yiyecek
ve barındırma gi
J
kıcılarının yol ve oturma gider
X I - Türkiye Millî Olim
cek aidat,
X I I - Başarılı ve yoksul
| dunları,

Beden T. G. M. Bütçesi
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den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı b
desi gereğince temin edilecek gelirle karşılan
Bölüm 14.573, 7258 sayılı Kanunun 4 n
cak giderler.
14.573 ncü madde hakkında, 14.571 nci
yardımlar hariç, diğer hükümleri uygulanır

X I I I - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hü
kümleri gereğince kulüp ve bölgelere ödenecek saha ve salon hissesi gi
derleri,
14.571 nci maddeden ödenir.
Bölüml4.572 profesyonel kulüpler giderleri :
1. Genel Müdürlük Merkez İstişare Kurulu tarafından hazırlanmış
bulunan profesyonellik talimatnamesi ve gider talimatı ile şart kılman
hizmetlerin gerektirdiği giderlerle bu hizmetlerde çalıştırılacaklara veri
lecek gündelik ve ücretler, (Bu ücretlerin tesbitinde 7244 sayılı Kanu
nun yalnız 5 nci maddesinin ilk fıkrasında gösterilen derece ve tutarlar
uygulanır.)

YATIRIMLAR
Bölüm 21.000 - 22.000 - 23.000 etüt,, pro
rım giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt
leri :
21.000, 22.000, 23.000 ve 32,000 nci bölüm
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun
nek kaydolunacak meblâğların 7258 sayılı K
rilecek spor, saha ve tesislerine harcamaları
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlar

2. Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak tesbit edilecek
ve millî takımı çalıştırmak için 4 yerli, 1 yabancı sözleşmeli antrenörün
yollukları ve ücretleri, profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gereldi giderleri, 14.572 nci maddeden ödenir. Bu giderler Be

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılmakta
Kullanıldığı yer
Genel Müdürlük evrak dağıtımı işlerinde

Aded

Cinsi

Markası

Sepetli motosiklet

Java

Beden T. G. M. Bütçesi
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Satmalmdığı ta
13 . 5 . 1963
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E - CETVELİ
1964 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 12.230 ncu geçici hizmetliler bölümü ile 12.250 nci yabancı uzma
sonelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarih ve 6/2813 sayılı Kar

Bölüm

Maddo

12.000

12.250

ödeneğin çeşidi
Geçici hizmetliler ücreti

Aded

Kadro unvanı

1
1
1
6
6
5
2
1
1
1
1
1

Gürer. mütahassısı
Güren Müşaviri
Futbol çalıştırıcısı
Güren Antrenörü
3>

»

»
»
Atletizm Antrenörü
Güren öğreticisi
Atletizm Çalıştırıcısı
Motorcu
Çalıştırıcı
Antrenör
Toplam

12.250

Ecneibi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri

1 25
1 10
95
80
70
60
50
45
40
40
40
30

27

4 00
3 47

Ecnebi Uzman
»
»
Toplam

B e d m T. G. M. Bütçesi

Kadro
aylığı
Lira
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7258 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri gereğince 1964 yılı bütçesinin 12.911, 12.912, 14.573, 21.811, 22.811, 22.81
yapılan sarfiyatı gösterir listedir.
Miktarı
Lira K r

Bölüm Madde Ödeneğin hangi iş için yapıldığı
12.911 18 federasyona ait yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinde idarecilere ödenen yol
luklar
12.912 18 federasyona ait yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinde
yolluklar
14.573 18 federasyona ait yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri
masrafları

sporculara Ödenen
1 318 709

ve hazırlık kampları
3 552 758

21.811 Adana kapalı yüzme havuzu proje bedeli
Çankırı stadı praje işi
Anadoluhisarı spor sitesi proje işi
Muhtelif inşaatlara ait statik proje ücretleri
İstanbul - Istinye atlı spor tesisleri proje bedeli
Ankara atletizm sahası projesi
1 000 kişilik kapalı spor salonları tadil projesi
Adana kapalı yüzme havuzu kontrollük ücreti
Ozalit, teksir ve fotokopi ücretleri

34 488
4 000
14 000
28 854
66 581
22 ööö

40 wo
« 286
£$62

22.811 İstanbul Beşiktaş stadı proje jüri ücreti
Cebeci stadı inşaatı
Adana açık tribün ikmâl inşaatı
Sakarya, Antalya, Çorum, Kayseri ve Kocaeli'de yapılmakta olan 2 000 er kişilik
spor salonları inşatı
Ankara, Kırklareli, İsparta, Çankırı, Maraş, Zonguldak, Sinop ve Bolu 1 '500 er
kişilik spor salonları inşaatı
İzmir Alsancak stadı tadil inşaatı
Antalya açık tribün inşaatı
Beden T. G. M. Bütçesi

813 052
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32 919
118 802
52 £98
1 511 260
1 859 088
395 550
192 118

— 38
Bölüm

Madde

Ödeneğin hangi iş için yapıldığı
Pendik Kayıkhane inşaatı
«Konya acık tribün inşaatı
Trabzon kapalı tribün ilâve inşaatı
Sarıkamış Kayakevi onarımı elektrojen binası ve bekeievi inşaatları
Amasya Şehir stadı ikmâl inşaatı
Diyarbakır kapalı tribün inşaatı
İzmir kapalı spor salonu inşaatı
İzmir Karşıyaka su psorları iskelesi inşaatı
Mardin saha drenajı, koşu pisti ye tel örgü inşaatı
Çanakkale stadı duvar ve bina onarımı
Kayseri Erciyes teleski tesisatı
200 kişilik Malatya spor salonu inşatı
Ankara 7 500 kişilik kapalı spor salonu inşaatı
Bursa kapalı spor salonu inşaatı
Mersin istinak duvarı ve tevsi inşaatı
Kütahya açık tribün ve istinat duvarı inşaatı
Diyarbakır atış poligonu ikmâl inşaatı
Kayseri stadı 2 nci kısım inşaatı
Samsun Alaçam .ştadı açık tribün ve ihata duvarı inşaatı
Sivas stadı açık tribün ve drenaj inşaatı
Burdur stadı saha drenaj ve koşu pisti inşaatı
Manisa Şehir stadı spor sahası üst tabaka teşkili
Afyon kapali tribün ilâve inşaatı
Aydın kapalı spor salonu 4 ncü kısım inşaatı
Ali Sami Yen stadı 4 ncü kısım ikmâl inşaatı
,,
Ankara 1 500 kişilik spor salonu ısıtma ve havalandırma
Trabzon kapalı tribün 3 ncü kısım inşaatı
Denizli kapalı spor salonu inşaatı
Mithatpaşa stadı ikmâl inşaatı
Beden T. O. M. Bütçesi
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Solüm

Madde

Miktarı
Lira Krş.

ödeneğin hangi iş için yapıldığı
Ordu spor sahası drenaj inşaatı
Ankara yüzme havuzu 2 nci kısım inşaatı
Antakya kapalı spor salonu ve yüzme havuzu 2 nci kısım inşaatı
Çanakkale Kayıkhane ve lokal tesisleri inşaatı
Tokat kapalı spor salonu kalorifer tesisatı
Uşak Şehir stadı drenaj inşaatı
Ankara tenis sentrkort 2 nei kışını inşaatı
Ankara 19 Mayıs stadı boks antrenman salonu
Kastamonu 1 000 kişilik spor salonu inşaatı
Van 1 000 kişilik spor salonu inşaatı
Elâzığ 1 000 kişilik spor salonu inşaatı
Kayseri Brciyes Kayakevi 2 nci kısım ikmâl inşaatı
Niğde 1 000 kişilik spor salonu irşaatı
• ':
-~ '* : '
Ankara yüzme havuzu filitrasyon ve klorlama tesisatı
İzmir Alsancak stadı ikmâl inşaatı
Antalya yüzme havuzu klorlama ve filitrasyon tesisatı
Aydın stadı koruyucu duvar ve tadilât işleri
Adana yüzme havuzu klorlama ve filitrasyon tesisatı
Malatya 2 000 kişilik kapalı spor salonu ısıtma tesisatı
Ağrı saha koşu pisti ve telörgü inşaatı
Ankara yüzme havuzu 3 ncü kısım inşaatı
Çorum stadı ikmâl inşaatı
Telefon santralı ücreti
Kırtasiye, demirbaş, basılı kâğıt, telefon ücreti, gümrük ücretleri, ufak onarım işleri
ve gümrük komisyon bedelleriyle, bilûmum müteferrik masraflar
İnşaat için alman demir bedelleri
İnşaat için alınan çimento bedelleri

Reden T ^ & %. B ü t ç ^ - ; . : ; \ % SjtyıŞı

Î:588:)

45 891,4
1 254 992,0
1 091 569,9
83 284,78
14 407,7
54 957,7
401 579,99
21 873,20
192 033,12
359 265,95
199 271,13
73 248,72
223 483,78
191 797,47
604 019,05
114 986,87
59 308,01
189 182,55

142 526,51
21 788,66
181 926,97
213 269,6(
56 000,00
239 408,1!>
581 472,54
539 390,50

Bölüm

Madde

Ödeneğin hangi iş için yapıldığı

22.812 Teknik eleman yevmiyeleri
22.813 Teknik eleman harcırahları
22.811 İsparta 1 500 kişilik spor salonu inşaatı
Trabzon 2 000 kişilik spor salonu inşaatı
Bolu 1 500 kişilik spor salonu inşaatı
Antalya 2 000 kişilik spor salonu inşaatı
Ali Sami Yen stadı 5 nci kısım inşaatı
Topla

>>©-«

Redeaı T. G. İL Bütç<*i
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1965 YILI
Vakıflar G. M. Bütçesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü İ965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Ka
Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 8 2 7 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-68/1293

25 . Ş . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kur
24 . 3 . 19G5 tarihinde kararlaştırılan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Suad Hayri Ürg
Başbakan

Vakıflar O. M. Bütçesi

( S . Sayısı : 589 )

— 4—
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yafü bütçe
GEREKÇESİ
Genel açıklama
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte .sunulmuştur.
1961 - 1963 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan I96'5 yılında el LO edileceği
bulundurulmalk suretiyle düzenlenmiş bulunan işba bütçenin gelir ve gider toplamı 49 869 662 lira olup 54 184
ran 1 314 738 lira bir noksanlık arz etmektedir.
Gelir Bütçesi
49 869 662 lira olarak teklif edilen 1965 yılı gelir bütçesinin 29 119 662 lirası Vakıflar Geıel Müdür
20 750 000 lirası Hazine yardımlarından
karşıla lacaktır. Haaine yardımı, mülhak: vakıflara ait cami Te m esc
Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetli'eri ücreti, etüt ve proje giderleri, âbideler ile 701-4 sayılı Ka
hak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ile bu onaran işlerinde çalışacak teknik personelin ücretleri ile g
eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmaîar ve dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayra
ğin karşılığını teşkil e*!;inektedir.
î*fou bütçe tasarısı 1964 yılı bütçesi ile karşılaş'-ırıTdıkta görüleceği üzere g&îir küsını 2 784 112' l'îra fazla v
bepleri ve her maddeye -konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar sırasi'yfe aşağıda açıiklanmaştır.
Bölüm Madde
62.000

62.141

İcarei vahide : 1964 yılı bütçe tahmini 14 310 220, 1965 yılı için tahmin olunan 16 000
Bu gelir vakıf akaarlarm kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrin
seği 1963 yılma aidolup 11 682 669 liradır. 1964 yılında (kiraların serbest bırakılması scfoebiy
gibi her yıl inşa edilen akaarlarm getireceği kira miktarında da artış olacağı ilgili vakıflar ida
mış bulunduğundan geçen yüa nazaran 1 689 780 îîra fazlasiyle 16 000 000 lira tahlifin ve t
aşağıda gösterilmiştir.
,
Hesabı katiler
ıSeneföi Bütçe tahminleri mucilbisee telhsilât
1981
1962
1963

8 810 000
9 000 000
11 500 000,

Vakıflar G. M. Bütçesi

7 889 199
8 911 865
11 682 669
, ( Ş. Sayısı ; 589 )
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~Bölüm

Madde
62.142

îcarei müeccele : 1964 yılı büt^e tahmini 65 730, 1965 yılı için flalmım olunan 2 000
13.12.1935 gün ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye taibi tutulan ieareteynli gayrâ
yiillıjk icarelerinin 20 misli bir tâ.iz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine ge girilmesi lâzımıge
gelmiyeeeğini gösterdiğinden 4735 sayılı Kanunla 10 yıl daha uzatılmış olup bu 10 yıl da 13.12.195
temdit yoluna gidilmemiş bulun Tuğundan, bütün icareteynli gayrimenkuller 2762 sayılı Kanunun 2
ğinden mutasarrıflarının mülkiye'"ine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâbederek gayrimenkulun tama
derece ve 1 nci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre artık icare alınması bahis konusu değils
20 000 lira kadar tahsilat yapılabileceği ilgili vakıflar idarelerinden alman malûmattan anlaşıldığ
ve tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
Hesabı katiler
'Seneısi Bütçe talim inleri mucibince tahsilat
1961
1962
1963

100 000
75 000
65 730

79 009
76 092
52 298

62,143 Mukataa : 1964 yılı bütçe tahmili 5 340, 1965 yılı için tahmin olunan 5 000
îcareteynli gayrimenkuller g'ibi mükataalı topraklar da tasfiyeye tabi olup bu kabîl gayrimenkull
'açıklanan esaslar dairesinde ken liliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olluğundan artılk
kıflar idarelerinden alınan bilgiye nazaran, devam etmekte olan bakaya tahsilatın lan 5 000 lira k
laşıldığı cihetle buna göre teklif olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
. ıSaneöi

Bütçe tahminleri

Hesabı katiler
mucibince tahsilat

1961.
1962
1963

9 000
7 600
7 600

7 796
7 873
10 059

••62.144 Vakıf menba suları kira bedeli : 1964 yılı bütçe tahmini 150 000, 1965 yılı için tahmin olunan 150
Istanbul'daM vakıf Taşdelen ve Karakulak menba suları 1.3.1962 tarihinden itibaren 5 yıl müdde
kira bedelinde bir değişiklik bulunmadığı cihetle aynen teklif edilmiştir.
Vakıflar G. M. Bütçesi " • ( S. Sayısı : 5890
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Bölüm

Madde
62.171 Mahlûl ^uaccelesi : 1964 yılı Bütçe tahmini 1 000 000, 1965 yılı için tahmin olunan 1 000 000
Mahlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir oLmayıp mutasarrıflarının büâ velet ölümü dolay
ve vakıflar idarelerince öğrenilin'ş olan icareteyııli gayrimenkullerden elde tutulma'arında fayd
hâsıl olmaktadır. Elde birçok maılûl dosyası mevcudolup çeşitli muameleleri ikmal edildikçe pe
gelirlerden bu yıl ancak 1 000 000 lira tahsilat yapılabileceği talimin olunmuş ve üç yıllık ta
Seneoi

Bütco tahminleri

Hesabı katiler
mucibince tahsilat

1961
1962
1963

2 000 000
2 000 000
1 500 000

1 684 794
1 985 842
2 140 496

62.172 Zeytinlikler hasılatı : 1964 yılı Bütçe tahmini 436 630, 1965 yılı için tahmin olunan 336 000
Bu gelir, işletme bölgeleri haricin le bulunan Antalya, îzmir, Hatay, Manisa ve Mu^la vilâyetle
ilgili vakıflar idarelerinden alııan malûma/ta nazaran 1965 yılında ancak 336 000 lira bir gel
miktar aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
Senesi
1960
1961
1962
1963
62.173

Hesabı katiler
Bütçe tahminleri mucibince taöısüât
650
436
436
500

000
000
000
000

393
451
417
603

040
582
395
010

Arazi ve incirlikler hasılatı : 1*64 yılı Bütçe tahmini 564 330, 1965 yılı için tahmin olunan
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydın'

Vakıfkr G. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde
lıklardan elde edilmektedir. İlgi i vakıflar idarelerinden alınan bilgiye nazaran 600 000 liraya k
makla bu miktar teklif edilmiş \T3 üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.

62.174

Ssncni

Bütço taüımlmlerl

Hesabı katiler
mucibince taftısilât

1961
1962
1963

600 000
650 000
650 000

603 005
551 987
343 783

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli : 1964 yılı bütçe tahmini 2 300 000, 1965 yılı için ta
Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uya-mca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan zeytinlikler işletmeleri
kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bir yılın tahsilatı ertesi yıl bütçesine irat k
olarak 1964 yılı geliri, 1965 yılı bütçesine irat kaydedilecektir.
Sözü geçen işletmelerde istihsal olunan zeytin yağlarından, halen elde bulunan s t M a r m 1964 yılı
dürlüğün her iki işletmedeki alacaklarının tahsili mümkün olacağı mahaller'nden alman malûmatta
yeni fabrikanın faaliyete geçme ûyle istihsalin daha da artacağı göz önüne alma?ak 700 000 lira
gelir sağlanacağı anlaşıldığından bu miktar teklif edilm'ş ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilm
Senesi
1960
1961
1962
1963

Bütçe tahminleri
2
1
2
2

350
700
200
300

000
000
000
000

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
931
1 713
1 731
725

281
743
886
337

62.175 Diğer hasılatlar : 1964 yılı bütçe tahmini 1 650 000, 1965 yılı için tahmin olunan 1 800 000
Bu gelir, mülhak vakıfların, vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataa'arı ile emaneten
ce idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil giderlerinden, mü
nuni ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıfların birik "»iş paralarından
Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zamanaşımına uğrıyan paralardan, eskimiş veya yıkıntı be
Vakıflıar O. M. Bütçesi
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Bolüm

Madde
molunan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından ve hayrat satış bedel1 eri faizlerind
bir ölçüye bağlanarak tahmin edilmesi mümkün değilse de aşağıdaki 5 yıllıik tahsilat seyrine v
matta göre 1 800 000 lira kadar tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla aynen teklif edilmişti
•Senesi
1959
1960
1961
1962
1963

Bütçe talhm imleri
700
950
950
1 350
1 650

000
000
000
000
000

Hesalbı katiler
mucibince talhsilât
1
1
1
1
2

012
28'5
642
525
824

178
127
655
768
878

62.321 T. Vakıflar Bankası temettüleri : 1964 yılı bütçe tahmini 1 500 000, 1965 yılı için tahmin olu
6219 sayılı Kanun gereğince 1951 yılında kurulmuş olan T. Vaikıflar Bankasının 50 000 000 l
nel Müdürlüğüne ait bulunmakladır. Bankaların genel kurul toplantıları ertesi yılın Mart a
mettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilim ektedir. Bu cümleden olarak 1965 yılı bütçeline ira
nün 1 500 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmekle aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat s
5enem
1961
1962
1963
1964
62,322

Bütçe tahminleri

Hesabı katiler
mucibince taihsilât

1
1
1
1

1
1
1
1

438
450
500
500

000
000
000
000

478
479
341
204

458
572
939
232

(1960
(1981
(1962
(1963

yılı
»
»
»

Akaar ve toprak satış bedeli; faizi : 1964 yılı bütçe taihmnM 450 000, 1965 yılı için tahinin olun
Getirdikleri galiir ve bulundukları mesvki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen akaar
nununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaar-ar inşasına
sında % 3 faMe tenmiye edilmektedir, inşaata tahsis edilen paralar toptan değil istihkak tahak
üzerine yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatırım programının tam mânasiyle tatbikini sağ
V a k ı f l a r , a . M. Bütçesi;
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girişilen gayrimenkul satışların l a n geçen yıla nazaran daha fazla satış bedeli elde edileceği ve bu
yıl da vadeli hesaiba aktarılmış. olup % 6 nislbetmde faiz getireceği cihetle 69 250 lira fazlasiyle 519
ve üç aylık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
ıSenesi
1961
1962
1963

Hesabı katiler
Bütçe talhmımLerl mucibince tahsilat
280 000
250 000
250 000

171 947
271 929
317 897

62.'323 Tâviz bedeli faizi : 1964 yılı büt 3 e tahmini 87 000, 1965 yılı için tahmin olunan 50 000
Icareteynli gayrimenkullerle mu'^a'taalı topraklardan, 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleri
delleri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata sarf veya sermaye olara
maktadır. Son senelerde, 62.142 nci maddede izah olunan sebeplerden dolayı tahsilat azaldığı ve
maye olarak bankaya yatırılmakta bulunduğu cihetle 1965 yılında ancak 50 000 lira faiz elde edile
teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.

64.000

iSsnesi

Bütçe taihminler'i

Hesabı katiler
mucibince tahsilat

1961
1962
1963

105 500
100 000
«7 000

107 978
87 729
15 300

64J100 Hazine yardımı : 1964 yılı (bütçe tahmini 24 665 150, 1965 yılı için taihm'in olunan 20 750 000
1965 yılı bütçesine konulan 20 750 000 lira Hazine yardımı, mülhak vakıflara ait cami ve mescit h
Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti, etüt ve proje giderleri, âbideler ile 704
kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ile bu onarım işlerinde çalışacak teknik
görev yollukları, âbide ve eski ederlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmıalar ve dernekler ile köyler
rilecek hayrata yardımla ilgili tertiplerine konulan ödeneklere mukabil verilmektedir. 1964 yılm
Hazinece 3 915 150 lira noksaniyle 20 750 000 lira olarak konulmuştur.
Vakıflar ö . M. Bütçesi
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64.300

Geçen yıldan, devreden nakit : 1964 yılı bütçe tahmini 4 000 000, 1965 yılı için tahmin olun
.6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 neü maddeleriyle konulmuş olan tahdidin Ananasa Mahkem
mizin mühim bir kısmını teşkil eden akaar kiralarında bir artış vukubulacağı ve bunun tab'.î
bir gelir fazlası devredeceği anlatılmakla 139 412 lira fazlasiyle 4 139 412 lira nalıit devri tah

GİDER

BÜTÇESI

(A/11) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetve
49 869 662 liradan ibaret gider bütçesi 20 750 000 lira Hazine yardımı ile birlikte 49 869 662 lira gelire denk
Gerek cari ve yatırım, ve gerekse sermaye teşkili ve transfer harcamalarında yer almış bulunan bizi gider te
gider tertiplerinden ise 4 822 198 lira tenzil edilmekle bunların müfredatı ile zam ve tenzil sebepleri aşağıda
siyle arz edilmiştir.
Bölüm Madde
12.000

12.110

Genel idare aylıkları : 1964 yılı ödeneği 5 747 760, 1965 yılı teklifi 5 747 760
İstanbul'da vakıf Guraba Hastanesine ilâveten yapılmakta olan (60) yataklı pavyonun bu y
cetvelinde bulunan 400 lira aylıklı 6 aded hemşire kadrosu ile ayrıca Urfa'da vakıf hizmetlerin
takarrür eden mm t aka müdürlü j ü için (L) cetvelinde bulunan bir added 800 lira aylıklı Mmt
cetvelinden çıkarılarak bu suretle 503 adede bal'ğ olan fiilî kadronun (% 35 zam dâhil) yıllık
farkını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir.

12.114

F e r i hizmetler aylıkları : 1964 yılı ödeneği 37 000, 1965 yılı teklifi 30 000, noksanı 7 000
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıflara ait camilerde h
zeri bulunmıyan cüzhanlık, devirlıanlı'k ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sırasın
verilmekte olan para, geçen ve bu yılın tediye seyrine göre 30 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı a
lif olunmuştur.

12.115

İntifa hakkı suretiyle maktu olacak tahsis edilen aylıklar : 1964 yılı ödeneği 200 000, 1965 yı
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmoJİnden sonna zaptedilmiş dlan vakıfların ilgililerine, m
nizamnamesine göre tahsis edilm'ş bulunan intifa hakkı aylığına, kiralarda artış hısule gelme
VakıfDar G. M. Bütçesi
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aylıklarına zam yapılması talebe l'lmiş ve bu talep muhik görülerek 1964 yılı sonuna ka'dar azptedi
edilmiş bulunan intifa hakkı aylıklarına % 30 nispetinde zam yapılmak suretiyle ödenmedine ve bu
100 000 lira fazlas'yle 300 000 lira olarak teklif olunmuştur.
12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 1964 yılı ödeneği 3 753 540, 1965 yılı teklifi 4 0^1 650, fazlası 26
1964 yılı bütçesiyle kabul olunan merkez ve vilâyötller (D) cetvelindeki 759 adedden ibaret hizmetli k
A) 150 lira ücretli 14 aded aidatı mamur kadrosu 1965 yılma konulmıyarak bunun yerine talkip ve
ücretli memur bulunamaması sebebiyle aynı ücrete tekabül eden 7 aded 300 lira ücretli takip ve i
B) İstanbul'da vakıf Guraba Hırıtanesne ilâveten yaptırılan ve bu yıl hizmete gidecek olan 60 yat
C) İstanbul ve diğer illerde mevcut ve bu yıl hizmete girecek olan yeni vakıf çarşı işhası ve apart
8 aded,
D) Mevcuda ilâveten bu yıl da üç ilde açılacak olan 3 aded talebe yurdu ile imametler için 13 ade
Hizmetli kadrosunun ilâvesi zaru i görülmekle bu suretle 1965 yılı (D) cetveli kadrosu, 759—14=
çıkmakla geçen yıla nazaran 268 110 lira fazlasiyle teklif olunmuştur.
12.212

Mülhak vakıflara ait cami ve mrei't hademeleri ücret farkı : 1964 yılı ödeneği 1 019 250, 1965 yıl
Gelirleri müsaid'olmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinden ücret 1 eri 270 liradan
ücret farklarına karşılık olan bu ödenekten, bâzı mülhak valkıflarm mazbutaya geçmesi ve bu yılkı
İhtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 19 250 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
12.281 işçi ücretleri Tarım hizmetleri : 1964 yılı ödeneği 269 971, 1965 yılı teklifi 200 000, n : t e m 69 9
İşletime bölgeleri haricinde buluıan Antalya, Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa
rinin bakım, imar ve ihyası işlemde lüzum ettikçe istihdam edilecek tarım işçilerinin, haftalık, g
lecek ücret ve yevmiyeler karşılıyım teşk"l etmekle ve geçen yılın sarfiyat miktarına göre 200 000
makla 69 971 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
12.310

Çocuk zammı : 1964 yılı ödeneni 75 000, 1965 yılı teklifi 72 000, noksanı 3 000
Merkez ve illerde çocuk zammına müsltahak 600 çocuk addedine göre hesaplanmış ve 1964 yılı sarfiy
ra teklif edilmiştir.
12.320 Doğum yardımı : 1964 yılı ödemeği 8 400, 1965 yılı teklifi 7 000, noksanı 1 400
Geçmiş yıllar sarfiyatına ve 1964 yılı tediye seyrine göre 7 000 lira ihtiyacı karşılıyacagı anlaşılmak
edilmiştir.

VakıfDar G. M. Bütçesi
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Ölüm yardımı : 1964 yılı ödeneni 28 000, 1965 yılı teklifi 20 000, noksanı 8 000
Geçmiş ve bu yılın tediye seyrine göre 20 000 lira ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıllma'da 8 000 lir
Tedavi giderleri : 1964 yılı öde ıeği 50 000, 1965 yılı teklifi 58 000, fazlası 8 000
12 Ocak 1963 tarihinde yürürlü je giren yeni tedavi yönetmeliği gereğince daire ve Hükümet
leri, gözlük camı, işitme cihazı ve sair çeş'itli giderleri ödenmektedir. Bu sebeple 1963 ve 196
madığı anlaşılmakla 8 000 lira fazüasiiyle teklif edilmiştir.
Emekli keseneği karşılıkları : 19 34 yılı ödeneği 622 217, 1965 yılı teklifi 639 645, fazlası 17 42
5434 sayılı T.C. Emeldi Sandığı Kanununun 14 neü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığıdır.
Sürekli görev yollukları : 1964 yılı ödeneği 20 000, 1965 yılı teklifi 18 500, nokmm 1 500
Nakil ve tahvillerin çok zaruri ahvalde yapılması ve 1963-1964 yıllan tediyesi navara alınarak
anlaşılmakla 1 500 lira noksaniyle tefklif edilmiştir.
12.814

Yabancı uzmanlarla yardımcıları gedlci görev yolluğu : 1964 yılı ödeneği 35 000, 1985 yılı tek
Onarılması gereken edki eserlerin durumlarına göre ne yoiiida restore edilmeleri gerektiğine da
yan etmek ve gereken raporu ve -mck üzere memleketimize ceDbedilımekte olan tanınmış yafbancı
Antalya'd'a konserve ve meyva s ı y u istihsali idin kurulması düşünülen tesisler için cöinedilecek
karşılamak üzere 30 000 lira ihti raca kâfi geleceği anlaşılmakla 5 000 lira noksaniyle teklif edil
12.834 Kurs yolluğu : 1964 yılı ödeneği : 2 000, 1965 yılı tekfifi 4 000, fazlası 2 000
Memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle bu yıl merkezde açılacak memur kursuna taş
o!lup 1964 yılında konulan ödenek kâfi gelmemekle 2 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir.
12.841

Tedavi yolluğu : 1964 yılı ödene?'; 8 000, 1965 .yılı teklifi 4 000, noksanı 4 000
Geçen ve 'bu yılın sarfiyat seyrine göre 4 003 lira ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıl inakla 4 000
12.583 Yurt dışı geçici görev yolluğu: 1964 yılı ödeneği —, 1965 yılı teklifi 1, fazlası 1
Geçici görevler dolayısüyıle yabanm memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların yo
lüzumu halinde ödenek aktarılmarmı teminca yeni acülan bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştu
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollu TU : 1964 yılı ödeneği 30 000, 1965 yılı teklifi 30 000, fazlası —
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtısas'armı artırm
lanmak suretiyle yurt dışına gönderilecek memurların ydlluk ve yevmiyeleri karşı" ığı olup ge
lira teklif edilmiştir.
Vakıöar G. M. Bütçesi
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13.130 Dögame ve demirbaş .alımları ve giderleri :: 1964 yılı ödeneği 52 500, 1965 yılı teklifi 20 000, nok
Merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarına 1964 yılma konulan ödenek kâfi gelm
ieabetmekite ise de tasarruf mülâhazasiyle 3.2 500 lira noksaniVle 20 000 lira teklif edilmiştir.
13.210 Su giderleri : 1964 yılı ödeneği 5 000, 1965 yılı teklifi 8 000, fazlası 3 000
Merkez ve illerdeki teşkilâtın her nevi su gederlerinin, 1964 yılındaki sarfiyat seyrine göre ihtiyac
mekle geçen yıla nazaran 3 000 lira fazla^iyle 8 000 lira teklif edilmiştir.
13.220 Temizlik giderleri : 1964 yılı ö bneği 27 000, 1965 yüı teklifi 18 000, noksanı 9 000
Merkez ve illerdeki teşkilâtın temizlik gider!eri için 1964 yılında konulan ödenek ihtiyacı ancak k
çesindeki tasarruf müîâhazasiyLe 9 000 lira moksani'ylıe 18 000 lira teklif edilmiştir.
13.290 Diğer yönetim giderleri : 1964 yılı ödeneği 3 000, 1965 yllı teklifi 9 000, fazlası 6 000
Merkez ve illerdeki teşkilâtın 1934 yılı bütçesiiaıe konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemesinden akta
ibildiğinden geçen yıla nazaran 6 000 lira fazla'siyle 9 000 lira teklif edilmiştir.
13.410 Posta, telgraf ücreti : Î964 yılı ödeneği 67 500, 1965 yılı teklifi 82 450, fazlası 14 950
13.420 Telefon giderleri : 1964 yılı ödeneği 95 200, 1965 yılı teklifi 110 000, fazlası 14 800
Posta, telgraf ve telefon ücretlerine Mart 1963 ten İtibaren yapılan zjaım sebebiyle 1964 yılmda yu
ne konulan ödeneğin sarfiyat seyrine göre ihtiyacı karşılamıyacağı müşahade edilmekle geçen yıla
ftibine 14 950, telefon giderlerine 14 800 lira fazlasiylie teklif edilmiştir.
13.510

Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderDeri : 1964 yılı ödeneği 7 500, 1965 yılı teklifi 1, no
237 sayılı Taşıt Kanununa göre (rene! Müdürlüğe tahsis edilmiş bir taşıt bulunm. jf.ığı cihetle yalnız
mından 7 499 lira nofcsariiyle 1 lira ödenek teklif olunlmuştur.
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 1964 yılı ödeneği 25 000, 1965 yılı teklifi 32 500, faz
Yatırım programına giren mahalbriıı fazlıalaşm'a^iyle mütenazır olarak seyahatlerin tevsii gerekmiş
sarfiyat seyrine göre ihtiyacı kar^ılıyamıyacâğı müşahade edilmekle 7 500 lira fazlasiyle 32 500 lir
13.610 Kira bedeli : 1964 yılı ödeneği : 38 000, 1965 yılı teklifi 40 500, fazlası 2 500
Ekim 1963 ten itibaren kiraların serbest, bırakılmasından merkez ve illerdeki teşkilâtımızın oturmakt
mış bulunduğu ciheitle geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 40 500 lira tesbit ve teklif olunmuş
14.000

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 1964 yılı ödeneği 10 000, 1965 yılı tek''fi 15 000, fazlas
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi gereğince vakıf binaların yangından doğacak zararla
bütçesinden aynlarak Türkiye Vakıflar Bankasında açılan fona yatırılan sigorta karşılığından ba
Vakıflar G. M. Bütçesi
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neğin konulmasını ve ayrıca bu bölümden Ankara ^da bulunan Ankara Palas ile Antalya'da
'karşılık olmak üzere konan 10 003 liraya, yıl içinde mülhak iken mazbut vakıflar arasına al
sigortalı bulunanların ödenecek sigorta giderleriyle bilûmum vakıf akaarların yancından 'kor
ve giderlerini karşılamak üzere g)çen yıla nazaran 5 000 lira ilâvesiyle 15 000 lira teklif olun
121 Vakıf akaarların çeşitli giderleri de tesbit ve satış giderleri : 1961 yılı ödeneği 1 200 000, 19
Mevcut vakıf han ve apartımanla da yeni inşa ve hizmete giren Adana, Tarsus ve Bitlis iKe
bul'da 7014 sayılı Kanunla belediyeden devralman Mısır Çarşısının, kaloriferli a'anlarının
sarfiyatı, kira, alım, nakil ve ilân ücreti ve komüsyonlarda maaşlı olmıyan azaların .huzur ücre
mailıa'Herlnde veya kayıtları üzerinde, tesbit, tetkilk ve tasnif işlerinde hariçten çalıştırılacakl
cek ücret ve bu işlere ait giderlerle bilirkişi ücretleri, malzeme, taşıt ve ilân ücretleri ve sair
inşa sebebiyle hizmete girecek tesislerin de sayılan giderlerini karşşılamak üzere 100 000 li
edilmiştir.
122 İmaretler giderleri : 1964 yılı o Temeği 814 240, 1965 yılı teklifi 840 000, fazlası 25 760
Halon 3 ü İstanbul'da ve 18 i de diğer illerde olmak üzere faaliyette bulunan 21 adedden ib
fakir öğrencilerden olmak üzere 9 100 çocuğa ve 1965 yılı içinde 21 imarete ilâve':en açılaca
le yemeği yedirileceğinden buna göre 9 100+350=9 450 çocuğun yıllık öğle yeneği 9 45
107 625 lira sair masrafları ile yeni açılacak imaretlerin ilk tesis giderlerini karşılamak üzer
lasiyle 840 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir.
123

Çeşitli 'hayır şartları ve sosyal vardım giderleri : 1964 yılı ödeneği 100 000, 1965 yılı teklifi
Mazbut vakıfların mevcut vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getirilmesi
gerektirdiği giderlerle ayrıca muhtaç İlahiyat Fakültesi öğrencilerin'n yurt giderlerine yapıla
nazara alınarak 90 000 lira ihtiyacı karşilıyacağı anlaşılmakla 10 000 lira noksan'yle 90 00

124

Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve aynıma giderleri : 1964 yılı ö
fazlası 110 000
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıcıoğlu Medresesinde ve Konya vilâyetinin Beyşehir k
ğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz bulun
kikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis olunan defolara nak
ihtiyaca kâfi gelmediğinden gerek bu hususların temini ve gerekse 1965 yılı içinde Yeni ve D
rinde mevcudolan ve yılı içinde tesbit edilecek olan ecdat yadigârı kıymetli eşya'arm teşhi
Vakıflar O. M. Bütçesi

( S. Sayısı : 589)

— 15
Bölüm

r,

15.000

Madde
siyle bugüne kadar envanteri yapılamamış, olaın hayrat gayrimenkullerinin teâbit ve •t.eşjeiU için işbu böl
...... lira fazlasiyle 125 000 lira tesbit ve. teklif olunmuştur, .
.
14.130 Mahkeme hare ve giderleri .rl964 yılı ödeneği 630 480, 1965 yılı teklifi 583 600, noksanı 46 880
Bu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanununun 48 ne
alınması mümkün görülmekle bu yıl bütçesinde yapılan tasarruf mülânazaşiyle gejen yıla nazaran 4
. olunmuştur.
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 1964 yılı ödeneği 400 000, 1965 yılı teklifi 450 000, fazlası 50 000.
1964 yılında yürürlüğe giren 488 sayılı yeni Harçlar Kanunu ile bâzı harçlara zam yapılmış olmakla
vergi ve rejimleriyle tapu hare ve giderlerine yapılan zam sebebiyle geçen yıla nazaran 50 000 lira
olunmuştur.
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 1964 yılı ödeneği 2 250 0)0, 1965 yılı teklifi
istanbul'da 2, Ankara'da 1 yüksek talebe yurdu ve muhtelif illerde mevcut 24 or':a tahsil talebe yur
yurtlara ilâveten 1965 yılında ise 3 aded orta tahsil talebe yurdu daha açılması düşünülmekle buna
50 şer öğrenciden 150 öğrencinin 'iaşe ve ibate giderleriyle yurdun ilk tesis masraf arını karşılamak ü
lira fazlasiyle 2 300 000 lira tesfbit ve teklif olunmuştur.
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve din'enms giderleri : 1964 yılı ödeneği 25 000, 1965 yı'ı teklifi 40 000, fa
ilkokullarda okutulan öğrencilerlen sıhhatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda alarak sağlık
amaciyle her yıl birkaç devreli cırnak üzere istanbul'da açılmakta olan kampın 1964 yılı bütçeaine
memesinden ancak bir dönem için kanıp açılmış ve bu yüzden istenilen semere elle edilemediği anla
olmazsa iki devreli açılabilmesini temin bakımından geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 40 000 l
14.816 Malzeme alım ve giderleri : 1934 yılı ödeneği 10 000, 1965 yılı teklifi 50 000, favası 40 000
işletmeler haricinde kalan vakfa ait zeytinlik ve nerenc'iye bahçelerinde kullanılan tarımla ilgili her
rın satınalmmaları, üretimleri vo yapımları giderleriyle bunlara ilişkin her türlü giderlerine karşılık
tefrik olunan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediği müşahade edilmekle geçen yıla nazaran 40 000 lira fa
muştur.
15.511 Büro giderleri : 1964 yılı ödeneni 80 000, 1965 yılı teklifi 280 000, fazlası 200 000
1964 yılında bu tertibe tahmin suretiyle tefrik olunan 80 000 lira ödeneğin, yıl so ıuna kadar ihtiyac
sarfiyat miktarından anlaşılmakla beraber ayrıca Guraba Hastanesine ilâve suretiyle inşa ve bu yıl f
(60-100) yataklı, yeni pavyonun büro giderlerinin de inzimam edeceği nazara alınarak buna göre g
fazlasiyle 280 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur.
Vakıflar G. M.. Bütçesi... . : ( S . Sayısı : 589 )

-16 —
Bölüm

Madde
15.513

15.515

15.-916

1ÖJ517

15.519

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 1964 yılı ödeneği 3 000, 1965 yılı teklifi 7 000, fazlası 4 0
Valkıf Guraba Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların bu yll esaslı onarım ve
mak amıaciyle geçen yıla nazaran 4 000 Hm fazlasiyle 7 000 lira tesbüt ve teklif olunmuştur
»Giyim - kuşam, alım ve giderleri : 1964 yılı ödeneği 7 000, 1965 yılı teklifi 1 000, fazlası 3 0
Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut ait arabası miadını doldurmuş ve çalışmaz hale gelimiş bul
cek ,atın yerine bir yeniğinin satın ılınması ve hizmetlilerin giyim giderleriyle at arabasının kuş
minen geçen yılıa nazaran 3 000 lira fazlasiyle tedbilt ve teklif olunmuştur.
Malzeme alım ve giderleri : 1964 yılı ödeneği 220 000, 1965 yılı teklifi 400 000, fazlası 180
1964 yılında bu tertibe tahmin suretiyle tefrik olunan 220 000 lira ödeneğin yıl sonluma kad
sarfiyat miktarındıa.n anlaşıflimakla 'beraber ayrıca Gurefea Hastanesine ilave suretiyle inşja ve
(60-100) yataklı yeni pavyonda kullanılacak tıfbbi malzeme, ilâç ve gereçlerin satmama bedell
'bulunan röntgen cihazının yerine bir yenis'infm satmalınması icabetmekle bu maddeye geçen y
400 000 lira olarak teslbit ve teklif olunmuştur.
Yiyecek alım ve giderleri : 1964 yılı ödeneği 739 898, 1965 yılı teklifi 588 200, nokranı 151 69
İstanbul'da bulunan Vakıf Guraba HarJtanesinde mevcut 300 yatağa ilâveten inşa olunup bu
yaıtaklı p a n o n u n geçen yıl bu bölüme tefrik edilerek konulan ödenekten 151 698 lira fazla
Hıgili bölümlere aktarılması ve işbu bölüme 588 200 lira ödenek tefrik ve teklif olunmuştur
Diğer alım ve giderler : 1964 yılı ödeneği 1 000, 1965 yılı teklifi 10 000, fazlası 9 000
Bu terkibe konulan ödenek vakıf Guraba Hastanesin.n (15.000) nci bölümünün (15.511 - 15.5
defin, eğitim, öğretim, araştırma ve kurs giderleriyle hastane bahçesinin tanzimi ile ilgjili gi
ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmakla 9 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tesbit ve teklif olunm
•Bina onarımı : 1964 yılı ödeneği 400 000, 1965 yılı teklifi 500 000, fazlası 100 000
Vakıf akaaırlarm pek çoğu harap bir durumda bulunmalarından bunların küçük tamirlerini
rımların yapılmasına sebebiyet verdiği ve 1964 yılma konulan ödeneğin 6 aylık dönem için
ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılamayacağı 1965 yılında ise küçük onarıma pek fazla
lasiyle 500 000 lira tespit ve teklif olunmuştur.
Hayrat onarımı : 1964 yılı ödeneği 50 000, 1965 yılı teklifi 100 000, fazlası 50 000
Yurdumuzda çeşitli hayratın devamlı surette küçük onarımları için 1964 yılma konulan öden
rure onarımları yapılamamış olmakla bunların 1965 yılı iejinde onanmlannm yapılabilmesini
ra fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur.
Vaikröar G. M. Bütçesi

( S . Sayısı : 589 )
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621 Âb'deler ile 7044 sayılı Kanunla' devralınan ve kudretsiz mülhak vekıflara ait âbi levi eski eserler
17 850 000, 1965 yılı töklifi 13 500 000, noksanı 4 350 000
Devlet Plânlama Teşkilâtının taıvibinden gecen 5 Yıllık Kalkınma Plânında yer alan (Âbideler ile
ve kudretsiz mülhak vakıflara ai, âbidevi eoki ederlerin onarımı) için 1965 yılı öde ıeğ*i, Başbakanlık
teşarlığının 28.10.1964 günlü ve Kd. 3022.05-19-64-3884 sayılı yazısına bağlı yatı.nm bütçeolnde 13
mekle aynen teklif olunmuştur.
622 Teknik personel ücretleri : 196': yılı ödeneği 1 700 000, 1965 yılı teklifi 2 475 0)0, fazlası 775 000
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibinden geçen 5 Yıllık Ka.lfkm.ma Plânında yer a" an âbideler ile 70
Ikudrdtsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski esenler onarım ve restorasyonlarında califjtırıllmakta bu
riyle sigorta primi ve yıl içinde vııkubulıacak ücret artışı farklarını karşılamak ü :ere 1965 yılı öd
lama Teşkilâtı Müsteşarlığının 28.10.1964 tarih ve Kd. 3022-05-19-64-3884 sayılı yazısına bağlı ya
kabul ve vize edilmekle aynen teklif olunmuştur.
623

Teknik personel geçici görev y o l d a n : 1964 yılı ödeneği 300 000, 1965 yılı tekli Ti 525 000, fazlası
Devlet Plânlama Teşkilâtının ta r/ibinden geçen 5 Yıllık Kalkınma Plânında yer a'an âbideler ile 7
kudretsiz mülhak valkıflara ait â'M devi e'fei eserler onarım, ve restorasyon işlerinde on'ışan ve çalıştı
görev yolluğu için Başbakanlık Devlcit Plânlama. Teşkilâtı Müsteşarlığının 28.10.1984 günlü ve K
bağlı yatırım, bütçesinde 1965 yı"ı ödeneğinin 525 000 lira olarak vize edilmekle ay len teklif olunmu
721 Bina ve hayrat onarımı giderleri : 1964 yılı ödeneği 1 950 000, 1965 yılı teklifi 2 500 000, fazlası
Yurdumuzun her yerinde ve ek-emi şehirlerimizin en güzel ve göze çarpan mahal'erinde bulunan
büyük tamire muhtaoolanlarınm daha fazla haraıbolmaFktan kurtarmak ve aynı zamanda kira sağla
biran evvel onarımları bitirilmek üzere bina onarımları için 2 000 000 lira ve âbi le vasfını haiz ol
500 000 lira olmcık üzere 2 500 000 lira ödeneğ'ı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 28.10.196
sayılı yazısına bağlı yatırım bütşasiyle kabul ve vize edilmekle aynen teklif edilmiştir.
722

Teknik personel ücreti : 1964 yı'ı ödeneği 200 000, 1965 yılı teklifi 500 000, faz'nsı 300 000
22.721 nci maddede yer alan bina ve hayrat onarımı ödeneğ'inlin ihtiyaca binaen fa dalaştırrımaısıridan
oelk iş hacmi dolayi'siyle 1964 yı'mda yeniden ihdas ve faaliyete geçen bakım ve onarım şujbcnlnde
yacı karşılıyamıyacağı anlaşılmakla 1965 yılında aflımacak teknik personelin ücreti ıe karşılık olmak
lama Teşkilâtı Müsteşarlığının 2S.10.1964 tarih ve Kd. 3022-05-19-64-3884 sayılı yazısına bağlı ya
bul ve vize olunmakla aynen teklif olunmuştur.
V a M a r G. M. Bütçesi

( S. Sayısı : 589 )
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Teknik personel geçici görev yollukları : 1964 yılı ödeneği 50 000, 1965 yılı teklifi 99 999, fa
1964 yılında kurulan bakım ve onarım şubesince bina ve hayrat onarımı işlerinde istihdam ed
mici görev yollukları için konulan 99 999 lira yoluk ödeneği, Başbakanlık Devlet Plânlama T
ruh ve Kd. 3022-05-19-64-3884 sayılı yazılarına bağlı yatırım bütçesiyle kabul ve vize edilmeMe

23.000

23.622

Taşıt alımları ve onarım giderleri : 1964 yılı ödeneği —, 1965 yılı teklifi 1, fazlası 1
Turizm sektörleri hizmetlerinde kullanma lüzumu hissedildiğinde alınması düşünülen taşıta ai
mından 1 lira ödenek teklif edilmiştir.

S4.000

34.810 5634 sayılı Kamunun 8 nci maddesi ırv'armea Hazineye ödenecek karşılıklar : 1934 yılı öden
fazlası 90 720
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 3665 sayılı Kanuna ek 5634 sayılı K
yürürlüğe girdiği tarihten sonra mazbut vakıflar arasına alınacak vakıflara ait eami ve mes
'liradan az olmamak üzere Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında tesbit edile
lip her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hazineye yatırılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince 1964 yılı bıtcesine 92 aided hayrat hademesinin 270 lira aylık ücreti üz
nan 268 920 liraya, 1964 yılı içinde mazbutaya alınmış bulunan vakıflara ait hayratta vazife
yacına karşılık olmak üzere mezkûr 8 nci madde gereğince 28 aded kadronun karşılığını teşki
359 640 lira ödenek tesbit ve tekllif olunmuştur.
34.811 '5634 sayılı Kanunun 10 ncu madldesi gereğince Hazineye ödenecek karşılık : 1964 yılı ödeneğ
fazlası 6 000
1964 yılı bütçesinde 34.810 ncu maddede memzucen gösterilmiş bulunan bu ödenenin, 5634 sa
ce ayrı işleme tabi olması hasebiyle işbu maddeye aktarılan 213 000 lira ödeneği, 1964 yılı s
vakıflara ait cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine karşılık olmak ü
tesbit ve teklif olunmuştur.

35.000

35.210

% 1 ek karşılıklar : 1964 yılı ödeneği 95 726, 1965 yılı teklifi 98 407, fazlası 2 681
'5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunumun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasında açıklandığı
vazife malûllüğü aylıklariyle 66 nci maddenin (Ç) fıkrasınla tevfikan vazifeden mütevellit vef
(bağlanacak aylıkları karşılamak üzere bütçedeki 9 840 690 liradan ibaret maaş ve ücret tutar
ödenek teslbit ve teklif olunmuştur.
Vakıflar G. M. Bütçesi

( S . Sayısı : 589 )
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36.000

35.220 Emekli ikramiyesi : 1964 yılı ödeneği 75 000, 1965 yılı teklifi 175 000, fazlası 100 000
'5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi gereğince verilmekte olan emekli ikram
dolduran yüksek aylıklı memurlar ile 30 ve daha yukarı hizmet yılını doldurmuş memurlardan 1964 y
da emekliliklerini istiyecekleri göz önüne alınarak 75 000 lira ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmakla
lira tesbit ve teklif olunmuştur.
35.230 Sandık yönetim giderleri : 1964 yılı ödeneği 30 992, 1965 yılı teklifi 45 000, fazlası 14 008
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince Sandığa ö leneeek yönetim gid
14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar üzerinden Sandıkça hesaplanması lâzım
alman 4.9.1964 günlü ve 14-434-100-54/930 sayılı yazısında, 1964 yılında Sandığa bilfiil ödenen emek
nın 0,102 nisbetinde hesaplanacak miktarın 1965 yılı bütçesine konulması bildirildiğinden buna göre
nazara alınarak 14 008 lira fazlasiyle 45 000 lira ödenek teklif olunmuştur.
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 1964 yılı ödeneği 1 287 000, 1965 yılı teklifi 1 237 000, noksanı 50
Emekli, dul ve yetim aylıklarından yapılacak tasarruf ile 1964 yılındaki tediye seyri nazara alınmak
göre ödenmekte olan emekli aylığı için 912 606,42 lira, 279 sayılı Kanunla verilen % 35 zam karşılı
cem'an 1 232 017,92 lira tesbit olunmuş ve ayrıca evlenen kız çocuklarına verilecek evlenme ikramiyel
lerin ailelerine, 7184 sayılı Kanun mucibince ödenecek ölüm tazminatına ve 1965 yılı içinde Tçıku
nazara alınarak geçen yıla nazaran 50 000 lira noksaniyle 1 232 017,92+4 982,08=1 237 000 lira öd
35.620 Kudretisiz hayratın imar ve ihyasına yardım : 1964 yılı ödeneği 15 000, 1965 yılı teklifi 10 000, no
Geliri müsaidolmıyan ve binnetiee kudretsiz olan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri i
geçen ve bu yılın tediye seyrine ve tasarruf mülâhazasiyle 5 000 lira noksaniyle 10 000 lira ödenek
36.300 Geçen yıllar borçları : 1964 yılı Ödeneği 70 500, 1965 yılı teklifi 50 000, noksanı 20 500
Bu tertibe konulan ödenek ihtiyacı karşılamamakla beraber bütçede yapılan tasarruf mülâhazasiyle 20
ödenek teklif olunmuştur.
36.400 îlâma bağlı borçlar : 1964 yılı ödemeği 15 000, 1965 yılı teklifi 23 000, fazlası 8 000
1964 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığı cihetle yılı içinde ödenemiyen ve 1965 yılın
bağlı borçların tasfiyesini temin bakımından geçen yıla nazaran 8 000 lira fazlasiyle 23 000 lira teklif
36.600 Geliverilecek paralar : 1964 yılı ödeneği 25 000, 1965 yılı teklifi 5 000, noksanı 20 000
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısiyle cari yıl bütçesine irat kaydolunduğu ertesi y
ların ilgililerine ret ve iadesi için 1964 yılma konan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemekle Genel Muhas
gereğince ek ödenek alınması mümkün görülmekle bu yıl bütçesinde yapılan tasarruf sebebiyle 20 00
teklif olunmuştur.
Vakıflar O. M. Bütçe»
(S. Sayım : 589 )
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Rapor
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerinde yaptığımız incelemede;
Gelir ve gider toplamı 49 869 662 lira olup 1964 yılı bütçesine nazaran 1 314 738 lira bir noksanlık arz et
51 184 400 lira olan 1964 yılı gelir ibütçeainin 26 519 250 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklar
yardımından temin edilmekte iken bu yıl bütçesinin 29 119 662 lirası Genel Müdürlük kaynakla nndan, 20 7
karşılanmaktadır.
Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 29 119 662 liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyle
Gelirin cinsi

Lira

Kiralardan
16 175 000
Hasılatlardan
6 736 000
Temettü ve faizlerden
2 069 250
Geçen yıldan devreden nakit
4 139 412
ki toplamı 29 119 662 lira olup 1964 yılma nazaran 2 600 412 lira fazladır.
1964 yılı bütçesine göre Hazinece yapılan yardımda ise 3 915 150 lira bir noksanlık vardır. Bu noksanlık D
sinden doğmuştur.
1965 bütçesinin 49 869 662 liralık gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamaları ise şöyledir:
Harcamaların cinsi
Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

Lira
23 443 115
19 750 000
G 676 547
49 869 662

Bu suretle gelir ve gider rakamlarına böylece işaret eyledikten sonra 1964 yılı bütçe tatbikatım da nazar
daki görüş, kanaat ve temennilerimizi arz ediyorum.

Vakıflar G. M. Bütçesi

( S . Sayısı : 589 )
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Hizmetlerin mahiyeti ve ifa tara :
Geçen yıl raporunda işaret olunduğu gibi es ki ve yeni hukukumuzdaki vakıfların gayelerini tahakkuk ettirecek
nel Müdürlüğü teşkilât ve görevleri hakkındaki Kanun ihtiyaçları tamamiyle karşılıyacak durumda olmadığından
zırlanan tasarı Devlet Personel Kanununun çıkmasına intizar edilerek elde tutulduğu müşahede edilmişti,.'.
Mezkûr kanunun Vakıflar İdaresi memur ve teknik elemanların maddi yönden tatmin edilmemesi sebebiyle, yet
den ayrılarak başka teşkilâta kaçmaktadır.
idareyi ve idari metotları yeniden düzenleme komisyonu kurulmasına dair karar gereğince terkil olunan komisy
da Başbakanlığa bağlı daireler meyanmda Vakıflar Genel Müdürlüğünün durumuna da temas olunmuştur.
Mezkûr rapor dolayısiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne nasıl bir şekil verilmesi uygun olacağının tesbiti maksa
verdiği rapor ve bu konuda idare meclisinin görüşleri nazarı itibara alınarak salahiyetli komisyonca en kısa zaman
lar İdaresinin ihtiyaçlara cevap verecek ve arzulanan bir teşkilât kanununa kavuşturulması faydalı ve yerinde olac
Vakıflar Genel Müdürlüğünün iktisadi faaliyetleri zümresinden olan 3913 sayılı Kanunla ku*ulmuş bulunan A
likler İşletmeleri mevcuttur. Ayrıca Genel Müdürlüğün mevcut mevzuatiyle tahakkukuna imkân görmediği bir kıs
kuk ettirebilmek amaciyle ve 6219 sayılı Kanunla 1954 yılında Vakıflar Bankası hizmete girmiş ir.
Bankanın 50 000 000 liralık sermayesinin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.
A) işletmeler :
Ayvalık ve Aydın havalesinde bulunan geniş çaptaki zeytin mahsulü, kurulmuş bulunan iki işletme vasıtasiyle
metlendirerek elde edilen senelik vasati 1 000 ton civarında ve en iyi evsaftaki zeytinyağı her sene istihlâke arz edilm
tinliklerini en fennî usullerle imar ve timar ettirildiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizmete giren yeni ve modern fa
niyetle müşahade edilmiştir.
Antalya'da Vakıflar idaresine ait Muratpaşa arazisindeki 15 000 'kadar zeytin ve 10 000 civarıniaki narenciye ağa
fazasını sağlamak, elde edilecek tecrübe müspet bulunduğunda yeni bir işletme kurulması maksadİ7İe 1964 malî yılın
işletme Müdürlüğüne bağlanmış bulunmaktadır. Bu suretle Ayvalık işletmesinin mevcut tecrübeli elemanlarından da
malara başlandığı anlaşılmıştır.
Dokuz aylık tecrübe neticeleri memnuniyet verici olmuş zeytin ve narenciye mahsulünden daha iyi netice alınmış
pıldığı müşahede edilmiştir.
Bu şekildeki tecrübeler yukarıda da belirtildiJi veçhile müspet bulunduğundan Antalya'da k m l m a s ı tasarlanan
tahakkuku ele alınarak ayrıca salamuraeılık ve mevcut narenciyenin değerlendirilmesi nçin sınai tesisler kurulması
öğrenilmiştir. işletme faaliyetleri sonunda 1963 yılında kira ve zeytinyağı satış bedeli olarak 1 969 349 lira safi gelir temin ed
d a ithal edilmiştir.
Vakıflar ö . M. Bütçesi
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B) Vakıflar Bankası :
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının 50 000 000 liralık sermayes
nel Müdürlüğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liradan bu tarihe
riye kalan 1 700 000 lira da 1965 yılı sonuna kadar ödenecektir.
Bankadan 1963 yılı temettü olarak 1 407 749 lira alınmış ve 1964 yılı Bütçesine irat kaydedilmiştir.

HİZMETDERİN İNKİŞAF SEYRÎ
Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü bütçe imkânlarına göre sosyal hizmet olarak :
A) Orta ve yüksek öğrenim talebe yurtları;
B) llkokullardaki fakir ve bakımsız öğrenciler için kamplar;
C) Fakir ve kimsesizler için açılmış olan imaretler;
D) İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi,
E) Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım;
F) Körler ve fakirlere yardım;
gibi hizmetler ifa etmektedir.
A) Halen 27 ilimizde 2521 öğrenci barındıran vakıf talebe yurtları vardır. Bunlardan 3 tanesi yüksek
su vardır. Bu 3 yüksek talebe yurdunun :
Bir tanesi Ankara'da Kız Talebe Yurdu,
Bir tanesi istanbul'da Kız Talebe Yurdu,
Bir tanesi de İstanbul'da Erkek Talebe Yurdudur.
1964 senesinde açılmış yurt adedi 3 olup 1965 yılında da bütçeye 3 yurt daha açılması için gerekli ödene
B) llkokullardaki fakir ve bakımsız öğrenciler için kamplar,
1964 yılında ödenek kifayetsizliği sebebiyle İstanbul'da bir devre olmak üzere 200 küsur zayıf bünyeli
cuklara her türlü ihtiyaçlarını sağlıyan bir k a m p açılmıştır. Bu gibi kampların 1965 yılında da açılacağı Ve
memnuniyetle öğrenilmiştir.
C) İmaretler :
Hâlen 3 ü İstanbul'da 18 zi diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 iaded vakıf imaret faaliyette bulunmaktadır.
size yemek verilmektedir. 1965 yılında, bütçe imkânı nisbetinde imaretlerin çoğaltılmasına çalışılacaktır.

Vakıflar G. M. Bütçesi
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D) Gureba Hastanesi :
Bezmiâlem Valide Sultan vakfından olan Istanibul Vakıf Gureba Hastanesi ihalen 300 yataklı olup (bu yıl Ihizmete
yonu ile 360 yatağa çıkarılmıştır. Bu hastanede fakir vatandaşların meceanen tedavileri yapılmaktadır. Bu maksatla
1964 yılma nazaran 244 302 lira fazlasiyle 1 295 200) lira olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Gureba Hastanesi Yardı
lar İdaresinin de yardımı ile yaptırılması plânlanmış 575 yataklı büyük hastanenin hemşireler pavyonu ikmal edilmiş
şaatının devam edebilmesi için dernek malî imkânı çabası içinde olduğu öğrenilmiştir.
E ) Dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım :
1964 yılında 3 232 camiin onarımı veya yeniden yaptırılması için dernekler veya köy ihtiyar heyetlerine 4 250
1965 yılı Bütçesinde de aynı maksatla 4 250 000 lira ödenek .konulmuştur.
F) Körler ve fakirlere yardım :
600 kör ve 555 fakir için 1963 yılında 280 000 lira ödenek konulmuştur. 1964 yılında ise bu miktar •% 50 fazlasi
tır. 1965 yılında da aynı miktar ödenek konmuştur.

YATIRIMLAR
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına, 1963 ylmdan başlamak ü
onarım, restorasyon ve yeni akaar yatırım programı takdim etmiş bulunmaktadır.
Buna göre plânın ilk tatbikat yılı olan 1963 programı iki kısımda mütelâa edilebilir :
A) Âbide ve eski eser onarım ve restorasyonu :
Bu kısımdaki onarımlar 1964 bütçesinde, âbideler onarımı ve 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onar
19 850 000 lira ayrılmış bulunmaktadır.
1964 programı 119 eserin onarımını ihtiva etmekte ise de bunlardan 3 tanesi teknik sebepler dolayısiyle tahak
bil bâzı tasarruf ve ihale tenzilâtından istifade edilerek programa ek olarak alınanlarla 218 aded eserin ihalesi
tamamlanmış bulunmaktadır. Bu suretle 1964 yılı âbide ve eski eser onarımı programının tahakkuk ettiği görülmü
Beş yıllık yatırım programı 3 ncü senesi ola a 1965 yılma ait hazırlıklar da tamamlanmış bulunmaktadır. 1965 yı
16 500 000 lira olup bununla programdaki 77 es'erin onarımı için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Ayrıca tasarru
dalanılarak 60 iş üzerinde çalışma hususu tedbir lenmiş bulunmaktadır. Balıkesir, Bursa deprem bölgelerinde hasa
cağı da anlaşılmıştır.
B) Ayrıca yıllarca kira varidatının azlığı yüzünden gerektiği gibi tamir edilmiyen miktarı 1 000 nin üstünde
rimenkullerin 1964 de başlıyan esaslı onarım faaliyetinin 1965 yılında da devam edeceği ve bu maksatla daha faz
niyetle görülmüştür.
Vakıflar G. M. Bütçesi
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O) Yeni akaar inşaatı :
Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine irat getirmiyen veya elde tutulmasında fayda melhuz olmıyan gay
dışı bir fon tesis etmiştir. Bu fonla yeniden yurdun muhtelif yerlerinde rantabilitesi iyice hesaplanmak su
rimenkuller yapmaktadır.
Bütçe dışı ve satışların tahakkukuna matuf olmasına rağmen bunların inşası da Beş Yıllık Kalkınma
olan binaların inşası bâzı tahliye, istimlâk, mübadele ve satış güçlükleri sebebiyle tamamen tahakkuk ede
Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı bir gelir kaynağı teşkil ettiği gibi aynı z
lerinin imarma yardımcı olması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetinde karşılaması (bakımından fayd
mı temenniye şayan görülmüştür. Bütçe içi onarım restorasyonlarının büyük bir kısmı 'ikmal edilmiş bu
Vakıflar Genel Müdürlüğü yatırımları tamamen programa uygun olarak yürütülmektedir.
Tamamlanmıyasak ve hizmete açılmıyan tesisler için tahsisat talebi 1965 yılı bütçesine konmamıştır.
talâa edilen eski eser ve âbide onarım ve restorasyonları tamamen yatırım mahiyetindedir. Bu sebeple b
bir cami, bir medrese, bir han, bir çeşme veya bir külliye imar ve ihyası olmayıp, turizm cephesinden
olarak mütalâa edilmesi lâzımdır. Bu cepheden iki türlü faydası olduğundan program dâhilinde ve mun
vamında fayda vardır.
GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI
1964 cari yıl bütçesinde Başbakanlık Karariyle % 10 nisbetindeki tasarruf emrine riayst olunmu
Yatırım ve cari yıl 'bütçesindeki tahsisat dan yapılan tediyeler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller yoktur.
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince bu tarihe kadar 1 825 00
alınmıştır.
YENİ BÜTÇE TEKLİFİ E R İ İLE ALÂKALI TETKİKLER
1 — Muhasebei Umumiyenin âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre konan hizmet kargılığı öden
2 — inşaat, onarım ve restorasyon tahsisatı muntazam bir plân ve projeye göre ayarlanmış olup âbi
ları ayrıca gayrimenkul eski eserl'er ve anıtlar yüksek kurulun murakabesinden geçtikten sonra tatbik ed
satış fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdürlüğü idare Meclisinin rantabili
tatbik edilmektedir.
3. — Bütçeye konan maaş ve ücret ödeneği fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince
katı mevcudolup mevzuatına uygun olarak tatbik edilmektedir.
Vakıflar G. M. Bütçesi
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Halen açık maaşı alan memur yoktur.
Muvakkat mahiyette hizmet gören kurşuncu, bakırcı ve vakıf mallarını mahallerinde ve kayıtları üzerinde tesbit
Bunlar bütçenin (E) formülündeki harcama hükmüne ve fevkalâde lüzumuna göre kadrosuz ve yevmiyeli olarak ist
Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadrolarında gerek kuruluş ve gerekse maaş ve adet itibariyle görülen noksan
ve idari tedbirlerle daha ahenkli bir hale getirilecektir.
(L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait maaş kadrolarına teknik eleman bulunmadığından bu vazifelerin
personel talimatnamesindeki esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edildiğinden; ve diğer memuriy
da açacağı teşkilât da istihdam edilmek üzere şimdilik (L) cetvelinde (33) kadro muhafaza etmekte olup bu kad
kullanılacağı müşahede edilmiştir.
1965 yılı bütçesinin (D) cetveline yeni ilâve edilen 49 aded kadronun konulması sebebine gelince;
Yeniden 3 aded talebe yurdunun hizmete girmesi, 1965 yılında Gureba Hastanesine ilâveten
yapılan 60 yataklı
cı ile ayrıca açılacak talebe yurtları ve imaretlerde ve 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerin muhafazası ile y
ve çarşıları bakım ve muhafazasında istihdam edilecek hizmetliler için konulmuş bulunmaktadır.
1964 yılı bütçesinde yer alan geçici hizmetlilerin, 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olduğu, daimi
ti .bulunmadığı görülmüştür. Bu kadrolarda çalışanlar yurdun muhtelif yerlerinde 'bilhassa Ankara, İzmir, istanbul
gayrimenkullerin tesbitinde çalıştırılanlar ile kış aylarında kaloriferli gayrimenkullerde teshin işine yardımcı ola
etmektedir. Bunlar lüzumlu elemanlar olduğundan 1965 yılı bütçesinde de bu kadroların muhafazası ve devamı zar
Ecnebi mütahassıs olarak 3 sene mukaveleli Fransız uyruklu profesör Alber Gabriyel istihdam edilmektedir. P r
tanınmış ve memleketimizdeki âbideler ve eski eserler hakkında kitaplar neşretmiş ve çok kıymetli bir ilim adamıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser restorasyonları hakkında mütalâa ve
kendisinden faydalanmaktadır. Geliş ve gidiş yolluklariyle yevmiyelerine karşılık olarak bütçeye senelik 30 bin lira
Ayrıca 1965 yılında beş yıllık yatırım programının zirai ve yatırım kısmında olan projenin tahakkuku için ecn
sıslardan istifade ve staj için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için de 30 00
Vakfa ait geniş zirai sahaların daha rantabl bir surette değerlendirilmesi için bütçeye konulan bu ödenek fayd
Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarında israfa kaçılmadığı gibi bilhassa eksiklikler görülmüştür. Yeni sene için ta
dır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde görüleceği üzere halen yedi taşıtı mev
merkez hizmetinde, 5 adedi İstanbul Vakıflar Bajmüdürlüğündeki hizmetlerde Bunlardan 4 tanesi istanbul'a bağlı T
kale, Balıkesir, Manisa havalisindeki onarımlarda kullanılmaktadır. Bir adedi de Antalya bölgesinde bilhassa zirai
Bu taşıtlar Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki teşkilâtı için asgari bir miktardır.
Vakıflar G. M. Bütçesi
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Yayın masrafları ve Aboneler :
Bütçedeki miktarı 55 000 liradır. Bununla bâzı lüzumlu kitap ve dergi ve gazete alınmakta ve ayrıca V
mecmua neşredilmektedir.
Vakfı ve eski eserleri tanıtma bakımından çok faydalı ve lüzumlu olan bu derginin 5 nci sayısı 19
1964 yılında çıkarılmış ve 7 nci sayısının çıkması için de konulan 55 000 lira ödenek mâkul ve yerinded

TEMENNİLER
1. Bugün için Vakıflar İdaresinin elinde 3 500 civarında (Hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, çeş
'haiz eski eser ve âbideler vardır. Tarihi ve aynı zamanda turistik değeri olan bu eserlerin tamir ve restore
gerekmektedir.
Vakfın gelirleri ile bu tamir ve restore işinin tamamlanması mümkün değildir. Bu işin intacı için hazinec
yardımın yapılması ve bunun yıllarca ve artarak devam etmesiyle kabil olacaktır. Aksi takdirde tarihimiz yö
rizm dâvamız yarım kalacaktır.
Buna rağmen bu yıl Devlet Plânlama dairesinin vizesiyle bu miktarın 16 500 000 liraya indirildiği görü
komusyonumuzda yapılan müzakeresinde hazinece yapılacak yardımın her yıl asgarî 20 000 000 lira olarak d
tu. Yapılan indirme gayenin tahakkukuna engel teşkiledeceği cihetle bu rakamın 20 000 000 liraya çıkarılma
2. Memleket nüfusu her yıl artıyor. Tabiî âfetler, zelzeleler yıkıntılara sebeboluyor. Geniş vatandaş toplul
olsun ibedethaneler arıyor. Bu sebeple bütçenin hayrata yardım kısmıdaki 4 250 000 liralık ödenek ihtiyaç
ce yapılan bu yardım miktarının artırılmasını yerinde ve zaruri görmekteyiz.
3. 1964 yılı bütçesi raporumuzda dikkatimize sunulduğu üzere bugünkü teşkilât kanununun Vakıflar İdares
yönden tatmin etmediği için, yetişmiş bir kısım personel idareden ayrılıp başka teşkilâta kaçmaktadır. Bu
dan takviye etmek için Devlet Personel Kanununun gecikmesi halinde vakıflar idaresi teşkilât kanununun çık
Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe tasarısı üzrindeki görüş, kanaat ve temennilerimizi Y
rine saygı ile arz ederiz.
Raportör
Raportör
Trabzon
Diyarbakır
E. Dikmen
E. Güldoğan

Vakıflar G. M. Bütçesi
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Karma Bütçe Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Karma Bütçe
Komisyonu
Esas No. : 1/827
Karar No. : 37
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisine 26 . 3 . 1965 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «V
Yılı Bütçe Kanunu tasarısı» Devlet Bakanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştira
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe tasarısında cari harcamalar için ( A / l ) işaretli cetvelinde gösterildi
için (A/2) işaretli cetvelinde gösterildiği üzere 19 750 000 sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3)
üzere 6 676 547 lira, toplam olarak 49 869 662 lira teklif olunmaktadır. Bu ödenek geçen senekine nazaran 1 314 7
Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzakerel
larla beraber mufassal malûmat vermiştir.
Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin 12.111 nci «Muhtaç ve körlerin aylık
köre aylık 37,50 liradan, 555 muhtaca da aylık 22,50 liradan hesabedildiğinden, bugünkü hayat şartları muvace
22,50 liraların ise 45 liraya çıkarılması uygun görülmüş ve bu maddeye 311 700 lira ilâve edilmiştir. Keza 12.113 n
tekke ve zaviye mensupları aylıklarının 50 şer lira gibi bugünkü hayat şartları içinde çok cüzi oluşu dolayısiyl
yekûnu 3 000 lira da bu maddeye ilâve edilmiştir.
Toplam olarak ilâve edilen 314 700 lira, (B) işaretli gelirler cetvelinin 62.141 nci '«icara vahide» maddesine
tır.
Yapılan hu ilâvelerle ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu 23 757 815 lira olmuş ve 1 nci madde cetvelleriyle birlikte b
cetveli yekûnu 50 184 362 lira olarak, diğer maddeler ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun
Başkan
Aydın
/. Sezgin

tasvibine arz edilmek

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkanvekili
Afyon Karahisar
R. Hancıoğlv

Sözcü
Sakarya
N. Bayar
Vâkıflar G. M. Bütçesi

Kâtip
Nevşehir
A. B. Numanoğlu
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Ankara
M. Ulusoy

Ankara
N. Ağırnash

Artvin
8. 0. Avcı

Çanakkale
Ş. İnan

Çorum
F. Küreli

Erzincan
II. Atabeyli

istanbul
Söz hakkım mahfuz
H. E. özden

izmir
N. Kürşad

H.

Mardin
E. K. Aybar

Mardin
Ş. Aysan

Kayseri
Dikeçligü

Aydın
Söz hakkım mahfuz
0. Apaydın

A.

Erzurum
Şenyurt

Bi
Ş.

Güm
N. K

Kayseri
T. Feyzioğlu

K
R.

Tabiî Üye
S. Küçük

Rize
E. Y. Akçal

Tu
Söz hakk
M. A

Trabzon
E. Dikmen

/.

Vakıflar O. M. Bütçeai

Yozgat
Yeşilyurt
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONUN

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 19 750 000 lira / sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 6 676 547 lira ki, toplam olarak 49 869 662 lira ödenek veril
miştir.

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlü
( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterild
maye teşkili ve transfer harcamaları için d
terildiği üzere 6 676 547 lira ki, toplam o
verilmiştir.

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 49 869 662 lira
miştir.

gelirleri bağlı (B)
olarak tahmin edil

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlü
retli cetvelde gösterildiği üzere 50 184 302 l

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1965 bütçe yılında elde
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1965 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E,) işaretli eetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddes

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki
27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 yılında kul
lanılamaz.
MADDE 6. -— (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde :

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi

Vaferftar &. M. Bütçe»

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi
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Hükümetin teklifi

Karma Bütçe Ko

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3)
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

harcamalara ait for

MADDE 8. — Tasarının 8 nc

MADDE 9. — 1965 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere' Başbakan
lığın onağı ile 500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir.

MADDE 9. — Tasarının 9 n

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Tasarının. 10 n

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

|

Başbakan
8. H, Ürgüplü

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
S. Demirel

j
ı
\

Devlet Bakanı
H. Ataman

Devlet Bakam
M. Altmsoy

j
\

Vakıflar G. M. Bütçesi

MADDE İ l . — Tasarının 11 n
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Hükümetin teklifi
Devlet Bakanı
Ş. İnal

Adalet Bakanı
1. Baran

Millî Savunma Bakanı
H. Dinçer

İçişleri Bakanı
/. H. Akdoğan

Dışişleri Bakam
H. İşık

Maliye Bakanı
î. Gürsan

Millî Eğitim Bakanı
C. Bilgehan

Bayındırlık Bakanı
O. Alp

Ticaret Bakanı
M. Zeren

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
F. Sükan

Gümrük ve Tekel Bakanı
A. Topaloğlu

Tarım Bakanı
T. Kapanlı

Ulaştırma Bakanı
M. San

Çalışma Bakanı
/. 8. Çcnlayangil

Sanayi Bakanı
A. N. Erdem

En. ve Tabiî Kay. Bakanı
M. Turgut

Trz. ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı
ö. Z. Dorman
B. Iskenderoğlu
Köy İşleri Bakanı
8. öztürk

Vakıflar

S. Sayısı : 589 )

oo
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR
1964 ödeneği
Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

PERSONEL GİDERLERİ

Aylıklar

Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe ist
Madde
Bölüm
Lira

13 113 942

13

Kesim toplamı

6 432 760

6 525 760

Genel idare aylıkları
Muhtaç ve körlerin aylıkları
Tevliyet ve evlâdiyat aylıkları
Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları
aylıkları
12.114 F e r i hizmetler aylığı
12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen ayılıklar
Ücretler
Kesim toplamı

5 747 760
420 000
25 000

5 747 760
420 000
25 000

3 000
37 000

3 000
30 000

200 000
5 379 114

300 000
5 558 003

3 753 540

4 021 650

1 019 250

1 000 000

265 073
269 971

265 073
200 000

71 280

71 280

12.110
12.111
12.1.12
12.113

HİZMETLİLER ÜCRETİ
Genel idare hizmetlileri ücreti
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha
demeleri ücret farkı
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 021 650)
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.280 İşçi ücretleri
12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eser
ler onarımı hizmetlileri ücreti

12.211
12.212

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1964

Bölüm

Sosyal yardımlar
12.310
12.320
12.330
12.340
12.350
12.370

Bölüm toplamı
Lira

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

ödeneği

Kesim toplamı

784 607
75
8
28
50

Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi giderleri
Yakacak zammı
Emekli keseneği karşılıkları

1965
"FPiVümetce istenen
Madde
Bölüm toplam
Lira
Lira
797 635
72
7
20
58

000
400
000
000

000
000
000
000

990

990

622 217

639 645

Kesim toplamı

83 500

83 500

12.510 Ek görev tazminatı
12.520 Kasa tazminatı
12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve
asistanlar tazminatı
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR
12.610 Yabancı dil ikramiyesi
ÖDENEKLER
12.710 Temsil ödeneği

5 500
18 000

5 500
18 000

60 000

60 000

1

1

4 200

4 200

429 760

421 261

20 000
200 000

18 500
200 000

35 000
14 760

30 000
14 rm

Tazminatlar

Yolluklar

12.811
12.813
12.814
12.816

Kesim toplamı

/ - Yurt içi yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
Sürekli görev yollukları
Geçici görev yollukları
Yabancı uzmanlarla yardımcıları
görev yolluğu
Yolluk karşılığı verilen tazminat

geçici

Vakıflar O. M. Bütçesi
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1964 ödeneği
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

DENETİM YOLLUKLARI
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu
ÖĞRETİM YOLLULKLARI
12.834 Kurs yolluğu
DİĞER YOLLUKLAR
1.2.841 Tedavi yolluğu
(Yurt içi yolluklar toplamı : 391 260)
İZ - Yurt dışı yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu
ÖĞRETİM YOLLUKLARI
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim -yolluğu
(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001}
13.000

Bölüm toplamı
Lira

120 000

2 000

4 000

8 000

4 000

30 000

30 000
580 701

Genel yönetimle ilgili alımlar
Kesim toplamı

12130
13.140
13.150
13.160
13.190

1

120 000

YÖNETİM GİDERLERİ

13.110
13.120

Madde
Lira

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Hizmetli giyim alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

297 501

265 001

40 000

40 000

60 000
52 500
55 000
30 000
60 000

60 000
20 000
55 000
30 000
60 000

1

1

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1964
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi
Genel yönetimle ilgili gid erler
Kesim toplamı

13.210 Su giderleri
13.220 Temizlik giderleri
13.230 Aydınlatma giderleri
13.290 Diğer yönetim giderleri
Ulaştırma giderleri

Kesim toplamı

13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Kesim toplamı

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

50 000

50 000

5
27
15
3

8
18
15
9

000
000
000
000

000
000
000
000

162 700

192 450

67 500
95 200

82 450
110 000

32 500

32 501

Genel Müdürlük taşıt işi etme ve onarma
giderleri
13.520 Hizmet taşıtları işletme Are onarma giderleri

7 500

1

25 000

32 500

KİRA GİDERLERİ
13.610 Kira bedeli

38 000

40 500

13.510

14.000

HİZMET GİDERLERİ

7 238 221

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1934
Bolüm

Madde

14,110

Madde
Lira

Ödeneğin ecş!di

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

TTükümctec i
Madde
Bölü
Lira

CÎ'Ono! yönetiırls ilgili hismet Yderlori
Kesim toplamı

73D 723

2 953 609

Ya.";Tr.ıda:ı korumda ve sigorta giderleri

10 0C0

15 000

1 200 000
814 210

1 300 000
840 000

100 000

90 000

15 000

125 000

630 480

583 600

YAKFI YAŞATMA YE YÖNETIM oiD::HLI:Eİ
14.121

Vakıf akaarıarm e?:Ttli giderleriyle tesYt vo satrj giderleri
14.122 İmaretler giderleri
14.123 Çc'itli hayır şartları ve sosyal yardım gi
derleri
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli
eoyanm inceleme ve ayırma giderleri
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 2 355 000)
14.130 Mahkeme hare ve giderleri
Güvanlik giderleri

Kesim toplamı

14.341

3321 saydı Kanunun 3 neü
gerektirdiği giderler

14.342

7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği
giderler

2

maddesinin

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1934
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çcş:di

Mali hizmcü2rİ3 ilgili giderler
Ke3im toplamı
14.410
14.430

Aidat
<
Para tabıma giderleri
VEEGİ, RESİM VE HARÇLAR
14.441 Bina ve arazi vergileri
14.442 Diğer vergi, resini ve harçlar
(Vergi, resim ve harçlar toplamı :
1 950 000)
14.470 Düşünülmiycn giderler
Eğitim ve arattırma giderleri
Kesim toplamı
14.510 Kurs giderleri
14.520 Burs giderleri
14.550 Staj ve öğrenim giderleri
ÖĞRENCİ GİDERLERİ
14.5G2 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri
yurt giderleri
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi
derleri

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

1985
Hükümetçe istenen
Mndde
Bölüm toplam
Lira
Lira

2 053 500

2 103 500

150 000
3 000

150 000
3 000

1 500 000
400 000

1 500 000
450 000

500

500

2 365 031

2 430 001

28 000
62 000
1

28 000
62 000
1

2 250 000

2 300 000

25 000

40 000

Vakıflar O. M. Bütçesi
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1964 ödeneği
Bölüm

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

Bakım ve küçük onarım giderleri
Kesim toplamı
BİNA VE HAYRAT ONARIMI
16.810 Bina onarımı
16.811 Hayrat onarımı

450 000

600 000

400 000
50 000

500 000
100 000

GİDERLERİ
Bölümü toplamı

13 113 942

13 390 3

13.000

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı

580 701

580 4

14.000

HİZMET GİDERLERİ

Bölümü toplamı

7 238 221

7 577 1

15.000

KURUM GİDERLERİ

Bölümü toplamı

1 050 898

1 295 2

.16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

Bölümü toplamı

450 000

600 0

22 433 762

23 443 1

12.000

PERSONEL

Bölüm toplamı
Lira

196
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI

Vakıflar G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 589 )

— 40 —
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
1984
Bölüm

21.000

Madde

ödeneğin çeşidi

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
HİZMETLER VE TURİZM
LERİ
21.611 Etüt ve proje giderleri

22.000

Madde
Lira

Bölüm toplamı
Lira

H'iMimetee ist
Madde
Bölüm
Lira

150 000

SEKTÖR
150 000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
Hizmetler ve turizm sektörleri
Kesim toplamı
22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait
âbidevi eski eserler onarımı
22.622 Teknik personel ücretleri
•22.623 Teknik personel geçici görev yollukları
(Toplam : 16 500 000)
Konut sektörü

ödeneği

Kesim toplamı

22.721 Bina ve hayrat onarımı giderleri
22.722 Teknik personel ücreti
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları
(Toplam : 3 099 999)

150 000
22 050 000

19

19 850 000

16 500 000

17 850 000
1 700 000
300 000

13 500 000
2 475 000
525 000

2 200 000

3 099 999

1 950 000
200 000
50 000

2 500 000
500 000
99 999

Vakıflar G. M. Bütçesi

( S . Sayısı : 589 )
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1964
Bölüm
23.000

21000
22.000
23.000

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

ödeneği
Bölüm toplamı
Lira

1965
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm toplam
Lira
Lira

MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖR
LERİ
23.622 Taşıt alımları ve onarım giderleri
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Bölümü toplamı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
Bölümü toplamı
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

Vakıflar G. M. Bütçesi

150 000

150 00

22 050 000

19 599 99

—
22 200 000

{ S. Sayısı: 589 )

19 750 00
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(A/3) SERMAYE TEŞKtLt VE TRANSFER HARCAMALARI
1984 ödeneği
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi
/ - Sermaye teşkili
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR

32.000

32.100

Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştır
ma ve satmalmalar

Bölüm toplamı
Lira

Hükümetçe ist
Madde
Bölüm
Lira

150 000

150 000

150 000

II - Transferler
34.000

481 920

MALÎ TRANSFERLER
Kesim toplamı
34.810
34.81

5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince Hazineye ödenecek karşılık
5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gere
ğince Hazineye ödenecek karşılık

481 920

578 640

481 920

359 640
219 000

SOSYAL TRANSFERLER

35.000

Emekli Sandığına

35.220
35.280
35.240

5 806 218

ödemeler
Kesim toplamı

% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim giderleri
Hi^er ödemeler

211 718
95
75
30
10

726
000
992
000

Vakıflar G. M. Bütçesi

5

328 407
98
175
45
10
( S . Sayısı.:' 589 )
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1964 ödeneği
Bölüm

Madde

Madde
Lira

ödeneğin çeşidi

Bölüm toplamı
Lira

196
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

Emekli aylıkları ve diğer benzeri öde, meler
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları

1 287 000

1 237 000

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar
Kesim toplamı

35 000

30 C00

20 000

20 000

15 000

10 000

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık ve benzeri teşekküllere yardım
Kesim toplamı

4 272 500

4 272 500

Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım (Memur ve
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri
için)

22 500

22 500

Dernekler ve köyler tarafından inşa veya
tamir ettirilecek hayrata yardım

4 250 000

4 250 000

35.610

Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi
gereğince mülhak vakıf hayratına yapı
lacak yardım
35.620 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım

35.710

35.720

\ dkıflar G. M. Bütçesi
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1964
Bölüm

J6.0C

ödeneğin çeşidi

Madde

•

Madde
Lira

BOBÇ ÖDEMELERİ

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm t
Lira
L

VE

50 000
23 000
5 000

70 500
15 000
25 000
2 000

2 000

SATINALMABölümü toplamı

150 000

1

34.000

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı

481 920

5

35.000

SOSYAL

5 806 218

5 8

36.000

KAMULAŞTIRMA
LAR

Bölüm toplamı
Lira

112 500

33.300 Geçen yıllar borçları
36.400 İlâma bağlı borçlar
36.600 Geri verilecek paralar
33.800 Faiz, acyo giderleri
32.000

ödeneği

TRANSFERLER
Bölümü toplamı

BORÇ ÖDEMELERİ

Bölümü toplamı

112 500

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

6 550 638

Vakıflar C*. M. Bütçesi
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B - CETVELİ

Bölüm

Madde

1965
1964 yılı tahminleri
Hükümetçe tahmin edilen
Madde
Bolüm toplamı
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

B/2 - Vergi dışı gelirler

22 519 250

VAKIF MALLARI GELİRLERİ

62.000

Taıınmas mallardan almazı gelirler
Kesim toplamı

62.141
62.142
62.143
62.144

KİRALAR
İcarei vahide
İcarei müeccele
Mukataa
Vakıf memba suları kira bedeli
(Kiralar toplamı : 16 489 700)

HASILATLAR
Mahlul muaccelesi
Zeytinlikler hasılatı
Arazi ve incirlikler hasılatı
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve
bedeli
62.175 Diğer hasılatlar
(Hasılat toplamı : 6 736 000)

62.171
62.172
62.173
62.174

24 989 250

29 482 250

22 911 000

14 310 220
65 730
5 340
150 000

16 000 000
20 000
5 000
150 000

1 000 000
436 630
564 330

1 000 000
336 000
600 000

2 300 000
1 650 000

3 000 000
1 800 000

İdra

Vakıflar Q. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1964 yılı tahminleri
Hükümetçe tahm
Madde
Bölüm toplamı
Madde
Bö
Lira
Lira
Lira

Gelirin çeşidi
Taşınır değerler gelirleri

Kesim toplamı

TEMETTÜ VE FAİZLAR
62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri
62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi
62.323 Taviz bedeli faizi
64.000

64.000

2 069 250

1 500 000
450 000
87 000

1 500 000
519 250
50 000

ÖZEL GELİRLER

28 665 150

64.100 Hazine yardımı
64.300 Geçen yıldan devreden nakit
62.000

2 037 000

24 665 150
4 000 000

20 750 000
4 139 412

VAKIF MALLARI GELİRLERİ
Bölümü toplamı

22 519 250

ÖZEL GELİRLER

28 665 150

Bölümü toplamı
GENEL TOPLAM

Vakıflar G. M. Bütçesi

51 184 400
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
t

Tarihi

Çeşidi

Ö Z E T İ

Numarası

tcarei vahide
Kanun
»
3>

Nizamname

8
20
27
19

.
.
.
.

3
4
5
5

.
.
.
.

1934
1936
1955
1934

2387
2950
6570

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verilece
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki K
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun.
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne suretle
îcarei müeccele mukataa

Kanun

28 . 6 . 1952
21 . 7 . 1953

5982
6183

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanun.
Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri

13 . 1 . 1954

6219

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. Kanununun 6 ncı ve 9 nen ma
Akaar ve toprak satış bedeli faizi

5 . 6 . 1935
1 . 7 . 1953

2762
6092

Vakıflar Kanununun 13 neü maddesi.
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm satı
Taviz bedeli faizi

5 . 6 . 1935

2762

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi.
Vakıflar G. M. Bütçesi
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48
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
_

Çeşidi

A

Tarihi

Numarası

Ö Z E T İ

Mahlûl muaccebsi
27 . 12 . 1937

3294

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle
Zeytinlikler hâsılatı, arasi ve incirlikler hasılatı

»
»
Nİzmananıe

8 . o . 1934
. o ,
20 ,
. 4 .. 1936
19 . r* . 1934

2387
2950

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya v
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkı
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin n
Z3y tenlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli

Kanun

23 . 8 . 1940

3913

Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi
deleri.
Vakıf memba suları hasılatı

8.3.

1934

2387

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya
Çsşitli varidat ve hâsılat

»
»
Nizamname
Kanun

5 . 6 . 1935
20 . 4 . 1936
17 . 7 . 1936
26 ., 5 .. 1927

2762
2950
1050

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri.
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkı
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi.
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşy
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliye
alman vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müterakim paralar

Vakıflar•& M. Bütçesi

( S . Sayısı: 580)
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D - CETVELİ
D.

Memuriyel in nev'i

Aded

Ücret

MERKEZ
2
3
5
6
9
9
5
5
6
7
9
1

9
10
11
9
9
10
11
12
12

Teknisyen
»
Onarma Ustası
»
»
Usta
Sanatkâr îşçi
Şoför
Daktilo
»
»
»
Dâva Takip Memuru
Memur
»
»
Dağıtıcı
Başlıademe
Hademe
»
»
Gece Bekçisi

1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
3
1
1
1
1
1
4
7
2

1 100
950
700
600
400
400
700
700
600
500
400
500
400
350
300
400
400
350
300
250
250

1
3

1 750
1 100

ÎLLER
Y. Mimar veya Mimar
2 Teknisyen

D.

Memuriyetin nev'i

Aded

3
1
2
4
o
4 Usta
o
5
4
3 Sürvevan
1
2
5
»
1
6 Sanatkâr îşçi
5
7
»
3
9
»
4
11
»
5
13
»
2
6 Şoför
3
7
»
1
9
»
o
11 Bahçıvan
o
7 Aşçı
15
9
24
»
o
10
o
»
11
22
» Yamağı
12
3
»
»
13
18
»
»
1
5 Daktilo
2
6
»
2
7
»
10
7
»
2 Talebe Yurtları Müdürü
1
4
Müdür
Muavini
1
»
»
Vakıfter G. M. Bütçesi

Ücret

Memuri

D.

950
5
800
5
800
7
700
8
950
9
700 11 Yurt Doktoru
600
5 Teknisyen
500
7 Kaloriferci
400
8
»
300
4 Memur
200
6
»
600
7
»
500
9
»
400 11
300 12
500
13 Memur (Sey
400
11 Takip ve îcr
350
14 Aidatlı Mem
300
7 Dâva Takip
250
8
200
9
»
»
700
10
»
»
600
Hademe
(Va
10
500
ve apartman
350
1 100 11 Hademe (Va
800
ve apartman

( S. Sayısı : 589 )
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D.
11
12
13
10
11
12
13
12
8

10
11
11
13
12
13
13
13

3
4

Memuriyetin nev'i
Hademe

Talebe Yurdu hademeleri
»
»
»
»
»
»
Koruyucu (Eski eserler için)
Bekçi (Vakıf çarşı, iş hanı
r e apartmanlar için)
Bekçi (Vakıf çarşı, iş hanı
ve apartmanlar için)
Bekçi (Vakıf çarşı, iş ham
ve apartmanlar için)
Bekçi (Vakıf çarşı, iş hanı
ve apartmanlar için)
Bekçi
»
Başkoruyucu (Seyyar)
Koruyucu (Seyyar)
İşçi
Tarım İşçisi

Aded

Ücret

3
50
101
1
26
4
23
9

300
250
200
350
300
250
200
250

oo

450

. 2

400

5

350

.1
9
14
3
13
39
.1

300
300
200
250
200
200
200

Gureba Hastanesi hizmetlileri
[eri
Başteknisyen
1
Teknisyen
1

950
800

D.

Memuriyetin nev'i

5
»
6
»
6 Usta
»
7
»
9
»
11
»
12
7 Eczacı Kalfası
9
»
»
5 Diyetçi
(
7
11
13
6
11
5
8
12
138
9
10
11
12
13
7

»
Sanatkâr İşçi
»
»
»
»
Şoför
Bahçıvan
Aşçıbaşı
Aşçı
» Yamağı
»
»
Laborant
(
»
Hemşire Yardımcısı
Hastabakıcı
»
»
îmam ve Gassal

Vakıflar G. M. Bütçesi

Aded
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
3
6
6
2
20
13
13
1

Ücret
700
600
600
500
400
300
250
500
400
600
500
500
300
200
600
300
700
450
250
200
450
400
350
300
250
200
500

( S . Sayısı : 589 )

D.
10
8
10
11

Dakt
Mem
»
»

11 Başh
12 Hade
13
»
9 Kapı
10
»
11
»
11 Gece
7044
Y. M
1 Tekn
3
»
5 Sürv

K
İstan
»
»
»
Burs
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E - CETVELİ
Bölüm

Madde

12.000
12.230

ödeneğin çeşidi
Personel giderleri
Geçici hizmetliler ücreti

L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

Aded

MERKEZ
Âbide ve Yapı îşleri Dairesi
Âbide Şubesi
Başmimar (Şube Müdürlü
ğü vazifesini yapar, ihtisas
mevkii)
1
Restorasyon Mütehassısı Yük
sek Mimar (ihtisas mevkii)
1
Rölöve Mütehassısı Y. Mi
mar (İhtisas mevkii)
1
Y. Mimar (İhtisas mevkii)
2
Y. Mimar (İhtisas mevkii)
1
Yapı îşleri Şubesi
Başmühendis veya Başmimar
(Şube Müdürlüğü v azifesini
yapar) (İhtisas mevkii)
Tesisat Mütehassısı Y. Mü
hendis (İhtisas mevkii)

Aylık

D.

Memuriyetin nev'i

Aded

D.

1 250

9
10
11

4

1 250
1 250

Betonarme Mütehassısı Y.
Mühendis (İhtisas mevkii)
5 Y. Mimar veya Mühendis
(İhtisas mevkii)
6 Mühendis veya Mimar (İhti
sas mevkii)
8 Başressam
9 Ressam

Aylık

Memuriy
Hemşire
>
»

1 100
Arşiv ve
950
700
600

Ne
8

Raportör

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müd.
1 250
1 100
950

Hayır İşleri
10
11

Memur
»

500
450
Mülhak Vakıflar

12
1

1 250

1

1 250

Bürosu

Bürosu

Memur

1

400

1

600

Gureba Hastanesi
9

Eczacı

Vakıflar G-. M. Bütçesi
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Y. Mimar v
(İhtisas mevk
Y. Mimar v
(İhtisas mevk
Y. Mimar v
(İhtisas mevk
Fen
Memuru
10
Ambar
Memu
12

-
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T . CETVELİ
Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre kullanılmakta olan
Cetvel
Sıra No.
1
o

3 ,
4
5
6
7

Plâka No. Modeli
3320
1541
1772
1773
2241
1494
723

960
954
960
958
958
955
950

Markası
Sevrole
»
Jeep
»
»
»
»

Cinsi
Steyşin Vagon
»
»
Lentturuvar

Vakıflar G. M. Bütçesi

Kullanıldığı yer
Merkez
İstanbul
»
»
»
»
Antalya

(S. Sayısı : 589 )

R - CETVELİ
ve tescil ile ilgili giderler ve ha
bilirkişi ücreti ve teberrükât depo
leri (14.124) ncü maddeden ödenir

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harca
ma formülleri bu bütçe içinde uygulanır.
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı :
Mülhak vakıf gelirinden ımıhassas aylık ücretleri (270) liradan az
olan hayrat hademeleri ücret farkları, (12.212) hci maddeden ödenir. .

İmaretler giderleri :
Komisyonlar huzur ücreti, ilân
açılacak imaretlerin onarım ve ilk
deden ödenir.

Kasa tazminatı :,
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi gereğince veznedar
yardımcılarına 7244 sayılı Kanunla tesbidedilen aylık tutarlarının yarı
sı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 5 - 20 oranında, (12.520) nci
maddeden ödenir.

Çeşitli hayır şartları ve sosyal
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyel
nel Müdürlükçe ifası uygun görül
bul'da ı Yeni Cîâmi imamlarının sü
malzeme -bedeli, ilân^v'e.. komisyon
Yurtlar Kurumu Yüksek "öğrenc
lencilerin yurt giderlerine yapılac
ödenir.
,

Yayın alım ve giderleri :
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleri,
bunların muhafazası, vakıf haritası vücuda getirme ve satmalına gider
leri (13.140) ncı maddeden ödenir.
Kesim : Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri :

/ ••-"

Vakıf akarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri:
Vakıf akarların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların
mahallerinde ve kayıtları üzerinde belirtme, tescil >ve tesbit"işleriyle
ilgili giderler ve bilirkişi ^ücretleri, bu işler için hariçten'çalıştırılacak
kimselerin gündelikleri, komisyonların huzur .ücretleri,' (14.121) nci
maddeden ödenir.

/•'••' Üniversite ve okullar muhtaç ö
O- Yüksek Tahsil Talebe Yurtları
l a n Kurumunca idaresi halinde me
derleriyle çeşitli giderler karşılığı,
deden ödenir.

Vakıf hayratın ve hayrattaki, kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma
giderleri :
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma,, tesbit, teşhir

.Vakıflar G. M. Bütçesi

Geriverilecek paralar :
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut va
rine bağlanacak intifa haklarının
belediyeye ve köy ihtiyar heyetler
olan hisseler (36.600) ncü madded

( S . Sayısı : 589 )
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