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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan G-enel Ku
rulda : 

Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Rifat öç
ten ve İsparta Üyesi Mustafa Gülcigil'e 
izin verilmesi ve, 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Sivas Üyesi Rifat Öçten'nin ödeneği hak
kındaki Başkanlık tezkereleri okundu ve kabul 
olundu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
görüşmelere devam olunarak : 

Cumhuriyet Senatosu, 
Cumhurbaşkanlığı, 

Millet Meclisi, 
Sayıştay, 
Anayasa Mahkemesi ve 
Başbakanlık bütçeleri kabul edildi. 
30 Ocak 1969 Perşembe günü saat 10,00 da 

toplanmak üzere Birleşime, aynı gün, saat 3,45 
te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
Kâtip 
Denizli 

II ü s ey in A t maca 

SORULAR 

Sözlü sora 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin Öztürk'ün, Bankaların yılbaşlarında, özel 
günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin 
bir yıllık yekûnuna dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/530) 

Yazılı somlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi | lığa gönderilmiştir. (7/533) 

Sadi Koçaş'm, Orta - Doğu Teknik üniversite
sindeki hâdiselere dair yazılı soru önergesi 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/532) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas İlindeki tarihî anıtların 
onarımına dair yazılı soru önergesi, Başbakan-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Milletlerarası münasebetlerin yürütül
mesi ve Koordinasyonu hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 2/243; Cumhuriyet Senatosu 2/260) 
(Malî ve İktisadi işler, Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına : Müddet : 18 er gün) 

Rapor 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay

dar Tımekanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cumhura 
yet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 ye ek) 

»•••« 
— 268 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : ÖMER UCUZAL (Eskişehir), Zerin Tüzün Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—'—* 

BAŞKAN — Yirmiyedinci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. —• Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun; 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarında gruplar ve 
bilhassa iktidar - muhalefet arası tutumun daha 
anlayışlı bir hava irinde cereyan etmesinin Par
lâmento çalışmaları bakımından iyi sonuçlar ve
receğine ve memleket hayrına olacağına dair 
demeci. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Toplan
tının hitamında usul yönünden bir söz dileğim 
olmuştu, müsaade ederseniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Usul hakkında sözünüz vardı. 
Bir dakika, Sayın Zihni Betil, (Yok sesleri) 

daha gelmediler. Hakları baki olmak üzere Gü
ven Partisi Grupu adma Sayın Pırıltı... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Za
bıtlara geçti, akşam bir hâdise olmuştu, müza
kerenin nizamı yönünden söz istiyorum, zabıt
lara geçti. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurun. 
hangi husus hakkında Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLü (Devamla) — Usul 
hakkında, 

BAŞKAN — Hangi husus hakkında? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Ak

şamki hâdise hakkında. 

BAŞKAN — Hangi usul, ben onu bilemiyo
rum, lütfen izah edin, 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Mü
zakerenin nizamı yönünden. 

BAŞKAN — Müzakerenin nizamı yönün
den İçtüzükte bir hüküm yok, Birleşimde de 
bulunmuyordum, bu sebeple siz şimdi buyurun 
eğer usule uygun ise konuşmanıza devam eder
sinin, değil ise sözünüzü kesersem beni bağışlar
sınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zaptı 
sabık hakkında. 

BAŞKAN — Demediler, usul hakkında is
tediler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, akşam söz is
tediğim zaman, sabahleyin daha doğrusu saat 
dörttü, söz istediğim zaman, bir hâdise dolayı-
siyle söz istemiştim, hem usule, hem zaptısabı-
ka taallûk etmesi hasabiyle söz istediğimi be
yan etmiştim ve bu şekilde zabıtlara geçmişti. 
Bu maksatla yüksek huzurunuzu işgal etmiş 
oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bir görüşüm 
var ve bunu dile getirmek istemiştim. Burada 
söz alışımın sebebi, dün, dün demiyelim, bu
gün sabah Sayın Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün konuşmasına mukabil Sayın Halk Partisi 
Grup Sözcüsü Fikret Gündoğan Beyefendi, 
sert bir dille mukabelede bulundular. Ben ev
velden beri, Parlâmentoya yeni gelmiş bir ar
kadaşınız olarak Parlâmentoda müzakere sis
temi ve grupların yekdiğerine karşı tutumları 
yönünden bâzı benim anlayışıma uymadığı ka
nısı ile yadırgadığım noktalar gördüm. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere ben, 2 Ha
ziran seçimlerinde geldim ve üç aylık tatil dev
resini çıkarırsak geride aşağı - yukarı dört 
aylık bir devre kalıyor ve bu dört aylık devre 
içerisinde herhalûkârda yokluğunu hissettiğim 
bir hususu dile getirmek mecburiyetinde kal
dım. 

Dikkat ediyorum, buraya çıkan her hatip 
yekdiğerine veya diğer bir parti grupuna 
memleketseverlik dersi verir. Kabul ediyorum, 
memleketseverlik dersi verilir, verilir ama ne
rede, ne zaman niçin verilmesi lâzımgeldiğini 
bilmek lâzım. Akşam, daha doğrusu sabah mü
zakereler sırasında o kadar şart bir hava oldu 
ki, bu havayı ben yadırgadım. Biz ister bir 

— 269 — 
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grup olarak veya bir partiye mensubolarak, is
terse Anayasanın bahşettiği haklardan istifade 
suretiyle buraya gelmiş kişiler olarak birer va
zife sahibiyiz. Benim anlayışıma göre bizi bura
ya boş yere göndermediler. Bu memleketin der
di vardır ve bu kürsüden dile getirilecektir, bu 
dertler dile geldiği nisbette de salaha doğru 
gitme imkânını bulacağız. Fakat görüyorum M, 
ister iyi olsun, ister kötü olsun inatçı bir poli
tika ile, inatçı bir görüş ile karşı tarafı mutla
ka altedebilme hevesi içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim inanışıma 
göre bu tip gidişi hiçbir zaman tasvibetmemek 
lâzımdır. Bir iktidar herhalûkârda mutlak ola
rak başarıya ulaşmış olamaz. Mutlak olarak 
onun da kusurları vardır. Fakat Parlâmento 
üyesi olarak bizlerin vazifemiz, benim inanışı
ma göre iktidarın yaptığı iyi işlere iyi, kötü 
işlere kötü diyebilmek cesaret ve basiretini gös
termektir. Bunu hiçbir suretle ben görmedim, 
buraya geldiğim günden bugüne kadar. Birleş
memiz gereken nokta budur, muhterem arka
daşlarım. Biz memleket için çalıştığımıza göre 
ve memleketin dertlerini burada dile getirme 
durumunda olduğumuza göre birleşmemiz ge
reken nokta budur, memleketi selâmete götü
recek nokta budur. Eğer biz burada birleşirsek 
iyiye iyi, kötüye kötü dediğimiz zaman bu mem
leketi hakikaten selâmete götürürüz. Ama 
illâ da senin dediğin yanlıştır, şeklinde 
kuru bir iddia ile ortaya atılırsak hiç
bir zaman müspet netice alamıyacağız. Yük
sek malûmunuz olduğu üzere her fikrin, her 

4. — GÖRÜŞ 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı- ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye eh) (1) 

E) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Başbakanlığa bağlı dairelerin 
1969 yılı bütçesi üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz, 

(t) 1162 ve 1162 ye ek oasmayazılar 
21.1:1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonun-
dadır, 

iyi fikrin bir mukabil fikri vardır, insan is
tediği zaman en iyi, en doğru şeye dahi yan
lıştır, diyebilir. Fakat h?r şeyi bir insaf, vic
dan ölçüsü içerisinde mütalâa etmek lâzımge-
lir kanaatindeyim. Bu bakımdan muhterem hu
zurunuzu fazla işgal etmemek için bütçe mü
zakerelerinde alışılagelmiş bir usul olan, umu
mi müzakere şeklinde cereyan eden tutumu 
benim kanaatimce, bütçelerin esasına eğilmek 
suretiyle bir düzene sokarsak çok daha isa
betli iş yapmış oluruz. Bütçeler dikkat buyu-
rulursa muhterem arkadaşlarım, bölümler, mad
deler burada sadece bölüm olarak zikredilir 
ve oylanır neticede kanunlaşır. 

Şimdi benim görüşüme göre şahsan öyle
yim, çünkü takibetme imkânımız olmıyor, ko
caman kitap. Eğer hakikaten biz bütçeyi mü
zakere ediyorsak her bölümün, her maddesini 
tek tek incelemek durumundayız. Fakat dikkat 
buyurun buraya çıkan her hatip daima umu
mi meseleler üzerinde, umumi konular üzerin
de durur ve yekdiğerini itham etmekten iba
ret bîr konuşma, yapar ve iner. Benim görü
şümle bu bütçe müzakeresinin mânasına ve 
ruhuna uygun değildir. 

Benim arz etmek istediğim bu idi ve dün ak-
I sam, bu sabah söz alışımın sebebi de bu idi. 
| Muhterem huzurunuzu işgal ettiğim için be

ni bağışlayınız ve dinlediğiniz için hepinize te
şekkürler ederim. Lütfederseniz bundan sonra 
kırıcı olmıyalım, saygılarımı sunarım. (Alkış-

I 1ar) 

IÜLEN İŞLER 

I a) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde, 
gruplar adına; C. H. P. Grııpu adına yazılan 
sözler; Sayın Zihni Betil, G. P. si Grupu adına 
Sayın Mehmet Pırıltı, A. P. si Grupu adına Sa
yın Osman Gümüşoğlu, şahısları adına, Sayın 

I Hassrdağk, Hazer ve Sayın Nusret Tuna söz 
almışlardır. 

Sayın Zihni Betil? (Yok). 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa-
| ym Pırıltı. 

— 270 — 
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FİKRET GüNDOĞAN (istanbul) — O. H. 

P. adına ben geldim efendim... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, gelmiş bu-

lımdunuz, ama bir dakikanızı rica edeyim, da
ha önce Sayın Pırıltıya söz vermiş bulundum. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın Başkanı, değerli üyeleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının sayın mensup-
suplan. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-
punun 1969 malî yılı Bütçe kanunu tasarıları
nın Devlet Plânlama Teşkilâtına ait kısmı üze
rindeki görüüşünü arz etmek için yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Akşam Başbakanlık Bütçesi kanun tasarısı 
münasebetiyle görüşlerimizi arza başlarken bir 
temennide bulunmuş ve bu müzakereler dola-
yısiyle yapılan tenkid ve temennilere nazar 
atfedilmesini ilgililerden istirham etmiş idim. 
Bu temennimde ne kadar haklı olduğumu bu 
vesile ile de ortaya koymuş olmak için konuş
malarıma bizzat Devlet Plânlama Teşkilâtının 
1969 malî yılı Bütçe teklifi rakamlarını ve bö 
lümlerini ele alarak başlıyacağım. 

Rakamların sıkıcılığını bildiğim için daha 
ziyade geçen yıl haklı olarak, gerekçelere da
yanarak üzerinde durup temenni ettiğimiz hu
suslarda umursamazlık mevcudolduğunu belirt
meye çalışacağım. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, diğer bakanlık
lara plânlı hareket etmeyi, yatırım ve harca
maların, verimlilik derecesine'göre mahalline 
ve zamanında, israfa kaçmadan yapılmasını 
tavsiye ve telkin durumunda olan bir teşkilât
tır. Buna rağmen bizzat kendisinin tasarrufa 
riyayet etmediğini aşağıda arz edeceğim ra
kamlarla belirtmeye çalışacağım, önce geçen 
yılki konuşmamın zabıtlardan bir pasajını ay
nen okuyacağım: «Kuruluşundan beri, cari 
masraflarına bir göz atacağımız Devlet Plân
lama Teşkilâtının malî potresinin her yılda bir 
yıl öncesiyle kjvaslanamıyacak derecede art
mış olduğu görülür. Tabloyu dikkatlerinize 
arz etmekte fayda mütalâa ediyorum: 

Cari masraflar yönünden 
Bütçe rakamı 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tl. 
433 714 

4 216 000 
5 709 820 
6 688 586 
7 189 436 
7 103 564 
8 989 451 
9 282 026 

Şu rakamların seyri gösteriyor ki, asgari 
bir milyon ve bir milyonun üstünde bir artış 
her yıl cari masraflarda göze çarpmakta. 1967 
yılında 933 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi
ni mütaakıp bu kanunun teşkilâta tahmil ettiği 
malî külfet dolayısiyle 2 milyon liralık ek öde
nek talebedilmiştir. Böylece 1967 bütçesi 11 
milyon 282 bin 026 liraya baliğ olmuştur. Bu 
zorlama ve verilen yetkiler burada bitmiyor, 
1968 yılı Bütçe teklifi tabloda görüleceği üze
re astronomik rakamlara baliğ oluyor. 

Tl. 

Cari harcamalar 12 225 374 
Yatırım harcamaları 40 000 000 
Sermaye teşkili ve transfer har
camaları 21 801 

52 247 175 

Şöyle bir mukayese yapacak olursak 1967 
de 11 milyon olan cari harcama diğer yılda bir
den 12 milyona ve bu yıl ilâve edilen (A/2) 
cetvelindeki 40 milyon lira ile 52 milyona bir
den yükseliyor. 

Bu üç bölümde takdim edilmiş olan 1968 
yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe teklifi 
52 247 175 liradır. Bu rakamların seyri cari 
masraflarda tasarrufa riayet edilmediğini ba
riz olarak göstermektedir. 

Bu sene yani kastim 1968 dir, bu sene yep
yeni konulan (A/2) bölümünde yatırım harca
maları başlığı altında 40 milyon lira gibi yük
sek bir rakam vardır, ikinci Beş Yıllık Plâna 
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baktığımız zaman 620 nci sayfasında kalkınma 
fonu başlığı altında «Ekonomik gelişme ve 
özellikle sınai gelişme ile ilgili araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin etken bir şekilde dü
zenlenmesi en yeni teknolojik gelişmelerin iz
lenebilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesi içinde yatırım harcamaları bölümünde bir 
kalkınma fonu tesis edilecektir. Bu fonun kul
lanılış usulü yıllık programlarda belirtilecek
tir.» diye kayıt düşülmüştür, 1968 progra
mına bakıyoruz bu 40 milyon liralık fonun 
kullanılış usulü hakkımda bir bilgiye raslıya-
madık. Teklif edilen bütçedeki ödeneğin çeşit
lerini tetkik ettiğimiz takdirde: 

Tl. 

Etüt ve proje giderleri 38 000 000 
Teknik personel ücretleri 1 000 000 
Teknik personel geçici görev yol
lukları 500 000 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları 500 000 

Yekûn 40 000 000 

Olmak üzere cem'an yekûn 40 milyon lira
ya baliğ olmaktadır. 

Bu teşkilât, teknik personel istihdam ede
cek, uzman bulunduracak teçhizat ve taşıt ala
cak fakat projeyi teşkilât dışındaki elemanla
ra yaptıracak, hem de milyonlar harcıyarak. 
Bu husus calibi dikkat olduğu kadar iisrafa 
kayan durumun tipik bir örneğidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı yatırımcı bir da
ire değildir, dedik. Bu külfeti üzerine aldığı 
takdirde kamu sektörü içindeki kuruluşlarda 
mevcudolan teknik büroları ne yapacak? Bu 
ödenek neden 40 milyonda, 20 milyon Türk li
rası değil, bu rakam nereden doğmuştur? 

Bütçe tekliflerine mücerret rakamlar kon
maz proje giderleri derken hangi bölgenin ve
ya hangi sektörün ihtiyacına mebni kaç proje 
yapılacaktır? Gösterilmiş olması iktiza etmez 
mi? işte bunlar Türk Milletine çok pahalıya 
mal olacak olan 933 sayılı Kanunun hediyeleri
ni» demiş idim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 yılı büt
çe teklifi sanki biz yukarda arz ettiğimiz hu
susları gözleri önüne sermemişiz gibi cari har
camalarda geçen yıla nazaran 2 714 650 lira 

fazlasiyle teklif edilmiş olup, eğer buna ya
tırım harcamaları bölümünde gösterilen teknik 
ve sözleşmeli personel ücretleri 5 000 000 Tl. ve 
bu peresonelin yolluğu olarak gösterilen bir mil
yon lira cari masraflar ilâve edilecek olursa, 
ki kanaatimize göre cari masraflarda mâdut-
tur. 1969 yılında bu dairenin cari masrafları 
tutarı 20 940 024 Tl. baliğ olur. 

Yatırım harcamaları da 10 milyon lira faz
ladır. Yani geçen yıl 40 milyon lira idi bu yıl 
50 milyon olarak arz ediliyor. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bö
lümünde 30 005 200 Tl. fazlalık vardır. 

Netice olarak 1969 Devlet Plânlama Teşki
lâtı Bütçesi 1968 yılından 42 719 850 Tl. faz
la olarak teklif ediliyor. 

Müsaade ederseniz bu rakamlar bize astrono
mik geliyor. Neden astronomik geliyor, çünkü 
bütçe tekliflerine mücerret rakamlar konmuş
tur. 

Proje giderleri derken hangi bölgenin veya 
hangi sektörün ihtiyacına mebni kaç proje ya
pılacaktır diye gösterilmesi gerekirdi. Hep bun
lar biraz evvel okuduğum geçen yıl bütçesi mü
nasebetiyle temenni ettiğimiz hususlar idi. Şim
di 1969 programına bakıyoruz 50 milyonun kul
lanılış usulü hakkında bir bilgiye raslıyamadık. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bö
lümünde ki, bu yıl konulan 30 milyon liranın 
ceffelkalem önceden transfere âmâde tutuluşu 
da calibidikkattir. 

1968 yılında Yüksek Heyetinizin kabullerine 
iktiran eden bütçenin D. P. T. ait bölümü uygu
lamasına bir göz atarak 1969 yılında bu teşkilâ
tın istediği paraların mahalline harcanacağına 
dair diğer bir ifadeyle tasarrufa riayet edilerek 
harcanacağı inancına varmak da güçtür; çünkü, 
1968 yılı Bütçesi ile 38 milyon lira etüt ve proje 
giderleri tertibine konulmuştur. Rapordan çıkar
dığımız neticeye göre «^bugüne kadar yapılmış 
bulunan mukavelelerin tutarı 25 188 450 lira
dır» Muhterem arkadaşlar, yapılan projeler de
ğil, mukavelelerdir. Hangi ve neye dair projenin 
mukavelesidir? Bilgimiz haricinde. Mukavelenin 
gerektirdiği proje ne zaman bitecek? Ve tediye 
ne zaman yapılacak? Bu projeleri kini beğene
cek? Kıymeti kim tâyin ediyor? Bu araştırma 
ve projeye harcanacak zaman ve emek kıstası 
peşinen neye göre tesbit ediliyor? 
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Görülüyor ki, birçok sorular hatıra gelebili
yor. Bu tip harcamanın titizlikle murakabeye 
uygun olacağını düşünmek aşın iyimser olmayı 
gerektiriyor. 

Sayın Devlet Plânlama Teşkilâtının sorum
lularının şüphe ve tereddüde mahal bırakmıya-
cak vuzuhla gelmelerini isterdik. 

Güven Partisi olarak, geçen yıl arz ettiğimiz 
gibi, Devlet Plânlama Teşkilâtının Teknik Per
sonel ve uzmanı kendi bünyesi içinde bulundu
ğuna göre projelerini teşkilât olarak yapmaları
nı bu mevzuda eleman noksanlığı var ise takvi
ye edilmesi cihetine gidilmesini tavsiyeye şayan 
buluruz. Tabiî istisnai durumlarda özel bir dav
ranış olabilir. 

1969 harcamalarında cari harcamalar dışın
daki 73 600 000 liranın âzami titizlikle harcan
ması temennisiyle değerli teşkilât mensupları
nın hassasiyet göstereceği ümidiyle diğer temen
nilerime geçiyorum. 

Milletimizin kalkınması çeşitli faktörler ara
sında Eğitim ve Bilim faktörüne bağlıdır. Gay-
rimillî hâsılada sermaye gibi, işgücü gibi fak
törlerin yanında eğitim ve billim faktörünün tek
nolojik gelişmelerdeki önemini inkâra imkân 
yoktur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazır
lanırken Türkiye'nin geri kalmışlıktan ilim sa
hasında bilhassa müspet ilimlerde, teknik alanda 
bir hamle yapmasının gerektiği, bunun için de 
bir tedbir öngörülmüş idi. O da; üç bin genç, 
büyük kabiliyet seçilecek ve bunlar dünyanın 
en ileri üniversitelerinde en büyük araştırma lâ-
boratuvarlarmda çeşitli alanlarda plânın tabi
riyle birinci sınıf uzman, birinci sınıf ilim ada
mı olarak yetiştirilecek idi. 

Yani, dünyadaki emsalleriyle aynı dili konu
şabilir seviyede istatistikçimiz, atom fizikçimiz, 
hekimimiz, tarım uzmanımız, her alanda elektro
nik mühendisimiz bulunacaktır. 

Bununla üniversitelerimizin kuruluşu, yayıl
ması kolaylaşacak, araştırma faaliyetleri hızla
nacak, endüstri faaliyetleri artacak, askerî gü
venlik bakımından yapmamız gereken işleri ya
pacak hale gelecek idik. Bu üç bin kişi yerine 
beş yılda 500 kişi gönderilmiştir. Bu takdirde 
plânın bu sahada gerçekleşme oranı 1/6 dır. 

Plânın belki de Türkiye'nin geleceği bakı
mından bir numaralı tedbiri olan bu tedbir, plâ
nın en çok aksıyan, en az uygulanan tedbiri ol

muştur. 1416 sayılı Kanunun ve benzeri birçok 
kanuni hükümler engeller çıkarmaktadır. Bu 
sebeple gönderecek eleman bulamıyoruz dene
cek. Doğrudur. Birinci sınıf elemanları dışarıya 
gönderip yetiştirip geldikleri zaman sen yüksek 
tahsil yaptın, altı sene de okudun, gel bakalım 
650 liraya çalış demek imkânına sahip değiliz, 
denebilin*. 

Şu halde 1416 sayılı Kanunda yapılacak de
ğişiklik ve bu uğurda alınacak âcil tedbirlerde 
Güven Partisi Hükümete yardımcıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Plânlama Dairesinin doğrudan doğruya icra 

işine karışmasının mahzurlarını 933 sayılı Kanu
nun müzakeresi sırasında Güven Partisi olarak 
bahsetmiştik. 

Tatbikat bu mahzurları bütün çıplaklığiyle 
ortaya çıkartmıştır, iş adamlarının Plânlama 
Dairesinin koridorunda sabahtan akşama kadar 
dolaştığı bir Plânlama Dairesinin bundan sonra 
selâmetle plân ve program hususunda tedbirler 
getirebileceği kanaatinde değiliz. 

Teşvik fonlarına taraftarız. Sermaye terakü
münün çok olmadığı bir memlekette bilhassa ya
tırımları kanalize etmek istediğimiz konularda 
teşvik fonlan gayet kıymetli birer araçtır. 

Bu teşvik fonlarının kullanılmasında, bu fo
nun yardımiyle kurulacak karma teşebbüslerde 
özel sektörün iştirak payının % 10 olarak tesbit 
edilişini az buluyoruz. Bu miktarı artırmak ikti
za eder. Devletin iştirakiyle kurulacak müesse
selerin, teşebbüslerin halka açık anonim şirket
ler halinde olması geniş halk kütlelerine hisse se
netleri satılabilmesi böylece tasarruf yapan va
tandaşlarımızın tasarrufunu harekete geçirmeye 
sebebolur. Kendisi için bir ölçüde fayda sağlar. 
Vatandaş da bu tesiste benim malımdır diyebil-
sin. 

Teşvik fonlarının bugünkü şekliyle dağıtıl
masını mahzurlu görüyoruz. Sayın raportörlerde 
bu hususa işaret etmişlerdir. 

Mevcut fonların tabiî teşvik fonlarının büt
çeden Plân ve Plânlama Dairesinin eli ile dağıt
ma yerine; esasen kanunun sevk edilmiş olan 
özel sektör yatınm bankasını kurup bu banka 
eli ile, Plânlamanın nezaretinde mütehassıs ele
manların eli ile dağıtmakta büyük fayda var
dır. 
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Teşvik fonu, 1969 için 600 milyon lira ayrıl
mıştır. Bunu şükran ve tebrikle karşılarız. İşbu 
meblâğın tarımsal gelişme ve teşvik fonu olarak 
120 milyon ayrılışını yine takdirle karşılamakla 
beraber 1969 programının 27 nci maddesinin atıf 
yaptığı 1 sayılı listeye baktığımızda alt sektör 
münhasıran yaş meyva ve sebze ile hayvancılı
ğa tahsis edildiğini görmekteyiz. Memleketimi
zin geniş bölgelerinde yetişen diğer tür ürün
lerini de alt sektör olarak gösterilmiş olsa idi, 
değişik iklim şartlarını taşıyan bölgelerde mah
sul yetiştiren vatandaşımızı da bu teşvik fonun
dan müstefit almaları sağlanmış olurdu. 

Keza, sanayi gelişme fonunun 400 milyon li
ra oluşunu ve alt sektöre dağılımını takdir ve 
tebrikle karşılarken sermaye piyasasını destekle
me fonu olarak 20 milyon liranın azlığını da ifa
de etmek isteriz. 

Teşvik fonundan ihracatımıza ayrılmış olan 
10 milyon lirayı az buluruz. İlk plânda destekle
memiz iktiza eden ve üzerinde hassasiyetle duru
lan ihracatımıza yapılan bu tahsis sembolik bir 
rakamdır. Artırılmasını temenni ederiz. 

Yatırımları teşvik etmek için gümrük muaf
lığı ve yatırım indiriminde de dikkat edilecek 
hususlar vardır. Bu cümleden olarak, yapılan in
dirim ve tanınan muaflık haksız rekabete sebeb-
olmamalıdır. Dengeli olması gereklidir. Endişe
mize âmil olan birkaç konuyu huzurunuza ge
tirmekte fayda mülâhaza ediyoruz. Meselâ, yıl
da 20 binden fazla otomobil imâl edebilecek fab
rikalara muafiyet verilmesi ki, Gümrükte % 80 
dir. Yatırım indirimi, % 80 - 70 dir. Bu fabrika
ların kurulmasını teşvik ediyoruz. Bir tane de
ğil bir kaç tane kapasiteleri de 25 bin, 20 bin 
civarında olan fabrikalar. Acaba biz Türkiye'de 
yılda 50 bin otomobil kullanacak halde miyiz? 
İhraç imkânı varsa bunu anlarım. Aksi halde 
bunu teşvik etmenin memlekete faydası ne ola
caktır? 

Turistik oteller, sihhi tesisatı için indirim 
tatbik edilmiş, (% 80) bu otellerin mefruşatı te
sisatları memleketimizde yapılabilir ve yapıl
maktadır da; hem sanayii teşvik edeceğiz diyo
ruz, hem de en büyük alıcılara, ihtiyaç sahip
lerine indirimli ithal hakkı tanıyoruz. Bu bir te
nakuzdur. 

Deri ve tekstil konfeksiyonu sanayi için de 
% 50 indirim yapılması uygun görülmektedir. 
Bunun da mahzurları vardır. 

Türkiye'de bir zamanlar biliyorsunuz küçük 
sanayi en ileri olan bir memleketti. Kapitülâs
yonlar yüzünden Avrupa sanayii karşısında re
kabet edemiyerek tamamen geri kalmış vaziyete 
düşmüştür. Küçük sanayi sahasında çok hassas 
olmak gerekir. Bu indirimin iktisadi faydaları 
yanında sosyal meselelerimizi düşünmeye mec
buruz. Birçok sanatkârlarımız kundüracıı terzi, 
marangoz ve saire memlekette sanayileşme kar
şısında yaşıyamıyacaklardır, belki de eriyecek
lerdir. Fakat, bunların erimesini kolaylaştırma-
mak lâzımdır. Bir zaman ölçüsü içerisinde bu 
erimenin olması iktiza eder. Bu orta sınıfı sü
ratle işçi yaparsanız, doğacak sosyal meseleyi 
dikkatten uzak bulundurmamak lâzım. Kaldı ki, 
bu esnafı ayakta tutmak için malzeme ve kredi 
veriyoruz. Bir yandan da deri ve tekstil konfek
siyon sanayiini teşvik için indirimler tanıyoruz. 
Bu indirimde sözlerimin başında arz ettiğim gibi 
dengeyi iyi tâyin etmek haksız rekabete yol aç
mamak iktiza eder. 

440 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan İk
tisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme 
Komisyonu 4 yıl Maliye Bakanlığına bağlı ola
rak yerli ve yabancı uzmanları da bünyesinde 
toplıyarak bir çalışma yapmıştır. 

Şimdiye kadar, ne yaptığı merak konusu
dur. 440 sayılı Kanunun öngördüğü hususlar 
hakkında iktisadi Devlet Teşekküllerine ne gi
bi bir yol göstermiştir? Gerekli uzmanlar ye
tiştirmiş midir? Bu teşkilâtın iktisadi Dev
let Teşekküllerine faydası ne olmuştur? 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesine alın
mış olmasını mahzurlu olarak mütalâa ettiği
mizi belirtirken bu teşkilâtın içinde bulundu
ğumuz yıl için verimli ve katı tedbirler getire
ceği ümidi ile başka bir konuya geçiyorum: 

1969 yılı programında 4 ncü bölümde ele 
alınan 1969 yılında ağırlık verilen iktisadi ge
lişme faaliyetlerinden; döviz kazancına yöne
len özel programlara bir göz atacak olursak, 
cümlesinin henüz proje safhasında olduğunu ve 
başlanacağı va'dini görürüz. Temennimiz ar
tık bir an önce bu proje bu proje safhasının 
tamamlanarak tatbikata geçilmesidir. 

Hayvancılığımızın gelişmesi, meraların ko
runması, gelişmesi ve ucuz yem teminine bağ
ındır. Bu hususlar programda ele alınmamıştır. 
Bir yandan meralar müsamaha ve kayırmalarla 
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kültür arazisi haline gelirken, yayla ve mera 
ihtilâfları idari makamlarca süratle katî neti
ceye bağlanmaz. Tarafeyni gücendirmemek zih
niyetiyle sürüncemede bırakılır, mütereddit 
kabili tatbik olmayan kararlar verilir veya in
fazında tereddüt gösterildiği sürece hayvan
cılığımızı geliştirme projelerini çok siler ve ye
nilerine ümit bağlarız. 

Bununla birlikte büyük bas ve küçük baş 
hayvan hırsızlığı önlenmelidir. 

Yem üretimi ve geliştirilmesinde miktar ve 
kalite sorumları yanında, fiyat sorununun da 
hazırlanacak projede nazara alınması gerek
mektedir. Süt sığırcılığında ve beside yem fi
yatlarının mühim bir faktör olduğunu hatır
dan çıkarmamak gerekir. Üzülerek ifade ede
yim ki büyük heveslerle mandıra tesis ederek, 
cins ineklerle süt istihsaline koyulanların ke
za bı?mm yanı sıra tavukçuluk yapanların yem 
fiyatlarının yüksekliği sebebiyle kısa bir süre 
sonra tasfiyeye gittikleri sık sık görülen olay
lardandır. Bu olumsuz neticeler, gelecekteki 
inkişafa mâni olacak olan kötü göreneklerdir. 
Bunlara meydan vermemek için süratle yem 
canayiini kurmak, mevcut sanayi yemlerinin 
fiyatlariyle de çok yakından alâkadar olmak 
iktiza ekmektedir. 

Ya] meyva ve sebze ihracatını geliştirme 
programına gelince; 1969 programında büyük 
ölçüde ya] meyva ve sebze yetiştiren memle
ketimizin Doğu Avrupa - Batı Avrupa, Arap 
memleketlerine ihracetme potansiyeline sahip 
bulunduğu tesbit edilmiş. Yakın Doğu - Orta 
Şark memleketleri bilhassa bir iran gözden uzak 
tutulmuştur. İran - Türkiye arasındaki tran
sit yol bir an önce tamamlanır ise, iki dost 
memleket bu yönden daha rahat bir işbirliği 
sağlamış olur. 1969 yılında da bu pazar ihmal 
edilecek bir pazar değildir. 

Yaş sebze ve meyva ihracının gelişmesinde 
öngörülen ulaştırma organizasyonunun 1968 
tatbikatının verimli olmadığını ifade öderken 
12-69 tedbirlerinin eksikliğini de belirtmek iste
riz. 

1968 programında yaş meyva ve sebze ihra
cında kullanılmak üaere firigofirik tesisatlı 10 
ünitelik filolar halinde çekici ve treyler alan
lara % 100 gümrük muafiyeti tanınmıştı, it
hal olunan 140 ad.ed 36 tonluk soğuk hava te

sisatlı çekici ve trayler maalesef özellikle yaş 
meyva ve sebze taşımasiyle uğraşan şirketlere 
'verilememiştir. Birliklerin aldıkları hariç di
ğerleri büyük, her türlü nakliyat işi yapan şir
ketlere tahsis edilmiştir. 

Bu 10 ünitelik filo oluşu müstahsilin veya 
müstahsil kooperatifi ve ufak birliklerin alma
sına imkân bahşetmemektedir. Bu 10 ünitelik 
filonun yaş meyva ve sebze ihraç sezonu dışın
daki aylarda yapılması zaruri müstahdem, şo
förler ve yardımcıları bakım ve amortisman 
masrafları, garaj ücretleri toplamının büyük
lüğü kanuna saygılı birçok nakliye şirketlerini 
ve müstahsil kooperatiflerini düşündürmekte
dir. 

Bunun içindir ki bu 10 ünitelik filoların as
gariye düşürülmesi diğer bir yönden de zaruri
dir. Çünkü; yaş meyva ve sebze ihracında 
yüklemede mal bulmada, bilhassa turfanda za
manı bu büyük filoların istediği tonajda mal 
bulunmayacağı gerçeği de ortadadır. 

ikinci Plân döneminde 40 milyon dolarlık 
bir yaş meyva ve sebze ihracı hedefine ulaşa
bilmesi için diğer tedbirler yanında ithali dü
şünülen firigofirik kamyonlarda, filo teşkilin
de asgari adede inilmesini Güven Partisi tav
siyeye şayan bulur. 

Programda tesbit edilen; Tarımda teknolo-
lojiik gelişmeyi hızlandırıcı tedbirlere gelince, 
bu cümleden olarak tohumluk programında ge
çen yıl tatbik edilen ümidedilen neticeyi ver
memiş, Hükümetlimiz iyi niyetli hesaplara rağ
men buğday ithal etme durumuna düşmüştür. 
Meksika kaynaklı buğday tohumluğu tatbiki 
muhakkak ki müspet netice vermiştir. Ama, bu 
tür tohum 600 metre irtifaya kadar olan yer
lerde ekilebilir. Ancak, Türkiye "misin sahil 
şeridine uygun bir tohum nevidir. 

Bu pilâtform da yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere daha verimli çeşitli ürünler yetiş
tiği gibi, iki defa mahsul alma imkânı vardır. 
Hava şartları müsait giderse pamuk mahsulü 
ekimine kadar buğday haşatı yapılabilirse el
bette çok iyi, fakat bu da ildim şartlarına 
bağlı. Daha geniş buğday istihsal bölgemiz 
olan Anadolumuz verimli tohum türünü işti
yakla bekliyor. (Bezestiya) buğday tohumu 
denemeleri biran önce bitmeli ve tatbikine geç
meliyiz. Her geçen gün aleyhimisedir. Artık 
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buğday ithal etmiyecek bir duruma gelmeli
yiz. 

Programdan çıkan neticeye göre; Orta 
Anadolu, Güney - Doğu Anadolu gibi yağışı 
az, rakımı yüksek bölgelere uygun yüksek ka
biliyetli buğday tohumluğu, 1969 yılında da, 
elde etme çabalarına devam edilecektir. Bu 
durumda dileğimiz, 1970 Ekiminde bu tohum-
luluklar, üretime intikal etmiş olmıyacaktır. 
Zira, 1970 Ekimi 1969 yılının Ekim ayında 
başlar. Bu denemelerin bu aydan önce, sonuç
landırılıp 1969 yılı Ekim ayma kadar, tohum
lukların müstahsıla intikal ettirilmiş olması 
bize bir yıl kazandıracaktır. Bu zaman ölçüsü
nü ehemmiyete almaz isek bu takdirde 1971 
Ekimine kalacaktır ki bunu da geç buluruz. 

400 bin ton yüksek kabiliyetli ve sertifikalı 
tohumluğun çiftçiye intikali kararını takdir 
ve şükranla karşılarız. Fakat, satış fiyatının 
paihalı olduğunu, fiyat tenzilinin isabetli ola
cağım tohumluk dağıtımının bölge ihtiyacına 
göre zamanında yapılmasına itina gösterilmesi
ni temenni ederiz. Dağıtılan tohumluğun za
manında verilmeyişi ve hakiki ihtiyaç sahip
lerine verilmemiş olması sebebiyle serbest pi
yasaya intikali kaçınılmaz bir hal alıyor. Bu 
tatbikat köylüye çok pahalıya kredi teminine 
yol açıyor. Ve netice itibariyle fakir köylü va
tandaşımız bu borçların altından kalkamıyor. 
Böylece Ziraat Bankasının 2 milyar Zirai kre
disi borçlu üzerinde donmuş bir duruma geçi
yor. 

Tarımda Teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı 
ikinci faktör gübre kullanımıdır. Sun'i gübre 
fiyatları çok yüksektir. İthal fiyatları Hükü
metçe bilindiğine göre, satış fiyatlarının meş
ru kâr hadlerinin ilâvesi suretiyle tesbit edi
lecek birimlerden satılması şartiyle ithalâtçı
ya tahsis yapılması düşünülebilecek tedbirler
dendir. Hızla artan talep karşısında iç üreti
min artırılması teşebbüslerini takdirle karşı
larız. Gübrenin kullanılmasında, istimal edi
len mibzer çok pahalıdır İptidai usullerle atı
lan gübrenin verimliliğe etkisi de o riisbette 
eksik olacaktır. 

Üçüncü tedbir; Tarımda makineleşmenin 
faydaları izahtan varestedir. Yerli montaj sa
nayii de kurulmuş olmasına rağmen fiyatları çok 
yüksektir. Hattâ, ithal edilen traktör ve bi-
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çer döverlerle basa baş fiyattadır. % 40 - % 50 
yerli malzeme kullanılacak Gümrük ve indirim 
muafiyetleri olacak buna rağmen ihtiyaç sa
hiplerine pahalıya satılacak. Bunun tedbiri 
alınmalıdır. Türk çiftçisinin aldıkları pahalı 
sattıkları ucuz olduğu sürece borçtan kurtul
masına imkân yoktur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının muhtelif sa
halarda fiyat politikasını daima nazara alması, 
değerlendirme ve gerçekleşme oranlarında mü
him bir faktör olan fiyatın hatırdan çıkarılma
ması temennisi ile konuşmamı bitirir, Güven 
Partisi Senato Grupu ve şahsım adına muhte
rem Başkanımızı ve Yüce Heyetinizi ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kıymetli mensuplarına 
saygılar sunar, 1969 Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C.H.P. si Grupu adına Sayın 
Gündoğan. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, bu kürsüyü bu sabah saat dörtte 
terk etmiş bir kimse olarak çalışmaların yor
gunluğu altında olduğumu ve elbette ki dinlen
miş ve dinç bir beden ve kafa ile söyliyecekle-
rimizden hiç şüphesiz çok daha zor durumda 
bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum, bunu 
bağışılyacağınızı ümit ederim. Esasen Genel 
Kurulumuzdaki muhterem arkadaşlarımızın 
adedi de herbirimizin böyle bir yorgunluk için
de bulunduğunu göstermeye kâfidir. 

Değerli arkadaşlarım, kusurumu bağışlama
nız isteği ile bu kere idin sözlerime başlıyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde 
grupum adına görüşlerimi üç bölüm altında top-
lıyarak belirtmeye çalışacağım. 

Birinci bölümde, plân felsefesi, plân strateji
si ve Türkiye gerçekleri üzerinde söz edeceğim. 

İkinci bölümde, Plân uygulaması Kanunu 
ismi ile anılan, halk arasında mâruf ismi Yetki 
Kanunu olan kanun üzerinde söz etmeye çalışa
cağım. 

Üçüncü bölümde de, Devlet Plânlama Teşki
lâtının personel durumu, izlediği çalışma metot
ları ve nihayet o teşkilâtta bâzı yolsuz sayılacak 
hususlara değineceğim. 
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Bu üç bölümde izahatıma başlamadan evvel 
şu ciheti sarahatle açıklamak isterim ki, kalkın
ma bir düzen değişikliği istemidir. Kalkınma bâ
zılarının sandığı gibi birtakım paraların, birta
kım sektörlere şu veya bu maksadı temin ede
ceği zan ve zehabı ile aktarılması tekniği değil
dir. Kuru kuruya para harcama tekniği hiç de
ğildir. Kalkınma düzen değişikliğidir dediğim 
zaman kasdettiğim husus şudur; bir toplum, ta
rih içinde, belli bir anda, belli bir yapıya sahip
tir. Bu bir toplum için böyle olduğu gibi bütün 
toplumlar için de doğru bir yargıdır. Binaen
aleyh kalkınmadan bahsederken bir toplumun 
tarihi içinde belli bir anda hangi yapıda bulun
duğunu önce tesbit etmeye zoruriluk vardır. Şa
yet toplum tarihin belli bir döneminde geri kal
mış, yahut az gelişmiş, yahut gelişmekte olan 
bir toplum niteliği gösteriyorsa o toplumda ege
men güçlerin, hâkim iktisadi mihrakların o top
lumun ekonomisini de dolayısiyle siyasi ege
menliğini elinde bulunduran güçlerin durumu
nu bilmek ve bunların Türk toplumu ise o top
lum, o toplumdaki olumlu olumsuz kalkınma 
modeline ve kalkınma istemine tesirlerini iyice 
ortaya koymak lâzımdır. 

Türk toplumu maalesef bütün çabalara rağ
men az gelişmiş bir toplum niteliği göstermek
tedir. Az gelişmiş toplumların ortak niteliğine 
sahip bir toplumdur. Az gelişmiş toplumlarda 
yapı gelenekseldir. Çok uzun zamanlara dağıl
mış ve onların neticesi husule gelmiş birtakım 
sosyal kurumlar ve oturumlar içinde sosyal züm
reler toplumun belirleyici unsurlarıdır. Türk 
toplumunun gelenekselliği çok uzun senelerden 
beri devam edegelen ekonomi altyapısı ve sosyal 
üstyapısı ile bir bütündür ve Türk toplumu ta
rıma dayalı bir ekonominin kısır çemberinden 
kurtulamamış olmnm ıstırabı ile kıvranmakta 
olan bir toplumdur. Tarıma dayalı bir ekonomik 
düzenine malik olan Türk toplumunda sosyal 
güçler, tarımsal ürünlerin istihsaline yarıyan 
araçlara sahibolan güçlerdir. Tarımsal ürünleri 
üretenlerle tüketenler arasında aracılık yapan
lar, tarımsal ürünleri üretenlerin ihtiyaçlarını 
gideren adına tefeci denilen birtakım zümreler 
ile bu zümrelere esastan bağlı, ama onun kadar 
dış ekonomilere bağımlı bir yarı merkaritilist 
zümre bu toplumlarda önemli rol oynarlar. De
mek ki özetlersek, toplum yapımızda tarımsal-

lik esastır, bu ekonomik temel üzerinde sosyal 
kurumlara hâkim olan sınıflar, zümreler ve 
çevreler bu ekonomik altyapının icabettirdiği 
kurumların sahipleridir ve tarımda yapılan bü
tün ekonomik fazlayı üretene değil, kendi üze
rine toplamayı asırlardan beri başarmış zümre
lerdir. 

Şimdi bu sebeple Türkiye'de gelir dağılımı 
problemi bu asırlık, çok asırlık sistematiğin için
de gelişir ve oluşur ve bütün ekonomik fazlalar, 
fazlalıklar, yaratılan ekonomik fazlalıklar bu 
toplumsal güçlerin hegemonyası altındadır ve 
onun için gelir dağılımı cetvellerine baktığı
mız zaman Türk toplumunun çok küçük bir 
zümresinin gelirden, millî gelirden büyük bir 
pay aldığı gözükür. Büyük bir pay alnın, al
makta olan bu küsküçük zümre ki bu toprak 
ağası ile veya şimdi kapitalistlsşmeye başlamış 
toprak sahibi ile tefeci, aracı ve içte ve dışta 
bağımlı ekonomik bir süreci yöneten mer-
kantilist zümre arasında bölüşülmekfcedir. Bu 
küçük zümre büyük gelir payı almaktadır, de
dim. İşte böyle bir yapıya mâlik bir toplumda 
gelirin büyük bir payı, şu arz ettiğim sınıflar 
arasında bölüşülmekte ise o toplumda gelenek
sel yapı vardır ve o toplumda geleneksel yapı
dan çıkıp endüstriyel yapıya gelişmişlik sevi
yesine ulaşmak ancak bu toplumda yaratılan 
ekonomik fazlayı aralarında bölüşen ve koalise 
olmuş, ittifak halinde bulunan bu egemen güç
lerin kudretlerinin, ekonomik kudretlerinin ve 
dolaylı olarak siyasi kuvvetlerinin sona erdir
mesine bağlıdır. Kalkınma bu demektir. Kal
kınmanın anlamı toplum yapısında, ekonomi 
yapısında köklü, tamamen bugünkün ün dışın
da gelişmiş ülkelerinkine benzer bir bünyeye 
girmek anlamına gelir ve işte kalkınma şayet 
bir toplumda yaratılan dkrsnomik değerlerin 
paylaşılması tekniğini değiştirmek anlamına 
geliyorsa ki öyb gelir, eğer şayet bir kalkın
ma modeli adı ister plan olsun, ister program 
olsun ister hükümet bilmem beyannamesi ol
sun, ister % 99,9 oyla gelsin o siyasal iktidar 
veya o toplumda geçerli olan idare biçimi şu 
anlattığım geleneksel yapıyı kırmaya matuf 
bir çaba içinde değişe kalkınma hayal; hayal
den de öteye düş olur, düş. Bu itibarla işte bi
zim İkinci Beş Yıllık plânımızı getiren bugün
kü iktidarın kudretli başlarından sayılan, hat-
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tâ iktidarın demek kudretiyle mukayese edil-
miyeeek bir tanımlama oluyor, Türkiyelim en 
kudretli insaninin idare ettiği plânın hiçbir 
kusuru olmadığı söylenen plânının bir meşhur 
halk darbımeseli olacak bir parça tamamen 
mevcut toplum düzenini, geleneksel yapıyı sür
dürmek için ortaya konmuş birtakım para har
cama tekniğinden ileriye hiçbir anlamı yoktur. 
Geleneksel toplum yapısını olduğu gibi muha
faza etmeyi ve o toplum yapısı içinde yaratı
lan ekonomik fazlayı, yine eskisi gibi biraz ev
vel söylediğim üç dört sınıf arasında daha doğ
rusu birbirine iyice aliye olmuş, birleşmiş sınıf 
arasında dağılımını bir de Devletin gücünü de 
ekliyerek kolaylaştıran bir plândır, bu plân. 

Ama bakarsınız plârm stratejisinde bu ge
leneksel yapı lâfı vardır, değiştirilmesi sözü 
vardır, gelir dağılımındaki adaletsizlik söaü 
vardır, kredi dağılımındaki, bozukluklardan 
dem vtırulmaktadr, velhasıl hakikaten iyi bir 
teşhis tablosu vardır ama maalesef plânda bu 
teşhisi, teşhis sonunda has ti bünyeyi iyileşti
recek hiçbir araç ve gereç yo'ktur. Katiyen her 
hangi bir atılım, her hangi bir hami:, demiyo
rum reform, bele devrim hiç dile gdmez bura
da, bu plânın muhtevasında yer almamıştır, 
Masum toprak reformu kî, döne dolaşa ?jrai 
reformla karıştırdılar, ettiler, eylediler, baka
lım nereye kadar gidecekler, dün akşam dinle
diğime göre Başbakan Yardımcısından şu ka
dar bin dönüm toprak da dağıtmışlar. Bu anla
şılmaz şeyler olmaya başladı, çok da az vakit, 
bunların iyice konuşulması lâzım ama zannedi
yorum ki, iktidarın şöyle bir süreç takibetme-
si lâzım, önceleri bir reaksiyon gösteriyor ye
ni görüşlere, yeni terimlere, yeni kavramlara. 
Sonra bakıyor ki, halk arasında tutunuyor, o 
görüşleri o terimleri getiren parti veya şahıs
lar kimse onlardan daha ileri giderek onlardan 
yana oluyor, sosyal adalet lâfını üç sene evvel 
şu partiler, şu kürsüden ifade eder bir iktidar 
partisi mensubuna rastlamadığımı söylersem be
ni kınamazsınız ama bugün ağızdan düşmiyen 
bir kelime olmuştur. Bu falihayırdır hiç şüphe
siz. Bu itibarla, toprak reformundan bahsedil
mediği gibi asıl bir memleketin kalkınmasında 
en büyük, en önemli araç olan sınai devrimini 
başarmayı mümkün kılabilecek tek yöntem fab
rika yapan fabrikadan bu plânda bir satır da
hi yoktur. Bu plân arz ettiğim gibi toplum 

yapısını olduğu gibi muhafaza etmeyi ve fa
kat güya bu yolda kalkınmayı hayal eden bir 
plândır. Nitekim böyle olmasına rağmen maa
lesef Sayın Başbakan bu plânın tutucu plân 
âdela, olduğunu görememiş, iktidara geldiği 
günlerden bir hayli zaman sonraya kadar plân
lama ile her hangi bir irtibat kuramamış bu
lunmaktadır ve plânın kendi Hükümet ifade
sinde, Hükümet beyannamesinde ifade ettiği 
gibi dar bir ceket olmadığını söylemiştir. Bir 
dar ceket içine gireceği kompleksine kapılmış
tır. Sonra bir akıllı adam, bir kudretli adam 
plânlamayı idare eden insanlardan en büyü
ğü gel demiştir, sen de dar ceketin içine gire
ceğin korkusundan vazgeç. Bizim elimizde tek
nikler vardır, bu dar peketi softa latası hali
ne getiririz biz. Hangi sırta giyerse, girerse 
o halete dönüştürürüz demiştir. Aklı yatmış
tır, plânlama ile irtibat kurmuştur ve dar ce
ket hakikaten çok kısa zamanda softa latası
na dönüşmüştür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı diye bu devletin plânlama işleri
ni yapmak için kurulmuş bir örgütün bugün 
Türkiye'de Hükümetten daha kuvvetli bir ör
güt olduğunu görüyorsanız şaşmayınız. Bütün 
dâva şudur; Monark veya Kıral veya Şah ne 
yapmakta ise Şarkta adı demokrasi de olsa 
o ülkelerde siyasi iktidarı elinde bulunduran
lar o monarklarm, şahların veya kırallann 
davranış tekniklerinden uzak duramıyorlar. 
Bütün devlet gelirlerini, iç ve dış gelirlerini 
k~^?lc:rinde diyeyim, tâbirimi mazur görün, 
yahut elleri altında tutmak ve ondan sonra 
eğer şayet bir yerde didiniliyorsa, feryat edi
liyorsa oradaki halka ihsan dağıtır gibi o ka
sadan, o keseden bir miktar tahsis etmek ve 
böylece bütün milleti kendine ihsan dağıtıcı 
büyük gözü ile baktırmak... işte plânlamanın 
bugün dönüştüğü şekil, aldığı biçim siyasî ikti
darı elinde bulunduran kimselere, hattâ bir 
kimseye, çünkü biraz sonra geleceğim, kanun
da yazıyor, bu bütün ekonomik güçleri, bütün 
devlet kaynaklarını dilediği gibi âdeta dağıt
ma imkânı veren bir teknik olmuştur. Plânla
ma da bunun aracı olmuştur. Ne yazık ki, plân
lama daha da ileri giderek devletin temsilcisi, 
hukukî tâbiri ile, devleti temsil eden Hüküme
tin de fevkinde bir kudretle mücehhez bir ha-
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le gelmiştir. Bugün Türkiye'de Devlet Plânla
ma Teşkilâtının üzerine hiçbir teşkilât yoktur, 
Hükümet dâhil, çünkü Hükümet içindeki bü
yük bakanlıkların büyük çoğunluğunun kud
retlerini ve yetkilerini sinesinde toplamış ba
kanlıktır. Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakan
lığının, Gümrük ve Tekel Bakanlığının, Hari
ciye Bakanlığının ve yabancı sermaye ile ilgili 
bütün kuruluşların, ama her şeyin verginin, 
gümrükten muafiyetin, vergi indiriminin ve 
ulufe dağıtıma tekniklerini hepsini hepsini si
nesinde toplamıştır, öylesine güçlü bir hale 
gelmiştir ki, bir gün plânlama, plânlamayı teş
kil etmek için plân yapacaktır. Tekrar kurmak 
için plân yapacaktır. Dağılmış olacaktır. Nasıl 
olmaz ki, nasıl böyle hale gelmez ki, nasıl böy
le demem ki, 1967 senesinde yine bu kürsüde 
aksine gayret sarf ettiğim bir kanun çıkardı
lar. Sanıyorum ki, dün akşam bizi emperatif 
plânlama taraftarı olmakla suçlıyan Sayın öz 
türk bizim böyle bir sözümüzü bulamıyacaklar-
dır. Biz hangi sistemin içinde yaşadığımızı bi
liyoruz. Bu sistemin neden doğru veya eğri ol
duğunu da tâyin ve takdire yetecek temyiz 
kudretine sahibiz. Biz her hangi bir maksatla 
O. H. P. sinin ortanın solu politikasını, bir gös
teriş maksadiyle ve bir başkanlık kazanmak 
kasdiyle değil, Türk gerçeklerine ve ihtiyaçla
rına en uygun ekonomi politikası ve sosyal po
litikayı kapsadığı için taraitarız. Bir demokra
tik devrimin en güzel aracı olduğu için ondan 
yanayız. 

Binaenaleyh plânın bu memlekette empera
tif olmaması gerektiğine sadece bilmem ne iz-
me, bilmem ne izme duygusal olarak karşı 
olduğumuzdan değil, ama gerçekçi olmak zo
runluluğu ile plânın emperatif olmadığı, bil
hassa özel sektör için emperatif olmadığına 
kaaniiz ve onun için Birinci Beş Yıllık Plânı 
yapmış bir parti olarak orada emperatif plân 
yerine ne biçim bir plân yapmış olduğumuz 
belli olmuştur. Ama kendileri maalesef pek li
beral, pek emredici olmıyan, pek gevşek ve 
laçka bir plân tekniğine ve taktiğine sahibol-
makla övünen A. P. si iktidarı burdan geçir
diği 939 sayılı Kanunla Emperatif Plânı bile 
gölgede bırakacak bir merkezi plân, bir oto
riter plân anlayışı içinde okluğunu ispat etti 
ve vesikasını verdi. Türkiye'nip. iç ve chs bil 
tün kamu kaynaklarının Plânlama Teskiilb. 

30 . 1 . 1969 O : 1 

denilen sadece Devletin yönetiminde ekono
mik müşavir rolünü oynaması gereken bir teş
kilâtın emrine vererek o teşkilâtta dilediğini 
dilediğine dilediği kadar bahşederek, ihsan ede
rek Türk kamu kaynaklarını, iç ve dış kamu 
kaynaklarını böylesine bir emperatif, böyle
sine bir merkezi, böylesine bir otoriter plânla 
harcama tekniğine ulaştılar. Eğer günün birin
de bu memlekette ilmî veya kazai, yani huku
ki bir münakaşa sonunda hangi plân empera • 
tiftir, hangi plân merkezidir, hangi plân mo
dern tekniğe aykırıdır diye bir münakaşa açı
lırsa kanım o ki kötüledikleri o tipte plânı ken
dilerinin yaptığı anlaşılacaktır. 

939 sayılı Kanunun bir tek yerde esi var. 
Kostank?,'da. Kostarika Cumhuriyeti Âliyesin
de tıpkı buna benzer bir kanun ve plân yöne
tiliyor. Tıpkı oradada böyle çok kudretli bir 
plîncı baş olarak herkese ulufeyi dağıtıyor. 
Bu plânın güya özel sektörü sürükleyici sek
tör, sanayide tabiî önde giden sektör, daha 
doğrusu özel sektör de sanayii götürücü sek
tör yapmak heves ve hülyası vardır. Nasıl şey
dir anlamam.. Biz özel sektörün ne olduğunu 
hep biliriz. Hepiniz bilirsiniz. Ama ben hiç
bir yerde tıpkı carnekân içinde yetiştirilen ne
batlar gibi, ser nebatları gibi bir ekonomik 
sektör yaratıldığına hiçbir kitabda raslama-
clmı. Yaratılmak isteniyor bizde, ilk tecrü
besi yapılıyor. Âdeta bu hani suni hayat tecrü
besi gibi bir şey. Belki güzeldir belki o kadar 
büyük çuhalarımız vardır. Biz sektör carnekân 
ilerisinde yaratırız, ışığını, havasını, ayarla
rız o camekânm ve öylece orada bir sanayi sı-
";.n yaratmış oluruz. Bunu çok arzu ederim 
doğrusu, niye mi? Önce verilen bu kaynakla
rın, ic ve dış kaynakların heba olmaması için. 
Saniyen böyle bir sektör elimize doğarsa o 
takdirde bu sektör aracılığı ile ekonomik ge
lişmemizde elbetteki bir faydalık sağlamak im
kânı hâsıl olacaktır. Ama diyelim ki gelin gö
rün ki siz kendi evinizin avlusunda veya bah
çesinde bir ser içinde bir nazenin çiçek yetiş
tirmeye kalktığınız zaman, onun içte ve dışta 
üstesinden gelemiyeceğiniz koparıcıları var
dır, yok edicileri vardır, içte tutucu işler koa
lisyonu tutucu güçler koalisyonu, biraz evvel 
sulattığım zümrelerden teşekkül etmiş bir koa-
bsyon, yani gelir dağılımında en büyük payı 
alan ve böylece statükonun muhafazasına cı-
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karları açısından mecbur olan ve hiçte kınan
maması lâzımgelen ve bu düzenin en mutlu ki
şileri, bir kere önce bunlar o serdeki nazenin 
çiçeği bunlar koparırlar. Yine bir de dışta eğer 
Allah nasibederse burada son konuşmamda 
onu eleştireceğim, bir de dıştaki ekonomik güç
ler ; çok milletli, çok kudretli dev korperasyon-
lar, omlar da çok taze ot yemeye adeta iştahlı
dırlar. Bırakmazlar ki o serdeki o nebatçağız 
büyüsün. Çaresini bulurlar, bir delikten gi
rerler, muhakkak onun boynunu bükmenin ça 
resini bulurlar. Dünyada hep tecrübesi yapıl
mış bulmuşlar. O ser nebatı buynu bükük yere 
düşmüş. Şimdi hakikaten biz de bakıyoruz ki 
Türkiye'de bir sanayi geliştirilmesi hamlesine 
girdiği söylenen A. P. si İktidarı serde bir 
sanayi geliştirmekte, camekân sanayii yetiştir
mektedir. Neden? Türkiye'de iddia ediyorum, 
en köklü sanayi sektörümüz, sanayi dalımız 
tekstilde dahi yabancı ekonomik hâkimiyet şa
şılacak ölçülere varmıştır. Bunun yanında ye
niden kurulmakta olan veya birkaç sene evvel 
kurulmuş olan bir sanayi türü vardır ki ta
nımlarsak muayyen gelir gruplarının ihtiyaç
ların1. karşılıyacak tüketim eşyasından başka 
hiçbir şey yapmıyan sanayidir. Bunu iç ve dış 
ekonomi güçler besler, çünkü hakikaten hem 
kendi ihtiyaçlarını böylece karşılamış olur, o 
kudretli güçler, hem de içerde bir talep zengin
liği, nispî bir talep zenginliği yaratmak ister
ler. Dış güçler de buna taraftardır. Çünkü bir 
miktar talep gücü olan bir ekonomiyi az geliş
miş bir, memleket ekonomisini arzularlar. Ma-
kinalarmı, üretim araçlarını, hele hele ham
madde altında mamullerini bu memlekete so
kuşturmak için bayılırlar böyle bir sanayie. 
Bu memlekette bir sanayi gelişmektedir, adına 
montaj sanayii demiyorum montajcı bir sana
yi, vidacı bir sanayii, paketlemeci bir sanayi 
gelişmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan iki dakikanın 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım bana beş 
dakikacık lütfedin.. 

BAŞKAN — iki dakikanız var.. 
O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Peki efendim, Bu sanayii 
kalkınmak şöyle dursun bizi geriletmektedir. 
Bu sanayi yüzünden Türkiye'de kazanılan bü

tün ihracat döviz gelirleri dış ekonomilerin ya-
rattalüarı makûlleri ithal yoluna gitmektedir. 
Aldığımız paraları dahi verdiğimiz takdirde 
o sanayinin yan maddelerini karşılamamamız 
mümkün olmamaktadır. Böyle bir sanayi tü
ründe bu memleket çok çekecektir. Pahalı 
bir sanayi, zayıf bir sanayi. Aynı zamanda baş
ka ülkelerin komisyoncusu durumunda bulu
nan bir zümrenin yürüttüğü sanayi. Böyle bir 
sanayiden çok çekecektir memleket ve Türki
ye'de bizce özel sanayi yoktur demek, doğru
dur, ama özü al. sanayi vardır. Bu itibarla bu
nu burada bırakacağım vaktim azaldı yoksa 
daha çok şeyler söylemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bütçesine baktığınız zaman çok 
değerli arkadaşım, Mehmet Pırıltı 'nm dedik
lerine ilâve edecek şeyler çok az ama, bilirmi-
siniz Devlet Plânlama Teşkilâtı 480 kişiye çık
mıştır, aslı 48 kişidir. Bilirmisiniz Devlet Plân
lama Teşkilâtı 45 milyonluk araştırma para
sı almıştır devletten, nerede, nasıl bir araştır
ma yaptırdığını kimse bilmez. Birtakım gece
kondu misali araştırmacılar belirmiştir piya
sada, bir milyon, iki milyon vererek - afeder-
siniz, hiçbir işe yaramıyan sosyolojik, ekono
mik vesaire tetkikler yaptırılmaktadır - Kor
karım ki bunlar bu memleketin çok kıymetli 
kaynaklarının dolaysız olarak Plânlama eliyle 
heder edilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teş
kilâtında bir başka durum vardır, bu memle
ketin Anayasasında devlet görevlerinin me
murlar vasıtasiyle ifası şart koşulmuşken plân
la teşkilâtının başlan, mühimce adamları, hele 
o adamlara bağlı olan insanlar hep mukavele
li çakşırlar. Kadro ile çalışmazlar. Sayın 
Turgut Özal Plânlama Müsteşarımız o öyle 
çalışır ve yedibin liralık bir mukavelesi var
dır. Turgut Özal'ın eline ayda brüt olarak 16 
bin lira para geçer bu memlekette. Öyle diyo
rum, çünkü Petkim İdare Meclisi Reisi olduğunu 
söylediler, öğrendim inşallah değildir. Çünkü 
paraya acıyorum, ona değil. Ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtı içinde ihracatı teşvik fonları bü
rosu, koordinasyon bürosu gibi komisyonlar
dan da bir nevi tazminatlar alarak bu miktar 
paraya kadar para aldığı söylenir... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan cümlenizi ta
mamlayın... 
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C. H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜN-

DO&AN (Devamla) — Beş dakika... 
BAŞKAN — Beş dakika değil cümlenizi ta

mamlayıncaya kadar... 
O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-

DOdAN (Devamla) — Peki efendim, cümlemi 
bitirinceye kadar devam edeceğim Sayın Baş
kanım. 

Bir de çok ilginç bulduğum bir hususu öğren
mek istiyorum. Bakıyorum ki Pakistan Devleti 
tıpkı Türkiye gibi bir demiryoluna sahip. Tür
kiye Devlet Demir Yolları, Pakistan Devlet De
miryolları var. Pakistan Devlet Demiryolları 
Türkiye Devlet Demiryollarından vagon ister, 
ısmarlar, Pakistan Devlet Demiryollarının va
gonlarını hazırlar bizim Devlet Demiryolları-
mız, bütün muamelât Devlet Plânlama Teşkilâ
tı vasıtasiyle yürütülür, Maliye, Ticaret Bakan
lığı filân hiç elde yoktur, tam işler teslime gel
diği sırada Pakistan Plânlama Teşkilâtının ba
şında bulunan zatın kardeşi % 5 komüsyonla 
bu vagonların Pakistan'da teslimini temin ede
cek aracılık teklifi ile Türk Hükümetinin kar
şısına çıkar, Türk Hükümetinden istediği para 
çok mühimdir, önemsiz, fakat iki milyon Türk 
lirasının Türkiye'de ödenmesi şart koşulur. Bu 
aracıya, bu komüsyoncuya. Calibi dikkattir. 
Niye adam acaba Pakistan parası ile Türk 
parası alır kolay kolay anlamak mümkün de
ğildir Kimbilir nedendir? Belki Türk parası 
üzerinde Büyük Atatürk'ün resmini bolca gör
mekten başka bir hususi düşüncesi yoktur. Tah
min ederim ama bu hareketin üzerine Maliye 
Bakanlığı bir insan göndererek ne oluyor bu 
memleketin bu ticareti vagonları ve saire diye... 
Bir zamanlar bir vagon meselesi vardı Türkiye'
de. Yine bir vagon meselesi mi çıkıyor diye 
Maliye Bakanlığı uzmanı gider, araştırır İd ha
kikaten bu facia cereyan ediyor. Şimdi bu va
gon meselesi duraksama halindedir deniyor., 
mümkündür, öyledir zaten. 

Değerli arkadaşlarım, çok kısa zaman için
de plânlama gibi bizi hakikaten günün birin
de tamamen ekonomik bağımlılık içine düşü
recek bir kalkınma süresi içine sokmuş, gele
neksel yapıyı kırmak yerine devam ettirip az
dırmak anlamında bir tutumu izliyen, devletin 
iç ve dış kamu kaynaklarını rasgele ser sa
nayiine, montajcı ve paketlemeci sanayie has-
rütahsis eden ve hiçbir ülkede görülmiyen bir 

I yetki kanunu ile bu memlekette icrai, af bu
yursunlar, saltanat eden Plânlama Teşkilâtına 
saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Adına 
Sayın Gümüşoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA O. ZE
Kİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; D.P.T. nm 1969 bütçesi 
üzerinde A.P. Grupu adına görüşmek üzere hu
zurunuzda bulunmaktayım. 

Bu bütçe vesilesiyle diğer grupların vâki 
olan beyanlarına zaruret hissettiğimiz ölçüde ce
vaplarımızı şahsi polemiklere girmeden, muh
telif konulardaki farklı kanaat ve düşünceleri
mizi ortaya koymak suretiyle arza çalışacağım, 

Anayasamız, Devlete birtakım sosyal vazife
ler ve mükellefiyetler tahmil eylemiştir. Bun
ların en önemlisi, kalkınma plânlarını yapmak 
ve bunları uygulamak suretiyle iktisadi ve sos
yal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık şeref ve haysiyetine yaraşır bir 
yaşama seviyesine ulaştırılmasını istemiş olma
sıdır. 

Anayasamızın bu hükmünü yerine getirmek
te D.P.T. na büyük ve ağır vazifeler tevdi edil
miştir. 

Bu itibarla mâruzâtım, Meclislerin müşterek 
malı olan plân üzerinde değil, D.P.T. na tevdi 
edilen hizmetlere ve bunların neticelerine taal
lûk edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi D.P.T. bir taraftan 5 yıllık 

kalkınma plânlarını hazırlarken diğer taraftan 
da bu kalkınma plânlarını senelik dilimler ha
linde uygulama alanına aktarabilmek için prog
ramlar vücuda getirmektedir. 

Bu meyanda, ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımdan plâna uygun hedeflere ulaşılabilmesi 
ve gerekli tedbirlerin alınması için sosyal, eko
nomik ve malî konularda araştırmalar yapmak
ta ve gerek kalkınma plânının ve ger'ekse prog
ramlarının hazırlanmasında bu araştırma neti
celerinden ve özel ihtisas komisyonlarından fay
dalanmaktadır. 

Yıllık programların uygulanması Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca izlenmekte, yatırımların 
aksamaması bakımından gerekli tedbirler zama-

I nında alınarak, kamu sektörü ve özel sektörün 
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program hedeflerine ulaşabilmesi ve hattâ bu 
hedefleri geçmesi için gayret sarf edilmektedir. 

Memleket ekonomisinin tümünü ilgilendiren 
kalkınma plânlarının başarıya ulaşabilmesi için 
kamu sektörü ile özel sektörün yanyana ve elele 
çalışmasının lüzumu aşikârdır. Aslında bu Ana
yasanın bir emridir.. 

Kamu sektörünün yatırımları % 100 ün üs
tünde bir başarıya ulaşsa bile, eğer özel sektör 
plân hedeflerine uygun ve yeterli yatırım yap-
mamışsa elbette plân hedeflerine başarılı bir şe
kilde ulaşılması söz konusu olamıyacaktır. 

Şu halde özel sektörün plân hedeflerine yö
neltilmesi ve başarıya ulaşması büyük önem arz 
etmektedir. Ancak, özel sektörü, belli sahalara, 
belli nitelikte yatırım yapmaya veya arzu ettiği 
sahalara yatırım yapmamaya zorlamak bizim 
anladığımız demokratik düzen fikri ile bağdaş
mamaktadır. 

O halde plân hedeflerine uygun yatırım yap
mayı özel sektör için daha cazip hale getirmek 
lâzımdır. Bunun için de, özel sektörü bâzı teş
vik tedbirleri ila plânın öngördüğü sahalara ve 
memleket ekonomisi için yararlı olacak mahi
yette yatırımlara yöneltmek bir zaruret haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere 
nazaran mevcut farkı kapatarak, süratle kalkı-
nabilmek için buna benzer tedbirler alınmak
tadır. Bu tedbirlerin alınmasını biz de olumlu 
karşılamaktayız. Hattâ plâna uygun olmıyan 
yatırımların yapılmasını ve böylece memleket 
ekonomisi bakımından bâzı dar boğazların mey
dana gelmesini önlemek için bu çeşit yatırımları 
önleyici tedbirlerin de getirilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Hükümetin elinde geniş yetkiler vardır, özel 
sektörün plân hedeflerine uygun olmıyan yatı
rım temayüllerinin ağır vergi mükellefiyetleri ve 
sair iktisadi enstrümanlar önlemek direkt ola
rak değil endirekt olarak önlemek mümkündür. 

Aslında birtakım yatırımlara teşvik tedbir
lerinin getirilmiş olması ve plân hedeflerine uy-
mıyan yatırımlardan bunların esirgenmiş ol
ması şekli de böylesine bir tedbir olarak müta
lâa etmekteyiz. Meselâ özel sektörün gayrimen
kul sahasına koyduğu potansiyelin hacmi çok 
büyüktür Türkiye'de. Mevcut paraların taş top

rak haline getirilerek, toprağa gömülmesinde, 
hedefleri aşan verimsiz birtakım yatırım tema
yüllerini vergi tedbirleri ile bir ölçüde önlemek 
ele mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 933 sayılı Kanunim 
kabulünden önce çeşitli dağınık bir şekilde yer 
alan bâzı teşvik tedbirleri vardır. Ancak bun
ların uygulaması ekonominin tümü içinde bekle
nen müessiriyeti gösterememiş, plânın öngördü
ğü hedeflere varmada beklenen fayda yerine ge
tirilememiştir. 

Zira bunlar çok defa bir organ mahiyetinde 
olmıyan ve geçici sürelerde faaliyetlerde bulu
nan komisyonlar marifetiyle yürütülmekte ol
duğundan, müteşebbislerin geliştirdikleri proje
ler için müracaat edecekleri teşvik tedbirleri do-
layısiyle çeşitli ve değişik kamu idarelerine baş
vurmak mecburiyeti vardır. 

Bu hal, iş sahiplerine munzam külfetler yük
lediği, aşırı zaman kaybına ve işlerin sürünce
mede kalmasına sebebolduğu gibi aynı projenin 
değişik mercilerde farklı muamelelere tabi tu
tulduğu ve bu şekilde birçok aksaklıklar mey
dana çıktığı bir vakıa idi. 

işte bu mahzurları dolayısiyle cazibesini kay
beden ve özenilir olmaktan çıkan bu teşvik ted
birlerinin plânın kendilerinden beklediği mües
siriyeti kazanabilmesi ve ekonomide yön verici 
tesirlerini gösterebilmesi kalkınma plânı ve yıl
lık programlarla sıkı ilişkisi olacak şekilde uy
gulanmalarını sağlryacak bir mekanizmaya ka
vuşturulması zarureti aşikârdır. 

Nitekim, 933 sayılı Kanunun bu espri içinde 
tedvin edilmiştir. Evvelce uygulanmakta olan 
teşvik tedbirlerine bu kanunla getirilen yeni 
teşvik tedbirlerinin bir kısmının uygulanması. 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Yatırımları 
ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosuna tev
di edilmişken daha sonra, bu kanunla getirilen 
diğer teşvik tedbirleriyle birlikte yabancı ser
maye tatbikatı da Devlet Plânlama Teşkilâtına 
tevdi edilmiştir. 

Böylece, çeşitli teşvik tedbirlerinin uygulan
masında bir koordinasyon sağlandığı gibi yatı
rımcı ve ihracatçılar da çeşitli mercilere baş
vurmak külfetinden kurtarılmış bulunmaktadır 

Muhterem arkadaşlar, uygulanmakta olan 
teşvik tedbirlerini burada tadâdetmeye ve bu 
şekilde vaktinizi almaya lüzum görmemekte-
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yim, ancak mevzuun önemini belirtmek ioin çok 
dar ve kısa da olsa birtakım mukayesede fayda 
mütalâa etmekteyim. 

933 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce 261 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan ka
rarnamelerle, 4 senede 99 aded mamul için katî 
vergi iade nisbeti tesbit edildiği halde 933 sa
yılı bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki 
15 aylık süre içinde 78 aded yeni mamul için 
katî vergi iade nisbeti tesbit edilmiştir. 

Yatırım indirimine gelince, 202 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1963 senesi basından bu 
büronun kurulduğu 15 Eylül 1967 tarihine ka
dar gecen süre içinde cem'an 285 aded müra-
caaJtm incelenmesi sonuçlandırılmıştır. Sonuçla
nan müracaatlardan 189 adedine yatırım indi
rimi belgesi verilmiş ve 96 sı reddedilmiştir. 
Halbuki bu büronun kurulduğu tarihten 1968 
yılı Kasım ayı sonuna kadar yapılan 259 mü
racaattan 222 si neticelendirilmiş ve 169 adedine 
yatırım indirimi belgesi verilmiştir. 

Gümrük verdilerinin tabsitlendirilmesi işle
minde ise, 25.5.1964 te yürürlüce girmiş bulunan 
474 sayılı Kanunun getirdiği taksitlendirme iş
leminin Gümrük ve Tekel Bakanlığı yönetimin
deki devre içinde CÎF deleri 405 milyon lira 
olan yatırım mallarına ait 334,5 milyon liralık 
Gümrük Vergi ve resimleri taksitlendirildiği 
halde bu büronun kurulmasından sonra 3,5 ay
lık devre içinde 211.7 milyon Tl. CİF değerinde 
yatırım mallarına ait 123,5 milyon TL İlk Güm
rük Vergi ve resimleri taksitlendirilmistir. 

Gümrük tarife pozisyonu indiriminde, güm
rüklerde tam ve kısmî muafiyetlerde buna ben
ler misaller çoktur. 

Teşvik fon1 arma srelince; daha evvel tesis 
edilen birtakım fonlardan umulan gaye elde edi
lememiş olduğundan, konu yeniden ela alınmış 
ve 933 sayılı Kanunun birinci maddesi gerekince 
geliştirme ve teşvik fonları tesis edilmiştir. Böy
lece kalkınma plânı hedeflerine daha uygun 
yatırımların kısa ve uzun vadeli kredi ihtiyaç
ları karşılanmıştır. 

Bu tatbikat 1968 yılı bütçesinde geliştirme 
ve teşvik fonu olarak 347 milyon liralık ödenek 
ayrılmasiyle başlanmıştır. Fonların kullanılış 
esasları ile ve bu transferlerin hangi kuruluşlar 
tarafından yanılacağı 1968 nrogram kararname
sinde tesbit edildiği görülmektedir. 

1969 yılı program dönemi için 600 milyon li
ralık geliştirme ve teşvik fonu tesis edilmiş ise 
de Maliye Bakanlığının 1969 yılı bütçesine ko
nan bu ödenek Karma Bütçe Plân Komisyonun
da bütçenin denkliğini sağlamak maksadiyle 75 
milyonu kaldırılarak 525 milyon liraya indiril
miş bulunmaktadır. 

525 milyon liralık geliştirme ve teşvik fonu 
tesisinin 2 nci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, 
erişilmesi gereken ve memleket ekonomisi bakı
cından hayati önem taşıyan hedeflere bütçe im
kânlarını zorlamadan ulaşmak gayesini hedef 
gütmektedir. 

Böylece, plân hedeflerine ulaşmak için yapıl
ması gerekli yatırımların önemli bir kısmının 
yıllık dilimler halinde programlara alınmadan, 
özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi imkânı da 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; Yukarda arz ettiğim gibi 
6224 sayılı Kanuna göre yürürlükte olan Ya
bancı Sermaye Kanunu tatbikatı, 933 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesiyle Devlet Plânlama Teş
kilâtına intikal eylemiştir. 

özel yabancı sermaye, dış âlemde ülkemize 
bir kavnak transferi olduğu kadar, sahibolduğu 
teknolojik imkânlar, organizasyon ve teşebbüs 
<rücü ile Türk ekonomisinin, kapalı ekonomiden 
myasa ekonomisine geçişte kullanılması zaruri 
ve faydalı bir vasıta olarak telâkki etmekteyiz. 

Yabancı sermayeli teşebbüslerin ileri teknik 
b .̂lgi, üstün tecrübe ve geniş bir organizasyonu 
getiren ve sermaye yetersizliği sebebiyle Türk 
özel tesebbüsünce kısa süre içinde ele almamı-
v«vn konularda faaliyet göstermesine ve daha 
cok yatırım malı üreten temel ve stratejik sa
nayi dallarına ve bunların yan sanayiine sadece 
ihraca yönelmiş olmak kaydiyle ve şartiyle mü
saade edilmektedir. 

Bu konuda başka türlü iddialara hak ve
ren bir tatbikata Adalet Partisi iktidarı dö
nemi içinde rastlanamaz, rastlanamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi de bir ölçü içinde, 1968 yılında Dev

let Plânlama Teşkilâtınca yapılan bâzı çalış
malardan bahsetmek istiyorum. Zira, bu çalış
maları Türk ekonomisine ve dış ticaretine olan 
etkileri bakımından üzerinde durmaya değer 
görmekteyiz. 
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Yabancı turistin memleketimizde satmaldı-
ğı mal ve hizmetlerin içinde bir vergi yükünün 
bulunduğu aşikârdır. 

Bu sebeple dış turizm hareketlerimizin ge
liştirilmesi ve turizmi gelirlerimizin resmî kay
naklardan gelmesini sağlamak maksadiyle bir 
kararname neşredilerek vergi iadesi sistemi ge
tirilmiştir. 

Bu kararname tatbikatiyle turist dövizi 
gelirlerinde artış sağlanmıştır. 

Keza bir kararname ile her türlü ihracat 
kredileriyle ilgili olarak banka ve sigorta şir
ketlerinin aldıkları paralar Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisinden, ihracat kredileri ve 
ihracatla ilgili işlemler, Damga Vergisi ve di
ğer resim ve harçlardan istisna edilmiştir. Böy
lece ihracat kredilerinin maliyetinde % 2 nis-
betinde bir ucuzlama sağlanmıştır. 

Bu arada, serbest döviz karşılığında yapıla
cak ihracatın finansmanında, selektif kredi 
fonundan faydalanmak suretiyle % 3 nisbe-
tinde de bir ucuzluğun sağlandığına da bu 
arada işaret etmek isteriz. 

Ayrıca, imalâtçı ihracatçılara, lüzumlu ham
madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi 
ithali için proje esaslarına göre transfer ön
celiğini haiz döviz tahsisi imkânları getiril
miştir. 

Bütün bu tedbirleri ve sağlanan imkânları, 
ihracatımızı geliştirici ve döviz gelirlerimizi 
artırıcı olumlu gelişmeler olarak kaydetmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 yılı progra
mına gelince; 

1969 yılı için ikinci Beş Yıllık Plâna uy
gun olarak gayrisâfi millî hâsıladaki gelişme 
hızı % 7 olarak alınmıştır. Bu gelişme hızına 
göre 1969 yılında gayrisâfi millî hâsılanın cari 
fiyatlarla 111,8 milyar liraya ulaşması hedef 
alınmıştır. 

Fert başına isabet eden gelir ve tüketim 
bakımından; 

Nüfus artış hızı % 2,6 ve gelişme hızı % 7 
olarak alınmış olup dolayısiyle fert başına gay

risâfi millî hâsılada % 4,4 oranında bir gelişme ön
görülmüştür. Fert başına özel tüketimdeki ar
tışın ise, % 2,5 bir artış göstererek 2 143 Tl. sı
na ulaşması hedef alınmıştır; 200 dolar civa
rında. 

30 . 1 . 1969 O : 1 

Yatırımlar bakımından; 
Toplam yatırımlar 24,7 milyar liraya ulaşa

cak bu miktarın 22,5 milyarı sabit sermaye ya
tırımlarına gidecektir. Sabit sermaye yatırım
larının gayrisâfi millî hâsılaya oranı % 20,1 
olup plânın 1969 yılı için öngördüğü yatırım 
oranına eşit bulunmaktadır. 

1968 yılı gerçekleşme tahminlerine göre 
program yılında sabit yatırımlar % 14,8 nisbe-
tinde bir gelişme göstereceği tahmin edilecek
tir. 

Tasarruflarda ise; toplam yatırımların 
% 91,6 sı iç tasarruflarla karşılanacak olup, 
yurt içi tasarruf tutarı, 22,7 milyar liraya ula
şacaktır. Bu miktar plânın 1969 yılı için ön
gördüğünden bir nisbet içerisinde daha fazla 
yüksektir. 

1969 yılı programının belli hususiyetlerin
den biri iç tasarrufların toplam yatırımına 
olan nisbetinin yüksek tesbit edilerek, ekono
minin dış kaynaklara bağlılığının azaltılması
dır. 1968 yılı yurt içi tasarruflarının gayrisâfi 
millî hâsılaya oranının % 19,5 olarak gerçek
leşeceği tahmin edilmekte olup, program yılın
da bu oran % 20,3 e yükselecektir. Dış tasar
ruflar % 1,7 olarak tesbit edilmiştir ki bu plâ
nın 1972 yılı için öngördüğü hedeftir. 

Programın temel hedefleri ise; 
Ekonominin dış yardımlara bağlılığının 

azaltılması, millî sanayiin rekabet gücünün ar
tırılması ve kaynaklarının en müessir şekilde 
kurulması, ekonomik politikada bütünlük, tu-
tarlık ve açıklığın getirilmesi, sosyal adaleti 
sağlayıcı tedbirlerin ve politikanın takibedil-
mesi; özel sektörün ihracata dönük yatırım 
yapmasına yöneltilmesi ve bu maksatla teşvik 
edilmesi şeklinde özetlenmektedir. 

Takibedilecek teşvik tedbirleri ise; 
Sanayileşmede özel sektör yatırım ve üre

tim payının artırılması, sanayiin milletlerarası 
rekabet gücünü haiz veya buna ulaşabilecek 
güçte kurulmasının temin edilmesi, döviz ge
lirlerini artırıcı ve döviz harcamalarını azaltıcı 
kuruluşlara öncelik verilmesi, tarımda modern
leşmenin sağlanması, tarım ürünlerinin gereği 
gibi değerlendirilmesi, istihdamın artırılması, 
gelirin, üretime katılanlar arasında adaletle da
ğılımının sağlanması şeklinde tesbit edilmiş
tir. 

284 — 
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Teşvik tedbirlerinin uygulanmasında; 
Gübre, kâğıt, petrokimya, bakır, tersane, 

gemi inşaatı, motor - traktör, aktarma organ
ları, temel kimya, temel enerji projelerine ağır
lık verileceği anlaşılmıştır. 

1969 yılının temel projelerine gelince; 
Bunları yegâneye yegân saymak suretiyle 

vaktinizi almak istemem ancak bütün bu faa
liyetlerin ağırlık noktasının ihracatın gelişti
rilmesine ve döviz gelirlerimizin artırılmasına 
yönelmiş bulunduğunu bilhassa belirtmek iste
rim. 

Bütün bu tedbirlerin tatbikatı, sonunda 1969 
yılı için 575 milyon dolar olarak programlanan 
ihracaatm dün akşam Sayın Devlet Bakanının 
ifade ettiği gibi 600 milyon dolar olarak ger
çekleşmesi beklenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Teş
kilâtının 1969 yılı bütçe teklifinin, İkinci Beş 
Yıllık Plân ilkelerine, 1969 yılı program hedef
lerine uygun, samimî ve tasarrufa riayetkar bir 
davranış içinde hazırlandığını arz ederken, 
bu teşkilât hakkında bâzı teklif ve temennile
rimizi de vaktin müsaadesi nisbetinde ortaya 
koymıya çalışacağım: 

A. P. sinin dengeli kalkınma düzeninden, 
beklediği bir sonuç da sosyal adaleti sağla
maktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının millî hâsıla
dan doğan gelirlerin, gerek bölgeler, gerek
se iktisadi sektörler itibari ile daha dengeli bir 
tarzda dağılmasını temine gayret sarf etmesin
de zaruret görmekteyiz. 

Gayrisâfi millî hâsıladaki gelişmelerin da
ha yakından ve daha süratle takibedilmesi için 
Devlet istatistik Enstitüsü ile D.P.T arasın
da daha sağlam bir işbirliğinin sağlanması lâ
zımdır. 

Millî hâsıla, gelir ve gider tahminleri, eko
nominin bünyesini, sektörlerarası ilişkileri, ge
lir, tasarruf ve yatırım seviyesini, gerek dina
mik ve gerekse statik yönlerden etraflı bir 
şekilde, tesbit ve takibe çalışan bir sosyal mu
hasebe sistemi olup, millî ekonominin tahlil ve 
sevM idaresi için modern metotlarla hesaplan
ması gereken sistematik bir iktisadi müşirler 
manzumesidir. 

Kalkınma plânı ve programlarının hesap 
projeksiyonlarında, en esaslı mesned olarak 

kullanılan bu göstergelerin, çok ciddî metot
larla hazırlanması gerekmektedir. 

Zira; D.P.T ma mevdu vazifelerin ve bü
tün iktisadi faaliyetlerin müspet neticelerini bu
na bağlı görmekteyiz. 

Gelişmiş memleketlere nazaran, daha düşük 
gelir seviyeli bir toplum olduğumuz aşikârdır. 
Mevcut farkı kapatmak, halkımızı ve gelecek 
nesilleri, daha müsait hayat şartlarına ulaş
tırmak için büyük gayretlere ihtiyaç var
dır. 

Ayrıca, hepimiz kalkınma meselesinin aynı 
zamanda bir yatırım meselesi olduğunu biliyo
ruz. Yatırımların gerçekleşmesi ise, millî ta
sarruf gücümüzün gelişine bağlıdır. KaldıM, 
bu güç plânlı dönemde alman çok ciddî ted
bir ve gayretlerle arzu ettiğimiz seviyeye ulaş
mak üzeredir. Ancak itiraf etmek gerekir ki 
çok ağır ve yavaş gelişmektedir. 

Bu itibarla, tasarruf gücümüzün, arttığı öl
çüde yatırım hacmini genişletmek ve bunları, 
gerek kamu sektörü kesiminde ve gerekse özel 
sektörde en verimli sahalara yöneltmek gerek
mektedir. 

Yani bir taraftan yatırımların hacım ve 
potansiyeleri artırmaya gayret sarf edilirken 
diğer taraftan bilhassa, Devlet kesiminde vâki 
olan israfı azaltmak suretiyle millî istihsalin 
prodüktivitesini artırmak zorundayız. 

Böyle bir tedbirin paramızın iç ve dış iti
barını iştira gücünü artıracağı ve ekonomimi
zin sihhatli bir bünyeye kavuşturacağına inan
maktayız. 

Devlet bütçelerinde her sene çoğalan cari 
harcamalar nisbetini, devamlı ve plânlı olarak 
yatırımlar nisbeti lehine yöneltmeyi uygun mü
talâa etmekteyiz. 

Bu vesile ile, halen memleketimizin yurt dı
şındaki teşkilâtını, personel sayısını, sağladık
ları. hizmet değerleri itibarı ile, çok fazla ve o 
nisbette verimsiz bulunduğumuzu belirtmek 
isteriz. Münhasıran dış finansmanlarla beslenen 
bu masrafların en kısa bir zamanda verimli 
yatırımlar haline çevrilmesini temenni etmekte
yiz. 

Zira, tediye muvazenemizi büyük ölçüde fe
rahlatacağı inancındayız. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetleri 
yeniden bir tetkike tabi tutularak, âmme ka-
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rakteri arz etmiyen çeşitlerinin, Devletini işti
rak edeceği halka dönük Anonim Şirketler ha
linde karma teşebbüslere devretmekte fayda 
mütalâa etmekteyiz. 

Ancak sermaye birikimi bakımından, yani 
halkın rağbetini artırmak bakımından bu kabîH 
Anonim Şirketlerin hisse senetlerine Hazine 
kefaletinin getirilmesini de zorunlu ve faydalı 
bulmaktayız. 

Bugün gerek âmme sektöründe ve gerek 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çok büyük de
ğerde sabit sermaye, makina ve teçhizat bulun
duğu ve bunların tam randımanla çalışamadığı, 
bakımsızlık, ve tetbirsizlik yüzünden çok kısa 
zamanda işe yaramaz hale geldiği acı bir ha
kikattir. 

Bir dairenin çok âcil makina ihtiyacı için 
âmme hizmetleri aksarken diğer bir dairede 
aynı makinanm boş ve lüzumsuz yere muhafa
za edildiği bir hakikattir. 

Bu itibarla, değerli milyonları aşan bu ka
bil tesis ve vasıtaların en kısa bir zamanda en
vanteri yapılarak; tek elden daha rasyonel 
bir şekilde kullanılması ve işletilmesi lüzumu
na inanmaktayız. Çünkü bu türlü bir hareketin 
millî yatırımlar için, çok daha verimli ve mü
essir bir güc ve kaynak yaratacağına ayrıca 
inanmaktayız. 

D.P.T. nin sosyal ve ekonomik bakımından 
istihdamı geliştirici ve plânlayıcı çok ciddî 
tedbir ve araştırmaları vardır. Fakat maalesef 
halen mevcut bir insangücünün bir envanteri 
yoktur. 

Bugün, çalışmakta olan millî istihsale gerek 
bedeni ve gerekse fikri ile iştirak eden, millî 
hâsıla ve değeri yaratan, milletin tamamını 
geçindiren, yaşatan insanların vasıf ve nite
likleri hakkında kesin bir bilgiye sahip deği
liz. 

Memleketin kalkınması, her şeyden evvel 
çalışan insangücünün, . kemiyet ve keyfiye
tine, tabi bulunan bir netice olduğu aşikârdır. 
Bu itibarla Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu 
hususun çok ciddî olarak ele alınmasını arzu 
etmekteyiz. 

Mâruzâtıma burada nihayet verirken, gele
cek nesiller için, bugün çok büyük fedakârlık
la çalışan aktif nüfusun hiç olmazsa, hastalığa 
ve ihtiyarlığa karşı sigorta edilmeleri için mev

cut hazırlıkların biran evvel ikmali ile tatbi
kata intikaline Devlet Plânlama Teşkilâtının 
müzahir ve yardımcı olmasını temenni eder, Yü
ce Senatoya Grupumun saygılarını arz ederim. 
(Alkışlar) 

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

Başkan, sayın senatörler, Plânlama Teşkilâtı, 
1950 - 1980 arası muhalefetin ve C. H. P. nin 
parti programlarında yer aldığı ve 10 yıl hay
kırmalara rağmen, bu haykırmalara kulak vermi-
ysıı plâna plâv diyen bir zihniyetin bir iktidarın 
Devlet kaynaklarını, ben iktidarım diye, gelişigü
zel siyasi ve politik maksatlarla kullanan bir 
d asinden sonra 27 Mayıs İhtilâlinin getirdiği 
İP81 Anayasasının en önemli müesseselerinden 
^irisidir, Ama görüyoruz ki, aradan çok geç
meden bu genç plânlama Sayın Demirel Hükü-
n.eti zamanında plân, siyasi baskıların altına 
girmiştir. 

Bugün Türkiye'de şöyle denilmektedir. 
Plân uygulaması demek, Demirel'in emirleri de
mektir, Bir misal vennek için bakınız plânla
ma ne eliyor; Türkiye'nin 3 000 veterinere ihti
yacı vardır. Ankara Üniversitesi her yıl an
cak 70 kadar mezun vermektedir. Bunun için
dir ki, Ankara Üniversitesi Elâzığ'da bir vete
riner fakültesi açılmasına karar vermiş bulun
maktadır. Bakınız, Plânlama ne diyor, Tür-
'dye'de henüz yerleşim merkezleri belli olma-
^ğmdan hn fakültenin açılması mümkün görii-
1 rmemî t'İT, 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sanki Elâ
zığ'da bir üniversite açılıyormuş, sanki Elâ
zığ'da büyük bir yerleşme mevzuu varmış gibi 
yılda ancak en çok 100 öğrenci kadar okutacak 
bir okul gibi olacak bir fakülte açılmak isteni
yor, binası belli olmuş, dekanı tâyin edilmiş, 
Millî Eğitim Bakanı tarafından tasdik edilmiş 
ve onaylanmış bir durum var. Buna rağmen 
Plânlama diyor ki, henüz yerleşim merkezle
ri belli değil. Bu, bir siyasi baskıdır. 

Şimdi Sayın Devlet Bakanına soruyoruz, 
bu bir siyasi baskı değildir de nedir? Her gün 
birçok illerde, şimdiye kadar gördüğümüz gi-
H. okullar, fakülteler açılmaktadır. Bunlar 
\nm yerleşim merkezleri Devlet Plânlamaca bel
li edilmiş midir? Türkiye'de yerlerim merkez
leri hakkında Plânlamanın veya imar ve iskân 
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Bakanlığının henüz bir plânlaması bile yok. 
Bu okullar, diğer yerlerde açılan okullar nasıl 
açılıyor da, Elâzığ'a sıra gelince henüz yerle
şim merkezleri belli değildir. 

Sayın Hükümetten ve Devlet Bakanından 
bu hususun açıklanmasını istirham ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Devlet Plânlama Teşkilâtının bi
zim kalkınma hamleleri içerisindeki önemli ye
rini belirtmek için fasla konuşmaya ihtiyaç yok. 
Bu kuruluş teşekkül ettiği andan itibaren geliş
mekte, kadrosu artmakta, hizmetleri çoğalmak
ta ve tetkik alanları da genişlemektedir. Ben 
bu kuruluşun vazifeleri hakkında fazla tefer
ruata gitmeden bir - iki noktada mâruzâtımı ta
mamlamak istiyorum. 

tirme ve teşvik fonundan bir kısmını tıpkı cari 
masraflar gibi azaltmak istemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, cari masraflarla bu 
geliştirme ve kalkındırma fonunun, teşvik fo
nunun aynı muameleye tabi tutulması Plân 
Teşkilâtının kuruluş maksadına ve plân fikri
ne aykırıdır. Bir bu bakımdan Plânlama Teş
kilâtının bu seneki bütçesinin yeniden komis
yona verilmesini istirham edeceğim, bir tak
rir takdim edeceğim. 

Bir de, Plânlama Teşkilâtı, ben, bölgecilik 
olsun diye değil, Türkiye'de geri kalmış böl
geler vardır, alt yapı bakımından, hizmetlerin 
gitmesi bakımından, enerji bakımından, millî 
gelirden isabet eden pay bakımından; yani, çe
şitli yönlerden geri kalmış bölgeler vardır. O 
bölgeler arasındaki dengeyi sağlamak için plân
da yeterli imkânlar verilmemiştir, getirilmemiş
tir. Bir de, Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi ge
lişmesini gönülden arzu ettiğim, kurulduğu 
günden itibaren iyi hizmetler yaptığına inandı
ğım bir teşkilâtın bütçesinin komisyona iadesi
ni gönlüm istemiyerek, ama bir zaruret karşı
sında ve arz ettiğim maksada vâsıl olmak için, 
yani hiç olmazsa bu teşvik fonundan, bu geliş
tirme fonundan kesilmeyi önlemek maksadiyle 
bu Plânlama Teşkilâtının bütçesinin Komisyo
na verilmesi veya iadesi için bir teklif takdim 
edeceğim. 

Bu arada Devlet Plânlama Teşkilâtından bir 
hususu daha rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de gıda sa
nayiinin ve yiyecek maddelerinin üretiminden 
tüketimine kadar perişan, dağınık, bir başı 
^o^luk içinde olduğu herkesin bildiği bir ger
dektir. Yetkiler dağılmıştır, bugünün şartla
rına göre birtakım tedbirler almak lâzım, ikti
sadi ve malî imkânları bir arada toplamak lâ
zım. Bunun için de derinliğine esaslı bir araş
tırma yapılması icabediyor. Bu araştırmayı ve 
"böyle bir dağınık hizmeti, dağınık konuyu bir 
esasa doğru kanalize etmeyi de kanaatimce an
cak Devlet Plânlama Teşkilâtı yapabilir. Dev
let Plânlama Teşkilâtı gerçi bunu ikinci Beş 
Yıllık Plânda gıda sanayii bakımından ele al
mış, hedefleri göstermiş, ilkeleri tesbit etmiş
tir, ama, konunun kendisi, bu ilkeleri, bu he
defleri gerçekleştirecek bir halde değildir, çok 
%ğılnnstır, çok perişan bir haldedir. Bunu 
bir merkezî organ, bir müşterek idareye kavuş-

Muhterem arkadaşlar, birisi, bizim Plânla
ma Teşkilâtı iki esasa dayanır. Yani, özel sek
tördeki tutumu başka, resmî sektördeki duru
mu ve tutumu da başkadır. Birisinde, resmî 
sektörde emredicidir; özel sektörde de yol gös
tericidir. Hattâ, bir bakıma özel sektörü de 
bâzı krediler ve saireler bakımından bunları, 
muayyen istikametlere kanalize eden bir teşki
lâttır. Bu itibarla bunun enparatif olup, en-
dikatif olduğu ve olmadığı yolunda çekingen 
davranmıya lüzum yok. Asıl maksat, genel 
kalkınmayı sağlamaktır. Bunun vasıtalarım 
iyi seçmek ve bunu maksada göre yöneltmek 
zannediyorum hedefe biran evvel varmayı sağ-
lıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, plân konusun
da bu sene biraz daha artan, geçen seneden de
vam eden bir geliştirme ve teşvik fonu vardır. 
Bu geliştirme ve teşvik fonu birtakım maksat
ları gerçekleştirmek hedefini gütmektedir. Ge
rek resmî sektörde, gerekse özel sektörle, res
mî sektörün müştereken teşebbüste birleşecek
leri konularda tedbir getiriyor, imkânlar ha
zırlıyor. 

Bütçe ve Plân Komisyonumuz bu yılM büt
çede bir tasarruf düşünmüştür. Aşağı - yuka
rı yüzde 5 nishetinde plase edilecek olan bu ta
sarrufu karşılamak için cari masraflarda, Dev
let giderlerinin bir kısmında indirimler yapmış
tır. Tahmin ettikleri tasarruf miktarına ulaşa
madıkları için bu kalkınma fonunu, ya,ni geliş-
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turmak lüzumuna inanıyorum. Geçen yıl da 
bu konuda bir proje hazırlamıştım, bir nüsha
sını da Devlet Plânlama Teşkilâtına sunmuş
tum, bir nüslhası da Hükümete verilmişti. Bu 
sene de yine bir Meclis araştırması konusu ha
linde bunu Yüksek Heyetinize getirmiştim. 

Arkadaşlar, hülâsa ediyorum, sonundan 
başlıyayım, yiyecek maddelerinin bugünkü pe
rişan ve dağınık halinden kurtarılması için 
Plânlama Teşkilâtının bu konuyu enine boyuna 
yeniden esaslı bir surette tesbit etmesinde fay
da görüyorum. 

ikincisi, Devlet Plânlama Teşkilâtının bu 
verimli hamleleri gerçekleştirmek için bu sene-
ki bütçeye de teklif ettiği 600 milyon liralık 
geliştirme ve teşvik fonunun ki, bir kısmı sa
nayie, az bir kısmı da tarım sektörüne gidecek
tir, zannediyorum 500 milyonu sanayii bölümü
ne, 100 milyon kadarı da tarımsal sektöre gide
cek. Bundan bir kısıntı yapılmasının arz et
tiğim sebeplerle doğru olmadığı inancındayım. 
Bu bir cari masraf değil, bu, ne bileyim, olsa 
da olur, olmasada olur masrafı değildir. Bu, 
kalkınmayı pompalıyacak hızlandıracak yeni 
bir kapı, yeni bir imkândır. Bu kapı ve im
kânı daha başlangıçta sırf tasarruf mülâhaza-
siyle, yani cari masraflarla aynı tutularak kı
sıtlamak doğru değildir. 

Bir başka nokta da, Plânlama Teşkilâtı bu 
konulan ele alırken, isterse gittikçe rakamlar 
artsa da, dertler, dâvalar yerinde bulunduğuna 
göre az gelişmiş bölgeler, az gelişmiş bölgeler 
deyince arkadaşlar yalnız Doğu'yu anlamayı
nız, benimşahsan, kendimin kaymakamlık yap
tığım Çankınnın bir Kurşunlu kazası var, bi
zim Doğu'daki kazalardan birçok bakımlardan 
rafklı değil, yakınlığı vardır, iklimi de yan
dır, ve saire, yani öyle geri kalmış bölgeleri 
biran evvel birtakım söylentiler kulaklara git
miş, birtakım tahriklerin yapıldığı bir devrede 
kısa zamanda kalkındırmak, kısa zamanda me
safeyi kısaltmak için getirilen bu tedbiri Büt
çe ve Plân Komisyonunun teklifi istikametinde 
değil de, Devlet Plânlama Teşkilâtının teklif 
ettiği istikâmette yürütmenin faydalı olacağı 
inancındayım, işte bu mâruzâtımı bir takrirle 
de Yüce Başkanlıktan istirham edeceğim, Yüce 
Heyetinizden de bu takririn bu esaslar daire
sinde desteklenmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ©derim. 
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BAŞKAN — Saym Tuna, buyurunuz. Yal
nız Sayın Tuna'dan sonra Sayın Devlet Ba
kanına söz vereceğim, sonra son söz Sayın 
Rendeoi'nindir. Böylelikle bugün öğleden ön
ce Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesini bitir
miş olacağız, öğleden sonra Danıştay, Devlet 
İstatistik Dairesi Başkanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesini bitireceğiz. Akşamki ça
lışma dönemi içerisinde de, Tapu Kadastro. 
Vâkıflar Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Büt
çesini bitirmek zorundayız ki, bugünkü çalış
ma programı içerisinde olan Millî Savunma 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Bütçelerinin de 
bulunmasına rağmen bunları yarma aktarabil
me imkânına sahibolabilelim. Bu sebeple, ge
rek Sayın Bakanlan, gerekse sayın üyelerden 
Başkanlığa yardımcı olmalarını rica edeceğim. 
Bu programın bu kısmının aksatılması şartiy-
le bir kısmını kapatabilmek için bir çalışma 
düzenine girebilelim. 

Saym Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Teşki
lâtımız her yeni yıl biraz daha gelişmekte, muh
telif kanunlarla kendisine verdiğimiz vazifeyi 
hakikaten liyâkatle ifâ etmektedir. 

Zamandan tasarruf için diğer grup sözcü
sü arkadaşlarımızda bu mevzudaki bizim söyle
yeceklerimizi ifade ettikleri için ben daha fas
la duracak değilim. 

Hakikaten bu teşkilâtımız ehil ellerdedir, 
hergün gelişmektedir ve memleketin beklediği 
hizmeti liyâkatle ifade ve ifâ etmektedir. 

Ben yalnız şu hususa dokunmak istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, nüfusumuzun 1/3 ü or
manlarda, orman içinde veya civannda yaşa
maktadır. Orman köylerinin perişan durumu
nu Plânlama Teşkilâtımızın muhterem üyeleri 
bizler kadar bilmektedir. Şunu ifade etmek is
terim, tabiat nerede yaşamak imkânı vermiş-
se, insanoğlu orada toplanmıştır. Yalan zaman
lara kadar orman içinde kendilerini geçindire
cek bir yaşama imkânına sahibolan büyük bir 
nüfus kitlesi 1937, 1945 ve daha sonra çıkan 
kanunlarla bugün ağaçlann gölgesinde oturul
ması dahi suç haline sokulmak suretiyle bu 
vatandaşlanmızın geçim imkânı ellerinden alın-
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mistir. Benim kanaatimce Türkiye'nin en bü
yük problemi ağaç üzerine eğilmeye mecbur 
olduğumuz problem, orman köylerinin ve ve
rimsiz dağ köylerinin ıstırap çeken vatandaş
larına Devlet elini uzatma suretiyle bu ıstı
raplarını kısmen tahfife gayret sarfetmesidir. 
Şunu üzüntü ile ifade edeyim ki, zor olan bu 
mevzuda bugüne kadar, yani 1961 i esas alıyo
rum, 1961 den 1957 e kadar esaslı bir adım 
atılmamıştır. Yine bu vatandaşlarımız mihani
ki açlıkla karşı kargıyadır. Kendi efradı aile
sinin nafakasını temin için büyük şehirlere 
hicret etmiye mecbur olmuştur, iş ararlar ve 
köylerine döndükleri zaman da mahkeme ile 
köy arasında ömürlerini geçirirler. Bu mevzu
da ne kadar konuşsak tam olarak ıstıraplarını 
ifade edebileceğimize kaani değilim. Bu gün or
manda, ormanın etasmı tesbit bakımından fen
nî usullerle çalışmalar yapıldığını görüyoruz. 
Hakikaten bunun da çok müspet neticeler ver
diği, orman teşkilatındaki uzmanlardan anla
maktayız. Bugün Türkiye'nin orman sahasının 
daha evvel tesbit edilen miktarın iki misline 
yakın olduğu ve etasmm evvelce tesbit edilen 
etanm 10 misline yakın bulunduğu tesbit olun
maktadır. 

Yine uzmanlar şu hakikati de tesbit etmek
tedirler. Sadece Kastamonu Orman Başmüdür-" 
lüğü mıntakasmdan kayın ormanlarının yaşla
rını idrak etmesi dolayısiyle muayyen bir dev
reden sonra çürüme suretiyle yılda bir milyara 
yalkın zarar doğurduğu ve şu büyük zararın 
içerisinde veya civarında yagıyan o fakir küt
lenin istifadesine terk edilemediğini anlamak
tayız. Bugüne kadar, meselâ, Kastamonu Or
man Başmüdürlüğü mmtakasjnda 300 metre 
mikâbı, kerestenin yıllık etasmm olduğu tes-

- bit edildiği halde, bugün havadan fotoğrafları 
çekilmek suretiyle yapılan amenejman plânla
rına göre bunun 3 milyon metre mikâba yakın 
olduğu tesbit edilmiştir, detayları da hazırlan
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Teşkilâ
tımızdan şunu rica ediyorum. Millî olan böyle 
bir gelir imkânımız var ki, her yıl uzmanların 
ifade ettiğine göre zamanında istihsal edeme
diğimiz için bu ağaçların ömrünü doldurmuş 
olmaları dolayısiyle bir milyara yakın olmak 
üzere yalnız Kastamonu Orman Baş Müdür

lüğünde bir zararın da husule geldiği ifade 
edilmektedir. Denir ki, orman için özel bir plân 
yapamayız. Arkadaşlar, evet, bizim Anayasamız 
tek plân esasını kabul etmiştir. Fakat, bu tek 
plân esası içerisinde 10 milyonluk bir kütleye 
hitabedecek ve onu ıstıraptan kurtaracak çare
lere de başvurma ve bunun çarelerini arama ve 
bu bulunan çareleri kitap arasında bırakmayıp, 
onun fiiliyata intikal ettirme suretiyle bu pe
rişan duruma son verme, Plânlama Teşkilâtımı
zın en başta gelen vazifesi olmalıdır. Kanun, 
bölgeler arasında dengeli kalkınmayı emret
mektedir. Resmî istatistiklere göre orman köy
lerine millî hâsıladan fert basma düşen miktar 
30 dolar, yani 300 lira civarındadır. Diğer böl
gelerimizdeki bu payın 3 000 liraya yaklaştığı 
ifade olunmaktadır, 

Arkadaşlar, orman köylüsü ile orman için
de veya civarında bulunan köylülere millî hâ
sılada"! düıen pay ile diğer mıntakalarda millî 
hâsıladan fert başına düsen hâsıla arasında 10 
misline yakın bir fark bulunmaktadır. Kendi 
bünyesi içerisinde imkânları vardı. Bu imkân
ları organize etme ve şu çok perişan durumda 
olan bu mustarip vatandaşlarımıza Devletin 
yardımını ve şefkatini götürmek mümkündür, 
D1 "n1 akması mümkündür. Evet, İkinci Beş Yıl
lık Plânda hakikaten pek güzel esaslar olmak
la beraber, şunu üzüntü ile ifade edeyim ki, o 
güsel esasların halka intikal ediş şeklini göre
miyoruz. Teşkilâtımız yenidir, daha âcil mev
zuların ela olduğunu kabul ediyoruz. Mesaisi
nin raühim bir kısmını bu sahalara teksif etmiş
tir,. fakat, orman köylüsünün bu muztarip ha
lini nazara alma ve onlara daha müreffeh bir 
imkân sağlamak için artık adımların atılması 
ve sık atılmasının zamanının gelip geçmekte ol
duğunu da ifade etmek isterim. 

Zamanınızı daha fazla almıyacağım, inşal
lah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanda 
mesainin bu sahaya teksif olunduğunu görme 
ümidi ile bu bütçenin Plânlama Teşkilâtımıza 
ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler, cüm
lenizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öz-
türk, buyuruuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, Devlet Plânlama Teşkilâtının büt-
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çesi vesilesiyle fikir ve mütalâalarını beyan 
eden muhterem arkadaşlarıma, teşekkürlerimi 
sunarak ileri sürülen tenkidlere arzı cevabedi-
yorum. 

Güven Partisi adına konuşan sayın Mehmet 
Pırıltı Devlet Plânlama Teşkilâtının carî mas
raflarının yıldan yıla artmakta olduğuna işaret 
buyurdular. Filhakika, rakamlarla yapılacak 
bir mukayesede normal sayılabilecek bir artış 
müşahede olunmaktadır. 1967 yılında 11 milyon 
282 bin liradan ibaret olan cari giderler, 1968 
yılında 12 milyon 273 bin liraya baliğ olmuş
tur. Aradaki artış, 1 milyon lira gibi cüzi bir 
miktardır. Bu yılki teklif edilen bütçede de bir 
miktar artış vardır. Şüphesiz Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 933 sayılı Kanunla birçok görevleri 
yüklenmiş bulunmaktadır. Bundan evvelki tat
bikat değişik bakanlıklar bünyesinde muame
lelerin görülmesini derpiş etmekte idi. Bürok
ratik bir çalışma tarzı vardı. Bu tarzı ortadan 
kaldıran 933 sayılı Kanun hem idarede müessi-
riyeti, hem de sürati temin etmiş ve böylece 
plân hedeflerine ulaşmakta sıhhat ve sürat baş
lıca unsur olduğu için de bu kanundan âzami 
şekilde yararlanılmış bulunulmaktadır. Şüphe
siz yeni kuruluşlara gidilmiştir ve bu kuruluş
ların tahmil ettiği birtakım külfetler vardır. 
Bunun dışında ekonomi de kendi konjoktürü içe
risinde büyümeler, problemler geçen yıllara nis-
betle her yıl yeni yeni birtakım meseleler ortaya 
koymaktadır. Tabiatiyle bu meseleler çalışma
larda vüs'at meydana getirmektedir. Bunu kar
şılamak için de teşldlâtı takviye etmek, tevsi 
etmek durumu hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşıma şunu beyan etmek isti
yorum, Birinci Beş Yıllık Plânın tatbikatı sıra
sında dar boğaz olarak mütalâa edilen ve üzerin
de ittifakla durulan önemli noktalardan birisi 
şu idi; Birinci Beş Yıllık Plân döneminde daire
ler zamanında istenilen hacimda, gerek kemiyet 
ve gerekse keyfiyet bakımından proje hazırlayıp 
bunları Plânlama Teşkilâtına zamanında gönde
rememişlerdi. Yani bir proje eksikliği vardı. 
Bunun yanı sıra bürokrasiden şikâyet vardı. 
Nihayet, iç ve dış finans sıkıntıları vardı. Bü
tün bunlar birer handikap olmasına rağmen, 
Birinci Beş Yıllık Plânın beş yıllık tatbikatı 
vasati olarak yüzde 6,5 gibi bir hız temin etmek 
suretiyle plânlı kalkınmanın felsefesine gönül 
vermiş olan büyük milletimizin bu inancında ne 

; kadar haklı olduğunu ortaya koydu ve heyecan
la plânlı kalkınmayı benimseyip, destekliyen 
Türk milleti geleceğin refah ümidini de bu kal
kınma tarzına bağlamakta kararlı hale geldi. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılı itibariyle 
eldeki projeleri umumi olarak gözden geçirirsek 
görürüz ki, 1964 yılında 22 milyar 800 milyon 
lira proje maliyeti, tutan olan 2 903 aded pro
jenin elde olduğu görülmektedir. Halbuki, bu., 
sene, 1968 itibariyle söylüyorum, 6 210 proje 
üzerine çslışma yapılmaktadır. Demek ki, proje 
bakımından iki mislinden fazla bir artış gözük
mektedir. Bu kesif mesai şüphesiz daireler bün
yesinde jeni uzmanların eklenmesini zaruri kıl
maktadır. 

Sayın arkadaşımız 40 milyon liralık kalkınma 
fonunun nerelere dağıtıldığı noktasında haklı 
olarak sual tevcih ettiler ve desteklenen proje
lerin hangileri olduğu, bu projelerin mahiyetleri 
nedir, bunlar hakkında objektif kriterler var 
mıdır, müddetleri nedir? Bu konularda gerekli 
bilgi verilmesini istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu husus Bütçe ve 
Plân Komisyonu rajDortörlerinin raporlarında 
tavsilâtiyle yer almış bulunmasına rağmen ben 
sayın arkadaşımı tatmin için müsaadenizle bu 
projelerden bâzılarını beyan etmek istiyorum : 

10 . 10 . 1967 tarihi itibariyle, tabiî gaz
dan kimyasal madde proje konusu; süre 200 
gün, 14 . 5 . 1968 tarihli Sayıştay tasdiki. 
9 . 1 . 1968 tarihli Küçük Menderes Havzası 
etüdü. 180 gün verilmiş. 25 . 4 . 1968 tarihin
de Sayıştayın tasdikinden geçmiş. 20 . 1 1968 
tarihli dökümhane kalying tesisleri, genel fi
zibilite etüdü 8 . 3 . 1968 tarihinde Sayıştayın 
tasdikinden geçmiş. Bu tarihler tevali • eliyor, 
Sayıştayın tasdikleri karşısında. Zamantı Böl
gesi çinko - kurşun rezerv sondajı. Bu proje 
var. Irak'tan Türkiye'ye tabiî gaz ihracı için 
Pipe - Line projesi var. Türkiye'de Full-Flor 
imalâtına ait fizibilite etüdü var. Türk Brom 
Endüstrisi araştırması var. Karadeniz - Basra, 
Akdeniz arası ulaştırma ön fizibilite raporu 
var. Elâzığ - Malatya - Bingöl ve Tunceli böl
gelerinde sermaye yatırım imkânlarını araştır
ma projesi var. Türk gıda sanayiinde mevcut 
imkânları, yatırım imkânları ortaya çıkaracak 
bir proje var. Yeraltı suyu geliştirme projesi 
var. Zamantı bölgesi çinko - kurşun projesi 
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var. Dökümhanelerin kurulması için genel 
olumluluk etütleri projesi var. Türkiye'de as-
pest maden sahalarının seçilmesi ve etüdü pro
jesi var. Taze sebze ihracının geliştirilmesi için 
fizibilite raporu. Kazançlar, basınçlı kaplar, su 
ve buhar ısıtıcıları projesi var. Demir ve çe
lik projesi var. Otomobil endüstrileri ile ilgili 
araştırma var. Yüksek gerilim izalötürü var. 
Türkiye'nin gübre ihtiyacını tetkik projesi var. 
Meyva ve sebze konserve sanayiini geliştirme 
projesi, anonim şirketlerle ilgili bir araştırma. 
Zamantı bölgesinde bir galeri açmak. Demir ve 
çelik hakkında araştırma. Yeni açılacak üni
versiteler araştırması. Proje plânlaması ve 
idaresi kitabının Devlet Plânlama Teşkilâtına 
devri, 1967 ithalâtının dağılımı, kooperatifçi
likle ilgili araştırma, Banaz ve Gebze civarı sa
halarındaki araştırma ve fizibilite. Türkiye'de 
mermer sahalarının etüdü. Türkiye'de helikop
ter ve küçük uçak imali araştırması. Türkiye 
hayvan yemi ihracatının tetkiki, gibi projeler 
vardır. Bunların maliyetleri, Sayıştay tasdik
leri ve süreleri ayrıca cetvel halinde mevcut
tur. 

Sayın arkadaşımızın bahsetmiş olduğu bu 
40 milyon liralık fon, 38 küsur milyondur, bu 
projelerin fizibilite raporlarının hazırlanması 
için projelerin eksiklerinin ikmali için harcan
maktadır. 

Sayın arkadaşlarımızın, bu projelerin, istis
naları bir tarafa, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın bünyesinde yapılması mümkün değil mi
dir? Tarzındaki noktai nazarları Hükümete şa
yan bulunmaktadır, imkânlarımız müsaidolsa, 
elverse şüphesiz Devlet Plânlama Teşkilâtı ya
pabileceği kadar projeyi kendi bünyesi içeri
sinde yapmakta iktisadi bakımdan fayda görür. 
Ancak, takdir buyurulacağı veçhile projelerin 
mahiyeti itibariyle bir ünite kurmak ve o ev
safta tecrübeli elemanları plânlama bünyesin
de devamlı olarak tutmak projelerin bugünkü 
yapılış tarzından çok daha yüksek maliyetlere 
sebebolabilir. 

Bu itibarla projelerin yapılması meselesi 
Plânlama Teşkilâtı bünyesi dışında bir ölçüde 
DevM teşkilâtı içerisinde imkânlar mevcudol-
duğu nispette değerlendirilmekte ve yapılabi
lecek projeler dâhilde yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşımız, plânlamanın icraya ka
rışmaması hususunu ileri sürerek, bu hususta 
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tenkid tevcih ettiler. Ayrıca iş adamlarının 
plânlama koridorlarında dolaştıklarını da yer
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda şunu 
arz edeyim, C. H. P. Grupu adına da konuşan 
Sayın Gündoğan aynı şeye temas etti. Aslında, 
plânlamanın yeri, fonksiyonu 91 sayılı Kanun
da gösterilmiştir; ve bugünkü vaziyet de ka
nun tesbit ettiği esprinin dışında değildir. Fil
hakika 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Dev
let Plânlama Teşkilâtının görevlerini tadadet-
miş bulunmaktadır. Bunların arasında muhte
lif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendi
ren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek 
için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda 
müşavirlik yapmak. Hükümetçe kabul edilen 
hedefleri gerçekleştirecek, uzun ve kısa vade
li plânları hazırlamak, plânların başarı ile uy
gulanabilmesi için ilgili daire ve müesesselerle, 
mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıs
lahı hususlarında tavsiyelerde bulunmak gibi 
daha diğer fonksiyonlarla ilgili hükümler de 
var. Görevler tadadedilmiştir. 

Müşavirlik yapmak mevzuu komisyonda da 
tartışma mevzuu olmuştur. Bütün Devlet Plân
lama Teşkilâtı aktif müşavirlik yapmaktadır. 
Aktif müşavir, tabiatiyle yeni bir slogan gibi 
görünmektedir. Hadizatında müşavirin daima 
aktif olması şarttır. Ben tavsiye ediyorum, bu
nu istersen tutarsın, istersen tutmazsın. Bu bir 
müşavirliktir. Ama, tavsiye ettiğim şeyin ne
resinde tıkanıklık var, neresinde aksaklık var 
bunu sonuna kadar bir müşavir olarak taki-
betmek telkin ve tavsiyelerini icraya bildir
mek ve böylece projenin tahakkuk safhasında 
birtakım dar boğazlardan rahatlıkla geçmesi
ni, zamanında icraya bildirmek, yardımcı ol
mak, plân uygulamasında hedefe ulaşmakta 
isabetli bir hareket tarzıdır. 

Bunun hiçbir zaman Devlet Plânlama Teş
kilâtının icranın yerine kaim olduğu mânasına 
alınmaması lâzımgelir. Müşavirlik fonksiyonu 
vardır. İcra, Anayasa muvacehesinde Yüce 
Meclislere karşı yegâne sorumlu bir kadro ola
rak görev ifa etmektedir. 

iş adamlarının Plânlama Teşkilâtı koridor
larında bulunması meselesine gelince: 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu üzerinde 
de hassasiyetle durduğumuzu ifade etmek iste-

291 — 



0. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 1 

rim. Aslında işin ve hizmetin icabından do
ğan birtakım münasebetler vardır. Gerçekten 
geçmiş senelerle mukayese edilemiyecek kadar 
talepler artmış ve bu talepler çok kısa sürede 
değerlendirilmiş bulunmaktadır. Bu değerlen
dirme sebebiyledir ki, Devlet Plânlama Teşki
lâtına çeşitli suretlerde müracaatlar yapılmak
ta ve müracaat sahipleri de sadece muayyen 
bölümde, ilgili işler için takip yapmaktadır
lar, kendi işlerini takibetmektedirler. Faraza, 
ihracatı teşvik ve geliştirme bürosu ile ilgili 
olarak ki, bu mesele ortaya konulmuştur, ko
misyonda; bu gibi takipler oluyor, gümrük 
indirimleri ile ilgili, ithalât için. ihracat için, 
teşvik fonları ile ilgili. Bu takipleri ilgili me
murlar tabiatiyle iş sahiplerine cevaplarını 
vermektedirler. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
dışında bir yerde kurulmuş olan bu büro faa
liyettedir ve hiçbir surette merkezi teşkilâtın 
çalışma ve hizmet sahasında engelleyici bir rol 
oynamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1963 yılı ilâ 1967 
yılı arasında 3 milyar 160 milyon Türk liralık 
yatırım indirimi talebi var iken, büro, zama
nında işi realize edip neticeye ulaştırdığı için
dir ki, bir sene üç ay gibi bir devrede, 9 mil
yar Türk liralık müracaat gelmiştir ve geçmiş
tir. Tabiatiyle işlere sürat vermek için, bu gi
bi müracaatların dikkatle takibi ve takibeden 
şahısların zamanında gereken cevabı almaları, 
hizmet anlayışından doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşımız, teşvik fonlarına te
mas ettiler, taraftar olduklarını söylediler, bu
nu memnuniyetle karşılıyoruz. Yalnız, karma 
teşebbüslere verilirken, özel sektör hissesinin 
yükseltilmesi konusuna değindiler. Bu hususta, 
icra programında ve program kararnamesin
de gerekli kriterler mevcuttur. Bu kriterler 
içerisinde halka açık anonim şirketlerde taban 
olarak tesbit edilen kısımdır, tavan değildir. 
Bu arada tabiatiyle asgari miktar olarak tes
bit edilmiştir. 10 milyon; onun üstünde fara
za ortak beşten fazla olacak, olması onun üs
tünde bir hissedarın bulunması şayanı arzu
dur. Program kararnamesinde belirtilen hu
sus, asgari haddir, arz ettim. Ve asgari had 
her yönünden karma teşebbüslerde mahzurları 
izale edecek bir hususiyet taşımaktadır. 

Sayın arkadaşımız, ihracatı teşvik için ay
rılan yaş meyva, sebze ihracı ile ilgilidir bu; 

10 milyon liralık kısmın az olduğunu ifade bu
yurdular. Gerçekten Türkiye gibi yaş meyva 
ve sebze ihracına önem veren ve üzerinde has
sasiyetle duran bir memleketin, bu ihracat 
için, teşvik ve geliştirme fonlarını 10 milyon 
lira gibi, cüz'i bir rakam içinde toplamak doğ
ru olmaz. Hemen arz edeyim ki, bu miktar 
pazar araştırması ve reklâm için tahsis edil
miştir. Bunun dışında 16 Eylül 1968 tarihli 
kararname ile ihracatta vergi kaldırılması, dü
şük faizli sellektif kredi tahsisi ayrıca yapıl
mış, son 22 sayılı Kata Kararnamesi ile de te
minat bakiyelerinin % 25 i ihracata teşvik için 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar 500 
milyon lirayı aşan bir miktardır. Orta vadeli 
kredi ihtiyacım karşılıyacaktır, teşvikte bu 
ölçüde bir rakamın tefrik edilmiş olması, malî 
imkânlar muvacehesinde ağırlık taşımaktadır, 
değer taşımaktadır. 

Sayın arkadaşımız, turistik tesislerde bâzı 
malzemenin ithal edildiği konusuna temas et
tiler. Gerçekten yerli olarak yapılan birçok 
malzemelerin yerine, böyle bir ithale imkân 
ve müsaade verilmemektedir. Ancak, turistik 
tesisin mahiyet ve şümulü ilk tesis anındaki 
zaruretler, zaman faktörü nazara alınarak bâ
zı hallerde bu malzemelerin ithaline müsaade 
edilmektedir. 

Konfeksiyon sanayiinin, orta sınıf vatan
daşları işsizliğe götüreceği hususundaki tenki
de gelince; konfeksiyon sanayii ikinci Beş 
Yıllık Plânda önem verdiğimiz bir sanayii da
lıdır. Türkiye tekstil mevzuunda son derece 
inkişaf etmiştir. Bugün Ortak Pazarda ileri 
sürebileceğimiz sanayi mamuUerimizin başında 
tekstil ürünleri gelmektedir, tekstil sanayii 
gelmektedir. Tabiatiyle bunu olduğu gibi ihra-
cetmek var, bir de Avrupa pazarlarında büyük 
rağbet gören, hem emeği değerlendiren, hem 
de malın daha yüksek fiyatla satışını temin 
eden konfeksiyon tarzında ihracı ve değerlen
dirilmesi bahis mevzuu, ikinci Beş Yıllık Plân, 
bu ikinci hususa ehemmiyet vermiş ve esprisi 
içinde, hükmü içinde yerini koymuştur. Bu sa
nayi kurulacaktır, bu sanayii yan sanayii ile 
beraber değerlendirilecektir, hiçbir zaman 
farzımuhal terzilik yapan, yahut ayakkabıcı
lık yapan, buna benzer kendi emeği ile imalât 
yapan küçük ünitelerin çalışma güçleri değer-
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sis kalmıyacaktır, açıkta kalmıyacaktır, yan 
sanayii içerisinde bu değerlendirme de yapıla
caktır. 

Hayvancılık ve yem üretimi mevzuuna te
mas buyuran sayın arkadaşımızın bu noktai 
nazarına da şu hususları cevaben arz ediyo
rum. Hayvancılık konusu yine üzerinde önem 
ve hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Tür
kiye'de büyük bir potansiyel vardır, ihraç po
tansiyeli vardır, ancak organize halde değil
dir. Bu potansiyeli değerlendirmek, organize 
hale getirmek için plânlama teşkilâtımız, «Hay
vancılığı Geliştirme projesi» adı altında ve 
Türkiye'ye şamil olarak bir proje hazırlamış
tır. Dünya Bankası ile de yapılan temaslarda 
gerekli mutabakat temin edilmiş bulunmakta
dır. Bu proje bir taraftan hayvan neslinin ıs
lahını kapsamakta, hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesini kapsamakta, diğer taraftan da 
canlı hayvan ihracı mevzuunda önemli organi
zasyonları ihtiva etmektedir. Bugün halen ilk 
kademede yapılan çalışmalar başanlı sonuçlar 
vermiştir. Türkiye Orta Şark'ta yeni pazar
larla irtibat tesis etmiştir. Libya ile irtibatı 
vardır, Suudi Arabistan ile irtibatı vardır, 
İran'la irtibatı vardır. Sayın Ticaret Vekili ar
kadaşımın bize verdiği bilgiye göre, hayvan 
ihracı mevzuunda Mart 1969 itibariyle 23 mil
yon dolarlık bir bağlantıya girmiş bulunuyo
ruz. 

Bundan başka; Şeker fabrikalarının bulun
duğu yerlerde, şeker fabrikaları anonim şirketi, 
Tarım Bakanlığı ile beraber, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, projenin bir başka safhasını uygu-
lıyacaktır. Buralarda bir taraftan yaş küsbeyi 
kurutmak suretiyle, daha kolay istifade edilir 
tarzda getirilirken, diğer taraftan iyi cins hay
vanla bu fabrikaların civarında geliştirme fa
aliyetlerine girişilecek, demostrasyonla başlı-
yan iş gelişip, Türkiye'ye şamil olarak hay
vancılık mevzuunda ileri bir hamle kaydedile
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, alt yapı bakımın
dan da hayvancılık mevzuu değer ve önem ta
şımaktadır. Takdir buyurursunuz M, Türkiye'
de soğuk hava zenciri istenilen evsafta ve öl
çüde yaygın değildir. Bugünkü imkânlar içe
risinde geniş ölçüde bu sahaya yatırım yapıl
mıştır. Bu sene Kars t a bir kombinanın teme

li atıldı, keza Ağrı'da Tatvan'da birer kombi
nanın temeli atıldı. Aynca Urfa ve Elâzığ kom
binaları da hizmete girdi. Erzurum kombinası 
tevsi ediliyor, istanbul'da yeni kombina inşa
sı hazırlıkları var. Buna benzer yurdun muh
telif bölgelerinde, canlı hayvan yerine et, don
durulmuş et ihracına da imkân verecek bu gibi 
tesislerle, muhafaza tesisleriyle ihraç mıntaka-
lanmızı devamlı takviye etmek için gerekli 
tedbirleri almış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşımızın, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nok
tai nazarları oldu. Bu hususta kısa malûmat 
arz edeyim. 440 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesine tevfikan, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kârlılık ve verimlilik esprisi içinde fa
aliyette bulunabilmeleri için, bünyelerinde bu
lunan birçok raahtsızlıkları, aksaklıkları koor
dinasyon noksanlıklarını giderici yeni bir or
ganizasyona, teşkilâtlanmaya ihtiyaçları var
dır. Bu espri içerisinde yeniden düzenleme ko
misyonu gerekli çalışmaları yapmıştır, iki se
nelik müddet geçti, bilâhara iki yıl daha bu 
müddet uzatıldı, fakat yine dört yıl içerisin
de bu teşkilât kanunlarının hazırlanması faa
liyeti neticeye ulaşamadı. Kanuni müddet mü
rur ettikten sonra, biz bunu düşündük. Maliye 
Vekâleti, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgililer 
arasında bir protokol de tanzim edildi, 20 kişi
yi geçmemek suretiyle Devlet Plânlama Teşki
lâtı içerisinde bir ünite teşkil edildi. Aslında 
devamlılık arz eden iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin hem teşkilâtlanmaları, hem de faaliyet
lerinde rasyonel neticelere, istihsale, prodük-
tiv neticelere ulaşabilmelerini temin için de
vamlı tavsiye, telkin etüt, marketing çalışması, 
işletmelerde doğan aksaklıklar, muhasebe sis
temleri gibi, değişik yönlerde faaliyetlerinin 
düzenlenmesine müteveccih çalışmaları, devam
lı surette yapabilecek bir üniteyi, Devlet Plân
lama Teşkilâtı içinde muhafaza etmekte fayda 
gördük. Aslında 440 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesine göre, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin koordinasyonu da Başbakanlığa bağlı bu
lunmaktadır. Böyle olunca, Başbakanlığa bağlı 
olan koordinasyon keyfiyetinin, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı bünyesinde, böyle bir heyetin de 
yardımı ile daha müessir hale getirilmesinde 
de fayda mütalâa ettik. 
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Sayın Güven Partisi sözcüsü Pırıltı, Dev
let Plânlama Teşkilâtının fonlarla ilgili, kre
di dağıtımı meselesi üzerinde durdu ve bu
nun özel sektör Yatırım Bankasına devrini is
tediler. 

Muhterem arkadaşlarım; tevziat halen ban
kalar eliyle yapılmaktadır, tabiatiyle özel sek
tör Yatırım Bankası kanunu çıkar, müesese 
kurulursa, bir ölçüde bu bankanın faaliyetle
rinden de istifade edilecektir. Firigofirig trey
ler ve çekici ile ilgili olarak, bunların tevzii 
şekli üzerinde duran sayın arkadaşıma şu hu
susu belirtmek istiyorum. Halen 140 aded araç 
alınmaktadır, bunların 80 tanesi yaş meyva 
ve sebze ihracatı ile uğraşan, nakliye şirket
leri ve ihracatçılara tahsis edilmiştir. Onlar 
almaktadırlar. 60 adedi de Gima aracılığı ile 
kurulacak Frigo Nakliye Şirketine tahsis edil
mektedir. 1969 Nisan ayına kadar bu filo ta
mamlanmış olacaktır. Bu şirkete müstahsil ve 
ihracatla iştigal eden birlikler, kooperatifler, 
yaş meyva ve sebze hususunda bölgevî olarak 
kurduğumuz şirketler ortak olacaktır. Bunun 
dışında yaş meyva ve sebze ihracı için 400 
aded en az firigofirig vasıtaya ihtiyaç vardır, 
Koster tipi 1 000 ton veya onun üstünde, 10 
aded de gemiye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşımız, tohum mevzuunda da 
bilgi istediler arz ediyorum. Memleketimizin 
coğrafi durumuna göre, Doğu Anadolu'da Be-
zestiye tipi, Orta Anadolu'da da Bört tipi 
buğday tohumunun geliştirilmesi çalışmaları 
tatbikatı araştırması yapılmıştır. 1968 yılında 
deneme tohum iyi netice vermiştir, verim alın
mıştır. 1969 yılı için gereken ekim yapılacak
tır ve bu tohumların ithaline geçilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan Sayın Fikret Gündoğan görüşlerini üç 
esasta toplamış bulunmaktadırlar. Birinci kı
sımda, kalkınma mevzuu üzerinde durdular, 
«Kalkınma, her şeyden evvel bir düzen deği
şikliğidir» şeklinde ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma düzen 
değişikliği midir, değil midir münakaşasına 
girmiyeceğim. Sayın grup sözcüsü kendi gru-
punun noktai nazarını ifade etmiştir. Düzen 
değişikliğinin ne olduğunu bugüne kadar de
ğişik şekillerde tarif etmişlerdir. Anlıyoruz ki, 
bu tariflerin içerisinde yeni bir unsur daha ka-
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tılmaktadır, bu da «kalkınma düzen değişik
liği» mânasına geliyor. Bu tarifin de bir hay
li devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdi meselenin esasında müzakere yapı
lan mevzu, Devlet Plânlama Teşkilâtının büt
çesidir. İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresi 
yapılmadığına göre, plân meselesi üzerindeki 
tartışmaları yeniden açmak, vaktiyle uzun uza-
dıya Yüce Heyetiniz huzurunda yaptığımız bu 
münakaşalara tekrar dönmek, hem zaman is
rafına yol açar, hem de lüzumsuzluk ifade 
eder. Ben böyle bir tartışmaya girmiyeceğim. 
Yalnız, temel prensipleri ifadeye mecburum. 

Türkiye'de kalkınma plânla olacak. Plân 
karma ekonomiye dayanacak, kamu sektörü, 
özel sektör yan yana, birbirini tamamlıyan 
iki unsur, hiçbir zaman birbirini imha eden 
unsurlar değil. Ekonomide, topyekûn kalkın
mada faaliyet sahaları olan iki unsur. Bizim 
plân felsefemiz, ekonominin tümünü içine alan, 
millî kalkınma felsefesinin neticesi olarak 
millî plân fikrine dayanır. Binaenaleyh, böyle 
bir plân esprisi içerisinde, özel sektörün em
redici fonksiyon içinde vazife görmesi düşünü
lemez. Aslında karma ekonomi düzeni, plânlı 
devrede çok evvelki devirlere de sâri ve raci 
bulunmaktadır. Büyük Atatürk'ün zamanında 
da karma ekonomi düzeni Türkiye'de mev
cuttu, özel sektör kendi faaliyet sahası içinde 
vazife görmekteydi, kamu sektörü de kendi 
sahası içinde vazife görmekteydi. Türkiye'de 
kalkınma felsefesi, siyasal felsefeyle, sosyal 
felsefeyle, yakından ilişkilidir. Siyasi yapımız 
itibariyle, Anayasa Türk Milletinin iradesini 
her şeyin üstünde tutmuştur. Hür seçimlere, 
serbest seçimlere, parlömanter sisteme yer ver
miştir. iradesi hür olan, hür iradesi hürmet 
gören vatandaşlardan müteşekkil bir toplum
da, hür teşebbüs elbette M, hiçbir şekilde tah
dit ve takyidolunamaz, şu veya bu şekilde var
lığından şikâyet edilemez, özel teşebbüsün 
mevcudiyeti, vatandaşların hür karar verme 
iradesine gösterilen siyasi saygının, hukukî 
saygının da bir neticesi olarak telâkki edil
melidir. 

Bir başka hususa temas etmek istiyorum; 
bizim plân felsefemiz bir model olarak alınmış, 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği cüppe tarzın
da değil, bir model olarak alınmış bir plân 
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değildir; kendi imkân ve ihtiyaçlarımızı kar
şılaştırmak suretiyle, hür ve demokratik ni
zamdan vazgeçmeden, hürriyetlerden fedakâr
lık yapmadan, kalkınma felsefesini tahakkuk 
ettirmek esprisine dayanan bir plân olarak 
realize edilmiştir. Şu veya bu izmin modelini 
taşımamaktadır. Büyük milletimizin anatercih-
leri ve iradesi de, plânın hazırlanmasında en 
önemli yeri teşkil eder. 

Sayın arkadaşımız, genel olarak plân üze
rindeki görüşlerini ifade ederken, arz ve talep 
arasındaki bâzı aracıların faaliyetinden, tefe
cilerin faaliyetinden yakındı. Arzla talebi kar
şılaştırırken, aracıya ve tefeciye lüzum olma
dığına işaret etti. 

Aslında tefecilik meselesi zaman, zaman bu 
meclislerde çok münakaşa edilmiştir. Tefeci-
iğin karşısında olmıyan, tefecilikten şikâyeti 
olmıyan, şikâyetçi bulunmıyan tek fert yok
tur. Hepimiz tefecilikten şikâyetçiyiz. Ve as
lında bizim şikâyetçi olmamıza da lüzum yok! 
Türk Ceza Kanunu tefeciliği suç saymış, hu
kukun suç saydığı, bilfiil ahlâkan da suçtur. 
Binaenaleyh, hiçbir zaman müdafaası yapıla
maz. Bu nereden meydana gelmiştir?. Tarihin 
seyri içerisinde, bakıyoruz, her cemiyette bu 
hastalık vardır. Birtakım insanlara para tica
reti yapmak suretiyle menfaatlenmek yoluna 
gitmektedir. Hattâ bunu kendi dinimiz de ya
saklamıştır, tefecilik yasaktır. Dinin, ahlâkın, 
hukukun meşru olan yollar dışında saydığı bir 
husus olarak görünüyor, bir şeni fiil. Bunun 
hukukî müeyyidelerin yanısıra ekonomik mü
eyyideleri de olmak gerekir, muhterem arka
daşlarım. 

Biz Adalet Partisi iktidarı olarak bu mese
leyle mücadele ederken, ekonomik tedbirlerini 
ortaya koyuyoruz ve bu tedbirlerle tefeciliğin 
karşısına çıkıyoruz. Bir defa vatandaş tefeciye 
niçin srider, bu noktayı tesbitte fayda var. 
Memlekette bankalar vardır, bu bankalardan 
istediği krediyi kolay alamaz veya istediği ha
cımda krediyi bulamaz. Bu kredi istiyenin ih
tiyacına, ihtiyacın menşeine, şekline göre de 
değişir. «Teşkilâtlanmamış kredi» adı altında 
plânda yazılı olan bu tefecilik mevzuunda bir 
sosyal yara olarak ve içtimai yara olarak üze
rinde durduğumuzu belirtirken şunu arz edi
yorum; 1950 yılında, Türkiye'de Halk Banka

sının 11 milyon lira sermayesi var. Halk Ban
kası kime hitabediyor? Esnafa ve sanatkâra, 
orta sınıfa. Bir tek kooperatif kurulmuş, 71 
âzası mevcut. Ama bakıyoruz zaman içerisin
de, 1964 e geldiğimiz zaman, 237 milyon lira 
kredi hacmi, kooperatif miktarı biraz artmış, 
fakat bu sahada ihtiyacı karşılıyacak bir sevi
yeye henüz gelmemiş. O miktarda kredi arz 
edemiyor, gene esnaf tefeciye muhtaçtır. Sü
ratle tedbiri alınmıştır. Halk Bankasının ser
mayesi 1 milyar liraya çıkarılmıştır, dört mis
li artırıldı. Süratle kooperatifleşmeye gidildi 
ve 7 bin nüfusun üstünde bulunan kasabalar
da Halk Bankası şubelerinin açılması için de 
zaman içerisinde imkânlardan faydalanılarak 
geniş bir teşkilâtlanmaya gidildi. Bugün Tür
kiye'nin her tarafında esnaf kooperatifleri yay
gın hale gelmiştir. Bir esnaf dayanışması tesa-
nüdü doğmuştur. 237 milyondan alıyorsunuz, 
bugünkü fiilî plasman yekûnu zannediyorum 
1 milyar 50 milyon lirayı bulmuştur, buraya 
getiriyorsunuz, ihtiyacı karşılıyor mu?.. Hayır. 
Yapılacak iş, ihtiyacı karşılıyacak seviyede 
imkânları tahrik etmektir. Bu da malî imkân
larla tevem olarak mütalâa olunmalıdır. 

Ziraat Bankasının durumu da böyle; 1950 
yılında 470 küsur milyon liralık bir zirai kre
di hacmi vardı. Bilâhara bu artırılmış, 2 mil
yar 300 milyon lira civarında Türk köylüsünün 
emrine amade kılınmıştır. 1964 yılındaki 2 mil
yar 650 milyon lira tutarındaki kredi hacmi, 
tetkik buyurduğumuz plân içerisinde görüle
ceği üzere 8,5 milyar liraya çıkarılmıştır, üç 
misli" artırılmış. Yapılan etütlere göre bu sa
hada 11 ilâ 12 milyar liralık bir kredi talebi 
müşahede olunmaktadır. Demek oluyor ki, teş
kilâtlanmış krediyi vatandaşın ayağına götür
mek için, bankanın kredi hacmini genişletmek 
gerekiyor. Ayrıca değişik kolaylıkların da va
tandaşa, kredi talebedene sağlanması gereki
yor. Ziraat Bankası bu krediyi nasıl veriyor?. 
Üzerinde geniş izahat vermek istemem ama, 
derhal belirteyim ki, teminat meselelerinde 
büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Sertifikalı to
hum vermektedir, gübre vermektedir ve bun
ların kefalet karşılığında verilmesi şekilleri de 
son derece kolaylaştırılmıştır. Eskiden katı 
şartlar vardı, gayrimenkul teminatı isteniyor
du, tüccar teminatı isteniyordu, bunun yanı
sıra kooperatifler aracılığı ile, daha kolay kre-
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di edinme imkânları köylüye tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Ziraat Bankasının kredi dağılımı 
meselesini bir devlet politikası olarak ele al
mışızdır ve devletin ziraat politikasını, zirai 
kredi politikası olarak realize etmişizdir. 1969 
programında, bu hususta tabana yayılan ana-
tedbirler bulunmaktadır. Kredi miktarları, 
kredinin dağıtılış şekilleri, en açık ölçüler 
içerisinde ve sosyal adalet ilkesine uygun ola
rak, prensiplere bağlanmıştır. Zaman, zaman 
kredi mevzuunda yapılan münakaşalar, dağı
lımda adletsizlik olduğu noktasında da topla
nıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu beyan etmek 
isterim; Ziraat Bankası buçün 250 bin liranın 
üstünde hiç bir şahsa kredi vermemektedir. 
250 bin liranın üstünde verdiği kredilerin ye
kunu da 80 milyon liradır. 8,5 milyar liralık 
kredi hacmi içerisinde % 1 e yakın bir rakam. 
Burada zaman, zaman edebiyatı yapılan Dev
let eliyle fert zengin etmek, tefecilik ve sair 
gibi mevzularda ortaya konulan rakamdır, 
80 milyon liradır bu, 250 bin liraya kadar olan 
kredi. Onun dışında 8 milyar 400 küsur mil
yonu hakiki müstahsil köylü vatandaşlara, ih
tiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Arıcılık kre
disinden, hayvancılık kredisinden, besi kredi
sinden, edindirme kredisinden tutunuz da, Türk 
köylüsü için sürüm kredisine kadar, zirai mü
cadele kredisine kadar, ekipman kredisine ka
dar yaygın şekilde, tarımda istihsali artırıcı 
istikamette bir tevziata tabi tutulmaktadır. Bu 
tevziat kooperatifler aracılığı ile yapıldığı ve 
dağıtılışında objektif esaslara riayet edildiği 
için de hiç bir zaman partizan maksatlarla 
kredi dağıtılıyor yolunda bir iddianın ortaya 
atılmasına imkân ve hak vermez. 

Sayın arkadaşımız, dışa bağlı ekonomiden 
bahsettiler; muhterem arkadaşlarım, bu konu 
üzerinde durmak istiyorum. G-elişen ve büyü
yen ekonominin tabiatında mevcudolan bâzı 
zorluklar, güçlükler vardır. Türkiye kalkınma 
halinde olan bir memleket enfrastrüktürünü 
tamamlamamış, artan enerji ihtiyacı, sanayi 
için henüz karşılanamamış. Biraz evvel arz et
tim, yaş meyva, sebze ihraç edeceksiniz, frigo-
firig kamyonunuz yok, geminiz yok, soğuk ha
va tesisleri yapmaya mecbursunuz, limanları 
yapmaya mecbursunuz. Binaenaleyh, bunları 
yaparken ara mallarını ithale, Türkiye'de kal-
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kınma için lüzumlu olan hammaddeyi ithale 
de mecbursunuz. Kalkınan bir memleketin eko
nomisinde bu tabiat vardır, bunu söküp atma
ya imkân yok, bu nazari değildir, realist bir 
görüştür. Ama bundan sonra süratle sıyrılmak 
lâzım. İşte plân onu tesbit etmiş, her sene ne 
ölçüde dışa bağlılıktan kurtaracağız ekonomi
yi?.. Ve Türkiye hangi noktada kendi kendi
sine yeter hale gelecek kendi kaynakları ile 
ekonomik büyümesini sağlıyacak?.. Plân bunu 
teferruatı ile tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktadan şunu 
beyan etmek istiyorum. 1967 yılı itibariyle, 
Türkiye hampetrole her sene 65 milyon, 70 
milyon dolar civarında para ödemektedir. Bu
nun çaresi petrol istihsalini artırmak. Ne yap
mışız, Adalet Partisi iktidarı olarak? 900 bin 
'•on civarında olan hampetrol istihsalini almı
şız, 3 milyon 200 bin ton seviyesine getirmi
şiz, üç milyon. Pipe - Line hizmete girmiş, is
tihsalde artış olmuş, rafinaj kapasitesini bü
yütmüşüz, ipraş tevsi edilmiş, izmir'de 700 
milyon lira harcıyarak büyük bir millî rafine
ri yapıyoruz, Karadeniz'de bir başka rafineri 
yapmak için de gerekli hazırlıklara girilmiş
tir. Petrol meselesinde köklü problemler ele 
alınmıştır, bir kısmı realize edilmektedir, bir 
kısmı tatbikata intikal edecektir. Bunun hede
fi nedir?.. Bunun hedefi, artan ihtiyacı kendi 
millî kaynaklarımızla karşılamak, dışarıya lü
zumsuz döviz tahsis etmekten ekonomiyi kur
tarmak, böylece dış ticaret rejimini daha sıh
hatli, daha sağlam hale getirmek. 

Suni gübre meselesine temas edeceğim; 1950 
yılında 16 bin ton gübre istihlâk eden Türk 
köylüsü... 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
istirham edeceğim, muhterem arkadaşlar, tes
bit edilen programa göre çalışma müddetimiz 
13,00 te dolacaktır. Sayın Bakan görüşmeleri
niz daha uzun devam edecek midir? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, 15 dakika içinde 
lûtufkâr alâka ve müsamahası olursa Yüce Se-
latonun arz edebilirim.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan siz de söz is
temiş bulunuyorsunuz, içtüzük gereğince söz 
vermek sorunluğu var, ancak Sayın Bakan ko-
nuşmalrında size her hangi bir şekilde tekrar 
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konuşmayı davet eden bir konuşmada bulun
mamışlardır. Acaba rica etsem konuşmanızdan 
vazgeçebilir misiniz? Bu öğleden önceki mesai 
içerisinde Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesini 
bitirelim, bu imkânı acaba bağışlar mısınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Emir
lerinizi yerine getirmek benim için sevk olur. 
Bendenizin de Sayın Bakanın verdiği cevapla 
rm içinde her hangi bir tariz yok. Binaen
aleyh, bendeniz zaten esbabı mııcibeye dayana
rak istemedim ama Sayın Bakanın söylediği söz
ler içinde bizim söylemediğimiz.. 

BAŞKAN — Hayır şimdi uzun bir görüş
me yapmıyalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 10 da
kika rica edeceğim. 

BAŞKAN — O halde size on dakika, Sayr 
Bakana 15 dakika, Sayın Rendeci'ye de beş da 
ki>a olmak üzere bu münasip mutabakat ile 
bütçeyi çıkarabilme azmi, ışığı altında saat 13,00 
da bütün bunların bitirilmesi kayıt ve şartı ile 
görüşmelerin saat 13,30 a kadar devamı husu-
•••*mu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Bakan 
siz de bu münasip mutabakate göre cevap ve
receksiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Gübre istihsalinde artış kaydetmekle be 
raber ihtiyacın da süratle arttığı, üç milyon se
viyesine geldiği görülüyor. Muhterem arka 
daşlarım, bu mevzuda da her sene 40 - 50 mil-
yin dolar para ödemekteyiz. Buna karşı ted
bir, Kütahya fabrikası tevsi edilmiş, Samsun. 
Sivrice, Mersin fabrikaları inşa halinde, Mar
mara gübre kompleksi de bu yıl temeli atıla
cak bunlarla yılda dört milyon ton gübre is
tihsal etmek istiyoruz. Belki ihtiyacımızı kar-
şılamıyacak ama dış memleketlere döviz akıt
mak suretiyle millî ekonomimizin aleyhine ge
lişen duruma bu suretle son vermek mümkün 
lacak. 

Kâğıt mevzuunda da öyle, 22 milyon dolar 
her yıl kâğıt ithali için para ödüyoruz. Ted
biri plânda vardır, Çaycuma, Aksu, Dalaman 
da üç fabrika inşa halinde Balikesir, Antalya, 
Balıkesir ve Afyon'da da 1969 yıllarında yeni
den kâğıt fabrikalarının inşasına geçilecek. 

Kimyevi madde bakımında böyle, bunları 
çoğaltabiliriz. Yekûn olarak şunu ifade edebi-
:rim. Türkiye'de hem sanayileşme vardır, hem 
•} ekonomi dışa bağlılıktan kurtulmaktadır. 
endi ihtiyacımızı kendi sanayiimizle karşıla
mak hale geldiğimiz gün tabiatiyle ithalâtın 

îyük ölçüde kalemlerinde azalma olacaktır. 
Ekonomi dışa bağlılıktan biranda kurtarmak 
mümkün müdür sorusunu tevcih ederlerse ona 
verilecek cevap şudur; kalkınma hamlesinden 
vazgeçtiğimiz takdirde dâhilde her türlü sıkın
tıyı, her türlü yokluğu hammadde sıkıntısı 
"lîhil istihdam imkânlarını bir tarafa içerek 
veni iş sahaları açılması fikrini reddederek 

öyle bir anlayışa girdiğimiz takdirde tabia-
yle ekonomiyi dışa bağlılıktan her an kur-
vmak mümkün olabilir. Fakat bu takdirde de 
-syal ve ekonomik bünyede büyük rahatsız-
klar meydana gelir. 

Sayın arkadaşlarımızın Devlet Plânlama Teş-
lâtmın Hükümetin üzerine çıktığı noktasın

da bir iddiası vardır. «Devlet Plânlama Teşki
linin Hükümetin üzerine çıktığı» sözü ile 

vine kendilerinin geçmiş yıllarda ifade ettik
leri; «Hükümet Devlet Plânlama Teşkilâtına 
lüzumlu alâkayı göstermiyor, itibarı göstermi
yor..» tarzındaki iddiaları ile bir çelişme ha
inde olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. 
\slmda her iki iddia da yanlıştır, Hükümet 
'ora fonksiyonunu ifa etmektedir, Plânlama 
Teşkilâtı da müşavirlik vazifesini yapmakta
dır. 

«Özel sektör için emperatif plân yapmadık, 
lirinci Beş Yıllık Plânda böyle bir anlayış 
Tardır» buyurdular. Bu sözleri doğrudur, an-

k kendileri yine plân müzakereleri sırasın
la ülânm emredici olma vasfını özel sektöre 
"e bir miktar kaydırdıkları yolunda hata et-
^'yorsam, yanılmıyorsam zabıtlarda zannedi-
ıvum böyle bir ifade olacak. Eğer, hata var-
1 tashih edebilirim. Özel sektör sahasında da 
âzı emredici - geçen seneden bahsediyorum-
nıredici bâzı tedbirler alınması lüzumuna de-
inmişlerdi. Ben de zannediyorum, Birinci, İkin

ci, üçüncü inönü hükümetlerinin programla-
nda bu fikre karşı olan sözleri burada tek-
\v etmiştim. 

«Geleneksel toplum yapısında bir değişik
lik yapılması lâzımdır.» dediler, plân bu deği-
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sikliği getirmektedir. Aslında sanayileşme, sa
nayileşme ile beraber şehirleşme ve yerleşme. 
sosyal yapıda gerekli değişikliği inzimam et
tirmektedir. Bunun tedbirleri vardır, detaylı 
bilgisi plân içinde de, mevcuttur ve bütçeler
de de inikasları vardır. Bu itibarla geleneksel 
toplum yapısının olduğu gibi kalacağını kabul 
etmeye imkân yoktur. Hem ekonomik yapıda 
değişme vardır, hem sosyal yapıda, hem geliş
me, hem değişme olmaktadır. Tekâmülü esa
sında bu mevcudolduğuna göre, bunun ret ve 
inkârı mümkün değildir. 

Sosyal adalet mevzuunu artık söylemeye baş
ladığımızı, alıştığımızı ifade ettiler. Bu tariz 
taanlarını Anayasa hükmü ile A. P. sinin seçim 
beyannamesindeki sosyal adalet fikrine olan 
inançla bağdaştıramıyorum. Bunu biz ilk gün
den beri söylüyoruz. Aslında sosyal adaleti 
Anayasanın yazması veya bunun bir parti 
programına geçmesi önemli değildir. İçtimai 
adalet Devletin Devlet olma vasfı içindedir ve 
tabiatın ilk gününden beri içtimai adalet me
selesi üzerinde insanlık uzun süredir çalışma 
ve çarpışma, münakaşa ve tartışma yapmak
tadır. 

Sayın arkadaşımız bir nokta da itham etti. 
Yüce Huzurlarınızda bu müzakerelerin hiçbir 
""iman bir mübalâğa ve münakaşa haline ged
memesini arzu ederim ama, çok ağır bir itham. 
Administrasyona tevcih edilmiştir, savunma 
imkânları olmıyan arkadaşlarımıza tevcih edil
miştir - Parlömanter usul bakımından - bunu 
karşılamak mecburiyetindeyiz. Evvelâ sayın 
arkadaşımız, 16 bin lira bürüt Devlet Plânla-
lama Teşkilâtı Müsteşarının para aldığını söy
ledi. Bu yanl^tr. Arz edeceğim, hepsi Meclis 
idare Reisliği de dâhil, yan gelirlerde dâhil, 
daha ne kadar ihtimal varsa kafanızdan ge-
çsn onlarda dâhil 16 bin lira aldığını ifade 
ettiler. Muhterem arkadaşlarım, Devlet Plân
ı m a Teşkilâtı Müsteşarının eline 4 200 lira pa
ra geçmektedir. 91 Sayılı Kanunun 17 nci mad
desine göre, Cumhuriyet Halk Partisi zamanın
da hazırlanmış olan mukavele taslağına göre, 
retlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır, ilâ
ve de yapılmamıştır. Son defa bâzı bölümler 
için, bâzı uzmanlar için ek ödenekler yapılmış
tır, daha doğrusu ücretlere bir miktar, zam. 
yapılmıştır, fakat Plânlama Müsteşarı arka
daşımız böyle bir zammı almayı reddetmiştir. 

Pakistan'a vagon satışı ile ilgili olarak 197 
\:ied yolcu vagonunun yerli olark imali ve 
-unun satışı hepimizin göksünü kabartması 
.zmıgelen, iftihar edeceğimiz bir husus. Ba

lınız Türkiye'nin problemleri muhterem ar-
-ıdaşlarım ne kadar dağınık. Türkiye'de va-
on imali meselesini senelerce burda görüştük. 
"Hastırma Bakanlığım zamanından hatırlarım, 
ok tartışma yaptık, çok emek verildi, bunun 
serinde duruldu. Nihayet vagon ihraçedecek 

hale geldik, şimdi ihracediyoruz 10 milyon do-
Hrlık, fakat yine de dedikodusu bitmiyor. Ye
ni bir problem ortaya çıktı, Pakistan'a ihrace-
^ceğimiz bu 10 milyon dolarlık, - bu dışa dö-
"ük tabiatiyle, ekonomi kendi imkânları ile 
^ 70 i yerli - böyle bir imkân içinde dahi yine 
"'tından bâzı iddialar ve ithamlar çıkabiliyor. 

"*•". olmuş, ihracedilecek firma Pakistan'la il-
Hi makamdan, Devletten yahut Plânlama Teş

kilâtından komisyon alacakmış. Pakistan'ı biz 
idare etmediğimize göre, oradaki firmanın kim
den ne alacağı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilen
diren şey yerli olarak imal ettiğimiz 197 aded 
Tr>gonu dünya fiyatları muvacehesinde uysun 

Tvv fiyatla Pakistan'a satmış olmamız keyfiye
t t i r , 10 milyon dolan sağlamış olması key
fiyetidir, Sayın arkadaşımızın zihnini bulan-
lıran bu mesele yine bir çatışmaya girmemek 
in itina ile konuşuyorum, dikkatle konuşu-

~ mim, bir mecmuadan alınmıştır, bu mecmua 
^üm mecmuasıdır. Dün, özür dilerim bu me
meleri tahlil ederken, fazla teferruata girme-
oircı için bâzı arkadaşlarımızı, hususi ile Sa

yın Hazer'i gücendirmiş de olabilirim bâzı söz
ümle. Hiçbir zaman muhatabolmak istemem. 

1-âsı arkadaşlarımızı istisna ederim ama, bâzı 
"•rkadaşlarımızm tutum ve davranışına müte
veccih tenkidlerimizde de fazlaca insaflı olma

mız beklenemez. Bakınız bu mecmuayı kim çı-
v?.nyor; Çetin Altan, Sadun Aren, Behice Bo
ran, Fazıl Hüsnü Dağlarca, ilhan Selçuk, Mum-
1-3 Soysal, böyle bir mecmua çıkarmışlar, bu 
leemuada bu vagon hikâyesi ile müsteşarın 

maaşı meselesi var, bunu Fikret Gündoğan ar
kadaşımız zannederim burdan veya benzeri bir 
erden almış olacak. Bunu ciddî bir mesele gi-
1 buraya getirdiler ve Plânlama Teşkilâtım 

yaraladılar, arkadaşlar. Devlet hizmeti gören
din uluorta itham edilip yaralanmasının ne 
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kadar acı olduğunu o hizmetin içinde bulunan
lar bilir. 

Rayın arkadaşımız Salim Hazerdağlı'nm di
ğer iddiaları var, onlara ayrı ayıi temas et
meden kendi seçim çevresi ile ilgili olan Ve
teriner Fakültesinin açılışı meselesine temas 
edeceğim. 

Muhterem arkdaşlarım, siyasi baskı ile şu 
veya bu şekilde tesis yapılması, hizmet yapıl
ması bahismevzuu olmaz. Böyle bir devir yok-
tur. Bugünkü devir ekonomik icaplara, plânda 
tesbit edilen objektif kriterlere göre hizmetle
rin dağılımını esas alır. 

Meselenin esası şudur; bir üniversite ku
rulması bahis mevzuudur, Türkiye'de 10 tane 
üniversite kurulacaktır. Bu kurulacak üniver
sitelerin hepsinin ayrı ayrı yerlerini etüdetmek 
ve genel mihrak teşkil etmek suretiyle fakül
telerle birlikte bir akademik muhit yaratabil
me imkânları var mı yok mu tesbit etmek gi
bi, bir çalışma vardır. Bu çalışma henüz niha
yete ermeden sayın milletvekili ve senatör ar
kadaşlarımız Elâzığ için İsrarları olmuştur, 
Plânlama Teşkilâtı bunlara ilgi göstermemiş 
tir. İlgi göstermeyişi etüt safhasındaki bir me-
33Îe hakkında açık ve kesin konuşulamaz. Ni
hayet etüt bitmiştir. Elâzığ'a Veteriner Fakül
tesinin açılması genişletilecek bir üniversite 
içerisinde yer alması mümkün görülmüştür. 
Buna göre de açılacaktır, bunda hiçbir siyasi 
maksat yoktur, hizmet milletimiz için Elâzığ'lı-
H? için, ilim, irfan ocağından feyiz almak b-
tiyenler için hayırlı olsun deriz. 

Sayın Mehmet Hazer arkadaşımız, fonların 
kesilmiş olmasına temas ettiler. Bu mesele 
r.cümende görüşülmüş ve encümen takdir et

miş, zannediyorum bir aktarma dolayısiyle de 
bu kesilme yapılmıştır. Muhterem arkadaşımı 
tatmin etmek için arz edeceğim; Maliye bütçe
si içerisinde bu 600 milyon liralık bir fon, bun
dan bir kesilme olmuş, Kesilmenin hizmetleri 
aksatacak tarafı yoktur. Biz yine 600 milyon 
liralık bir fon için hizmet programı hazırla
mış bulunuyoruz. Yıl içerisinde belirecek yeni 
ihtiyaçlar muvacehesinde bir aktarma yapmak, 
yeni kaynak ve imkân bulmak mümkündür, bu 
yol açıktır, esasen bütçe ile beraber derhal tah
sisler yapılmamaktadır. Önümüzdeki tatbikat 
devresinde beliren ihtiyaçlar için yeni mukte-
zalar tâyin edileceğini arz etmek isterim. 

Doğu kalkınması için ileri sürdükleri hu
susu takdirle karşılıyoruz. Doğu kalkınması üze
rinde vaktinizi almamak için geniş izahat arz 
edemiyeceğim. Önemle durduk, 1984 yılında 
500 milyon civarında bir yatırım varken, bu
gün bu birbuçuk milyar lirayı aşmıştır. Enf-
rastrüktüre önem verilmiştir. Farzumuhal Kars 
için arz edeyim, - sayın arkadaşımızın seçim 
çevresi itibariyle kendileri böyle bir şey için
de değil ama ben arz edeyim - şimdi orada bir 
süt fabrikası hizmete girecek, büyük bir hay
vancılık bölgesi, aynca Et - Balık Kurumunun 
yaptırdığı büyük bir kombina temeli atıldı. 
12 milyon liraya büyük bir Hükümet binası, 
bağlantı yolu, Kars Çimento Fabrikası, Arpa
çay hidroelektrik santralı, ve Çıldır hidroelek
trik santrali bunlarda hizmet olarak önümüz
deki yıl temeli atılacak eserler arasında. Ta-
biatiyle Kars'ta olduğu gibi, diğer bölgelerde 
de buna benzer, buna mümasil hizmetler ya
kmaktadır. Bu sene Doğu bölgemizde, birisi 

Mardin'de, birisi Kars'ta olmak üzere iki bü
yük çimento fabrikasının temelini atacağız. 
Kalkınmada önemli bir unsur. Elbistan proje
si geliştiriliyor, büyük rezervler bulunmuştur. 
Doğu bölgesinin kalkınmasındaki önemli un
surlardan birisi olan hayvancılık mevzuun
daki tedbirleri demin arz ettim. Sanayileşme 
mevzuunda belli mihraklar için çalışmalar 
rardır. Organize sanayii bölgeleri kurulmakta
dır ve gerekli teşvik tedbirleri icra programla
rında görüldüğü üzere 22 vilâyet için istisna 
hadleri âzami dereceye çıkarılmak suretiyle 
uygulanmaktadır. Kısa zaman içerisinde bu 
izahatımı tatminkâr bulmalarını rica edeceğim. 

Gıda kontrolüne ve dağıtım araştırmasına 
değinen fikirlerini benimsiyoruz, Plânlama Teş
kilâtı bu istikâmette halen bir çalışma yap
maktadır. Bu çalışma neticeye ulaştığı zaman 
ümidediyorum ki, şikâyet konusuda ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna arkadaşımız, ikin
ci Bes Yıllık Plânın hedefi güzel, yalnız halka 
intikali şekli üzerinde durdular, haklıdırlar. 
Gsrçekten yatırımların fiziki neticeleri ikin
ci Beş Yıllık Plân içinde değil, yıllık prog
ramlar içerisinde makes bulmaktadır, orada, 
onların tatbikatında makes bulmaktadır. Plân
daki hedefler tabiatiyle genel mahiyet arz et-
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inektedir. Doğrudan doğruya o hede^er içeri
sinde yatırımların icrası ve onların elde ettiği 
neticelerin mütaakıp yıllarda değerlendirilme
si yapalmaktadır. Diğer hususlardaki görüşleri
ni ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak ikti
za ettiği noktai nazanndayım. 

A. P. si Grupu. adına konuşan Sayın arkada
şımızın da vâki beyanlarına teşekkürlerimi su
nuyorum, İnsan gücü araştırması mevzuunda 
bir etüt yapılması gerektiğine dair mütalâala
rı olmuştur. Bu etüt tafsilâtlı olarak yapılma
sa bile, bir ölçüde yapılmaktadır, ikinci Beş Yıl
lık Plânda insan gücünün araştırılması, değer
lendirilmesi konusunda detaylı, şamil bir etüt 
yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi burada bağ
lıyorum, huzurlarınızdan ayrılırken Yüce Se
natoyu Hükümetim ve şahsım adına saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bir dakika, buyu
run Sayın Özdilek. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Ba
ka^. Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 bütçesi 
hayli artmıştır, diye vâki soruya; projeler için 
Plânlama Dairesi neticeye varmak üzere çalış
tıracağı kadroya bu miktarın sarf edileceğini 
bildirdiler. Bununla ilgili bir sual. sormak isti
yorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarına 
yardımcı olacak surette bakanlıklarda bir araş
tırma ve geliştirme teşkilâtını çalıştırma daha 
faydalı olmaz mı? 

Bir çok mevzulardaki proj elleri, Plânlama 
Dairesine, dokümanları bünyesinde muhafaza 
eden bakanlıklar hazırlıyarak vermek suretiyle 
plânlama bünyesinde bu işle uğraşılmasa olmaz 
mı? Plânlama Dairesi ancak plân yapmakla meş
gul olsa, mahzurlu mu olur? 

Bu takdirde çalışmalar daha kısa zamanda 
intacedilemez mi? Tatbikat sahasında daha anla
yışlı ve arzulu odarak neticeye varılamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Özdilek'in noktai nazarını an
lıyorum ve kendilerine şu hususu tavzihan arz 
etmek istiyorum. Aslında yapılmakta olan şey 
bu. Yani, birtakım araştırmalar, projeler meh-
maimkân sınırlıdır. Çünkü, projelerin mahiyeti
ne göre değişebilir. Teşekküllerin bünyesinde or-
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S ganizasyon ve birim metotları içinde vazife gör
müş birtakım üniteler var, birtakım birimler 
var. Bunların hazırlıyacağı projeler, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili projeler, plân 
hedeflerine ulaşmakta bir öılçüde müessir. Ama 
endüstrinin ihtiyacı olan, genel enfrastrüktürün 
ihtiyacı olan büyük projeler, Keban barajı pro
jesi, Gökçekaya barajı projesi, alüminyum 
kompleksi, farzımuhal suni gübre kompleksi, ra
fineri bunun gibi büyük projeler için daireleri
nin bu araştırma ve geliştirmeyi yapıp, hazırla
yıp, fizibilite raporlarını hazırlayıp bir ölçü için
de yapanlar var bunu. Meselâ, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Vekâleti 20 milyar lira mattı portesi 
olan Taşüstü barajı fizibilite raporları üzerinde 
çalışıyor. Bunlar çok büyük yatırımlardır. Mut
laka bu sahada geniş tecrübesi olan, dünya ça
pında tanınmış bâzı mütehassısların süzgecin
den geçmesi lâzımdır. Bu itibarla bir ölçüde 
içerde yapılmaktadır. Fakat, bunun dışında 
Devlet Plânlama Teşkilâtı hem sürat kazanma 
bakımından, hem işlerin sıhhatli olması bakı
mından bugünkü imkânsızlık içerisinde bu 
projeleri dışarda yaptırma yoluna gitmektedir. 
Yalnız şunu arz edeyim, Devlet Yatırım Ban
kası bir projeyi realize edebilmek için, bâzı 
unsurlar istemektedir. Fizibilite raporlarında 
istediği bâzı ölçüler var. Bu ölçülere uygun 
olmadan gelen bir proje Planlama Teşkilâtın
dan geçse dahi Devlet Yatırım Bankası reali
ze etmiyor, finanse etmiyor. Biz bunun koor
dinasyonunu sağladık. İki nüsha olarak proje
ler geliyor dairelerinden, Devlet Plânlama Teş
kilâtı prierite bakımından gerekli çalışmayı ya
pıyor, fizibüte raporlarını gözden geçiriyor, 
aynı zamanda Devlet Yatırım Bankası da zaman 
kaybetmemek için projeler üzerinde, istediği 
hususları, unsurları da evvelden dairelere bildir
mek suretiyle gerekli etüdü yaparak, finans im
kânları ile teknik imkânlar ahenklenmek sure
tiyle bunlar realize ediliyor. Zannediyorum, 
cevabım bir noktaya kadar tatmin etti, teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, vadettiğiniz 
müddet içinde bitmek ricasiyle. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; içtenlikle teşekkür ederim, Bendeni
zin buraya gelme sebebim, 30 dakika içine sığ-
dıramadığım bâzı bilgileri arz etmektir. Ama 
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Sayın Bakandan beklediğim-izahatı alamadığım 
için de yine bası meseleler üzerine eğilmektir. 

Bu itibarla şu hususu arz etmeme müsaade 
buyurmalarını istirham ederim. Sayın Bakan 
vagon ihracı işinde Devletin vagon yapar sevi
yeye gelmesinden sevinç duymamızı ifade etti
ler. Elbette bu bizi çok sevindirir, kendilerinden 
fazla sevindirir. Çünkü, biz Devletin vagon ya
pan fabrikalarını yapan bir partiyiz. O bakım
dan çok seviniriz. Ama vagon ihracı için, Pakis
tan'a vagon ihracı için iki Devlet Plânlama Teş
kilâtı arasında satışa kadar, nihai muameleye 
kadar yapılan müzakereler, görüşmeler, işlem
ler yerine, iki devletin bu vagonları satmaya 
yetkili olan kurumlarının bulunmamasının ne 
demeye geldiğini sormuştum, ondan bahset
mediler. Ve yine demiştim ki, bu vagonların ih
racı için yapılan faaliyetler arasında Pakistan'--
dan Maliye Bakanlığına bir teklif gelmiştir ve 
bu vagonların komisyonculuğu için dört milyon 
lira istenmiştir, dört milyon liranın yarısı iki 
milyon liranın da Türkiye'de ödenmesi şart ko
şulmuştu-;. S, Sayın Bakan buna da cevap ver
mediler. Bu itibarla ben bu vagon isinde kendi 
kendime değil, ama Maliye Bakanlığının işkil
lenip Pakistan'a bir memur gönderdiğini ve o 
memurun tahkikat yaptığını mehaz ittihaz ede
rek beyanda bulundum, Sayın Bakandan bunun 
cevabını alamadım. Şimdi ben eğer Sayın Sena
to mensupları arkadaşlarımdan su anda istesem," 
desem ki bir araştırma yapalım, tahmin ederim 
ki, doğru çıkacaktır. Çünkü, Maliye Bakanlığı
nın memurunun gittiği ve rapor verdiği sabit. 

Benim, Sayın Turgut Özal'm maaşı üzerin
deki konuşmamı kınadılar. Ben Sayın Turgut 
Özal'm maaşlımı r-okluğaım kıskandığım için 
değil. Fakat Türkiye'de Devlet personel rejimi
nin dahi Devlet Plânlama Teşkilâtı görüşlerine 
göre ayarlanması gerektiği kanısında olan bir 
kimseyim. Devlet personel rejiminin ne halde 
bulunduğu da bilinen bir gerçektir. 657 sayılı 
Kanunu tatbik edemiyen bir ülkede, bir müste
şarın yedi bin lira maaş aldığı, kadrolu bir gö
rev olmasına rağmen, müsteşarlığın mukavele 
ile istihdam edilmesindeki çarpıklığı ortaya 
koydum. Pet - kimde ve sair yerler idare mec
lisi âzası olduğu olmadığını da bir mecmuadan 
aldığımı ve o mecmuanın Mümtaz Soysal, Çetin 
Altan, ve saireler tarafından çıkarılmasını arz 
ile; meselâ benini Sayın Mehmet Hazer'imin 
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bundan istisna edilerek, fakat Fikret Gündo-
ğan'm mümkün olaki bir sol düşünceli adam 
olması hasebiyle bu mecmualarla ilişkisini ku
rarsam e, bu Fikret Gündoğan'm verdiği bu ma
lûmat, bu mecmuadan da gelirse eh ne olur? 
Ben işin hakikatini ispatlamam ama zihinlerde 
teşviş yaratırım demeye getirdi. E Sayın Baka
nım, bu mecmua bir kere Mümtaz Soysal'm, ki 
Mümtaz Soysal ne diyorsunuz onlara siz sosya
list mi, komünist mi bilmiyorum, onlar da de
ğil diyorlar. Ben de size diyorum ki, sis sağcı, 
kapitalist de değil, kapitalist özentisi bir ekono
mi felsefesine sahipsiniz, sizi kınıyorum doğrusu. 
Bu devirde artık bunlar kalmadı diyorum. 
Ama böyle şeylere girmiyeceğim, girmemek için 
demiyorum, size bunu. Söyleşiniz halbuki. Peki 
Sayın Bakan, bu mecmuanın sahibinin Mustafa 
Ekmekçi olduğunu ve bir gazeteci olduğunu 
bilmez misiniz? Bunu da bırakalım, bu mec
mua bu malûmatı eski tâbirle beni bağışlayın 
tefehhuzatı derûni olarak mı ortaya koydu. 
Bunu elbette çok yakın, çok yakın bu işleri bi
len kimselerden alarak koydu, Bunun da tah
kikatını yapalım sayın arkadaşlarım, ben mah-
cubolmayı dilerim, ben mahcubolurum ama va
tan mı derler, millet mi derler, bu iş mi derler, 
her ne ise memleketin menfaati kurtulur. Peki 
Sayın Bakan bir şey sorayım, ona da cevap ve
rin lütfen. 

Bugün Plânlama Dairesinde 480 kişi var de
dim, 48 kişilik bir dairede cevap vermediniz 
bana. Kaç para aldıklarından da bahsetmedi
niz. 42 milyon lira ile hangi araştırmayı kim
lere yaptıracağınızı ve Sayın Generalimin sor
duğu gibi, bütün yatırımcı dairelerin kendi 
projelerini Plânlama Dairesine verme mecburi
yeti olmasına rağmen, nasıl bir araştırma fonu 
ayırdığınızı, bunu da söylemediniz. 

Bir şey daha soracağım size Sayın Bakanım. 
Mademki öyle imiş. Yine bana dediler ki. Plân
lamada, bir usul varmış, bütün herkesin maaş
ları mutemet vasıtasiyle dağıtılırmış. Kimse 
görmesin kimin ne aldığını diye. Bunlar dedi
kodu filân değil Sayın Bakanım. Bir teşkilâtın 
düzenini dile getirmektir. Daha bir şey söyliye-
yim, benim sayın sevgili arkadaşımı da katiyen 
küçümsemediğimi arz etmek isterim. Korkum
dan değil, terbiyemden de ileriye hakikaten 
saygımdan söyliyeceğim. Meselâ, bizim burada 
şu sıralarda oturan ve kendisine bazan rey ver-
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diğimiz Başkanlık için Cahit Okıırer arkadaşı
mız da Devlet Plânlama Teşkilâtında epeyi bir 
para ile müşavir... Sayın teşkilât mensuplarına 
ve Bakan arkadaşıma derim k i ben Cahit 
Okurer'e hürmet duyarım ama, lütfen rica ede
rim, plân için, plân dokümanına yeterli bilgiye 
ve tecrübeye sahip kişilerle mi çalışacağız? Çok 
iyi tanıdığım, benim gibi nâçiz, ya öğretmen. 
ya hukukçu bu işlerin esasından, aslından o ka
dar fasla anladığını kendisinin dahi iddiaya ce
sareti olımyacak arkadaşlarım var mıdır, yok 
onudur? 

Bir şey daha soracağım, yedek subay oldu
ğu halde Plânlamada, bir dairenin basında gö
revde bulunan adam var mıdır? 

Bir şey daha söyiiyeeeğlm, buna rağmen 
plânda çalışmış, çok muvaffakiyet göstermiş 
iki tane kişinin şimdi yedek subaylık hizmetini 
ifa ettikleri fakat, tıpkı bizim gibi, vaktiyle 
bize yapıldığı gibi ve herkese yapılmasını ön
gördüğümüz gibi, askerlik yaptıkları da belli 
mi? 

Peki Sayın Başbakan Demirel'in askerliği 
sırasında Plânlama Dairesinde çalıştığı da belli 
mi?. E, bunlar gayet normal şeyler, bunlar ne 
kavga çıkarmak için, ne hır çıkarmak için, ne 
kötülemek için; neden Sayın Başbakan Yardım
cısı Muhterem Vekil Beyefendi bu Plânlama 
Teşkilâtının himayesi altında bulunmasını is
ter de, ben bu memleketin insan?, benim partim 
bu memleketin partisi değil mi. niye ben onun 
iyi veya kötü işlerini söyleyip dile getirmiye-
yim? 

Peki nasıl bir plânlama çerçevesi içinde ol
duğunuzu ben size yine kendi imzanızın bulun
duğu şu kararnameden okuduğum zaman, bu 
memleketin içindeki insanların, sizin strateji
nizle muhatar'Oİmadığmı, beraber olmadığını is
pat edersem, bana neden o saman doğru konu
şuyor demezsiniz? Diyorsunuz ki, 91 sayılı Ka
nuna göre çıkardığınız 6/10099 saydı Kararna
mede... « ... Karma teşebbüs özel teşebbüsün yö
nelmediği bölge ve sektörlerde iş görecektir.» 
güzel. «Karma teşebbüste sermaye çoğunluğu 
esas itibariyle devlette bulunacaktır.» güzel. 
Nesi güzel? Earma teşebbüsün kendisi değil, şu 
sizin sözleriniz güzel, karma teşebbüsün fena-
kğmı anlatacağım biraz sonra, Fakat bakmış 
ne yapıyorsunuz? Earma teşebbüste Devletin 
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hâkimiyeti şart oluşııimasına rağmen, bakın ne 
yapıyorsunuz?. «Karma teşebbüste bir özel ki
şinin sermayesinin % 25 ten fazlasına sahihol-
maması şarttır. Bu kayıt ve bu bendin ikinci 
fıkrasında her hangi beş ortağın pay toplamla
rının karma teşebbüs sermayesinin % 49 dan 
fazla olamıyacaği hakkındaki hüküm bankalar, 
sosyal sigortalar, özel mahiyette sosyal güven
lik kurumları, sermaye şirketleri, kooperatifler 
veya bunların birlikleri, yardımlaşma veya bi
riktirme sandıkları ve...» 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan vâdettiğiniz 
müddet doldu, onu rica edeyim. 

C. H. ?. GBUPU ADINA FİKE1T GÜN-
DOĞAH" (Devamla) — Bir saniye. 

?6224 sayılı Kanundan istifade eden yabancı 
sermaye müteşebbisleri hakkında uygulanmaz.» 
öyle mi? Demekki, karma teşebbüs kuracaksı
nız, yabancı sermaye gelirse Devletin sermaye
sinin üstünlüğü hâkimiyeti prensibini ihlâl et
meyi kanunlaştırma bükmüyorsunuz. İstirham 
ediyorum, ben size 1950 ile 1960 ara'unda 120 
aded kadar karma teşebbüs kurulduğunu, bun
ların beşinin tasfiye halinde bulunduğunu, bun
ların bu devletten birbuçuk milyar lira serma
ye aldıkların?, bir milyar yedi 37üs milyon lira 
da kredi aldıklarını ve bunun tamamının batak 
olduğunu ve bugün Süm^rbankm \v::^â.?ı bulun
duğu durumla bu sürecin ilgib olduğunu rakam 
vererek söylediğim zaman, bana hayır demiye-
ceğinizi umarak size hürmetlerimi sunarım, (Al
kışlar) 

Teşekkür ederim. Saym Başkanım, 

BAŞKAN — Saym Öztürk bu zaman konuş
malar bir hayli uzayacak, Genel Kuruldan al
dığımız süre de doldu. 

DEVLET BAKAMI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — İki dakika, iki dakikada 
bitireceğim, 

BAŞKAN — İki dakikada hay hay buyurun. 
D3VLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜEK (De

vamla) — Çok muhterem arkadaşlarını, evvelâ, 
şu hususu tavzih, edeyim; sayın arkadaşmış 
başbakan Yardımcısı dediler. biMe böyle bir 
makam ve sıfat yoktur, Devlet bakanlıkları 
vardır, bunu tashih ederim.,.. 

FİKB3T GÜHDOĞAN (İstanbul) — Affe
dersiniz.^ 
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DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜEK (De
vamla) — Vagon meselesinde irtibat Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Doğu - Pa
kistan Devlet Demiryolları arasında vâki ol
maktadır. Devlet Plânlama Teşkilâtı sadece 
RÖD çerçevesindeki iktisadi münasebetlerde 
kendisine kanunların ve plânın tahmil, ettiği va
zifeyi yine müşavirlik fonksiyonu esprisi içinde 
ifa etmektedir, 

Devlet Plânlama Teşkilatındaki çalınanların 
adedinin artması meselesini bertafsil izah et
tim. Zannediyorum, arkadaşımız alâka ve te
veccüh göstermediler. İşlerin hacmi itibariyle 
bu miktar faaliyete lüzum olduğu, 933 sayılı 
Kanunun bası kuruluşlara yeniden gitmek za
ruretini ortaya koyduğunu söyledim. 

Askerlik sırasında çalışma meselesi, bu ka
nunlardan doğan bir haldir. Kendi iktidarları 
zamanında zannediyorum, askerlik vazifesi sıra
sında bu gibi yerlerde çalışan kimseler, uzman
lar mevcut idi. Bu tatbikat bizim getirdiğimiz 
yeni bir tatbikat, usul ve kanun dı?ı bir tatbi
kat değildir. Mer'i olan tatbikatın devamıdır, 

Ayrıca, yine ücret meselesine temas ettiler. 
91 sayılı Kanunun 17 nci maddesini burada 
okumak istemem. Yalnız 17 nci madde diyor 
ki; «Mukaveleli olarak Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarının maaşını Bakanlar Kurulu tec-
bit eder.» Bakanlar Kurulu olarak 1904 yılında 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarının maaşı
nı tesbit etmişsiniz, bürüt yedi bin lira olarak. 
«Bâtıl emsal olmaz.» diyorlar, mûıaade ederse
niz o maddeyi okuyayım.; 91 saydı Kanunun 
17 nci maddesi; «Bu kanuna bağlı bir sayılı cet
vele dâhil memuriyetlerden müsteşarlık, daire 
başkanlıklaıı, müşavirlikler, şube müdürlükleri 
ile uzman ve uzman yardımcılıklarında ve mü
şavirlik genel sekreterliğinde lüzumu halinde 
yerli ve yabancı uzmanlar mukavele ile çalış
tırılır. Bu suretle vazifeye alınanlara ödenecek 
ücretin miktarı Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lir...» Sayın Gündoğan bu kanun hükmü, 91 sa
yılı Kanunun hükmünü değiştirmedikçe bura
larda mukaveleli personel, mütehassıs uzman 
istimaline mâni olamazsınız, bu böyle. 

İkincisi yine 17 nci maddenin son fıkrasına 
göre, «ücretini' Bakanlar Kurulu tesbit eder.» 
diyor, 1964 yılında zamanı idarenizde iktidarı
nızda Bakanlar Kurulu kararları ile Devlet 
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Plânlama Teşkilâtı Müsteşarının maaşını tesbit 
etmişsiniz. Bir kuruş sanı yapılmamıştır. Bir ku
ruş değiştirilmemiştir. Bürüt paradır, 4 200 lira 
eline geçmektedir, saygılar sunarım. (Sağdan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. İçtü
züğün 73 ncü maddesi gereğince bölümlere ge
çilmesi hususunu oylamadan önce bir önerge 
vardır okutuyorum, 

Önerge uzundur, Sayın Hazer ve arkadaşla
rının verdiği önerge. Yalnız zapta geçecek. Bu 
önergenin sonuç kısmını okuutyorum : (1) 

Özet ve sonuç : 
Yukarda sosyal, ekonomik ve kültürel kal

kınmanın hızlı ve dengeli amacına rağmen böl-
geierarası farklılığın giderilmesi için ciddî ve 
yeteri kadar tedbirlerin alınması ve farklılığın 
giderilmesinin sağlanması şöyle dursun sektör
ler ve altyapı hizmetleri miktar ve kaliteleri ile 
bütün faaliyet alanlarında görülen hizmetlerin 
özetleri karşılaştırılmasında geri kalmışlığın 
dar boğazını, çaresizliğini, farklılığın daima 
artmakta olduğunu belirli hatlariyle kesin ola
rak tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Anayasa 41 nci maddesinde ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmanın demokratik, yollar
la sağlanması için kalkınma plânlarmın hazır
lanmasını, 129 ncu maddesinde kalkınmanın 
gerçekleşmesi için plânın nasıl hazırlanacağını 
ve korunacağını tesbit etmiştir. Kalkınma plâ
nın hedef ve stratejisi, bölgeler ve sektörler-
arası dengeli ve Irzlı kalkınmayı temel, amaç 
olarak almıştır. 9S3 sayılı Kanun, 1 n ü mad
desinde bölgelerarası dengenin dikkatle göze 
alınacağını salık vermektedir. Bütün bunlara 
rağmen, bölgelerarası farklılık kanatılma, azalt
ma söyle dursun, biraz daha artmıştır. Bu artısı 
yukarda kesin belgelerle tesbit etmiş bulunuyo
rum. islenen ekonomik politika ve yürütülen 
e:?jlarla bölgelerarası farklılığı gidermek müm
kün de değildir. Milyar ve milyon rakamlar 
iddiası yuvarlak propaganda cümleleriyle ciddî 
vo güç konuların çözüme ulaşamadığı aşikârdır. 

Plânlama Teşkilâtı, Anayasanın emrettiği 
hususları yerine getirmemiştir. 

(1) İşbu önergenin tümü tutanağın sonun-
eladır. 
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Kalkınma Plânının hedef ve stratejisinde 
açıklanan ve kesin şekiller alan temel amaçları 
bir yana ittiğinden, 933 sayılı Kalkınma Plânı 
uygulama esaslarına ait Kanunun 1 nci madde
sini yerine getirmediğinden, yıllık icra prog
ramları ile 1969 bütçesi arasında mutabakat 
sağlanamadığından, görevini yerine getirnıiyen 
teşkilâtın bütçesinin kabul edilmemesini zorun
lu görüyoruz. İçtüzüğün 73 ncü maddesine da
yanarak talepte bulunuyoruz. 

Karma Bütçe Komisyonu giderlerde seyya
nen yüzde beş indirim yanında 933 sayılı Kal
kınma Plânı uygulama esaslarına ait Kanun ge
reğince tesis edilen fonlar için öngörülen 600 
milyon liralık tahsisattan 75 milyon liranın 
denge sağlama amaciyle gerekçe ve çıkarma 
yeri gösterilmeden bir kalem içinde tenzili cihe
tine gidilmesi karsısında Devlet Plânlama Teş
kilâtının bir bakanlığın, şube müdürlüğü nite
liğinde görülmesi bu teşkilâtın görevine sahip 
çıkmaması karşısında Anayasadaki yerine ulaş
ması görevlerine sahip çıkması yönünden de bu 
teşkilâtın bütçesinin reddine başlı başına sebep 
teşkil eder. Bu sebeplerle Devlet Plânlama Teş
kilâtı bütçesinin reddini saygıyla arz ve teklif 
ederiz, 

Kars Kars 
Sırrı Atalay Mehmet Hazer 

Yozgat Elâzığ 
Sadık Arutkmaç Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince bu önerge 
bulunmadığı takdirde bölümlere geçilmesi oy
larınıza arz edilecekti. Şimdi sadece yapılacak 
şey, bölümlere geçilmemesi hususunu oylarınıza 
ara etmek suretiyle, yani 73 ncü maddenin be
lirttiği bölümlere geçilmesi hususunu, bu sefer 
ters bir oylama ile yapıp, meseleyi çözüm şek
line götüreceğiz. 

Bölümlere geçilmemesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler,,. Kabul edilmemiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza ar 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C — Devlet Plânlama Teşkilât] 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 11 765 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 S60 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 142 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler "* 823 650 
BAŞKAN— Kabul edenler,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 49 600 C00 

BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

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

34.000 Malî transferler 30 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 25 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

36,000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütessi üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Saat 15.00 te toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum, 

Kapanma saati : 13,42 

<*m» 

304 — 



senatosu : 27 30 . 1 . 1969 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkaııvekili Sırrı Ataiay. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. t i ) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

4. __ G-öEüŞÜLEN İŞLER 

1. -— 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Jlillet Mecli
si 1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sa
yısı : 1162 ve 1162 ye ek) (1) 

B) DANIŞTAY : 

dayın Tanyeri, 

C. H. P. GEUPI ADINA SALİH TAN
YERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, memleketimizin Anayasa ile garanti 
altına alınmış olan hukuka bağlılık ilkesinin 
teminatından beri olan Damştayımız bu yıl ku
ruluşunun, 100 ncü yılını idrak etmiştir. Mües
sesenin 1989 bütçesi üzerinde Grapumun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulun
duğum şu anda Yüce Senatoya saygılarımı su
narken, Türk idare hukukunun oluşumunda 
dünya hukuk edebiyatında yer alacak değerde 
içtihatlariyie büyük payı olan Danış tayımızı 
ve onun çok kıymetli menspîarını selâmlamak
tan bahtiyarlık duyduğumu ve nice yüz yıllar 
başarılı çalışmalarının devam etmesini yürek
ten dilediğimi ifade etmek isterim. 

10 Mayıs 1088 de kurulmuş ve bugünden 
yarma gelişerek 1024 ve 1981 Anayasalarında 
yer alıp demokratik hukuk Devleti ilkesinin 
teminatından biri olmuş ve kararlariyle hakka
niyet ve naısafet ilkelerinin uygulayıcısı, idari 
tasarrufların kanunlara ve bu ilkelere uygun
luğunun denetleyicisi bulunmuş olan Danıştay, 
idarenin hiçbir eylem ve işleminin hiçbir halde 

, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılaını-
I yaeağı ve kuruluşu, işleyişi, yargılama usuile-
j rinin mahkemelerin bağımsız ve hâkimlik te-
j minatı esaslarına göre kanunla düzenleneeeği-
j hin Anayasa'da yer almasiyle bugünkü par-
ı lak durumuna gelmiştir. 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Grupu adına Sayın Tanyeri, Güven 
Fartisi Grupu adına Sayın Seyhan, Millî Bir
lik Grupu adına Sayın özkaya, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Göktürk söz almışlardır. 

Ancak, Yüksek Mahkeme bir asırlık haya
tında bu merhaleleri derhal ve kolaylıkla aş
mış değildir. 

Cumhuriyetten önce idarî ihtilâfların hal
linde lâhik olan hüküm ve kararların icrası 
Hükümet reisinin ve Devlet reisinin iradesine 
bağlı idi. Bu sistemde müracaat neticesinde 
çıkan karar tanı bir kazaî tasarruf mahiyetini, 
bu tasarrufların kati ve icrai karakterini haiz 
değildi. Bunlar Devlet Şûrasının diğer karar
ları gibi istişarî bir karakter taşıyor, yapıl
ması lâzımgelen şeyi idarenin takdirine bırakı
yordu. Mukayyet kaza, dediğimiz bu sistem 
uzun oluşum devresi sonunda 1824 ve 1981 Ana-
yasalariyle bağımsız kaza sistemine kavuşmuş 
ve 520 sayılı Kanunun 95 nci maddesinde ifa
desini bulmuştur. 

Bilindiği gibi bu madde Danıştay kararları
nın kesin olup muhkem kaziyenin bütün huku
kî sonuçlarını hâsıl edeceğini, idarenin, Ana
yasanın 132 nci maddesi gereğince Danıştay 
ilâmlarının icaplarına göre işlem veya eylem 
teslis etmeye mecbur olduğunu hükme, son fık
rası ile de müeyyideye bağlamıştır. 

Ancak gerek Anayasanın 132 nci, gerekse 
sözünü ettiğimiz Kanunun 95 nci maddelerin
deki açık ve kesin prensip ve hükümlere rağ
men, bir süreden beri Danıştay kararlarının, 
özelikle iptale mütedair olanlarının infaz edil
mediği, başka bir ifade ile idare tarafından 
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iptal kararı üzerine gerekli işlem ve eylemin 
tesis edilmediği üzüntü ile müşahads edilmek
tedir. Bugün hastalığın yavaş, yavaş merkez
den muhite doğru yayıldığı da görülmekte
dir. Bu üzücüdür. Bu tutumda Yüksek Mah
kemenin kararlarının infazını aslında maksadı 
bir zorlama olan 95 noi maddeye dayanılarak 
fiilen yukarıda özetlediğimiz mukayyet kaza 
sistemindeki gibi idarenin takdirine bırakma
nın bir özlemi hissedilmektedir. 

Her ne kadar Danıştaym 1968 bütçesi mü
nasebetiyle Sayın Hükümet Sözoüsü yaptığı 
açıklamada idarenin uygulamadığı Danıştay 
kararları için tazminat vermek suretiyle bun
ları hukukan infaz ettiğini beyan buyurmuş ise 
de, bu tutum idarenin Danıştay ilâmlarının icap
larına göre işlem veya eylem tesis etmek mec
buriyetini yerine getirmek değildir. Diğer taraf
tar. tazminat Dsvlet kesesinden ödendiğinden ve 
nihayet bunun için de yeni bir dâva açmak zo-
rupluğu bulunduğundan hem Devlet, hem Da
nıştay ve hem fert külfete sokulmaktadır. 

Bilindiği gibi doktrin ve içtihatta iptal, bu
na mevzu kararın hiç alınmam!ş gibi geriye 
doğru işlemesini gerektiren bir kazai tasarruf
tur, iptal hükmü makable şâmil olarak o tasar
rufla birlikte ona müteferri olanları hukuk âle
minde hiçbir iz bırakmıyacak şekilde ortadan 
kaldırır. İptal hakkındaki kaziyeyi mahkemenin 
mutlak ve umumi mahiyeti iptal edilen hâdi
seyle ilgili durumlara ve bu arada yeni tâyin 
tasarrufunun sebep unsuruna da tesir etmiş ve 
onu da kaldırmış vs bu sebep unsurunun orta
dan kalkması üserins buna dayanan yeni tâyin 
tasarrufu da ortadan kalkmış olur. Esas itiba
riyle iptal hükmünün idare bakımından doğu
racağı netice iptalden evvelki durumu aynen 
ve tamamen iade etmektir. Örneğin Fransa'da 
tekaütlük kararı iptal edilmiş bir hâkimin, ev
velce emekliye sevk edildiği yerden başka bir 
y:re tâyin tasarrufu da bu prensip gereğince ip
tal edilmiştir. Bu iptalin reentegrasyon veya 
enstitülerin entegro kaidesinin bir sonucudur. 
Şu halde sayın Hükümet sözcüsünün tazminat 
ödüyoruz beyanı infaz mânasına gelmez; çün
kü, Anayasa tazminat ödenmesini değil, bir ey
lem tesis edilmeli mecburiyetini koymuştur. Taz
minat dâvası açılmamış olması halinde Hükümet 
böyle bir şey ödiyemiyeceği için eylem tesis edil

memiş, dolayısiyle Anayasanın emri yerine gel
memiş olacaktır. 

Diğer taraftan Sayın Sözcünün bu tarz be
yanı iptal kararlarından dilediklerini infaz, ar
zulamadıklarını tazminat kararı alınmasına de
ğin imhal anlamına gelir ki, bu da mcdenr ida
rede artık yeri olmıyan takdirî yani keyfî bir 
mahiyet arz eder. 

Bizim Hükümetle beraber olanııyacağımız 
nokta budur. Eğer bir memlekette mahkeme ka
rarlan infaz edilmiyorsa bunda takdirîlik, key
fîlik hâkim oluyorsa, orada devletin hukuka 
bağlılığı ilkesinin yerleştiğinden, şekilde olmak
tan kurtulduğundan bahsedilemez. 

Kaldı ki, iptalin infaz edilmemesinden doğan 
tazminat otomatik olmayıp yeni bir dâva neti
cesinde alınacak bir karara bağlıdır. Diğer ta
raftan bu, devlet kesesinden ödeneceği için key
fî tasarrufta bulunan icra organı bundan müte
essir olmıyacak, Devlet bir taraftan hizmetten 
uzaklaştırılan memura, merkez valileri misalin
de olduğu gibi, hiçbir hizmet görmeden maaş 
ödemek, diğer taraftan hükmedilen tazminatı 
tediye etmek suretiyle iki defa mutazarrır olmuş 
bulunacaktır. 

Şu halde Danıştay kararlarının Anayasanın 
emrettiği şekilde işlem ve eylem tesisi suretiy
le ademi infazının müeyyidesini, mücbir ahval 
dışında, şahsi kusura bağlamak ve bu suretle hu
kuk mahkemesinden alınacak tazminat kararı
nın Bakanın patrinıuvanmdan tahsili suretiyle 
icrası vetiresine bağlıyacak veya eylemi müte-
rafik kusur sayacak bir tesise gitmek lâzımdır. 

Danıştay Bütçesinin geçen yıl Millet Mecli
sindeki müzakerecinde bir parti sö-zeilsü, «Hu
zursuzluğun kaynağının idarenin takdir hakkı
nın. ve bu takdir hakkının hudutlarının daha 
açık şekilde kanunlarımızda sınırlandırılması 
icabettiği» noktasında olduğunu ifade etmiş
tir. 

Bu tarz beyan, 1936 dan beri Anayasa Mah
kemesi, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi 
demokratik hukuk devleti ilkesinin teminatı 
Anayasa müesesselerinden rahatsız olduğu çe
şitli bey anlar iyle anlaşılan Hükümet sözcülerin
den de duyulmaktadır. 

Filhakika Devletin tekmil tasarruflarının hu
kuk kaidelerine tâbi ve binasneleyh ka^ai mu
rakabeye mâruz olacağı kabul edilirce Kbbuı:v3b 
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ler saman saman bası tasarruflarını bu mura
kabenin dışında bırakmak isterler. Bu nevi ta
sarrufların bünyelerinin hukuk kaidelerine tâbi 
olmalarına mÜKaidolmadığmı ileri sürer ve bun
dan dolayı ikâme edilecek dâvaların mesmu ol-
mıyacağmı esas ve bünye itibariyle hukukî ma
hiyette olmayıp tamamen takdiri olan.bu tasar
ruf ların kazai murakabe dışında kalacağını iddia 
ederler, 

Memleketimizde de hukuka bağlı Devlet fik
rinin 1061 Anyasaslyle kabul edilmiş olması ve 
idarenin biçbir eylem ve işleminin yargı merci
lerinin denetimi dışında bırakılamıyacağı pren
sip hükmüne bağlanmış bulunması keyfî tasar
ruf yapmak meıak ve eğiliminde bulunanları 
rahatsız etmektedir. Bu itibarla bir taraftan 
hukuka aykırı tasarrufları iptal eden Danıştay 
her fırsatta tenkid, diğer taraftan da Hüküme
tin bazı tasarruflarına ezellikle tâyinlerde geniş 
takdir yetkisine sahibolması tezi müdafaa edil
mektedir. Bu sözlerde tıpkı 5434 sayılı Kanu
nun 39 ucu maddesinin (3) fıkrasına, re'sen 
emekliye sevk muamelelerinin kazai muraka
beye esas tenkil edomiyeceği kaydını koyan ve 
böylece birlerce ; umuru, 1961 Anayasasının yu
mruluğu girmesine kadar sefil ve perman eden. 
banıma benzer bir kanunun üslemı hissedilmek
tedir. 

Her fırsatta hukuk Devleti ilkesinden haru 
mtmevı S.OT7M /maunu, mayana 
Mahkemesi, Immştay, Yüksek Seçim Kurulu 
gibi Ar ayam. müesseselerinin iptal kararlarına 
(mimce smirlenmekte ve örıreğin Fransız Danış-
t?ymın bir yılda gayet cüzi yürütmenin dur
durulması kam-u vermesine mukabil Dameda-
yımızm bu kabil kamrlarınm çok farla olduğunu 
söylîyerek .bu mm: memeyi tenkid etmektedir. 

Ancak, bu örneğin, yerinde olmadığım, bu 
mimim oka oka bahsettikleri Hükümetin karar-
k ruu kanuna, hukuk ilke ve kurallarına uygum 
aldıklarmm kir delili olarak gösterilebileceğini 
kendilerine hatırlatmak isteriz. 

Kaim ki, takdir kudreti nihai gaye ile sınır
landırılmış bir tercih kudretidir. Bu nihai gaye 
âmme menfaatidir. Eu ürik arla idare her tasar
rufunda mucip sebep göstermek, bu sebepler 
iOemmin nihai gamvâne ye:d amme menfaatine' 
vyguu o mu imsak mecburiyetindedir, Çünkü 
takdi-: kudreti keyfilik değildir. Bu yüzden ida-
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re takdir kudretine mâlik olduğu hallerde bile 
maksat ve gayesinden ayrılamaz, idarenin taki-
bettıği maksadın hissî, siyasi veya .şahsi oldu
ğunu ispa edecek maykn ^ meyd°uı çıkmd-
rnası halime deki byrk ek N J V * e l i k •> nü
nün nıusum ad yeti k r ' km: 'e 1 +. ı >~\r «*'iın 
sübjektif balomdan •mkath^ seje ıyl: k ı rar ı 
iptal edebücmktir, Bunun m ._m 1 b"_rnkü 
Anayasa > * m-3 k m. r emmu .? ' : ; ' : : , y r e 
vazifesinden < ,~ v muh k ^mufa.m mnelâka 
kanunun t yi et t i ; ' ' ' ~r m ^ m ^ udmudet-
tireeektir. £ ı 0 m - n u ^m re ' t m t-^d-
ro, diğer Ut raf an res en t 1 vil j d k ı 'T '.e m a^ır 
siyasi ve daha ziyade m1 i , nea ' k ^ ^umm 
tesiri alim da ki km. "̂ n le k"m " " m ;sk ko
runma kazai murakabedir. 

Fasla olarak tasarrufun diğer unsurlarının 
kanuna uygun bulunması halinde takdir bugün 
dahi muhakeme edilmemektedir. Bunun için, 
gazetelerden öğrendiğimiz kadar Hükümetin 
düşündüğü gibi takdire bağlı tasarruflarda ka
zai murakebenin cereyan etmiyeeeği hakkmda 
bir kanunun şevkine lüzum ve esasen Anayasa
nın 114 ııeü maddesi önünde imkân yoktur. 2kra 
böyle bir düşünüp tarzı bin. bugün için hukuk 
devletlerinde yeri kalmanın; olan Hükümet tasar-
1 uf lam nazariyesinin geri getirilme-;i gibi demok
ratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaunıyan bir 
geriye dönüşe götürür. 

Biîbm taraftan ka^ai tasarruflar im-ai olma-
yıp ieharî tasarruflardır. Mahkeme, kararında 
tasarrufun hukuk kaidesine uygue. olup olmadı
ğını belirtip, uygunsuzluğunun tesöîti halinde 
kanunun o se katlığa ter tükettiği müeyyideyi 
uygulamaktadır. Eu iti1"arla buna kızmamak, 
bunu, Adalet Partisinin Sayın Sözcüsünün ge
çen yıl dediği gibi, kösteklenmem!! desteklen
mesi, Danıştaym icranın karsısına dikilmesi şek
linde telâkki etmemek ve bismetico Devlel mi, 
yoksa Şurayı Devlet mi gibi esprili bîr sual sor
mamak lâmmdm. Aksine tasarrufu hu şekilde 
noksan veya sakat alana yönelip onu kınamak 
ve bunun içinde keyfi hareket merakından vaz 
geçip hukuka bağlı Devlet ilkesini samimiyetle 
benimseyip uygulamak .gerektir. Düşünülmeli
dir ki, Danıştaym bu kudreti namına hareket 
ettiği 've her türlü kudretin kaynağı Türk Mil
letinden gelmektedir. 
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Bütçe raporunun tetkikinden çıkan önemli 
bir gerçek, Banıştayınınızın, geliştirilmiş olma
sına rağmen çok yüklü olduğu ve kararların geç 
çıktığıdır. 

Bunu önlemenin yolu, bir taraftan idarenin 
eylem ve işlemleriyle Danıstaya yardımcı olması, 
müstakar emsal kararları karşısında gerektiğin
de yeni bir hüküm tesisine gitmesi, diğer ta
raftan süratle bölge idare mahkemelerini ku
racak kanunu getirmesidir. 

Filhakika, örneğin, milkiye müfettişlerine 
temsil ödeneği verilemiyeceği hakkındaki Ba
kanlık tasarrufu her seferinde iptal edilmesine 
rağmen içişleri Bakanlığı bu tutumunda ısrar 
etmiş ve müfettişliğe yeni tâyin edilen her kay
makamın ödenek için Danıstaya başvurması ge
rekmiştir, Bu misâli her bakanlık için çeşitlen
dirmek mümkündür. Bu durum tabiatiyle Yük
sek Mahkemenin işlerini lüzumsuz yere çoğalt
makta dolayısiyle bir iptal dâvasının en erken 
bir yılda sonuçlanması ve müessesenin asıl göre
vi olan içtihat mahkemesi olmak vasfım kaybet
tirmek neticesini doğramaktadır. Bunun için 
bölge idare mahkemelerinin süratle kurulnıabın
da büyük zaruret ve fayda vardır, içişleri Ba
kanlığı ile Danıştay tarafından ayrı ayrı hasır
lanmış olan kanun tasarılarının biran önce bir
leştirilerek Parlâmentoya şevki, böylelikle malî 
kaza konusunun da halledilmiş olması temenniye 
şayandır. 

Her ne kadar bugün bir taraftan il idare 
kurulları, diğer taraftan malî kaza organları 
faaliyette iseler de bunların hâkim teminatına 
sahip olmamaları ve ihtisas sahibi bulunmama
ları sebebiyle yine bütün yük Banıştaym üze
rinde kalmaktadır. 

Bilindiği gibi idare mahkemeleri birer içtihat 
mahkemesidir. İdare hukuku bunlarm iotihat-
lariyle yaşamaktadır. Bunun için iclare hâkimi 
her günkü hâdiseler karşısında hukukî ve tek
nik bilgilerinden ve görüşünden, dünya elüçü-
sündeki içtihatlardan ve doktrinlerden fayda
lanarak adalet ve hakkaniyet icaplarına uygun 
hal şekilleri bulacak ve bunlar tekerrür ederek 
yeni sentezler çıkacaktır. Bundan dolayı idare 
hâkiminin yüksek kabiliyetli, her cihetten iyi 
yetişmiş kimseler arasından seçilmesi, aday tes-
bitmde gerekirse valilerden içeri dışarı, hukuk
çu, mülkiyeli gibi enfüsi düşüncelerden ziyade 
yüksek kabiliyetlerin aranması hâkim olmalıdır. 

Yeniden yapılmakta olduğunu büyük bir 
memnuniyetle öğrendiğimiz yeni Danıştay bina
sında idari rejimi kabul etmiş memleketlerin 
mahkeme içtihatlarını, doktrini kolayca izliyebi-
lecek değerde modern bir kütüphanenin tesisi, 
her dilden kitaplarla bezenmesi en büyük dile
ğimizdir. 

Diğer taraftan taknik tekniği bakımından 
kanun tasarılarının da Danıştayın tetkikinden 
sonra Parlâmentoya şevkinin usul ittihaz edil
mesini tavsiyeye şayan görürüz. Bu suretle hem 
Anayasanın emri yerine getirilmiş, hem kanunlar 
hukuk tekniği bakımından mükemmel bir şekilde 
Parlâmentoya sevk edilmiş olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Mâruzâtımı bitirirken bütçenin Danıştayımı-

za ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepi
nizi örupum adına saygiyle selâmlar, teşekkür
lerimi arz ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, 
G. İ. GEUPÜ ABINA NECİP SEYHAN 

(Hakkâri) — Muhterem Başkan, değerli arka-
l i c i ş l c l i i i ü j 

1939 malî yılı Danıştay bütçesinin tümü üze
rinde Güven Partisi Senato Grupunun görü
şünü arz etmek için huzurunuza çıkmış bulun
maktayım. 

Devletin -en yüksek istişare organı olan, va
tandaş haklarının idareye karşı teminatını teş
kil eden Danıştay müessesesi bizde 10 Mayıs 
1868 tarihinde Sadrazam Emin Ali Paşa zama
nında kurulmuş ve başına da büyük Devlet 
t:daını Mithat Paşa getirilmiştir. 1876 tarihli 
Teşkilâtı Etasiye Kanunu ile de devamı temin 
ve teyidolunan Şûrayı Devlet, Osmanlı İmpa
ratorluğu devrinde idari muamele ve tasarruf -
laıdan zarar gören vatandaşlar tarafından açı
lan dâvalara bakmamış, sadece bir düzenleme 
ve danışma kurulu olarak hizmet ifa etmiştir. 

Tanzimat fermanının Fransa'dan mülhem 
idari reformlarını gerçekleştirmek maksadı ile 
kurulmuş olan vie 1922 yılında diğer saltanat 
müesseseleriyle birlikte ilga edilen Şurayı Dev
irt 1924 Anayasasının 51 nci maddesine müste
niden 7 Ocak 1925 tarih ve 669 Sayılı Kanunla 
yeniden kurulmuş, Başkan ve üyelerin tesbit 
ve seçimi geç yapıldığından ancak 7 Temmuz 
1827 talihinde faaliyete geçirilmiştir. 
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Devlet Şûrasına verdiği önemi belirtmesi ba-
'kîmından 663 sayılı Kanun gerekçesinde yer | 
alan nıı cümleyi aynen okumak istiyorum; 1 
«Yargıtay üyelerine 7 500 kuruş aylık verildi- j 
ğlne göre, Danıştay üyeliğine seçilecek kim- ] 
selerdo aranacak nitelik ve yeterlilikleri ile g'ö- i 
revlerinin önemi nazara alınınca, onlara verile
cek S 000 kuruş aylık çok görülmemelidir.) 

Yeni idari rejimin tahakkukunda müspet 
ve değerli hizmetler yapmış olan bu müessese, 
3546, 49Ö3, 6716, 7197, 7354 sayılı, 27 Mayıs | 
1960 tarihi müteakip 20 ve 34 sayılı Kanunlar- j 
la c asitli değişikliğe uğramış, 1901 Anayasamı- i 
zm ışığı altında yeniden düzenlenen ve 
31 . 12 . 1964 tarihinde neşir ve ilân olunan j 
521 sayılı Danıştay Kanunu ile de son şeklini 
almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Anayasamızın 140 ncı maddesi (Danıştay, ; 

kanunların başka idari yargı mercilerine bırak- j 
madiği konularda ilk derece ve genel olarak üst J 
derece idare mahkemesidir. «Danıştay, idari j 
uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümle- I 

Evvelki yıddan Yeni 
Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

devir 

49 112 
51 654 
51 284 
49 542 
50 164 
39 356 
27 876 

gelen 

34 813 
35 302 
32 152 
28 430 
34 024 
29 003 
30 143 

Bu kabarık rakamlar karşısında insan, ya ] 
idaremiz haksız tasarruflar itiyadı içindedir, ya- j 
hut fert, hakkına razı olmamak gibi bir anlayışa 
kendini kaptırmıştır, diye düşünebilmektedir. i 

Dâva dairelerinde, 1950 yılından 9 020 ve 
1952 yılında 8649 dosya devrettiğini işaret etti- i 
ğimiz takdirde, 10 yıl içinde iş hacminin ne mik
tar kesafet kazandığını daha açık anlatmış olu- ı 
yoruz. 

Danıştaya intikal eden dâvaların çoğailması 
karşısında, mevzuatta yapılan tadillerle daire 
adedi ve üye sayısı artırılarak çareler aranmış ] 
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mek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük 
tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
rini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri 
yapmakla görevlidir» demek suretiyle Danışta-
ym vazife ve salâhiyetlerini te-sbit etmiş oüduğu 
gibi Danıştay Kanununun 29 ve rnütaakıp mad
deleri de bu görüşe muvazi hükümleri muhtevi 
bulunmaktadır. 

Yukarda arz ettiğim, Anayasamızın 140 ncı 
maddesi ve (İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiç
bir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz) hükmünü ihtiva eden 114 ncü mad
desi, cemiyetin, iktisadi, sosyal ve idari alanlar
daki, günden güne inkişaf eden ihtiyaçlarını 
karşılamak ve tedbirlerini almak üzere çıkarıl
makta odan ve adedleri devamlı olarak artan ka
nunların tatbikatından doğan ihtilâflar, nüfusu
muzun süratle artışı, ferdin, hak arama şuurunu 
kazanması, Danıştaya intikal eden ve edecek 
olan işlerin çoğalmasında âmil olmuştur ve ola
caktır. 

Danıştay dâva dairelerinin iş hacmini açıkça 
gösteren şu cetveli okumakta fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Ertesi yıla 
Çıkan devir 

32 276 51 654 
35 672 51 284 
33 894 49 542 
27 808 50 164 
44 832 39 358 
40 481 27 876 
29 730 28 289 (bu son kısmı 11 aylık) 

ise de, bu tedbir daima geçici olmuş ve dâva ke
safeti hiçbir saman önlenememiştir. 

Adaletin vasıflarından birisi de n-sticenin kı
sa zamanda alınmasıdır. Seneler sonra karara 
bağlanan ve bu gecikmeden mütevellit infaz ka
biliyetini yitiren dâvaların misalleri pek çoktur. 
Bilfarz, daimî encümen seçimine ait bir genel 
meclis kararına vâki itirazın bir sene sonra neti
celendirilmiş olması hukukî bakımdan hiçbir 
mâna ifade etmez. Geç kalmış adalet, adaletsiz
likten pek farklı değildir. 

Bütün idari kanunlarımızda ilham kaynağı
mız olan Fransa, Danıştaydaki işlerin çoğal-
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ması karşısında ilk derece idari mahkemeler 
kurma yoluna gitmiş ve 1953 yılında 27 bölge 
mahkemesi kurmak suretiyle Fransız Devlet Şû
rasını içtihat mahkemesi haline getirmiştir. Da-
nıştaym Almanya'daki gelişmesi de aynı yolu 
takibetmiştir. 

Memleketimizde idari rejimin varlığını öngö
ren Anayasanın 140 ncı maddesi, bir taraftan 
idari alanda en yüksek, mahkeme olarak Danış-
tayı tesis ederken, diğer taraftan da Danıştaym 
altmda idari yargı organlarının kurulabilmesine 
işaret etmiştir, Anayasamızın, Kurucu Meclis 
Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ge
rekçesinde, bu madde ile ilk derece idari mahke
melerin kurulması yolunun açık tutulmuş oldu
ğu belirtilmiştir. 

Yüksek idari kaza mercii olan Danış tayın, 
bugünkü mevzuat muvacehesinde, Anayasamı
zın 140 ncı maddesi ile kendisine verilen görev
leri. yerine getirebilmesinin mümkün olamayaca
ğı, teferruat sayılan işlerle iştigal yerine, yük
sek mahkeme vazifesini yapmasına fırsat ve im
kân hazırlayıcı tedbirlerin alınması ve Danışta-
ya içtihat mahkemesi sıfatının kazandırılması, 
bütçe müzakereleri sırasında bütün sözcüler ta
rafından defaatle temenni olunmuştur. 

1963 yılı Bütçe müzakerelerindeki konuşma
lara cevap veren zamanın Devlet Bakanı tara
fından, aynen : «Alt idari mahkemeler veya böl
ge idari mahkemeleri kurulması için, bâzı pro
fesörlerin de iştirakiyle bakanlıklar arası bir 
heyetin çalışmaya başladığı, Fransa'daki tatbi
katı mahallinde incelemek üzere bir Danıştay 
üyesinin Fransa'ya gönderildiği» beyan edil
mişti. Buna mümasil beyanlar bütçe vesile
siyle, ilgili bakanlar tarafından sık sık ifads 
edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Danışta}?" Başkanlığınca 
hazırlanmış olan «ilk derece idare mahkeme
leri» kanun tasarısı 24 . 4 . 1988 tarihinde Hü
kümete tevdi edilmiş ise de, alman bakan
lıklar mütalâasına göre, yeniden gereği ya
pılmak üzere tasarı 23 . 9 . 1968 tarihinde Da
nıştay Başkanlığına iade edilmiş bulunmakta
dır. 

içişleri Bakanlığı içişleri Hizmet ve Teş
kilâtını Yeniden Düzenleme Komisyonu tara
fından da yeni bir tasarı hazırlanmakta oldu
ğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Danıştay, Devletin karşısında ferdin hakkı

nı korumak, haksız ve yetki dışı idari tasarruf
ları önlemek, Devletle fert arasındaki müna
sebetlerde, zayıfı kuvvetliye ezdirmemek sure
tiyle hukuku hâkim kılmak fikrinin, hukuk 
Devleti anlayışının vücut verdiği bir Anayasa 
müessesesidir. 

Danıştay Kanununun 94 ncü maddesine 
göre, verilmekte olan yürütmenin durdurul
ması kararları, bu yüksek yargı organını 
politik çekişme alanına getirmiş, kararların 
haklılık derecesinin münakaşasına yol açmıştır. 

Yürütmenin durdurulması hakkındaki her 
karar Danıştayla icrayı karşı karşıya getir
mekte, parti kongrelerinde ve Parlâmento kür
sülerinde sonu gelmiyen münakaşalara ve hu
zursuzluğa mevzu olmaktadır. 

Hükümet, kendi politikasını ve programını 
tatbik edebilmek için, kendi görüşüne yatkın, 
güvendiği kimseleri işbaşına getirebilmelidir. 
Bütün iktidarlar bu yola gitmişlerdir tezi 
karşısında, Danıştay kararlarının infazı, bunu 
tatbik eden hükümetleri yüceltir. Vatandaş 
nezdinde itibar kazandırır, hukuk Devletini 
tahakkuk ettirmek, hukuk düzenini korumak, 
Anayasaya saygılı olmak, kanun hâkimiyetini 
temin etmekle mümkün olur, iktidarların meş
ruiyeti, haklılığı en büyük kuvvet temelidir, 
tezi de karşı savunma olarak ileri sürülmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şunu esefle ifade edeyim ki, bizde hukuk 

anlayışı iktidarda veya muhalefette bulunuşa 
göre değişmektedir. Parlâmento zabıtlarının in
celenmesi ve müşahademizi açıkça ortaya ko
yacaktır. 

Meselâ 1963 yılı Danıştay bütçesinin Cum
huriyet Senatosundaki müzakeresinde A. P. 
Sözcüsü «Ömer Lütfi Boscalı» aynen, «Danış
tay kararları bâzı Devlet ve Daire Başkan
ları veya vekilleri tarafından infaz edilmekte
dir. Son senelerde arız olan bu hastalık, mül
kün temeli olan adaleti incitmekte ve vatan
daşın bu meüseseseye olan güvenini sarsmak
tadır. Danıştay kararlarının infazının mutlaka 
sağlanması lâzımdır.» 1964 yılı bütçe müzake
relerinde yine A. P. Grup sözcüsü olan aynı 
senatör; «en mühim olarak Danıştay kararları-
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nın infazının mutlaka temin ve etmlyenler ı 
hakkında ceza tâyini cihetine gidilmesinin lü
zumunu arz ve temenni ederim» demektedir. 

Zamanla muhalefet partisinin, iktidara 
gelmesi ve iktidar partisinin muhalefette kal
ması, yürütmenin durdurulması kararlarına 
ait fikirlerde de bir değişiklik yapmış, ikti
dara gelen parti muhalefetteki partinin, muha
lefette kalan parti de iktidar partisinin fikir
lerini benimsemiştir. 

Türkiye'mizde demokratik düzene ve Ana
yasa müesseselerine vatandaşın tam bir iman 
ve itimatla bağlanamaması sebeplerini, iktidara 
gelen ve muhalefette kalan partilerin hukukî 
görüş değişikliğinde aramak, temelsiz bir iddia 
olmasa gerek. 

Görüşümüz şudur : İdare hukukunun klâsik 
bir kaidesine göre, yargı organı idarenin iş
lem ve eylemlerini yalnız hukukililik bakımın
dan denetler, ihtiyaca uygunluk bakımından I 
denetliyemez. Aksi takdirde, kararını denet
lediği idari mercinin bir üstüymüş gibi dav
ranmış olur. Ancak idareye, ihtiyaca uygun
luk yönünden bir takdir hakkı tanınırken bu 
takdir hakkının kullanılmasında çok hassas 
davranılması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

İcra, Danıştay tarafından tesbit edilmiş 
olan hukukî hatalarda İsrar etmemeli, me
mur tâyinden memnun kalmazsa Danıştaya 
gitsin, zihniyetinden uzak kalmalıdır. Danış-
tayca ittihaz olunan içtihadın bir umumi hu
kuk kaidesi kabul edilerek benzeri hâdiselere 
tatbik edilmesi, anlaşmazlıkları azaltacak bir 
husustur. 

Demokrasi, müesseseler rejimidir. Memur, j 
hakkını teslim edecek bir müessesenin mevcu
diyetinden emin olursa huzur içinde çalışır. | 
İktidardaki partiye sempati beslemiyen ve fa
kat bu hissini hizmeti dışında tutan, vazife
sini noksansız olarak yapan memur, işinin ba
şında kalabilmeli, bu prensibe aykırı tutumda 
olanlar işinin başında kalabilmeli, bu pren
sibe aykırı tutumda olanlar iş başından alma-
bilmelidir. İcra, bir müsteşarı veya genel mü
dürü değiştirirken sebeplerini de müdellel ola
rak göstermeli «görülen lüzum üzerine» usu
lünden vazgeçilmelidir. 1 

Muhterem arkadaşlarım, I 
Mâruzâtıma son vermeden evvel Danıştay j 

binasına da kısaca temas etmeyi faydalı gör- j 

ı inekteyiz. Malûm olduğu üzere, Danıştay iki 
seneden beri yıllık kirası 600 000 lira olan bir 
blokta vazife görmektedir. Bu binanın ihti-
yası karşıladığı iddia edilemez. Orduevi ya
nında inşaası kararlaştırılan ve ihalesi de yapıl
mış olan arsada her hangi bir faaliyet gör
memekteyiz. İnşaatın biran evvel ikmali sure
tiyle Danıştaym sıkıntıdan kurtarılması tedbir
lerinin alınmasını ilgililerden rica ediyoruz. 

Bütçenin Danıştaya hayırlı olmasını diler, 
G. P. Grupu adına hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın özkaya. 
Mi£Lî BİRLİK GRUPU ADINA MEHMET 

ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, yüz 
yılı aşan geçmişi ve eylemlerine İ961 Anaya
sası ile genişletilen yetki ve fonksiyonu da 
katılırsa bir Anayasa kuruluşu olan Danışta
ym önemi ve o ölçüdeki görevinin anlaşıl 

I ması daha kolay olacaktır. İşte, böylesine önemli 
bir Anayasa kuruluşunun bütçesi hakkında 
görüş ve düşüncelerimizi içtenlikle dile getir
meye çalışacağız. Ancak, bütçe raporu üzerin
de görüşlerimizi belirtmeden önce Danıştaym 
1961 Anayasasındaki yeri ve fonksiyonu ile 
iktidarın bu fonksiyonların ifasmdaki yiti
rici rolü üzerinde durmayı rejimin işlemesi 
yönünden faydalı saymaktayız. Dünyanın hiç
bir yerinde kuvvetini aldığı güçleri ve otur
duğu rejimin birer ayrılmaz parçası olan ku
ruluşları yitirmek kampanyasına girişerek, ik
tidar sürmeyi plânlıyan basiretsiz politikacı
lar çoğunlukta olmamıştır. Bu yolu deneme 
itiyadından kendilerini kurtaramayanlar ise, 
iktidarlarını tüm taraftarlariyle hüsrana uğra
tılmışlardır. 

j Memleketimize gelince, Başbakan ve bakan
lar ile partilerinin yetkili olan veya olmıyan 

! elemanları, Meclis, kongre, miting veya benzeri 
toplantılarda kendi fikir organlariyle birlikte 
bu anayasa kuruluşunu iktidarın yürütme yet
kisini köstekliyen bir kuruluş olarak gösterme 
ve böylece onun itibarını yitirme çabası içinde 
görülmüşlerdir. 

| Sayın Başbakanın 4 ncü Genel Kongrelerin
de Danıştay hakkında yaptığı ağır kınama-

! 1ar, bu zihniyetin iktidarın başı tarafından 
I bile benimsendiğinden açık bir örnek olarak 
j gözükmektedir. Aslında bu Anayasa kuruluşu 
i yine bu Anayasa hükümleri gereğince iktidar 
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olma imkânını kazanan bir partinin hukuk Dev
leti niteliğini yitiren tutumlarla aldığı hissi 
kararları düzeltme yoluna giderek iktidarı 
kösteklemek değil, doğru yolda yürüme imkân
lar'. açarak kolaylık şalgama gibi iktidar lehine 
çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir, ikti
darın, iktidarda kalma sebepleri olan. Hukuk 
Devleti niteliğini ona kazandırma yolundaki yar
dımlarından iktidarın başından en küçük görev
lisine kadar, Daruştaya minnettar kalmaları ge
rekir. 

Sayın senatörler, Damlay ın bu denli tartış
ma konusu yapılmak istenmesinin nedenleri, 
onun Anayasamız içinde aldığı yeri tesbit etme
de güçlük çekilmelidir. ID24 Anayasasında, 
Danıştay yürütme görevi içinde yer aldığı hal
de, bugünkü Anayasamızda Türk Milletine ait 
egemenlik ile ilgili yargı yetkisini millet adına 
kullanmak anaciyle 14.0 ncı madde de yerini 
bulmuştur. Böylece, bugünkü hukuk düzenimiz 
içinde Danıştay, yürütme görevinin dışında ba
ğımsız yüksek mahkemeler arasmda yer alan 
bir kuruluş olmuştur. Geçmişte genel yargı ve 
özel yargı ayrım1 içerisinde Danıştaym Yargı-
taya kıyasla tâli ve istisnai bir yargı görevi yap
tığı fikri, yeni Anayasamızın ilkelerine uygun 
olarak adlî yargı, ve idari yargı göreviyle tar
tışmaların ötesine çıkarılmış ve bu yende bir 
nitelik kapanmıştır. Damştaym bugünkü hu
kuk düzenindeki yerini böylece belirttikten son
ra onun göre'/- ve yetkilerine de kısaca değin
mek gerektiği kanısındayız. 

Anayasamısm 2 nci maddesinde de. Türkiye 
Cumhuriyeti insan haklarına ve yine Anayasa
nın başlangıç bölümünde temel ilkelere dayanan 
millî demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Dev
leti olduğunu hiçbir tartışmaya yer vermiyecek 
kesinlikle belirtmiştir. Bu Anayasa hükmü bir 
temenni niteliğinde değildir. Hukuk Devleti
ni böylesine bir dilekler anlammdan çıkarmanın 
ve sosyal ve siyasal alanda geçerli kılmanın en 
önemli şartı, Devletin eylemlerinin hukuka uy
gunluğunu yaygın ve etkili bir yargısal denetle
meye bağlı tutulmasıdır. Bugünkü Anayasamı
zın egemenlik anlayışını, Meclis üstünlüğü ve 
Meclise dayanan Hükümet üstünlüğü olarak de
ğerlendirmek imkânı yoktur. Anayasamızın, 
4 noü maddesi egemenlik hakkının kullanılması
nı belirli kaidelere bağlamıştır. Egemenliğin 

30 . 1 . 1969 O : 2 

Türk Milleti adına idari yargı, yönünden kulla
nılmasına Danıştay yürütmenin de üstünde bir 
yetkili kuruluş olarak bulunmaktadır. Yürütme
nin yasama organları dışında bir denetim tanı
maması, eskimiş bir zihniyet olduğu, kadar bu
günkü hukuk düzeniyle de bağdaşamaz. 

Yani Anayasamızın esprisine göre, kişilerin 
yürütme karş ımdaki teminatlarının somut te
mellere dayanması ancak, idari yargiyle müm
kün olmaktadır. Eira, ün imli olan demokratik 
nizam çarkı içinde, bu çarkı işleterek iktidara 
gelmek değildir, iktidarda kalındığı sürece, ya
pılan işlem ve eylemlerin hukuka uygun olup 
olmadığının iktidar zümresinin dışında tarafa/z 
ve bağımsız kuruluşların denetimi altında değer
lendirmeyi gerektirmektedir. Demokrasinin sa
dece iktidara gelme yala için kullanılan tek 
çarklı bir sistem olduğunu iddia etmek imkanı 
yoktur. Yürütmenin eylem ve işlemlerini yargı 
yetkisinin keskin dişli çarklardan geçirmeye ce
sareti olmayanların iktidarda bulunmaya hakla
rı yoktur. Yargı yetkisinin kararlarını yerine 
getirmiyen iktidarlar hukuk Devleti anlayışının 
ötesine geçerek çoğunluğu hâlâ muhafaza etse
ler bile, azınlığı hiçe saymanın sorumluluğundan 
kendilerini kurtarmaz ve geldikleri hukuk Dev
leti çarkının tekerine takılmaya mahkum, olur
lar. Anayasamız 114 ncü maddesinde açıkça; 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamas.» 
demekle yukarda belirttiğimiz fikirleri kabule 
iktidarı bir kanuni zorunlukia karşı karşıya bı
rakmıştır, Aynı zamanda Anayasamızın bu 
âmir hükmü, Danıştayın ikame şartları yerine 
getirilmiş bir dâvayı konunun bir Hükümet ta
sarrufu niteliği bulunduğundan dolayı esasa g'i-
riiemiyeceği gerekçesiyle reddetmesine mâni ol
maktadır. Bu arada idarenin takdir yetkisine de 
kısaca değinmek isteriz. 

Anayasanın 4 ncü maddesinin sen fıkrası; 
«Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almıyan bir Devlet yetkisini kullanamıyacağını..» 
açıkça bildirmiş kamu hukukî ilkeleri ve içtihat
lara göre takdir yetkisi, keyfî bir hareket im
kânı sağlamak için bir yol olmayıp, hukukî da
yanakları olan bir yetki niteliğindedir, Bu hu
kukî yetki her yenden ve tasarrufun her unsu-
ılyle kaynağını hukuk kurallarına dayandırmak 
zorundadır. Takdir yetkisi, sebep yönünden ger-
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çekli şüphe götürmez olaylara vs bu olayların 
hukukan isabetle değerlendiriimesins dayanmak 
ve mutlaka kamu yararına ve belli kamu hizme
tinin özel yararına ve o yetkinin verilmesinde
ki hukukî kanuni ve meşru maksada uygun kul
lanılmalıdır. 

Bunun dışındaki bir yetki kullanılması, bu 
kullanmadaki isabetsizliğin vebamet derecesine 
göre Devlet adına kullanılmış bir yetki olmayıp, 
hukukî ve fiilî sonuçları kamu görevlilerinin 
şahıslariyle ilgili yeni durumlar meydana geti
rir. Bu yeni durumların doğuracağı hukuktan 
mahrum tasarruf alanında uzun süre söz sahibi 
olmak imkânı yoktur. 

Sayın senatörler, kaynağını Anayasamızdan 
alarak idare yargı denetimi yapan Danıştay ka
rarlarının, Türk Ulusu adına alındığı ve Türk 
Devletinin varlığını kapsıyarak bağlantılı oldu 
ğımdan şüphe dahi edilmez. Bunun içindir ki, 
böylesine bir teminat altında bulunan kararla
rın hukukî ve fiilî sonuçlarının derhal doğması 
icabetmektedir. Aksi hakle; Anayasanın yalnız 
iktidar lehine olan hükümlerinin işlemesi onu 
frenliyen ve ona hukuk düzeni niteliği veren 
hükümlerin, bir dilekler faslı gibi kabullenip 
denetimsiz ve düzenle bağdamşıyan hukuk dı-ı 
bir yolun ortasına gelinmiş olur. Bu yolda bü
yük mesafe katettiklerini zannedenler ve geniş 
taraflar kitlesi olduğunu vehmedenler, kendile
rini bu yola getiren kuruluşlaıın çok geride terk 
ettikleri bir ortamda yalnız başına kaldıkları m 
görmenin sakinlik ve hüsranım çekeceklerdir. 

Sayın senatörler Danıştayın verdiği kararla
rın uygulanmaması ve bunun hukukî sonuçları 
da, üzerinde önemle durulması gerekli bir konu 
olduğu kadar, bizim içinde açıklama ve yüküm
lü olduğunuz bir sorumluluk taşımaktadır. Da
nıştay kararlarının hukukî niteliği bir mahkeme 
hükmü olmaları ve sonucunun kaziyei muhke
me teşkil etmesidir. Anayasanın 2 nci mad
desinde Türkiye Cumhuriyetinin bir Hukuk 
Devleti olduğu, 7 nci maddesinde yargı yetki
sinin bağımsız mahkemelerce kullanılacağı, 
3 ncü bölümü, Danıştayın da yüksek mahke
melerden biri olduğu, 140 nci maddenin 2 nci 
fıkrası da, idari dâvaları germek ve çözümlen
melinde Danıştayın yargısal yetkisine tabi ol
duğu açıkça yazılarak; Danıştayın kararlarının 
taikdir yetkisine tabi olduğuna dair bir raad'üe 
veya ima yer almamış bulunmaktadır. 

Kuvvetler ayrımının kabul edildiği bir Dev
lette, yasama, yürütme ve yargı organlarının 
görev ve yetkilerinin birbirine geçtiği Veya ge
çirildiği bir yönetim uygulanmaya başlanır ve 
bu işler teamül haline getirilmeye çalışılırsa, o 
Devletin meşru dayanakları yitirilmiş ve sessiz
ce bir hukuk düzeni değiştirilmiş olur. Sadece 
ve yalnız bu yasalar düzenini kaydırma maha
retine karşı, başkaca maharetlerin ortaya çık
ması, düzeni koruma parolaları altında meşru
iyet kazanır. 

Anayasanın kuvvetler ayrımı sahnesinde 
yargı organı olan sete yerleştirdiği Danıştayın 
mahkeme hükmü niteliğinde olan kararını üs
telik de aleyhine karar verilen ve davalı duru
munda olan idare, haklı veya haksız olduğu 
sökünde yorum yaparak kendi lehinde bir tak
dir yetkisi kullanmaya kalkışırsa, bu denli bir 
hareket tarzı, kuvvetler ayrımı prensibinin ih
lal edilerek, idarenin aynı zamanda yargı or-
gr'.ıı yerine geçmesi ve böylece dayandığı Ana
yasa nizamını bizzat kendisinin ihlâl etmesi de
m d i r . Demokrasinin ve Anayasanın temel 
şar'vi olan denetleme ve bağımsız organlarca 
hakkında- karar verme yetkisini yine kendinde 
toplayan idareler sistemi yaratan bir iktidar, 
lı:;sap verme ve alma fonksiyonlarını kendi te
kelinde toplayarak, dayandîğı hukukî neden
leri yitirmiş ve hukuk dışına itilmiş fiilî bir ik
tidar durumuna düşmüş demektir. Zira, kuv
vetler ayrımının uygulandığı bir yerde, yürüt
me ve yargı güçleri arasında, organik ve fonk
siyonel bir keşmekeşden başka bir hukuk daya
nağı bulmak imkânı yoktur. Bizim Anayasa
mız ise, açık ve seçik olarak bu şekilde bir keş
mekeşi yasaklamıştır. Kaldı ki, Anayasanın 
böylesine hukuki ilişkileri zorlayarak, meşrulu
ğunu yitirmiş bir iktidara karşı yapılan bir 
devrim ortamında hazırlandığı düşünülürse, bir 
adlî organın kararlarına karşı verilen önem ve 
değer daha raöıatlıkla anlaşılabilir. Hukukta 
ve hakta son söz mahkemenindir. Eğer, bu or
gan dışında başka bir organ bu son sözün de 
üstünde bir sos söylemeye kalkışırsa, o zaman 
ya mahkeme hukukî niteliğini yitirir veya söz 
İblünlüğü olan organ en yüksek mahkeme hü
viyetini alır. Ve o zaman bu sözü söyleyen eğer 
idare ise, idarenin mahkeme üzerinde yüksek 
•:ir yargı organı hüviyetine büründüğü görü
nür. Ama, bu hüviyet değiştirmek yasalar dı-
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sı ise, o zaman yasalar fiilen çiğnenmiş ve hu
kuk düzeni dengesini kaybetmiş olur. işte, hu 
dengenin sağlanması kesin hüküm müessesesi 
ve kavramının iyi değerlendirilmesine bağlıdır. 
Anayasanın 182 nsi maddesine göre, kesin hü
küm kanunun da üstünde bir hukukî güç ve ge
çerliğe sahiptir. Zira, yasama organı bile 
mahkeme kararlan ile bağlı bulunmaktadır. 
Devletin varlığı, bir ülkede kesin hükmü mil
let ve Devlet adına verebilen organların bulun
masına ve bu organların kararlarının mutlak 
uygulanmasına bağlıdır. 

Adalet Partisinin iktidara geldiği günden 
beri içine düştüğü çıkmazın hukukî dayanağı 
•cinuyan ve. kendi iktidar dayanağını yitiren 
bir çaba olduğum da belirtmek isterim. Da-
mştaym isabetli karar vermediği, önyargısı 
içine düşen iktidarın kararları yerine getirme
mesinden doğacak hukuk dışı davranışların 
hodbini nasıl vereceği endişesini kendilerine 
bırakıyorum, Damştayın kararlarının haklı ve
ya haknz olduğunu takdir mercii Hükümet de
ğildir. Zira, Hükümet bir yargı organı yeri
ne kaim olamaz veya bir üst yargı, hüviyetine 
bürünemez. 

Bayın senatörler, Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesine sanlmak yolundaki gayretler bcşu-
nad'r, Zira, kuvvetler ayrılığını kesinlikle or
taya koyan Anayasada idare veya Hükümete 
yargı jretkisi veren veya bu yetkiyi denetleyici 
bir görev yükîiyen bir madde açık, hattâ kapa-
h bir şekilde bile mevcut değildir. Anayasa
nın 8 nci maddesinde; «Anayasa hükümleri ya
sama, yürünme ve yargı organlarını idare ma-
kamlar-m ve k H k r i bağlayan hukuk kuralla
rıdır.» dediğine- göre, Danıştay Kanununun 
95 nci maddesini takdir hakkı vermiş gibi, yo
rumlamak istesek bile, Anayasaya aykırı oldu
ğunu inkâr edebilir miyiz? O halde, Anayasaya 
aykırılığı şüphe bile edilemiyen hükümler bir 
hukuk Devletinin idare organlarınca a il a uy
gulama yoluna gidilemez. Kaldı ki, 95 nci mad
denin son fıkrası idareye bir takdir yetkisi ta
nımış değildir. Zira, 05 nci maddenin 1 nci 
fıkrası, Danıştay'dan ç^kan yargısal kararla
rın kesin olup; kesin hükmün bütün hukukî so-
nugkrmı hO.yıl edeceğini bildirmiştir. Bu du
rum--, idarenin bu kararları tartışması bile im
kânsız bulunmaktadır. 95 nci maddenin 3 ncü 

fıkrası, tam yargı dâvaları hakkında verilen 
ilâmların infazından bahseder. 4 ncü ve sonun
cu fıkradaki gerekli eylem ve işlemi tesir etme
yen idareden bahsetmiş olmasına bakarak, bir 
t-'dî madde içinde toplanmış çeşitli hükümlerin 
birbirini bozacak nitelikte olduğunu düşünmek 
ve idareyi Danıştay kararlarının üstünde bir 
merci olarak saymak kanunları anlamamanın 
ötesinde, hukuk kuralları dışı bir nizamın hay
ranlığı ve bayraktarlığından başka türlü yo
rumlanamaz. Bu fıkradaki infaz etmeme key
fiyeti görevli mahkemeyi tesbit ile, pek istis
nai de olsa malî veya 'hukukî imkânsızlıklar 
halini dikkate almasıdır. Hiçbir şekilde Ana
ya e?, ve kanun bir organın yetkisinin diğer or

ta! Undan çiğnenmesi ve bedilmeai için 

İ-.-.-P 

semin hazırlayan hükmü kapsamına almaz. Def
let; bir hukuk düşeni içinde yer bulmuş bir ku
ruluş olarak kendi hukukunu asla çiğnemez, 
Ancak, Devletin organları hukuken sakat ta-
a ̂  m ı fi arda, bulunurlarsa, bu hatalar yine Dev
let düdenini işleten denetleyici, tarafsız ve ba 
ğım?:z organlarca düzeltilir ve bu düzeltmeler 
Devletin tüm işleyişini sağlayan bir hukuk çar
kı içinde arızası" iş'eyen bir düzen meydana 
getirir, idarenin Danıştay kararlarını infaz 

ilmesi düşünülemez. aslında kae~i karan 
etmiyen idare değil, idarecinin b ;zafihî 

kendisidir. O halde, tazminat idareye değil, 
imreninin kendiline aittir, idarenin bir ergen 
veya tü*sl kişi olarak hırslı ve kinli bir vaka
rın hukuk dışı hareketinin bir sonucu elan taz
minata mihtehak olması için hiçbir kusuru yok
tur. Kişisel kararları alan idare değil kendi 
kişi-?! davranışının hesabını verecek ve taz
minatı da ödemej^e mahkûm olacaktır, 

Türk hukuk tarihinde anılacak bu çığır ile, 
belki hırslı ve kinli davranışlar müstekak ol
dukları sonucun ağırlığında pişmanlık iddia-
larmı r.ile işittiremiyeeeklerdir, Ayrıca, yapı
lan tasarrufların hukuka uygunluğunun Danış
tay gibi temel kuruluşlar damgasını taşıması 
iktidarda bulunan siyasi organa ancak güç ve
rir, iyi niyetli iktidarlar, bunların hukuki de
ğerlerini kendi güçleri ile perçmîemeyi başa
rabilen iktidarlardır. Bu denetim yollarını tı
kamakta fayda gören iktidarlar ise, ömürleri
ni kendi eylemleri ile bilmeden kısaltma yö
nünde ısrarlı, basiretsiz politikacılardır. De
mokrasimizin bugünedek ayakta kalma şartını, 
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diğer yargı organları kadar Danıştaym verdiği 
isabetli kararlara borçlu olduğumuzu belirtir, 
bütün parlömanterlerin ortaklaşa benimseme
leri gereken bu müessese ve kararlarına karsı, 
saygımızı tekrarlar ve siz değerli arkadaşları
ma saygı, sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Göktürk, 
ADALET PAKTİSî GRUPU ADINA HÜ

SEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, eski ve tarihî adı ile 
Şûrayı Devletin, yani kamu ve Anayasa kuru
luşu ve teşkilâtı nizamımızla ve hukukî haya
tımızda artık vazgeçilmez önemli bir müessese 
olan yüksek idari kaza heyetinin yani Danış
taym, 1969 yılı bütçesi hakkında Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına tenkid 
ve temennilerimi arz etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

Benden evvel konuşan çok sayın sözcülerin 
değerli mütalâalarını dikkatle dinledim. Bu 
mütalâalar içerisinde pek ihtilâf lidere bulu
nabileceğimiz hemen hemen pek az nokta var 
ki, onun da başlıcası, Devlet Şûrası kararla
rının idarece infaz edilmediği meselesidir. Hal
buki, bu mesele kanaatimce, biraz büyütülmek 
suretiyle Yüksek Huzura her an getirilmekte 
ve bunun üzerinde birçok teorik ve akademik 
münakaşalar ve mülâhazalar ileri sürülmekte
dir. Halbuki, kanaatimce Danıştayımız huzur 
içinde, rahatlıkla vazifesini kendi telâkkileri
ne, kendi anlayışlarına uygun ve hukuk niza
mımızın kendisine sağladığı hürriyet dairesinde 
rahatlıkla ifa edegelmekte ve ifada devam ey
lemektedir. 

Danıştay kararlarının infaz edilmediğine 
dair olan iddialara ve ithamlara ise bu kürsü
den şimdiye kadar pekçok cevaplar verilmiştir. 
Hattâ en yakın bugün gece, henüz daha birgün 
üzerinden geçmeden yine, aynı, meseleye dair 
Sayın Devlet Bakam tarafından gayet mııkııi 
cevaplar verilmiştir. Bugünkü mevzuatımızın 
icabettirdiği nisbetfce, ölçüde Danıştay kararla
rı daima infaz edilmekte, yerine getirilmekte. 
Getirilmemesi halindeki müeyyideler de pekâlâ 
yine hukuk nizamımız içinde yürümektedir. Bi-
niaeııaleyh, bu mevzu üzerinde dururken, Da-
mıştayımızm asıl nasıl daha iyi çalışacağını ve 
içerisinde bulunduğu müşkül ve mütemadiyen 
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I çoğalmakta bulunan işlerinin ne suretle bitiri
leceğini, yenileceğini daha iyi nasıl ve ne türlü 
birtakım tedbirlerle Danıştay kaza'i kararları
nın daha vıızuiılu, daha iyi bir şekilde yürüfcül-

I meşine yardım edecek birçok kanuni tedbirle
rin alınmasını, meselâ; Danıştay kararlarını, 
gayet muntazam yolu ile, usulü ile neşredilmiş 
birtakım mecmualarla, bilhassa prensip kararla
rının her sene el altında bulundurulacağını, bu
gün mütemadiyen artmakta bulunan dosyala
rın nasıl yenileceği meselelerini Yüksek Huzur
da konuşmak sanıyorum ki, daha müspet ve 
teorik sahalara kaymaktan, daha iyi, daha verim
li neticeler doğurabilecektir. Bundan dolayı 
müsaadenizle bendeniz Danıştayın bu yönden 
daha iyi gelişmesine yardım edebilecek, kanaa
timce onu biran evvel bu gayeyi sağlıyabilecek 
yönlere tevcih etmesi için lâzımgelen tedbirleri 
almaya yarıyacak noktalar üzerinde durmak 
istiyorum. 

Danıştay'ın, esas teşkilât kuruluşları arasın
daki rol ve mevkiin, daha erkenden takdir eden 
Osmanlı İmparatorluğu idaresi, 100 sene evvel 
bu müesseseyi kurmaya karar vermiş ve 1 Ni
san 1868 tarihli ferman ile Şûrayı Devleti, Diva
nı Ahkâmı Adliyeyi birlikte kurmuş çe Şûra
yı Devlet 10 Mayıs 1868 tarihinde fiilen açıla
rak vazifeye başlamıştır. Yüksek malûmları ol
duğu üzere, Şûrayı Devlet (Devlet Şûrası), 
Devlet Meşveret Meclisi - ki bugünkü Danıştay 
tâbiri ile bu tabirin aşağı - yukarı tercümesi
dir - Danışma Meclisidir. Kendisine vaktiyle in
tisapla şeref duyduğum bu müessese, bugün ar
tık bir realite olarak gayet ehemmiyetli hiz
metlerini ifaya devam etmektedir. 

Danıştaym, teşkilât ve görevleri 31.12.1964 
tarih ve 521 sayılı Kanun ile yeniden düzenlen
miş, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görüp hal
letmek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında mütalâa bildirmek, tüzük ve 
tasarıları ile imtiyaz, sözleşme ve şartlaşmala
rını incelemek, Başbakanlık tarafından gönderi-

I len her türlü işler hakkında mütalâa bildirmek 
i ve gerek 521 sayılı Danıştay Kanunu, gerekse 

diğer kanunların gösterdiği ve sair işleri yapmak 
I vazifesi ile yükümlü bir yüksek idari mahkeme, 
I danışma ve inceleme organı ve müessesesidir. 
j Bu yüksek idari mahkeme hakkında mevcut 
\ Anayasamızda da gayet esaslı bâzı hükümler 
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vardır. Gerçekten, Anayasamızın «yargı deneti
mi» matlablı, 114 ncü maddesinin 1 nci fık
rasında aynen şöyle denmektedir ki, benden 
evvel konuşan sayın sözcüler aynen tekrar 
ettiler; «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir 
halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bı
rakılamaz» denilmektedir - ki, bugün Danış-
tayımız, bu vazifesini kemaliyle tam mânâsiyle 
hukuka ve kanuna uygun bir surette kullan
maktadır. Bu madde hükmünce idare aleyhine 
tazminat dâvası da takyidedilebilir, denildiği
ne göre, benden evvel konuşan saym arkadaş
larımın, burada tazminat bahsinde, ileri sür
dükleri noktanın nihayet yine hukukumuza 
ve kanunlara uygun bir şekilde intacedilmesi-
ne hiçbir hukukî mâni olmasa gerektir. 

Anayasamızın memur teminatı hakkında 
118 nci madde de, «memur ve kamu müessesesi 
niteliğinde, meslek teşekkülleri mensupları hak
kında yapılacak disiplin kovuşturmalarında yü
rütülecek işlemler ve verilecek disiplin cezaları 
aynı surette yargı denetimine tabi kılınmıştır». 

Görülüyor ki, bu hükümler fertle Devlet 
ve memur ile idare arasındaki ihtilâflarda Da-
nıştaym yargı denetimi yoluyla murakabe ve 
tesir sahasının şümulünü açık bir surette gös
termiş oluyor, işte, bu ehemmiyetinden dolayı 
bir asır evvel kurulan Danıştay Müessesesinin 
ehemmiyeti sonradan, mütevali Cumhuriyet hü
kümetlerince de takdir edilmiş ve memleketi
mizin sosyal, ekonomik ve hukukî gelişmesiyle 
hem ahenk olarak kanunlarla geliştirilmiş ve 
bugünkü statüsüne kavuşturulmuştur. Geçen 
10 Mayıs 1968 tarihinde 100 ncü yıldönümünü 
kutlamış olan bu müessese, 31 .12 . 1964 ta
rihli kanunu ile bugünkü son gelişmelerini id
rak etmiştir. Gerçekten bu kanunla Danıştay 
kadro bakımından takviye edilmiş ve daire 
adedi çoğaltılmıştır. Bugün yüksek malûmla
rı olduğu üzere Danıştayda 9 u dâva dairesi, 
3 ü de idari daire olmak üzere 12 daire mev
cuttur. 

Gerçekçi bir anlayışla Danıştayın meselele
rine eğilmek lâzımgelirse, bugünkü Danışta
yın iş durumu hakkında hiç olmazsa mücmel 
bir fikre sahibolmak sanırım ki çok faydalı
dır. Binaenaleyh, Danıştayın çalışma ve iş du
rumu hakkında kısa bir fikir vermek lâzımgel-
diği takdirde denilir ki, Danıştayımıza bugün hu

kukî nizam anlayışımıza göre daima büyük rakam-

; da iş ve dosya gelmekte ve yine büyük sayıda iş 
| ve dosya çıkmaktadır. Bundan dolayı Danıştay-
; da her sene büyük sayıda müterakim evrak da 
| devredilmektedir. Bu bakımdan bir fikir ver-
j mek üzere şu mukayeseli cetveli yüksek Sena-
| tonun bilgisine arz etmekte fayda vardır sanı-
| rım, 
I Meselâ, Danıştayın dâva dairelerine son 7 
j yıl zarfında gelen, çıkan, devredilen ve niha-
j yet kalan işler hakkında durum şöyledir:. 
! 1962 ilâ, 1968 seneleri arasında 7 yıllık ra-
| kam olarak tesbit ettiklerimin tamamını yüksek 
1 huzura arz etmeye lüzum görmüyorum; çün-
I kü, belki vakit aSır ama, hiç olmazsa ilk sene 
j ile son seneyi şöylece arz etmek isterim: 1962 
S yılında dâva dairelerine 34 813 dosya gelmiş, 

32 276 dosya çıkmış, 51 654 dosya da kalmış; 
I evvelki senelerin müterakimiyle birlikte 49 112 
i dosya devir halinde kalmıştır. 1968 tarihinde 
j ise 30 143 dosya gelmiş, 29 730 dosya çıkmış, 

28 289 dosya da kalmış, devir 27 876 ve fakat 
I bu 11 aylık bir devirdir. 

idari dairelerdeki iş durumu da hulasaten 
1962 ve 1968 seneleri olmak üzere arz edilin-

j ce, 1982 de 8 167 dosya gelmiş, 8 168 dosya 
çıkmış 543 dosya kalmış, devir 544. 1968 yılın
da ise, 3 372 dosya gelmiş, 3 194 dosya çıkmış, 

j 549 dosya devretmiş 371 devir, kalan dosya ile 
i birlikte devir. Bunlardan başka Danıştayda 
] 1967 yılı zarfında 4 504 ara kararı ve 4 531 
| aded tehiri icra kararı, yürütmenin durdurul-
j ması kararı verildiği halde, 1968 in 11 ay zar-
j fmda 4 902 ara kararı ve 5 808 tehiri icra ka

rarı verilmiştir. 

I Şimdi bu rakamların kısaca tahliline ge-
lindikte, Danıştay dâva dairelerine 1962 ilâ 
1968 seneleri ortalaması olarak yani, 7 senelik 
ortalama olarak takriben yılda 33 400 dosya 
gelmekte ve yine ortalama olarak yılda 42 592 

I dosya devredilmektedir. Bu devir dosyasının 
bu kadar yüksek olmasının başında esM sene
lerden büyük miktarda dosyanın kalmış olma
sı gelmektedir. Sonra dâva dairelerinden her 
sene çıkan dosya adedinde de bir düşme var
dır. Meselâ 1966 da 45 000 civarında çıkan 
dosya, 1967 de 40 000 e ve 1968 in 11 ayında 

I 30 000 e düşmüştür. Bu duruma göre, Danış
tayın dâva dairelerindeki dosya adedi müte-

] madiyen artacak ve bir gün yenilemez hale 

316 — 



O. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 2 

gelecektir. O halde, bu müşkülün çözülebil
mesi için, şimdilik iç bünyede mutlaka bir ça
lışma reorgonizasyonuna şiddetle ve acilen lü
zum ve ihtiyaç vardır. 

idari dairelerdeki duruma gelince, burada
ki çalışma durumu şöyledir: 

Bu dairelere senelik dosya sayısı ortalama
sı 4 486 dır. Senelik devir sayısı ortalaması ise 
288 dir. Buradaki çıkan dosyaların senelik or
talaması da 4 441 olarak ve varide adedine de 
az-çok yaklaşmakta olduğuna göre, az bir 
gayretle belki terakküm bu dairelerde yenile-
bilecektir. 

Netice olarak, Danıştaya akıp gelen dosya
ların günden güne çoğaldığı müşahede edilmek
tedir. Meselâ, yukarıda izah edildiği veçhile 
dâva dairelerinin 1967 deki varidesi 29 003 
olduğu halde, 1968 in 11 aylık varidesi 30 143 
olmuştur. Bunun gibi, idari idarilerin 1967 deki 
varidesi 3235 olduğu halde 1968 in 11 aylık va
ridesi 3372 olmuştur, .ûı miktar ve tempo için
de artan gelen evrak?, mukabil, çıkan evrakta 
bir azalma olduğu görülmektedir. Bu çoğalma
da tabiîdir ki, yurdumuzdaki nüfus artışının 
payı olmakla beraber daha başka sebepler de 
aramak icabeder. Burada hepsinin izahına da 
imkân bulunmıyan sosyal, ekonomik, kültürel 
ve "bilhassa hukukî sebeplerin bunda çok önem
li rol oynadığını kabul etmek zaruridir. Ancak 
bu sebepler arasında hemen giderilmesi müm
kün olanlardan halen boş bulunan kadroların 
ki, meselâ halen 25 in üzerinde boş kadro bulun
duğu öğrenilmiştir. Bu kadroların doldurulma
sı suretiyle mesaiyi ayarlamak tavsiye edilebi
lir. Gerçekten bugün Danıştayda bu kadar kad
ro münhal olduğu halde, 73 aded kanun sözcü
sü ve yardımcısı işgal ettikleri kadroların 1 - 2 
derece üstündeki kadrolardan malaş almaktadır
lar. Halbuki, herkesin kendi kadrosundan ala
cağı maaş kendisine ayrıca Danıştay üyeliği 
adaylığı kazanılması ve ödenek bakımlarından 
faydalar sağlayacağı mülahaza edilince, iş veri
mine tesirli olacağı ve müessesede daha rahat 
çalışmayı sağlıyacağı düşünülebilen bu duru
mun da düzeltilmesi her halde yerinde olur. 
Mamafih, Danıştayımızın durmadan büyüyen 
teşkilât ve kadrosunun normale ircaı ve Danış-
taydaki bu muazzam birikme ve tıkanıklığın ön
lenmesi ve büyük sayıdaki dosyaların yenilmesi 
daha esaslı ve daha zecrî tedbirlere ihtiyaç gös

terir. Gerçekten yurdumuzda, benden evvelki 
sayın arkadaşlarımın da temas ettikleri güJbi, 
bölge idare mahkemeleri mevcudölimadığmdan 
ve alt kademelerdeki idarenin her türlü eylem 
ve Lşlemli dahi Danıştaya kadar geldiğinden bu 
bakımdan mutlaka bir reforma, mutlaka idare 
mahkemeleri kurulması gibi yeni teşebbüslere 
ihtiyaç Vardır, işte, bundan dolayı mütemadiyen 
dosyalar çığ şeklinde büyümekte artmaktadır. 
Halbuki aslında Danıştay bütün idari kaza ve 
karar mercileri üzerinde bir üstün murakabe 
ve içtihat mercii olarak çalıştığı takdirdedir M, 
fonksiyonuna uygun bir çalışma düzenine ka
vuşturulmuş olur. Bu suretle yani, idarenin aşa
ğı kademelerdeki işlem ve >yiemleri hem daha 
eaJbulk, hem daha rasyonel bir idari murakabe
ye erişmiş olur. Böyle bir yeni nizamın teknik 
teferruattı tabiaıtiyle üzerinde çok durulan ve 
aşağı derece idare mahkemelerinin vazife ve sa
lâhiyetlerini tanzim edecek olan esaslı bir idari 
kaza reformu ile sağlanabilir. Kaildi M, ilk de
rece mahkemelerinim kurulması lüzumunu orta
ya koyan birçok sebepler de vardır. Ezcümle 
Anayasamızın 7 nCi, 114 ncü, 140 ncı maddele
rinde bu hukukî sebeplere de genişliği ile işa
ret edilmektedir. Kaldı ki, ilk derece idare mah
kemelerinin teşikiHâtınm görev ve yetkilerinin 
ve bunların sınırlarının tesbiri yukarıda iş^jret 
edildiği veçhile önemli bir konudur. Bu hususta 
1962 tarihinden itibaren Başbakanlık, üniversi
teler ve Danıştay işbirliği ile yapılmış bâzı te
şebbüsler ve hazırlıklar vardır. Ve hattâ bu hu
susta bâzı esaslar da tesbit edilmiş iken, 1964 ta
rihli ve 521 sayılı yeni Danıştay Kanununun 
aktüel hale getirilmesi yüzünden yukardaki ha
zırlıklar olduğu yerde kalmıştır. Bittabi bu ka
nunla konulan sistem ve anlayışa uydurulan 
yeni görüşler, ilk dereceli idari kaza mahkeme
leri projesinde arka plânlara itmiştir. Bu kere 
memnuniyetle öğrendiğimize göre, Danıştay 
Başkanlığınca hazırlanmış olan ilk derece idare 
mahkemeleri kanun tasarısı 24 . 4 . 1968 tari
hinde Hükümete verilmiş ve Hükümetçe bakan
lıkların mütalâası alındıktan sonra, tetkik edil
mek üzere 23 . 9 . 1968 tarihinde Danıştay Baş
kanlığına iade edilmiştir, içişleri Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı tarafından da bu yönde bâzı 
çalışmaların yapıldığı söylenmektedir. Şayet, 
bu kabîl çalışmalar ve hazırlıklar varsa, eldeki 
tasan ile birlikte tetkik edilmek üzere bunların 

— 317 — 



G. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 2 

da Danıştaya verilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyiz. Sonra, Kasım 1988 tarihinde yayınlan
mış olan, «Hükümetin üç senelik icraatı hakkın
da izahlar» adlı kitabın içişleri Bakanlığı kıs
mında sayfa 43 te, Başbakanlığa sunulan ka
nun tasarıları bölümünde, «İdari mahkemeler 
kanun tasarısı» adlı bir tasarıdan da bahsedil
mektedir. Bu seneM bütçe konuşmalarında bun
da/n bahsedilmemiştir. Şayet öyle bir tasarı var
sa onun da her halde Danıştaya binlikte tetkiki 
esas olmak üzere verilmesinde isabet vardır. 

Bu konuda aşağı derece! idari mahkemeler 
ve Danıştayia olan münasebetler, idari kaza ve 
kararlar ve Devlet dairelerimiz bakımlarından 
çok önemli olan bir noktaya yüksek huzura ge
tirmekten kendimi alamıyorum. 

Muhterem senatörler, 
Danıştay bütçesi vesilesiyle bu nokta üzerine 

de parmak basmak lâzımgeldiğine kaariiim : 
Gerçekten bugün Türkiye'de 17 nin üstünde de
ğişik kararlar verime yetkisine sahip merciler 
vardır. Ezcümle, Bina ve Arazi Tadilât komis
yonları, Muvazzaf ve Gayrimuvazzaf Vergi İti
raz komisyonları, Vergiler Temyiz komisyonları, 
mülkiye âmirlerinin zilliyetliği koruma karar ve 
tedbirleri, Gümrük Hakem Heyeti, Hazine His
sesi Hakem Heyeti, il ve ilce kurulları, belediye 
encümenleri, köy ihtiyar kurulları, Çiftçi Mal
larını Koruma meclisleri, Çiftçi Mallarını Mu
rakabe heyetleri, Çeltik komisyonları, il Ve ilçe 
sağlık komisyonları, Fuhuşla Mücadele komis
yonları, İçkili yerlerin açılmasına müsaade ko
misyonları, İstanbul ve Ankara İmar heyetleri, 
Memurin Muhakemat komisyonları... ilâh. Bir
çok karar organları, yurdumuzda faaliyet icra 
etmektedir. 

Çok eski mevzuat ve yıpranmış ve ihtiyaçlara 
artık uymaz hale gelmiş hukukî usul ve gele
neklerle çalışan bu mercilerin de idarî kaza re
formu münasebetiyle bir revizyona tabi tutul
ması, yani, zemin ve zamana uygun hale geti
rilmesi lüzumu da düşünülmek gerekir. 

Danıştay bütçesi vesilesiyle üzerinde Önemle 
durulan ilk dereceli idarî kaza mahkemeleri ko
nusu yani, yapılacak reformla ilgili olarak ister 
istemez Danıştayın iç bünyesi üzerinde de bir 
lâhza düşünmeye mecburuz. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Danıştayın karar 
organlarının iç ve dış kaynak olmak üzere iki 

membaı vardır. Bu kaynakların rasyonel ve öl-
\ çülü bir şekilde işletilmesi hem Danıştayın hik-
I meti vücuduna, hem de hakka ve muadelete uy

gun kararların ortaya çıkmasına yardım eder. 
İlmin ve tekniğin son derecede ihtisaslaşmayı 

i icabettirdiği asrımızda, kaza kuvvetinin kuila-
1 nılması da hem hukukî ve hem de idarî bakım-
] dan gayet yüksek bilgi ve tecrübeye ve meslek 

haline sokulmuş teknik hazırlıklara ihtiyaç gös
terir. Binaenaleyh, Danıştay fonksiyonlarının 
gelecekte daha verimli bir surette ifası bakı
mından müessesenin karar organlarının eleman
larının yetiştirilmesinde ve meslek haline geti-

j rilen ihtisaslaşma mevkileri haline sokulmasm-
î da daima dengeli bir ölçüyü güzden ka.çırma-
j mak ve dairelere getirilecek üyelerin formas-
1 yonunda gayet hassas davranmak lâzımdır. 

Esasen bu gaye iledir ki, 31.12.1964 tarihin
de yürürlüğe giren 521 sayılı Danıştay Kanu
nunun geçici 7 nci maddesi yukarıki görüşten 
mülhemdir. Gerçekten bu maddeye göre : «Bir 
defaya münhasır olmak üzere, bu kanunun me-

j riyete girdiği tarihte boş olan meslek mensup-
I lan kadrolarına dışardan, gerekli nitelikleri 

haiz olanlar sınavla alınabilirler» hükmüne da
yanmak suretiyle alınmıştır. Ancak, bu muvak
kat madde hükmü, bir defaya münhasır olmak 
üzere işlemiş ve vazifesini de yapmıştır. Bu mu
vakkat maddenin işlemesinden sonra Danıştaya 
ancak en alt meslek mensubu kademesi olan 
6 ncı sınıf yardımcılığına sınavla eleman alın
makta ve bu meslek mensupları kanunda belir
tilen esas dairesinde yetişerek en son kademe
lere kadar gelmektedirler. Bu hal Danıştayın 
karar organlarının dengeli bir surette içeriden 
ve dışardan kaynak bulabilmesi görüşünden ha
reket edilmeyi âmir bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bu denge ne nisbette iyi ku
rulur ve muhafaza edilirse, hizmet ve randıman 
o nisbette iyi ve büvük olur. Ve idarî kaza 
vetiresinin verimliliğinde meslekten ve idarî ka
zada mütehassıs elemanların yanında diğer ida
reden doğrudan doğruya Şûraya girmiş olan
larla işbirliği yapmaları suretiyle daha iyi bir 
adalet ve hakkaniyet istihdaf edilmiş olur. Yani, 
bu bakımdan bir kontenjan tesbitinde isabet ol
sa gerektir. Kaldı ki, Danıştayın yukarıki usul
lerle yetiştirilen unsurlarının yalnız Türkiye dâ-

! hilinde değil, hattâ Türkiye haricinde de mem-
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leket mevzuatına uygun usullerle eğitimlerine 
itina olunmasının da çok faydalı olacağı kanaa
tindeyim. Bu hususta yeniden alınacak tedbirle
rin üzerinde durulmasında da fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Damştayın yeni binası konusu; Danıştay hiz
metlerinin gelişmesi ve kadrosunun hacmıyfta 
mütenasip, maksada uygun ve modern bir Ba-
nıştay merkezi veya tâbiri caizse (İdari kaza sa
rayı) yapılması epeyden beri mukarrerdir. Esa
sen Damştayın bugünkü ikametgâhtan bozma, 
Kurtuluş semtindeki yeni binasına taşınmasın
dan sonra bu işe fiilen başlanmış ve bir taraftan 
da eski bina yıktırılmıştır. Bayındırlık Bakan
lığı eliyle binanın inşası hazırlıkları ikmal olu
narak, nihayet binanın önproje ve tatbikat pro
jeleri dahi bittiğinden 10 . 12 . 1968 tarihinde 
binanın yapımı mütaahhidine ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Halen Danıştay, Kurtuluş'taki mu
vakkat binasına senede 600 bin lira kira ödemek
te olduğundan ve binanın rasyonel ve verimli ça
lışmaya da pek ziyade elverişli olmadığı göz 
önünde bulundurulursa, kendisinin daha rahat, 
daha verimli ve daha rasyonel çalışmaya imkân 
verecek olan yeni binasına biran evvel kavuşma
sından ve inşaatın çabuk bitirilmesinde hiç şüp
hesiz fayda vardır. 

Geçen 1968 yılı Bütçe tatbikatına gelince : 
Bu bütçede muhtelif maddeler arasında, muhte
lif maksatlarla yapılan ceman 50 330 liralık ak
tarma tamamen yerinde görülmektedir. Bundan 
başka Danıştayca alman bütün ödeneklerin ta
sarrufa son derece riayet edilmek suretiyle kul
lanılmış olduğu da anlaşılmaktadır. 

Damştayın 1969 malî yıllı Bütçesi hakkında 
yani, bu bütçenin rakamlarının teferruatı hak
kında Yüksek Heyetinize fazla bir şey söyleme-
ye lüzum görmüyorum. Zira Yüksek Senatonun 
huzurundaki bütçerin teferruatlı fasıl ve mad
deleri kâfi derecede fikir vermektedir. Esasen, 
Muhasebei Umumiye Kanununun hükümlerine 
tamamen uygun olarak hazırlanmış ve her ba
kımdan âzami tasarrufa riayet edilmek suretiy
le teklif edilen bu bütçe, Bütçe ve Plân Komis
yonunca da öylece bağlanarak huzurunuza gel
miştir. Yani, Damştayın umumi bütçe rakamı 
küçük bir farkla geçen senedi meblâğ olan 
14 239 792 lira olarak bağlanmasına mukabil, 
bu yıl yani 1989 bütçesi olarak 14 441 510 lira 

I olarak bağlanmıştır. Bu cüzi artışın büyük bir 
kısmının sebebi ise, üst dereceden maaş alanla
rın adedinin fazlalaşmasından illeri geldiği anla
şılmaktadır. Bu suretle cari harcamalardan do
ğan artışın yanında meselâ 12 872 nci maddedeki 

| yurt dışı kongre ve konferans ödeneği gibi kü
çük rakamlarda vardır. 

Damştayın bu yılki bütçesinde ücretlilerin 
de tedavisi bütçeden sağlanmıştır. Geçen yılki 
konuşmamızda bu husustaki temennimizin bu yıl 
gerçekleştirilmiş olmasından dolayı memnuniyet 
duymaktayız. 

Dilek ve temennilere gelince : 
1. Mütaahhidine ihale edilmiş olan Danış

tay binasının biran evvel bitirilmesi, 
2. Başlanmış olan idari reform hamlesinin 

gerçekleştirilmesi; 
3. Danıştayda birikmekte, her yıl çoğalmak

ta olan müterakim dosyalan yenebilecek yeni 
bir iş dağıtımı ve bölümü yoluna gidilmek sure
tiyle bütün dairelerin sıkı bir çalışmaya girebil
mesinin sağlanması, 

4. Mevcut münhallerin doldurulması, gibi 
noktalan temenni etmekteyim. 

1969 malî yılı Bütçesinin Danıştaya ve yur
dumuza hayırlı olması dileğiyle, bu bütçenin 
kabulünü Yüksek Senatonun takdirine arz eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralanndan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Özrnen. 
HALİL ÖZMEN (Krşehir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlanm; Yüce Heye
tinize dün de uzun uzun arz ettiğim gibi, Da
nıştay bir yüce mahkemedir, bir âli mahkeme
dir, bir teminat, bir garanti müessesesi, fert ve 
Devlet arasındaki dâvaları, ihtilâflan halleden 
yüce bir mahkemedir. Binaenalayh bu mahke
menin bütçesinin görüşülmesi esnasında hem 
Yüce Heyetteki muhterem arkadaşlanma, hem 
komisyona ve hem de Hükümete bâzı hususlarda 
ricalarım ve temennilerim olacaktır. Bunları is
tirham ediyorum. 

Arkadaşlar, sizler de görüyorsunuz İd, gün 
geçtikçe piyasada ve pazarlarda en ufak bir 
kontrol bulunmadığından hayat pahalılığı ve 
geçim sıkıntısı gün geçtikçe bir çığ gibi büyü
mektedir. Fiyatlar her yerde gün geçtikçe yük
selmekte, dar gelirli küçük memurların duru-

I mu da sıkıntılı günler arz etmektedir. İşte ben 
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onun için burada bir noktaya parmak basaca
ğım. Yüce Heyetinize bunu arz edeceğim. Hü
kümetten ve komisyondan rica ve temennilerde 
bulunacağım. Çünkü bu mesele halledilmedik
çe, bu (D) cetvelinde bulunan memurlara bir 
Ihal tana bulunmadıkça yürümemize, rahat ve 
huzur yüzü görmenize, huzur içinde çalışma
nıza imkân ve ihtimal mevcut değildir arkadaş
larım, evvelâ, dar gelirli küçük memuru (D) 
cetvelinde bulunan ve bütün imkânlardan mah
rum olan, hiçbir şeyden istifade edemiyen (D) 
cetvelindeki bu memurların halini gidermedik-
çe, durumlarını düzeltmedikçe yürümemize ve 
bütçeyi iyi bir şekilde tatbik etmemize imkân 
yoktur. Bakınız arkadaşlar, açık konuşalım, 
Devlet Şûrasının durumunu Yüce Heyetinize 
ben arz edeyim, tetkiklerime göre. (D) cetve
linde 350 lira maaş alan 69 müstahdem, 400 
lira maaş alan 8 müstahdem, 450 lira maaş alan 
13 müstahdem, 500 lira maaş alan 15 müstah
dem, 600 lira maaş alan 14 daktilo, 700 lira 
maaş alan 16 daktilo, 800 lira maaş alan 5 dakti
lo, 950 lira maaş alan bir şoför, 1 100 lira maaş 
alan bir arşiv memuru, 1 250 lira maaş alan bir 
arşiv şefi mevcuttur. Hepsi 142 kişi etmektedir. 
Bunu Türkiye çapında ve bütün bütçelerde dü
şünürseniz, 360 000 - 400 000 kişi (D) cetvelin
de mevcuttur. Ben şimdi size Danıştayın, Yük
sek Mahkemenin bütçesini arz ettiğime göre, 
onun üstünde konuştuğuma göre; bu bütçe çer
çevesi içinde (D) cetvelindeki bu memurların 
acıklı durumlarını arz etmeye çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bunların imkânları 
müsait değildir. 350 lira alan bir hademenin 
durumunu düşünmenizi rica ediyorum. 350 lira, 
3 500 lira değil arkadaşlar; 350 lira. Devlet 
Şûrası yüce bir mahkeme olduğuna göre, ora
daki hâkimlerin huzur içinde çalışması her tür
lü derdi kafalarından atarak, fertle Devlet ara
sındaki ihtilâfları, dâvaları iyi bir şekilde hal
letmesi lâzım. Onun için, hademenin de saba
hın erken saatinde daireye gelerek hâkimin 
oturduğu yeri iyi bir şekilde temizlemesi, ona 
huzur yüzü göstermesi lâzımdır. Hademede hu
zur olmadıkça kâtibinde huzur olmıyacaktır. 
Kâtibinde huzur olmadıkça, yüz binlerce liralık 
dâvayı teslim ettiğiniz hâkiminde de asla huzur 
olmıyacaktır. Şimdi (D) cetvelinde bulunan 
bu 142 kişinin biraz da sosyal durumunu ince
lemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri bu 
bütçede temennilerimiz oldu. Ama hiçbir zaman 
temennilerimizin yerine getirildiğini göremedik. 
Onun için tekrar temenni ediyorum, tekrar ri
ca ediyorum Hükümetten ve komisyondan. Şim
di bu 142 kişiye Sümerbanktan 50 şer lira birer 
ayakkabı alınacak ve metresi 60 liradan da bi
rer elbise verilecek. Böyle düşünülüyor ve böyle 
temenni ediliyor. Ama ben piyasayı tetkik 
ettim, inceledim. Hem Sümerbaniktaiki piyasayı 
onun kunduralarını, ayakkabılarını hem de dı
şarıyı. En kötü ayakkabı 55 liradan aşağı de
ğildir arkadaşlar. Binaenaleyh, Sümerbank 50 
liraya 55 liraya ayakkabı verebilecek mi bu
radaki müstahdemlere? Asla. Bunlar hayal ar
kadaşlar. Bu kadar hayal peşinde koşmayın. 
Hakikatleri görüşelim. 

Şimdi metresi 60 liradan elbise vermeye ça
lışacaklar. Bunun için bütçeye 35 935 lira ko
nulmuş, bu 35 935 liradan % 5 kesinti yapıl
mış arkadaşlar, % 5 kesintiden sonra 34 138 lira 
kalmış. Şimdi müsaade buyurun da yüce hâ
kimlere rahat ve huzur temin edecek (D) cet
velinde bulunan bu müstahdem ve hademe va
tandaşları huzura kavuşturalım, onlara da çalış
tıkları yerlerde biraz rahat, ferah ve saadet 
gösterelim. Parolamız bu olduğuna göre, saadet 
ve refah Devleti kuracağız. Böyle yürüyeceğiz, 
çünkü hergün dinlediğimiz şeyler bunlar. Bi
naenaleyh, bir elbise veremiyeeeksiniz, bir ayak
kabı alamıyacaksımz ondan sonra huzurdan ve 
rahattan bahsedeceksiniz. Arkadaşlar ben bun
ları hak ve nasafet kaideleri ile bağdaştıra
mıyorum. 

Şimdi gelelim işin sağlık tarafına: «Sağlam 
kafa sağlam vücutta bulunacak,» Bir insan sağ
lam olursa ona göre çalışacak, ona göre konu
şacak. Sağlam olmıyan bir kafadan siz salim 
bir düşünce bekleyemezsiniz. Şimdi bunların 
sağlık durumu ne olacak? Devlet Şûrasındaki 
bu 147 kişinin durum ne olacak? B. M. M. inde 
geçen senelerdeki ricalarımıza göre, bir 10 bin 
lira verilmişti her halde geçen sene değil daha 
öbür sene verilen paralardan, , onunla idarei 
maslahat etmişler. Bu sen teşekkür ederim ko
misyona, 10 bin lira bir tedavi masrafı veril
miş ve bütçeye konulmuş. 142 kişiye bir sene 
içerisinde 10 bin lira gibi bir para verilmiş. 
Biz buna dahi teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaş-

— 320 — 



C. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 2 

lar, Devlet Şûrasında çalışan bir hademe ani 
olarak geçenlerde bir arkadaşımızın şurada ge
çirdiği gibi bir kriz geçirdi, aldınız götürdü-
nüz has'tahaneye. Hastahane kendisine memur 
olduğu için bakacak. Bakması da lâzım, vazi
fesi. İlâçlarını da verecek Devlet Şûrası bunu 
şu küçücük parasından temin edecek. Yalnız, 
değerli arkadaşlarım bununla ıstırap bitmiyor. 
Bununla bir derde deva bulamıyoruz. Kanayan 
yaralara bununla merhem olamıyoruz, çare bu
lamıyoruz. Ya, o hademenin karısının aynı şeye 
düştüğünü düşünelim. Evinde karısı bir kriz 
geçirmiştir. Bir apandisit krizi geçirmiştir, şe
keri vardır kriz geçirmiştir. Şimdi durum derhal 
değişiyor sayın arkadaşlar. Hastahaneye gittiği 
zaman 150 lira parası varsa, hastahane içeriye 
alıyor, onu tedavi ediyor ve , çıkarken de 350 
lira daha ver bakalım diyor. Çünkü bunlara 
bakılması için, karılarını çocuklarına bakılması 
için bir kanun yok, bir kanun tedvin edilırih de
ğil. Böyle bir tatbikat bugün yak. Binaenaleyh, 
hastaneye giıden hademenin karısı para verme
dikçe içeriye alnıamıyacak ve parası olmadık
ça içeride tedavi edilemiyecek. Ya bir senatör ar
kadaşımıza veyahut bir milletvekili arkadaşımıza 
rica edecek, belki onun tavassutu ile bir imkân 
bulunursa ücretsiz tedavisi yapılabilecek. Ar
kadaşlar, bunun altından çıkamazsınız, çıkmanı
za imkân yoktur. O hademenin çocuğunu düşü
nün, beş çocuğu vardır, altı çocuğu vardır. 350 
lira para veriyorsunuz net para. Başka geliri 
yok. Senede bir ayakkabı ve verebilirseniz bir de 
elbise vereceksiniz. 350 lirayı bugünkü hayaıt 
pahalılığı karşısında, geçim sıkıntısı karşısın
da; kendisinin hastalığına mı verecek, karısı
nın hastalığına mı verecek, çocuğunun hastalı
ğına mı verecek? Bu kadar mühim bir mssele 
ile karşı karşıyasmız. işte ben onun için diyo
rum ki, bütçeleri tatbik edecek icra, Devlet ola
rak, Hükümet olarak iş yapacak icra, elinde 
büyük imkânları olmadıkça çahşamıyacalktır. 
Çalışma olmadıkça da kalkınma olmıyacaMır. 
Binaenaleyh, şu kadarcık, küçücük imkânlarla 
kalkınmaya gitmeye ve huzur içinde çalışma
ya gitmeye imkân yoktur arkadaşlar. 

Şimdi, Hükümete ve Komisyona bu kadar
cık ricada bulunduktan sonra, bu temennide bu
lunduktan sonra, gelecek seneler için bu dert
lere çare bulmanızı rica ve istirham ettikten 
sonra; bir hususu daha rica edeyim arkadaşlar. 

Bu hademelerin senedi memur ise memur, işçi 
ise işçi durumları aydınlandıktan sonra, bun
lar için bir kanun çıkarıldıktan ve huzuru
nuza geldikten sonra izin durumlarının görüşül
mesi icabedeoek. Arkadaşlar, kendiliklerinden 
bir hal çaresi bulmaya çalışmışlar komisyonda, 
bir tatbikat tesbit etmişler. Bir seneden beş 
seneye kadar hizmeti olursa ona 20 günlük bir 
izin verelim, eğer beş sene ile on sene arasın
da bu hadememin bir hizmeti varsa ona da 30 
günlük bir izin verelim demişler. Bu kâfi değil 
arkadaşlar, bunun bir kanuna bağlanması lâ
zımdır. Bunlar için bir kanun çıkarmalı. Acele
dir bu müstaceldir. Türkiye'nin en müstacel bir 
meselesidir. En âoil çıkarılacak bir kanundur. 
Hal çaresi bulunacak bir meseledir. Bu kanu
nu çıkardıktan sonra, memur ise memur sını
fından, işçi ise işçi sınıfından hesabını görelim, 
izin vermek icabediyorsa verelim, vermemek 
icabediyorsa vermiyelim. Adam da ona göre sos
yal sıkıntılarını gidersin, grev mi yapacak, 
memur ise maaşının yükseltilmesi için Yüce 
Senatoya mı B. M. M. ine mi başvuracak, ona 
göre derdine bir çare bulsun. Bu da çok mü
himdir arkadaşlar, Komisyondan bunu da rica 
ediyorum. Bu sene geçti ama, sosyal bünyemiz
de derin yaralar açan bu meseleye bir hal ça
resi bulmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özmen vaktiniz doldu 
efendim, lütfen bağlayınız. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hocamın da söylediği 
gibi kira olarak 800 bin lira veriyoruz. Danış-
tayımızın yeni taşındığı binaya kira olarak se
nede 600 bin lira para veriyoruz. Mukavele yap
mışız mal sahibi ile. Mukavele yapmışız peşin 
para veriyoruz. Şimdi muhterem arkadaşlarım 
Komisyonda tasarrufa riayet etmişler, sanki ta
sarruf yapacak başka yerler yokmuş gibi, tasar
ruf yapacak yerleri arıyorsanız arkadaşlar... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Ben de biti

riyorum. Bu 600 bin liradan % 5 kesmişler, 30 
bin lirasını düşürmüşler. Şimdi kiracı derhal 
dâva açacak. Binaenaleyh, o zaman mahkeme 
masrafları, avukatlık masrafları bütün Devlet 
Şûrasının üstüne binecek, istirham ediyorum, 
Sayın Devlet Bakanı bir hal çaresi bulmak için 
bir kanun tasarısını acele getirsinler. 
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Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —8ı-

yın Başkan, sayın senatörler; Danıştaym 1869 
yılı bütçesini görüşmek üzere bendeniz de hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Danıştay, eski tâbiri ile Şûrayı Devlet, Türk 
hukuk düzeninde mümtaz mevkie sahip olmuş 
bir yargı organıdır. Dün bu kürsüden bir muh
terem arkadaşımızın da beyan etmiş olduğu veç
hile Türk efkârı umunıiyesinde, Türkiye'de bir 
Danıştay da vardır hükmünü yerleştirmiştir ve 
biz bununla ancak iftihar ederiz. 

Sayın senatörler, Danıştay bizim idari kasa
mızın Türk idaresinde çalışmış olan kişilerine 
emniyet veren ve onların salim bir tarzda çalış
malarını temin eden bir yargı organıdır. Da
nıştay bizim üzerinde titizlikle durduğumuz ve 
durmamız icabeden bir Anayasa müessesesidir. 
Onun en iyi tarzda işlemesi, en iyi kararlar ver
mesi ve Türk efkârında hiç şüpheyi calip olmı-
yacak tarzda mahkemleşmesi bir Türk vatandaşı 
olarak, bir Parlömanter olarak hepimizin arzu 
etmiş olduğumuz bir husustur. Ancak burada 
grupları namına konuşan bâzı parlömanterlerin 
Danıştay fiillerini ifa ederken yani, yargı vazife
sini görürken iktidarın ona baskı icra etmiş el
ması tezini dile getirerek, iktidar mensuplarım 
rencide eden ve demokratik idare ile kabili telif 
olmıyacak yargılara varan beyanlarını üzüntüy
le müşahede ettim. Türk Anayasası, 1924 Ana
yasasından daha değişik bir tarzda kuvvetler 
ayrımını getirmiş ve kendisinin tesis etmiş oldu
ğu Anayasa müesseselerinin, Anayasa teminatı 
altında ve Türk Ulusu namına vazife görmelerini 
istemiştir. Bunlardan biri olan Danıştaydı, yar
gı vazifesini görürken kendinden sâdır olan 
kararlarının bâzı eleştirmelere tâbi tutulması ve 
ikinci bir şekilde de kararlarının tatbika tâbi 
tutulmaması münakaşaların esasını teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir A nayasa mües
sesesi olan ve diğer Anayasa müesseseleri üze
rinde mensup bulunduğum partiyi töhmetler al
tında bulunduran muhtelif beyanlar bizleri cid
den üzmektedir. Bâzı noktalarda müştereklere 
vardığımız zaman bizleri üzücü beyanları arka
daşlarımızın da kullanmıyacaklannı ve bu çatı 

altında birbirimizi itham edici, kırıcı beyanlar
dan kısmen uzaklaşacağımızı beyan etmek iste
rim. 

Biz, Anayasamızın getirmiş olduğu müessese
lere sadıkız ve onların yaşamalarını istiyoruz. 
Bia bunların hilâfına her hangi bir beyanın sa
hibi değiliz. Anayasanın bâzı maddelerinin de
ğiştirilmiş olmasını talebetmek, Anayasayı de
ğiştirmek demek değildir. Aanyasa, bizatihi 
kendisinin hangi esaslara güre değiştirileceğim 
yaz'etmiştir, Binaenaleyh, kendili değiştirile-
leceğini kabul etmiştir. Anayasa, Türk efkârı 
umuraiyesmm tasvibine veya ademi tasvibine su
nulmuştur. Bu Anayasanın bu şekilde sunulmuş 
olması illâki tasvibedilmiş olduğu cihetle değiş
tirilmemesi icabettiği şeklinde bir fikir yürütül-
menıesi icabettiği neticesini doğurmaz. Şayet 
Anayasa, madde ir aide Türk efkârı umumyesine 
Eimulmiîş olsaydı, belki Türk efkârı % 98 ini 
kabul edecek, belki sivri gördüğü iki maddeyi 
çizecekti. Ben bu maddelerin, efkârı umumiye-
de hâlâ münakaşa edilmekte olan maddelerin 
hangileri olduğunu zikretmiyeceğim. 

Binaenaleyh, kuvvetler ayrımma istinadetmiş 
elan Anayasamızın dengeli işlemesi, kuvvetler 
oranında her organa verilmiş olan çalışma ve 
vazife görme hususiye ilerinin de hiçbir veçhile 
küçümsenmemesi icabettiği kanısındayım. Çok 
mııhtersm olan ve bir Anayasa müessesesi olan 
Danıştay ürerinde ne derece hassasiyetle dura
cak isek, cok muhterem olan ve bir Anayasa 
müessesesi olan Parlâmento üzerinde de aynı 
hassasiyetle durmak mecburiyetindeyiz. Ve bu 
çatının altında bulunan ve hepimiz aynı parlö
manter sıfatından dolayı, ayın gayenin insanı 
olmamız dolayısiyle birbirimizi mensup bulun
duğumuz parlömanter olma sıfatiyle zedeîeme-
meye de dikkat etmek mecburiyetindeyiz. 

Parlâmentonun bir rüknü nasıl muvafakatsa, 
bir rüknü de Anayasa icabı muhalefettir. Muha
lefet, muvafakati iktidarından ve icrasından do
layı verecektir. En ağır seklide yerecektir. 
Günküm onun vasifesi onu murakabe etmektir. 
Ancak, iktidara gelip de bâzı isleri kötü yapmak 
hattâ suç işlemek, mümkündür. Fakat Türk 
Anayasasında, suç işîiyen iktidarların ve suç 
işliyen memurların ne gibi bir muameleye tâbi 
tııtuJaea«ı P'österi^-i^tir. 

İktidarlar nasılki bir Anayasa müessesesiyse 
parlâmento ve iktidarda olmak da o mukaddes 
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Parlâmentonun bir rüknü olmayı icabettiriyor-
sa ve iktidarda sabit değilse bugün burda ise 
yarm buraya geçebileceği mühakkaksa iktidar
ların yapmış oldukları hatalar, hatta işlemiş ol
dukları suçlar, onların ayaklarına döndürmekte 
oldukları arabanın tekerleği takılacak ve param
parça olacaktır, şeklinde ifade edilemez. Onun 
yolu da mukaddes olan, her bakımdan ittıbaı-
mız gereken iktidarın değişmesi yolu da Anaya
samız gereğince seçimler ve sandık olarak tâyin 
edilmiştir. Ben sayın özkaya arkadaşımdan 
ihtilâl tehditleriyle bizim yapmış olduğumuz 
hataları veyahut suçları tecrim etmeyi değil 
Türkiye^de mahkemelere çıkarsanız ve ancak 
size Türk Milleti 1969 yılındaki seçimlerle ay
rıca bir ceza verir, diye ifade etmesini bekler
dim. 

Aziz senatörler, rica ediyorum biz, bu çatı
nın altında Türk Milletine, Anayasa Mahkeme
sine de, Danıştay'a da, Sayıştay'a da ve diğer 
Anayasa müesseselerine de dengeli olarak ver
miş olduğu hizmet ve mesuliyet dengesi içerisin
de Parlâmento olarak bir yeri işgal ediyoruz. 
Parlâmentomda müşterekiz parlamenter olarak. 
iktidar olarak bize herşeyi de söyleme hakkına 
haizsin. 

Bu noktayı tesbit ettikten sonra, şu hususu 
da zikretmek isterim. Danıştayın kararlarını 
dinlemek veyahut dinlememek, iyi icracı olmak 
veyahut kötü icracı olmak diye tavsif edilebilir. 
Yahut basiret sahibi olmamak diye tavsif edi
lebilir. Danıştay Kanunu, diğer kanunlarımızda 
yani, yargı organlarımızda görülenin dışında 95 
nci maddesiyle bir karar tatbik edilmemeyi de 
öngörmüştür. Neden? Çünkü, idarenin işlemesi 
ve idarenin mesuliyetini alan ve parlâmentola
ra karşı mesul bulunan Hükümetin işinin yü
rümesi için, Danıştay Kanununu diğer yargı 
kanunlarının dışında tutmuştur. Bu tazminat 
maddesinin gayeyi temin edip etmediği müna
kaşa edilebilir. Fakat, böyle bir maddenin ge
tirilmiş olması keyfiyeti de nihayet korunmak 
istenen memur emniyeti içerisine oturtulmuştur. 
Bir fakir memur, bir nüfus memuru bir eylemi 
dolayısiyle bir kötü tasarrufta bulunacak ve bu 
tasarrufu Danıştayca döndürülecek ve o zavallı 
nüfus memuruna tazminat ödeme külfeti derhal 
yüklenecek. 

îşte, Devlet yine küçük bir memuru eyle
minden dolayı mahrum etmemek, perişan etme
mek için Devlet Baba olma niteliğinden dolayı 
sen merak etme ben bunu sırtıma alıyorum de
miştir. Bu demin de arz ettiğim gibi, iktidarla
rın basiretli olmaları, basiretsiz olmaları, kötü 
iktidar olmaları şeklimde tavsif edilebilir. Fakat 
başka bir iktidar bu kötü eylemde bulunmuş 
olan ve kendisinin eyleminden dolayı zarar gör
müş olan memur ve vatandaşın zararını tazmin 
ettirmeye vesile olan idareciye rücu etmek hak
kını haizdir. Binaenaleyh, tatbikat Sayın Şük
ran özkaya arkadaşımın tarif etmiş olduğu şe
kilde vahim neticelere de götürebilir ama, illâ 
ki bunun bir iktidar alışkanlığı yahut bir ik
tidar sapıtkanlığı şeklinde telâkki edip o ikti
darları burada mütemadiyen birtakım Demokles 
kılıçlariyle, sanki onlar bu müdafaa etmiş ol
duğumuz Anayasa müessesesi değillermiş gibi 
töhmetler altında bulundurmak ve hepimizi in
saf hudutları içerisinde huzursuz kılmak doğru 
değildir. Ben rica ediyorum, arkadaşlarımız bir 
hukukî konuda, hiç olmazsa hukukî konuda da
ha güzel, yapıcı, birbirimizi kırmayıcı edalar 
içerisinde bulunsunlar. 

Ben Danıştay hakkında muhtelif arkadaşla
rımızın derinliğine yapmış oldukları konuşmala
ra her hangi bir ilâvede bulunacak değilim. 

Danıştay Bütçesinin hem Danıştaya, hem de 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Ar
kadaşım, benim okuduğum cümleyi yanlış an
lamışlar, son paragrafı tekrar ediyorum : «...de
nedikleri hukuk devleti çarkının tekerleğine ta
kılmaya mahkûm olurlar» 

BAŞKAN — Böylelikle tavzih ettiniz. Ta
mam. 

Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; önce bütün konuşma
cı arkadaşlarıma Danıştay Bütçesi üzerinde 
vâki tenkit, temenni ve irşatlarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım. 

Bir hususu bütün hulûsu kalble tesbit etmek 
istiyorum. O da şu : 

Arkadaşlarımız geçmiş yıllardan daha farklı 
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bir üslûp içerisinde, mümkün olduğu kaidar me
seleyi bir aikademik seviyeye getirmek getirme 
çafbasım göstermiş olduklarından dolayı da ay
rıca memnuniyetimi ifade etmek isterim. Haliy
le bendeniz de bu seviye içinde vâki konuşma
ları değerlendirmek, kendileriyle beraber oldu
ğumuz hususlarda beraberliğimizi ifade etmek, 
fikirlerine iştirak etmediğimiz hususlarda da 
hangfi yönden kendileriyle aynı kanaat veya 
Ijförüşıte olmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Buraida önce Sayın Yıldız'ın Başbakanlık 
Bütçesi üzerimde vâki görüşmelerinde ileri sür
dükleri bir beyandan sözüme başlamak istiyo
rum. Burada Sayın Yıldız buyuruyorlar, diyor
lar ki... «Batılıdan gerekçe üretmliyen ve pole-
miye kaçmıyanı bilimsel seviye ve verilere daya
man bir diyalog istiyoruz iktidardan.» diyorlar. 
Bizim öteden beri özlediğimiz ve istediğimiz bir 
hususu sayın arkadaşımızın ağzından duymak 
tabiatiyle bizi memnun etmiştir. Ancak, mesele 
sadece muayyen prensip vaz 'etmek değil, bu 
prensibe sonuna kadar sadık olduğumuz takdir
de, diyalogun daha iyi bir şekilde ve daha ya
pıcı olarak konabileceğine de kaani olduğumu
zu ayrıca ifade etmek isterim. Sayın Yıldız vâ-
feı beyanlarında, «... hukuk devletinde bir te
mel ilke olan yargının, yürütmeyi denetim gö
revinden rahatsız olduğundan yargı organlariy-
le savaş halinde bulunan iktidar, eli kolu bağ
landığı iddiasındadır.» buyuruyorlar. Biraz ev
vel okuduğum prensipler içerisinde meseleyi bir 
polemiğe kaçmadan ifade etmeyi arzuladıkları 
halde Sayın Yıldız, burada maalesef daha cüm
lesinin başında yargı orgamlariyle iktidarı bir 
savaş halinde göstermek çabasından da kendi
lerini alıkoyamıyorlar. Ve mütaakiiben diyorlar 
ki, «... hukuk devleti kavramıyla çatışan zihni
yetle ilgili birkaç noktaya değineceğiz.» Değin
dikleri noktalar şunlar muhterem arkadaşlarım, 

1. Yeni Anayasaya göre, egemenliğin kul
lanılması türlü organlara bölünmüştür. Bu ara
da yasalar bile Anayasa Mahkemesinde bozula-
fbilir. Burada kendileriyle görüş birliğindeyiz. 
Zira, Anayasanın 4 ncü maddesi, haMmiyetin 
kayıtsız şartsız millette olduğunu ifade etmiş ve 
millette olan bu hâkimiyetin nasıl ve ne şekilde 
kullanılabileceğini de 2 nci fıkrasında sarih ola
rak tasrih etmiştir. 

2 nci husus, Devlet organ ve kuruluşları bir
birlerinin hukukuna dayanan yetki ve görevle

rine saygılı olmalıdır.» dedikten sonra, Hükü
met Anayasanın 114 ve 132 nci maddelerine ay
kırı tutumunu belgeleştirmiştir.» diye buyuru
yorlar. 

Şimdi bunun üzerinde biraz durmak istiyo
rum. Zannediyorum bu iddialar bugün de bura
da konuşan sayın sözcülerinin beyanlarımdan 
anlaşıldığı üzere, doğrudan doğruya şu nokta
ya gelip bağlanıyor, icra, idarenin en iyi bir şe
kilde işliyebilmesi için birtakım tasarruflar 
yapmak mecburiyetinde. Zira, bu mecburiyeti 
vazife olarak kanunlar kendisine tahmil etmiş. 
Kanaatimce icra, kanunların kendisine tahmil 
ettiği vazifeleri yapmadığı takdirde sorumlu
dur. Yaptığı takdirde ise, yapılan tasarrufta 
gayeye erişebilme baklanından yahut diğer bir 
ifade ile gayenin en iyi şekilde tahakkuku ba
kımından gerekli basiret veya liyakat gösteril
memiş ise, bu husus eleştirebilir. Bunun eleşti
rilmesine de biz her zaman açığız ve hazırız. 

Binaenaleyh, icra idarenin iyi işlemesi için 
birtakım tasarruflar yapmak lüzumunda ve mec
buriyetindedir. Ve bunları yapmıştır, yapacaktır 
ve gelecek iktidarlar da yapmaya devam edecek
lerdir. Bunun aksini söylemek mümkün değil
dir. İşte, bu tasarruflar neticesinde, tasarrufa 
muhatabolan kişiler mümkündür ki bu tasarruf
ları kendi ölçüleri içerisinde haklı bulmıyabilir-
ler. O zaman Anayasamızın 114 ncü maddesine 
göre, icranın her türlü eylem ve işlemleri Da-
nışjtaym murakabesinle tabi olduğu için, Danış-
taya dâva açarlar. Buna da zannediyorum ne bi
zim bir itirazımız var, ne de arkadaşlarımızın 
itirazı olması lâzımgeür. Danıştaya dâva ikame 
edildiği zaman, Danıştay müstakil bir Anayasa 
kuruluşu olarak tabiî ki, kanunları kendi ölçü
sü ve vicdanı kanaati istikametinde değerlendi
recektir. Ortaya şu veya bu istikamette yani, 
müracaat sahibinin haklı ve haksız veya kısmen 
haklı veya haksız olduğu hususunda bir karar 
çıkacaktır. Ancak tatbikatta bu karar çıkma
dan evvel umumiyetle yürütmenin durdurulma
sı talebinde bulunuluyor ve bu hususta da ka
rarlar veriliyor. Binaenaleyh, gerek yürütmenin 
durdurulması kararlannda ve gerekse kesin 
ilâmlarda Danıştayın vermiş olduğu kararların 
tatbiki konusu politikacılar arasında bir müna
kaşa konusu yapılmak istenmektedir. «Politika
cılar arasında,» tâbirini bilhassa bilerek ve üze-

I rine basa basa kullandım. Zira, Bütçe Karma 
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Komisyonunda da ifade ettiğim gibi, Hükümetle 
Danıştay arasında bu husustan dolayı her hangi 
bir ihtilâf mevcut değildir. Zira Hükümetimiz, 
bir Anayasa kuruluşu olan Danıştaya karşı say
gılı ve onun varlığını kabul eden bir davranışın 
ve bir zihniyetin içinde bulunmaktadır. Aynı şe
kilde Danıştayda bir Anayasa kuruluşu olan ic
ranın, Hükümetin varlığına saygılı ve onun var
lığını kabul eden bir davranışın ve bir kanaatin 
içinde bulunmaktadır. Mesele bir çok arkadaşı
mızın da burada yapmak istediği gibi, bir Da
nıştay kararı verildikten sonra bu kararın âki-
betinden doğan sonuçların birtakım politik çı
karlar yönünden, tabiî ki, arkadaşlarımız haklı
dır, kendi yönlerinde istismar gayesine matuf 
bulunmaktadır. Ne şekilde matuf bulunmakta
dır? Efendim, icra Danıştayın vermiş olduğu ka
rarı tatbik etmemek suretiyüe gerek Anayasa 
kuruluşu olan Danıştaya karşı bir saygısızlığın 
içinde bulunmakta, gerekse Anayasaya karşı bir 
davranış içinde bulunmak suretiyle ve bu iddia
lar zımnında da iktidarı yıpratma, vatandaşın 
gözünden düşürme ve binnetice muhalif arka
daşlarımızın kendilerine vatandaş nezdinde iti
bar kazandırma çabaları açık olarak görülüyor. 
Mesele bu şekliyle alındığı takdirde muhalefet 
sözcülerinin bu tarz beyanlarına bizim söyliye-
cek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü, her muhalefet 
karşısındaki iktidarı yıpratmak ve binnetice 
kendisi iktidar olmak gayesinde bulunduğuna 
göre, bu gayeye erişmek için gerekli yollan de-
niyecek, kullanacak ve icabedenleri söyliyecek-
tir. Bunun karşısında bize düşen ise, biz de diye
ceğiz ki, hayır sevgili muhalefet bu öyle değil 
böyledir, bunun sonucundaki münakaşalan va
tandaş değerlendirecek, eğer muhalefeti haklı 
buluyorsa muhalefete, iktidan haklı buluyorsa 
iktidara teveccüh edecektir. Mesele buraya ka
dar gayet meşru, gayet normal ve gayet hukukî 
ve demokratik esaslara uygundur. Bunun dışın
da bu tarz beyanlar eğer birtakım tehditlere va
ran davranışlan kapsadı ise, işte o takdirde 
ilâmları infaz eden veya etmiyen veya etmesi lâ-
zımgelir mi, gelmez mi diye münakaşasını yapan 
iktidar ve muhalefetler değil ve fakat, şöyle 
şöyle olduğu halde sen böyle yapmadığın için, 
senin hakkında şöyle fetva verilir gibi, kanun
larımızın ve Anayasa nizamımızın dışında kişi
lerin muayyen hal ve hareketler karşısında biz
zat müeyyide tatbik etmesi gibi bir durumla 

karşı karşıya kalırız ki, kişilerin kendiliklerin
den muayyen hareketlere müeyyide tatbik etme
leri, açıkçası o kişillerin kendilerinin Anayasa 
dışı düştüklerinin aşikâr ve her halükârda red
dedilmez bir nişanesi olur. 

Sayın senatörler ,meseleyi umumi hatları ile 
bu şekilde çizdikten sonra, sırasiyle sayın ko
nuşmacıların tenkidlerinde üzerinde durduklan 
hususlara kısa da olsa cevap vermek istiyorum. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Salih 
Tanyeri konuşmalannın başında 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesinin Danıştay 
kararları için gerekli hükmü getirdiğini, 95 nci 
maddenin son fıkrasının da, bu hükme riayet 
edilmemesi halinde ne gibi müeyyide ile idare
nin karşı karşıya kalabileceğini - notlarımda 
yanlış almadımsa - ifade ettiler. Ve mütaakıben 
buyurdular M, «Danıştay kararlan karşısında 
gerekli eylem ve işlemin tesis edilmediği de gö
rülüyor.» dediler. Ve mütaakıp konuşmalarında 
da; «Danıştay kararlannın tatbikinin idarenin 
takdirine bırakmanın yanlış olduğunu, idarenin 
ise, Danıştay kararlarını tatbik etme takdiri, öz
lemi içinde bulunduğu..» nu da beyan buyurdu
lar. Bunu şu şekilde değerlendirmek zannediyo
rum yanlış olmıyacak. Sayın Tanyeri'ne göre 
Danıştay karar verdikten sonra ki, konuşması
nın bir pasajında aynen şu ifade vardır : 

«Danıştay kararları kaziyei muhakeme hali
ne geldikten sonra aynen tatbik edilmeli, diğer 
bir ifade ile idari tasarrufta bulunuilmadan ev
velki durum aynen eski haline avdedetmelidir.» 
buyurdular. Kendileri C. H. P. Grupu adına 
konuştuklarına göre, bir noktayı tesbit için, 
eski zabıtları ve gerçekleri okumaya mecburum. 
O da şu; acaba C. H. P. si 1964 yılında 521 sa
yılı Kanun olarak çıkan bu kanun tasansını sevk 
ederken, sahibolduğu kanaatlerden ki - o zaman 
iktidarda idi - bugün muhalefette olduğu için 
sarfı nazar ederek yeni bir kanaat sahibi mi 
olmuştur? Yoksa, bugün Sayın Tanyeri'nin ifa
delerinden bir hukukî yanlış anlaşılmanın veya 
anlatabilmenin durumu içinde mi bulunmakta
dır?. 

Aziz arkadaşlarım, 521 sayılı Kanun ki, ta-
sansı 12 . 6 . 1963 tarihinde zamanın Başbakanı 
Sayın inönü'nün imzası ile ve Bakanlar Kurulu 
kararnamesi ile Yüce Meclislere sevk edilmiştir. 
Tasanda 94 ncü madde olan ve 521 sayılı Da-
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nıştay Kanununda 95 nci madde olan maddenin, 
gerekçesi Hükümet kararnamesiyle kabul edil
diği sekli ile şudur; Aynen okuyayım da atla-
dıydı, atlamadıydı hikâyesi olmasın : 

«94 ncü madde: Danıştay Kanununun 56 ncı 
maddesinde Danıştaydan çıkan kararların umu
mi hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı 
yazılıdır. Bu hüküm maksadı temin edememek
tedir. İdare işlemlerin, Danıgtayca iptali üze
rine, iptal kararı dairesinde, idarenin yeni ka
rar alması lâzımdır.» Yani, idare bir karar aldı
ğı zaman Danıştay bunu iptal ederse, Saym 
Tanyeri'nin bugün ifade ettiği gibi, iptal ile es
ki durum kendiliğinden avdet etmez. Gerekçeye 
göre, iptal üzerine idare yeni karar almak lüzu
mu ile karşı karşıyadır. Ve devam ediyor; «Ye
ni karar üzerine de icabında dâva açılabilir. 
Umumi infaz hükümlerine göre idarenin şu veya 
bu yolda karar vermeye zorlanamıyacağı aşi
kârdır.» Demek oluyor ki, idari kararlarda ve 
Danıştayın bu idari kararları iptal etmesi halin
de, ortaya çıkan ilamın, umumi hükümler çerçe
vesi içinde infazının mümkün olmadığı gerek
çede yazılı. Nitekim, Mecliste yapılan müza
kereler sırasında da bu husus uzunboylu tartışıl
mıştır. 521 sayılı Kanunun Mecîislerdeki müza
keresini tetkik ettiğiniz saman, göreceğiniz ve 
karşılaşacağınız husus şu; Sayın Burhan Arat, 
bugün Sayın Tanyeri'nin söylemiş olduğu husu
su Mecliste İsrarla müdafaa etmiş. Bunun kar
şısında o zaman Parlâmentoda bulunan Saym 
Atalay Akan arkadaşımız ve halen Parlâmento
da bulunan Sayın Coşkun Kırca arkadaşlarımız. 
bu görüşün karşısına çıkmışlar ve Danıştay ilâm
larının umumi hukuk hükümleri içindeki infaz 
sistemine tabi olarak, infaz edilemiyeceği görü
şünü savunmuşlar, bunu sadece kuru bir savun
ma halinde bırakmamışlar, bu savunmanın ge
rekçesini de Anayasanın muhtelif maddelerinden 
aldıkları esaslara istinadettirmMerdir. Zamanı
nızı uzunboylu işgal etmemek için bu konuşma
ları ve isnadettiği hukukî ve Anayasaya bağk 
maddeleri uzun boylu izah etmek istemiyorum. 
Yalnız şu kadarını söyliyeyim, arkadaşlarımızın 
anafikri olarak üzerinde durduğu husus şudur: 

Anayasa kuvvetler ayrılığı prensibini getir
miştir. Diğer bir ifade ile, Anayasamızda hâ
kim olan prensip, kuvvetler arasındaki den?e 
prensibidir. Bu denge içinde veya bu kuvvetler 
ayrılığı prensibi içinde nasıl icra kazanın, yar-

I gımn yerini alamaz ise; yargı da, icranın vazife
sini üzerine alıp, icra yerine kendisini ikame ede
mez. Binaenaleyh, eğer yargının almış olduğu 
bir idari kararın iptali hususundaki bir ilâmı, 
umumi hukuk hükümleri içinde aynen infaz eder
seniz, yani Sayın Tanyeri'nin ifadesi ile ve Sa
yın özkaya'mn ifadesi ile, eski hali olduğu gibi 
ihya ederseniz, burada akademik olarak yapılan 
müzakere ve münakaşalardan ortaya çıkan ger
çek şudur ki, yargı icranın yerine kaim olmak
tadır. Bu ise, kuvvetler ayrılığı prensibine ay
kırı bulunmaktadır. Binaenaleyh, burada me
seleyi daha iyi vuzuha kavuşturabilirim ümidi 
ile bir hususu ifade etmek istiyorum. O da şu, 
Saym özkaya, konuşmalarında kendisi ile işti
rak halinde bulunduğum birçok hususları ortaya 
koydular. Bunlardan birisi de 1961 Anayasasına 
göre, halen yargım n bulunduğu yerin, 1924 Ana-

I yasasına göre bulunduğu yerden ayrı olduğu gö
rüşüdür ki, bu doğrudur. 1924 Anayasasında Da
nıştay, icranın içinde ona bağlı iken, 1961 Ana
yasasında icranın dışında, yargı olarak, kazai ve 
idari yargı olarak müstakil ve bir Anayasa ku
ruluşu olarak vücut bulmuştur. Bu doğrudur, 
kendileri ile beraberim. 

Şimdi Sayın özkaya'mn bu gerekçeden ha
reketle varmış olduğu sonuç, Anayasanın di
ğer maddelerini nazarı itibara almadan, onları 
değerlendirmeden bir neticeye vardığı için, 
Anayasanın tümü içinde muteber ve mâkul ad
detmeye şahsan imkân göremiyorum. O da şu; 

I meselâ Saym Şükrü Özkaya derler ki, «eğer 
Danıştay bir karar vermişss, icra bunu her han
gi bir takdire veyahut muameleye tabi tutnıak-
sızm doğrudan doğruya infaz etmeye mecbur
durlar.» Biz de diyoruz ki, eğer bunu böyle an
larsak, o takdirde Anayasanın 5, 6, 7 nci mad
deleri ile ortaya çıkan kuvvetler ayrılığı du
rumunu bir kenara itmiş oluruz, icranın yeri
ne, Danıştayı ikame etmiş oluruz diyoruz. Bi
naenaleyh, kuvvetler dengesi içinde, her kuru
luşun karar verme ve icra etme fonksiyonları
nı bu dengeye göre ayarlamaya ve değerlen
dirmeye mecbur olduğumuzu burada ifade et
mek istiyorum. 

Sayın Tanyeri yine diyorlarki, «mahkeme 
kararları infaz edilmiyor ise, orada Devletin 
hukuka bağlılığı, bir şekilden öteye mâna ifa-

j de etmez.» Bunu şuradan getiriyorlar, iptalden 

326 — 



C. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 2 

evvelki durumu aynen ipka etmektir. Danıştay 
kararlarından maksat, iptalden evvelki duru
mu aynen ipka etmektir. Bunu biraz evvel ce
vaplandırdım. Şimdi şu noktaya gelmek isti
yorum. 

Mahkemelerden verilmiş olan ilâmlar, malı-
I:c::iDl2i\İ2n kastım, tabiî bütçesini müzakere 
ettiğimiz Danıştay ilâmları oluyor. Danıştaym 
vermiş olduğu bir ilâm, umumi hükümlerde 
derpiş olunan sistem içinde aynen, ipka edile
miyor ise, tatbik edilemiyor ise, acaba Devletin 
hukuka bağlılığı felsefesi, esprisi zedelemiyor 
mu, arkadaşlarımın söylediği gibi? Yani, hu
kuk Devleti olmak- mefhumu yara alıyor mu 
«almıyor mu? Bu hususu tesbit etmek istiyo
rum. Eğer, hukuk Devleti kavramında anlaşa-
bilirsek, zannediyorum, bu hususta anlaşmamız 
mümkün. Bizim anladığımız mânada hukuk 
Devleti, bir kaideler manzumesi olan hukukun 
bütün kaidelerini var kabul etmek, bu kaide
lere saygılı olmak ve onları tatbik etmekle mü
kelleftir. Binaenaleyh, meri olan hukukta işi
mize gelen bâzı maddeleri alıp, bâzı maddeleri 
almamak veya onları yok farzstmsk şeklinde 
bir yola giderek, bir muhakeme kurarsanız, biz 
diyoruz İri, kurduğunuz bu muhakeme, hukuk 
anlayışına ve hukuk Devleti mefhumuna uygv.r. 
değildir. Vardığınız netice, salim ve sıhhatli 
değildir. Şimdi burada da şunu ifade ediyoruz, 
eğer Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar, msr'i 
olan kanunlar sebebiyle derhal tatbik imkânı 
yok ise, tatbik edilemiyor ise, o takdirde hu
kuk mefhumu zedelenmez, hukuk Devleti ilke
si zedelenmez. Zira,, hukuk yolu bitmiş, kapan
mış. tıkanmış değildir. O zaman tam kaza dâ
vası yolu açılmıştır, ilâmı alan vatandaş, eğer 
bu bâzı kanuni sebeplerle tatbik edilememiş 
ise, tatbik etmiyen idare aleyhine bu defa tam 
kaza dâvası açmak yolunu ihtiyar ecler. Ve tam 
kaza dâvası açılıp ilâmı aldığı zaman da, 95 nci 
madde hükmü içinde ifade edildiği gibi, ilâmı
nı icraya kor ve neticesini de istihsal eder. 

Demek oluyor ki, Sayın Tanyeri'nin bu 
muhakeme tarzı ilâmların bizzat infaz edilme
mesi halinde Devletin şeklen hukuka bağlı ol
duğu hakkındaki iddiası meri mevzuatta bâzı 
hususları nazarı itibara almamasından doğduğu 
için tabiî ki netice sıhhatli olmuyor. 

Sayın Tanyeri konuşmalarının bir yerinde, 
«memurlar siyasi bir baskının tesiri altında

dır.» buyuruyorlar. Bunu huzurunuzda redde
diyorum. Böyle bir şey varit değildir; zaten 
akademik bir konuşma içinde de bunun nasıl 
söylenebildiğini de hayretle karşıladığımı ifa
de etmek isterim. 

Sayın Tanyeri başka bir yerde de şunu ifa
de ediyorlar; «Demokratik hukuk müessesele
rinin varlığından rahatsız olan bir Hükümet ve 
Hükümet mensupları.» buyuruyorlar. Zannedi
yorum bununla kasdettikleri mâna şu: 

Bilfarz bir Yüksek Seçim Kurulu, bilfarz 
bir Anayasa Mahkemesi veya Danıştay bir ka
rar verdiği zaman bu karar tabiî ki, kanu-

I nun verdiği imkânlar ve kanunun gösterdiği 
j prensipler içerisinde infaz edilecek ve gereği 
I yerine getirilecektir. Gereği her halükârda ye

rine getirilmektedir. Ama, kesinleşmiş bir ka
rar, hattâ tatbik edilmiş, tatbik edilmek üze
re, filhal neticesi bitmiş bir karar eğer şu 
veya bu şekilde münakaşa konusu yapılırsa 
bu Anayasa kuruluşlarına karşı Hükümetin 
saygısızlığı olarak sayın muhalefet tarafından 

j efkârı umumiyeye takdim edilmektedir. Haddi 
zatında bu takdim dahi biraz evvel söylediğim 
Anayasanın bâzı maddelerini benimseyip bâzı 
maddelerini benimsememekten ileri geliyor. Ba
kınız Anayasanın 20 nci maddesini açınız, ora
da ne diyor: «Düşünce hürriyeti Madde 20 
herkes« - yani Bakanlar Kurulu Başbakan ha
riç değil, herkes - «Düşünce ve kanaat hürriye
tine sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini söz, ya
zı ve resim ile veya başka yollarla tek başına 
veya toplu olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 
Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz.» Şimdi bir Sayın Başbakan veya 
bir bakan veya her hangi sade bir vatandaş, 
Anayasanın kendine tanınmış olduğu 20 nci 
maddedeki düşünce hürriyetini istimal babın
da bir davranışın içine girilirse bu Anayasanın 
kendisine vermiş olduğu hakkın istimalinden 
dolayı o kişinin Anayasa kuruluşlarına karşı 
saygısızlığını mı ifade eder? Eğer böyle bir 

I şey olursa o zaman Anayasanın 20 nci madde-
sini nasıl ifade ve nasıl izah edeceksiniz, doğ-

ı rusu bunu merak etmekte olduğumu da ifade 
etmek isterim. 

Sayın arkadaşımız yine konuşmasında, «Da
nıştay her fırsatta tenkid ediliyor, anlaşılıyor 

] ki idare Emeklilik Kanununun 39 (B) madde-
| sinin özlemi içerisinde» 39 (B) emeklilikle il-
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gili bir hüküm; görülen lüzum üzerine memur
ların emekliye sevk edilmesi. Bu halen mer'î 
mevzuatta yok. Hükümetiniz ise sadece mer'î 
mevzuatı ve kanunların kendisine bahşettiği 
hükümleri tatbik etmektedir. Hiçbiriniz, dik-
fcatla dinledim, diyemiyorsunuz ki, Danıştay 
Kanununun falan maddesi, Hükümete şu yet
kiyi vermiştir veya şu yüklemi tahmil etmiştir, 
ama Hükümet mer'î olan bu kanunun şu madde
sini tatbik etmemiştir, diye sarih ve vazıh ola
rak bir ifadede bulunmuyorsunuz. 

Sayın Necip Seyhan arkadaşımızın da görüş
lerine ve konuşmalarına teşekkür ederim. Ken
dileri ilk derece mahkemeleri üzerinde hassasi
yet gösteriyorlar ve benim cevap vermeme lü
zum kalmadan da son durumu yine kendileri 
ifade ediyorlar. Hakikaten netice bu merkezde
dir, tahmin ediyoruz kısa bir vâdede ilk dere
ce mahkemelerinin kurulması hususu bir gerçe
ğe erişebilecektir. 

Sayın özkaya arkadaşımız aldığım notlara 
göre, önce 1961 Anayasası ile Danıştayın yeni 
ve fonksiyonu ve Hükümetin bunu yitirme du
rumunu ifade ediyorlar. Mütaakıben de di
yorlar M; Hükümet Danıştayın itibarını yitir
mek için Başbakan, bakanlar, şunlar, bunlar 
ve saire, iktidarın yürütme yetkisini köstekleyi
ci olarak göstermektedirler. Halbuki Danıştay 
iktidarın bu yoldaki tasarruflarını, haksız ta
sarruflarını iptal ettiği için icraya bir itibar 
sağlamaktadır. Binaenaleyh, icranın Danıştayın 
itibarını yitirmesini hoş karşılamadıklarını ifade 
etmek istiyorlar, zannediyorum. Şimdi gerçek 
durum şu : A. P. olarak biz demokrasiye inan
mış ve demokrasinin varlığını her şeyi ile mü
dafaa eden insanlarız ve biliyoruz, inanıyoruz 
ki, demokrasi bütün müesseseleriyle var oldu
ğu müddetçe kâmildir ve iyi bir şekilde işler. 
Bunun içindir ki, Anayasanın kurmuş olduğu 
demokratik müesseseler üzerine toz konmasını, 
leke konmasını katiyen arzu etmiyoruz ve 
bunların daimî bir şekilde itibarlı tutulmaları
nı ve itibarlı olarak kalmalarını arzu ediyoruz. 
Bunu şahsan ben geçen sene Mecliste ve ko
misyonda ve yine bu sene komisyonda, zanne
diyorum geçen sene huzurunuzda ifade ettim 
ve şunu söyledim, dedim ki; «Danıştayın ver
miş olduğu kararlan biz burada şu veya bu 
istikametten münakaşa veya müzakere ettiği

miz zaman eğer, bu münakaşa bir seviyenin al
tına düşerse, yani sen - ben kavgası haline ge
lirse zannetmeyiniz ki, bu münakaşa burada 
bitiyor. Hayır dedim, bu münakaşa köy kah
velerine kadar gidiyor, vatandaşlara kadar 
intikal ediyor ve vatandaşlar da bu hava içe
risinde Danıştayın kararlan doğru mu idi, yan
lış mı idi şeklinde bir esprinin içine girmek 
suretiyle haliyle Danıştayın itiban meselesi 
vatandaş dilinde bir gerçek olarak kendisini bu
luyor. Biz dedim, mesul kişiler olarak buna 
fırsat ve imkân vermiyelim. Bu müesseseyi her 
türlü münakaşalann üzerinde tutalım ve iti
barlı yapalım diye ifade ettim. Bu demek de
ğildir ki, yani Danıştayın itibarlı tutulması 
için Danıştayın kararlan tetkik edilemez, in-
celenemez, münakaşa edilemez, bu değildir. 
Danıştayın itibarlı tutulmasını, kararlannın 
üzerinde münakaşa konusu yapılması, yapıla
maması şeklinde anlamak zannediyorum biza
tihi kararlann esprisine uygun düşmez. Zira 
bugün bir karar veren her hangi bir yargı or
ganının yarın veya 1 sene, 5 sene sonra bu 
içtihadını değiştirmiyeceği hususunda hiçbir 
hukukçu hayır değiştiremez, demez, içtihat-
lann her zaman değişmesi ve yaşıyan, hayati
yet gösteren sosyal bünyeye uygun olarak ve 
sosyal bünyenin ortaya koyduğu ihtiyaçlan 
karşılar şekilde bir tekâmülün içinde bulunma
sı normaldir, doğrudur ve yerindedir. Bina
enaleyh, bu içtihatlara gerekli hayatiyeti vere
bilmek, gerekli sosyal bünyeye uygunluğunu 
sağhyabilmek yönünden tabiî ki, verilen içti
hatlar üzerinde her zaman ilmî yönden müna
kaşalar yapılabilir, tartışılabilir ve en iyi ve 
en mükemmel içtihat ortaya çıkabilsin diye 
gayret sarf edilebilir. Bu tarz gayretlerin veya 
münakaşalann Danıştaya itibarsızlık değil ve 
fakat Danıştaya itibar kazandıracağını da he
pimizin zannediyorum kabul etmesi lâzımgeli-
yor. 

Sayın Özkaya konuşmasının bir pasajında, 
Danıştay kararlarının hukukî niteliği bir mah
keme karan olması ve kaziye-i muhkemenin bü
tün netayiciyle detayına sahibolması hususunu 
tesbit ettikten sonra diyorlar M, «Danıştay ka
rarları takdir yetkisine tabi olduğunu açıkça 
gösteren bir hüküm veya bir ima mevzuatımızda 
yoktur.» buyuruyorlar. Fakat konuşmalarının 
başka bir yerinde de biz bunlan söylüyoruz 
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ama, mesul arkadaşlarımız, Bakan arkadaşla
rımız kürsüye çıktığı zaman Danıştay Kanunu
nun 95 nci maddesinin, bilhassa son fıkrasından 
bahsediyorlar. Halbuki, 95 nci maddesinin son 
fıkrası da hattâ 95 nci maddenin kendisi de 
Anayasaya aykırıdır diye ilk defa burada, bü
tün parlömanterler içerisinde de ilk defa olmak 
üzere 521 sayılı Kanunun 95 nci maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu hususunu telmih et
tiler, eğer notlarım yanlış değil ise. Diğer 
arkadaşlarınız gibi notlarınızı teksir edip dağı-
tabilseydiler, zannediyorum daha sıhhatli ve 
daha rahat konuşabilir ve daha iyi bir neticeye 
varabilirdik. 

Şimdi gelelim muhterem arkadaşlarım bir 
hususu tesbit edelim ve bu işe son verelim. Biz 
parlömanterler olarak, biz icra olarak vazife
mize müdrik insanlarız. Biz icra olarak mer'i 
kanunları tatbik etmek yükümlülüğü altında
yız. Sizler de parlömanterler olarak icranın 
kanunları tatbik edip etmediğini, ederken bir 
hata işleyip işlemediğini murakabe etmek göre
vi ile mesulsünüz. Şimdi biz diyoruz ki, Da
nıştay kararlarının tatbiki hususunda 521 sayı
lı Kanunun 95 nci maddesinde bir sarahat var
dır, bir hüküm vardır. Biz bu hükmü tatbik 
ediyoruz. Dersenis ki, sis bize niçin bu hüknıü 
tatbik ediyorsunuz, etmeyiniz. Bunu biz mâ
kul karşılamayız ve doğru bulmayız. Sizin 
vazifeniz bize kanunun hükümlerini tatbik ettir
mektir. Yoksa, bize kanunların hükümlerini 
tatbik ediyoruz diye muaheze etmek değil, ba
kınız 95 nci madde ne diyor. 

«Madde 95. — Dâva daireleri ile dâva dai
releri kurulu kararı kesin olup, muhkem kazi
yenin bütün hukukî sonuçlarını hâsıl eder. Bu 
kararlar aleyhine,» -dikkat ediniz- «bu ka
rarlar aleyhine» yani, kesin olan «..bu kararlar 
aleyhine ancak bu kanunda yazılı kanun yolla
rına başvurulabilir. Yine bu kanunda yazılı 
kanun yollarına başvurabilirsiniz.» «idare Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci madde
si gereğince, Danıştay ilâmlarının icaplarına 
göre işlem ve eylem tesis etmeye mecburdur.» 
-Buraya dikkatinizi çekmek için tekrar okuyo
rum- «..idare Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 132 nci maddesi gereğince Danıştay ilâmla
rının icaplarına göre işlem ve eylem tesis etme
ye mecburdur. Tam yargı dâvaları hakkında 

Danıştaydan çıkan ilâmlar genel hükümler dai
resinde infaz ve icra olunur.» Simidi buradaki 
tekrarın sebebi şu, son fıkraya geçmeden evvel 
burasını izah etmek istiyorum. Vâzıı kanun 
yani, sizler bizi bunu tatbik ediyor diye muahe
ze eden arkadaşlarımızın oylamalardaki reyle
rine baktım, bu kanuna müspet rey vermişler. 
Vâzıı kanun tam kaza dâvalariyle, Danıştayın 
vermiş olduğu tam kaza dâvalariyle iptal dâ
vaları arasında infaz bakımından bir farkı ka
bul etmiş. Anayasanın 132 noi maddesine göre, 
iptaller de 132 nci maddenin ilâmların icapla
rına göre işlem ve eylem tesis etmesini kabul 
etmiş. Halbuki tam kasalarında ise, eylem te
sis etmeyi değil ve fakat, doğrudan doğruya 
infazını kabul etmiş. Yani, tam kaza dâvası 
olduğu zaman vatandaş gidecek icrada bunu 
infaz ettirebilecek. İdarenin burada her hangi 
bir hakkı hiyar veya eylem ve işleme tabi tut
ma hakkı yok. Ne ise ilâm tatbik edecek, taz
minatı ödiyecek. Gecikme şu bu yok. Ama, ip
tal dâvalarında ikinci bentte, eylem ve işlem 
tesis etmeye idareyi, yahut icrayı kanun icbar 
etmiş. Vazife olarak vermiş. Niçin vermiş? Bi
raz evvel ifade ettiğim şekilde eğer, iptal dâ
valarında tam kaza dâvalarında olduğu gibi, 
hükmü olduğu gibi e^ki haline iröa ederseniz, 
o zaman vâzıı kanun şunu düşünmüş, demiş ki, 
bu sefer Danıştay icranın yerine kaim olacak
tır, bu ise 5 - 6 ve 7 nci maddelerdeki kuvvet
ler ayrılığı prensibine aykırıdır demiş ve bir 
supleks ortaya koymuş. Ve ondan sonra da 
demiş ki, eğer bu eylem ve işlemler dolayısiy-
le vatandaş mağdur olmuş ise, hukuk burada 
tıkanacak mıdır, hukuk devleti prensibi bu
rada bitecek midir, hayır demiş. Getirmiş 
son fıkrayı yerleştirmiş. Ve şöyle demiş, «Da
nıştay ilâmlarını icaplarına göre eylem ve iş
lem. tesis etmiyen idare aleyhine Danıştayda 
maddî ve mânevi tazminat dâvası açılabilir.» 
demiş. Yani, hukuk devleti anlayışını ve huku
ka bağlı Devlet mevhumunu bir notktaJda ke
sip atmamış, vatandaşın muhtel olan haklarmı 
sonuna kadar koruyabilmesi, alabilmesi için 
bütün hukuk yollarını açık tutmuş. Şimdi mev
zuatımız bu iken mer'i kanunlar bu iken, bir 
muhal üzerine veyahut kendi arzu ve kendi fik
rî yapılarımıza göre icradan tatbikat istemenin 
zannediyorum, hukuk devleti anlayışı ile veya 
idarenin hukuka bağlı kalması prensibi ile iaa-
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hı pek mümkün değildir. Tahmin ediyorum, bu 
müzakere ve bu münakaşalar gerek Anayasa
nın 132 ve gerek 114 ve gerekse bunlara isna-
den çıkarılmış bulunan 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 95 nci mer'i maddesinin tatbikinin na
sıl olabileceği hususunda aramızdaki fikir ih
tilâflarını kaldırmış ise, kendimi vazifemi yap
mış addedeceğim. 

Arkadaşlarımdan ricam şu olacaktır, Ana
yasa kuruluşlarına karşı hepimizin saygısı ol
duğunu biliyor ve kabul ediyorum. Ancak, 
saygıyı duymak kâfi değildir, bunu muhafa
za etmek lâzımıdır. Muhafaza edebilmek için 
de bâzı şeylere, bâzı hususlara saygılı olmak 
icabediyor. Bunun başında da meri kanunları 
olduğu gibi kabul etmek iktiza etmektedir. Bu 
hususta inşallah bundan sonraki müzakerelere 
ve münakaşalara daha uzun boylu imkân ver-
miyecek bir izahatla huzurunuzda bulunabil-
mişimdir. Bu vesile ile Yüce Senatoya saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

SAI1H TÜRKMEN (Ağrı) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Vekil 

buyurdular ki, kanunları tatbik etmek mecbu
riyetinde olan icra, yetkisini kullanır. Eğer ic
ra bu vazifede kusur işlerse, yapmazsa teşriî 
Meclis murakabe eder, kanunları tatbik etme
ye mecbur eder, yetkilerini kullanması şeklin
de. Diğer taraftan Devlet Şûrası aldığı bir ka
rlarla eski hali ihdas etmez. Ama, bir kararı 
iptal ©der, idare yeniden karar alıp almamakta 
muhtardır. Bunun bir zararı varsa, tazminat 
dâvası açar. Şimdi meselâ bir Bakanlık müste
şarına salâhiyet veriyor tutuyor başka yere tâ
yin ediyor. Bunun üzerine tutuyor o zat dâva 
açıyor, tehiri icra kararı alıyor, maaş alıyor. 
Yeni tâyin edilen maaş alıyor. Binaenaleyh, 
şimdi Devlet iki müsteşara para veriyor. Bu 
milletin haksız olarak iki yere para vermesini 
Devlet Şûrası karan ile Hükümet kendisi telâ
fi etmiyor ve para veriyor. Şimdi milletvekili 
olarak Hükümeti nasıl icbar edebilirim ve na-
S7İ yapalım? İki müsteşara lüzumsuz olarak va
zife gördürmeden Devlet kesesinden, hazınaden 
para verilmesini kim tazmin edecektir? Buna 
söbeb'iyet veren hakkında, Vekil hakkında dâ-
y% sçılamıyacak mı? Yoksa bu zarar gidiyor 
mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
şimdi gerçek şu: Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Müsteşarı olan arkadaşı zamanın Bakanı vazi
fesinden alıyor. Kendi sıfatına uygun mükte
sep haklarına uygun, müktesep haklarına ve 
o güne kadar iktisabettiği bütün menfaatlerine 
halel getirmiyen aynı derecede başka bir vazi
feye atanıyor bu arkadaş. Hali ile boşalan 
Müsteşarlık makamına da bir başka zatı tâyin 
ediyor. Müsteşarlık görevinden alman bu ar
kadaş Danıştaya gidiyor. Tasarrufun iptali ve 
bu lîieyanda da tehiri icra talebinde bulunu
yor. Hâdiseyi tamamen biliyorum. Teferru
atına girecek değilim. Çünkü, huzurunuzda ol-
mıyan ve bu kürsüde kendisini müdafaa edemi-
yesek arkadaşlar hakkında konuşmak bizim 
âdetimiz değildir. Şöyle hukukî bir durum or
taya çıkıyor. Bu müsteşarın alınma kararı ip
tal ediliyor. Diğer müsteşarın da tâyini başka 
bir kararname ile tahakkuk ediyor. Halen zan
nediyorum Sayın Türkmen arkadaşımızın söyle
diği gibi bir Danıştay ilâmı ile duran Hr ar
kadaşımız bir de Bakanın tasarrufu ile bulu
nan bir arkadaşımız var orada. 

Birada üzerinde durulan iki nokta var. 
Birisi vat and asm hukuku, birisi âmmenin hu-
kulku. idare âmmenin hukukunu korumakla 
mükellef, idare âmmenin hukukunu nasıl ko
ruyacak? Sayın Yıldız'm burada yaptığı konuş
mada Başbakanlık bütçesinde bence enteresan 
olan bir husus şu: diyor M, «Bakanın müsteşar, 
özel danışmanı ve özel kalem müdüründen baş
kasını kişisel isteğine göre değiştirmeye hak
kı yoktur.» Yani, Sayın Yıldız bile Bakanın 
müsteşarını değiştirebileceğini kabul ediyor. 
öimkü birçok bakanlıkların teşkilât kanunun
da müsteşar der, bakanın yardımcısı dır. Bir 
Bakan da Ahmet Yıldız'm diğer bir ifade tarzı 
ile anladığım sekli ile bakan da kendi yardım-
cırını kendisi tâyin etmek hakkına sahibolmaîı-
lır der.- Bu arkadaş da bu espri içinde zanne
diyorum bu müsteşarı alıp zannediyorum önce 
yüksek murakabede bir vazifeye veriyor, Baş
bakanlıkta, Bu arkadaş oraya gitmiyor ve da
ra acıyor. Şimdi bu arkadasın hukuku ilâm 
infaz edilmek suretiyle icra olunuyor nasıl icra 
olunuyor? O da bir odada oturuyor, aylığını 

[ alıyor, müktesep haklarını alıyor. Âmmenin 
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hukuku ne oluyor diyeceksiniz? Zaten sorma
nız lâzımgelen şey bu. Bunu sormazsanız ben 
üzülürüm. Sorduğunuz için müteşekkirim. 

Âmmenin hukuku ne olacak? Orada baka
nın getirdiği bir müsteşar var, bir de Danış-
tayın getirdiği müsteşar var. İşte sıkıntımız 
burada başlıyor. Biz diyoruz ki, buradan alı
nan müsteşar âmmenin hukuku bakımından bu
rada oturup bedava par aalacağma, ben bunu 
bakan olarak kendisinin müktesep haklarını 
hiçbir şekilde ihlâl etmeksizin idarenin başka 
bir yerinde vazife verebileyim, âmmeye bu 
noktada faydalı olabilsin diyoruz. Ama öbür 
taraftan da mecbur oluyoruz. Danıştay ilâm
larını bu şekilde infaz etmeye. Bilmiyorum 
anlatabildim mi ve sualin cevabını verebildim 
mi? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altan? Yok.. Sayın Al
paslan? Yok... 

Sayın Tanyeri, söz istiyorsunuz, buyurun. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir nok

tayı açıklama için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; tekrar aynı konuda 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dileyerek söz
lerime başlamak isterim. Ben yazılı konuşmamı 
tamamiyle doktrinin ve içtihadın ortaya koy
duğu gerçeklere göre hazırlamış ve misalimi de 
ona göre vermiştim. Bu itibarla Sayın Bakanla 
aramızda bu noktada bir ihtilâfın olmaması ge
rekiyordu. Diğer taraftan konuşmamda zabıtla
rın da şahadet edeceği gibi, kürsü nezahatdne 
ve kendilerine olan hürmetimize binaen kelime
leri tarta tarta sarf etmiş ve bunlar arasında 
saygısızlık kelimesini sarf etmemiştim. Bu iti
barla, bunu bilhassa belirtmek isterim. Şimdi, 
mesele 521 sayılı Kanunun 95 nci maddesinin 
anlayışından ihtilâfın ortaya çıktığıdır, idare 
dâvaları M çeşittir. Bir tanesi kâmil kaza dâ
vaları, yani tazminat dâvaları, diğeri de iptal 
dâvalarıdır. Tam kaza dâvalarından mütevellit 
ilâmların infazında hiçbir ihtilâf yok. Bunlar 
müşterek hukuk ile aynı olan dâvalardır. Hu
kuk, yani özel hukuktaki tazminat dâvaları gi
bidir. Çıkar 95 nci maddeye göre infaz edilir. 
Bunda hiç ihtilâf yok. Bu infazda biraz gecik
me olur. Ödenek yoktur, ödenek temin edilir? 
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Sayıştaya gider vize edilir, falan; ödenir. Bun
da hiç ihtilâf yok. ihtilaflı nokta iptal dâvaları. 
İptal dâvaları idare hukukuna has yepyeni ka
rakter arz eden ve özel hukukta emsali bulun-
mıyan dâvalar ve kararlardır. Şimdi yazılı ko
nuşmamda bu iptalin neticeleri hakkında ne de
mişim? İptal hükmü makable şâmil olarak o ta
sarrufla birlikte ona müteferri olanları hukuk 
âleminde hiçbir iz bırakmıyacak şekilde ortadan 
kaldırır, iptal hakkındaki kaziyei muhkemenin 
mutlak ve umumi mahiyeti iptal edilen hâdise 
ile ilgili durumlara ve bu arada yeni tâyin ta
sarrufunun sebep unsuruna da tesir etmiş ve 
onu da kaldırmış ve bu sebep unsurunun orta
dan kalkması üzerine buna dayanan yeni tâyin 
tasarrufu da ortadan kalkmış olur. Esas itiba
riyle iptal hükmünün idare bakımından doğu
racağı netice iptalden evvelki durumu aynen ve 
tamamen iade etmektedir. Şu halde iptal kararı 
ile birlikte o tasarruf ortadan kalktığı için ve 
iptal kararı bunun özel mahiyetine binaen keaı-
diliğind'vı geriye giderek sanki hukuk âlemin
de hiçbir iz bırakmamış neticesini tevlidedece-
ğine göre ve doktrine göre de sebep unsurunu 
yani, eski tasarrufu da ortadan kaldıracağından 
memuriyet yani, iptalden evvel adamın başka 
yere tâyini ile boş kalmış ve idare tarafından 
oraya vâki tâyinle doldurulmuş olan makam da 
boşalacağından şimdi idare iptal kararı almış 
olan memuru tesis edeceği yeni bir eylemle, iş
lemle o makama tâyin edecektir, işte iptal ka
rarının infazı budur. Çünkü tâyin tasarrufunun 
sebebi bir yerin münhal olmasıdır. Tasarruf ip
tal edildiğine ve bu iptal kararı da geriye git
tiğine göre, geriye gidip o öteki tâyin tasarru
funu da iptal ettiğine göre ortada münhal yer 
kalmamakta ve binaenaleyh, ikinci tâyin sebep
siz bulunmaktadır. Mesele bundan ibarettir. 

Şimdi tabiatiyle 95 nci maddeye göre iptal 
kararları diğer tazminat kararları gibi umumi 
esaslar dairesinde icra edilemez. Tabiatiyle me
mur ilâmı icra dairesine verecek, icra dairesi 
götürüp yeni tâyin edilmiş memuru kolundan 
tutup dışarıya atacak değildir. Şu halde Hükü
met buna göre bir işlem tesis edecektir. Yalnız, 
Sayın Bakan burada birşey söyledi dedi M, «Der
hal infaz edilemiyorsa...» Eğer, bu lâkırdıların
da, bu cümlelerimde samimî iseler, bizim noktai
nazarımıza gelmiş oldular. Derhal edilememesi 
bir mücbir sebeptir. 
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Diğer noktadan benim 39 ncu maddenin (B) 
fıkrasına işaretimi, «biz mer'i kanunları tatbik 
ederiz, ortadan kalkmış olan bir kanunla işimiz 
yoktur.» dediler. Ben dedim M, bu şekilde takdir 
unsurunun idari kazanın murakabesi dışında 
bırakılması işlemi tıpkı 39 ncu maddemin (B) 
fıkrai'imdaıki giM, re'sen emekliye vâki tasarruf
ların kazai murakabeye taba olaımryacağı gibi 
bir tesisin özlemi içindedirler. Bunu da Hükü
metin, gazeisüerde takdir hakkında yeni bir ka
nun çıkarmak hususundaki niyetlerini IMdiren 
bir havadise istinaden söyledik. Eğer, kendileri
nin beyle bir niyetleri yoksa mesele yok. Kendi
lerine o vakit teşekkür ederiz. 

Benim arz ve izah etmek istediğim husus bu 
idi, çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1969 yılı Danıştaty bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B ~ DANIŞTAY : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12,000 Personel giderleri 13 110 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 118 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 32 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenbr/. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitüi giderler 13 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 100 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memlekete hayırlı ve uğurlu olsun. 

c) Devlet İstatistik Enstitüsü : 

BAŞKAN — Devlet istatistik Emstitikü Büt
çesi üzerinde G. P. Grupu adına Sayın Alpaslan? 
Yoklar. A. P. Grupu adına Sayın Bingöl. 

Buyurun sayın Bingöl. 
A. P. GRUPU ADINA İSA BİNGÖL (Muş) 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
Değerli Bakan ve Enstitünün kıymetli yetki

lileri, 
Milletçe, mevcut bütün müesseselerimizle, de

mokratik nizamın en iyi düzen olduğuna, her 
güm artan bir kanaatle inanmakta ve devamına 
hayatı istihkar pahasına gönül vermiş bulunmak
tayız. 

Bu inanç iledir ki; 
Hükümetimizin huzurunuza sunduğu bütçe

leriyle, hadimi bulunduğu milletime, müreffeh 
ve mesut Türkiye'yi kurma gayretlerini tahak
kuk ettirecek talimatlar ve imkânlar tevdi ka
rarlarını hazırlamaktayız. 

Bu suretle de; Yüce Milletimizin uhdemize 
tevdi etmiş bulunduğu ulvî ödevimiz, tetkik, mu
rakabe ve karar görevimizi ifa etmekteyiz. 

Heyecanla ve süratle, her gün daha iyiye 
doğru ve daha mükemmeline varma çabasında
ki memleket evlâdının, kalkınma arzusuyla, Ha
zinesine ödediklerinden her kuruşunun en fay
dalı sarf şeklini bulmaya gayret etmekteyiz. 

Mutmain olabilmek, huzuru kalb ile karar 
verebilmek için de tahminlerin hakikate en ya
kın olmasını temenni etmekteyiz. 

Değerli senatörler, 
Son iki plân devresinde bütçelerin, her gün 

artmakta olan daha geniş bir etüt neticesinde, 
münakaşalı, hesaplı, plânlı hazırlandığına da 
inanmaktayız. 

Hâdiseler ve varlıkların sıhhatle etüdünü 
şart kılan bu çalışmalarda dokümanların büyük 
bir kısmının; müzakeresini yapmakta bulundu
ğumuz istatistik Enstitüsü ve memleket sathına 
yayılmakta olan değerli kadrosu tarafından ha
zırlandığını memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. 

Mütevazı edasına rağmen, medeni âlemin 
vaz'ettiği en mütekâmil prensiplerle çalışmayı 
gereMeştirmekte bulunan bu müessesenin faali
yetlerini yıllardır muhalif, muvafık değerli ha
tipler takdir etmiş ve etmekte bulunmaktadır
lar. 
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Gönül rahatlığı ile talkibetmekte bulunduğu
muz' bu hizmetlerinin devamım biz de samimî 
kalb ile temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, 
Herkesin mahvolduğunu vehmettiği son tari

hî mücadelesinde Yüce miletimizin; varlığını, 
kudretimi bir kere daiha cihana tanıtmasından 
sonra 1926 yılında; ilmin ışığında kendi varlı
ğını tanıma arzusunu; ilk nüfus sayımı tatbi
katı ve istatistik Umum Müdürlüğünü kuruşu 
ile tahakkuk ettirmeye çalıştığını görmekteyiz. 

Bilâhara 1930 Ida 1554, 1933 te 2203 ve 1950 
de 5622 sayılı kanunlarla çalışmalarında kıy
metli merhaleler tesis edilmiş ise de hizmetler
de reformun 1962 yılında kabul buyurulmug olan 
53 sayılı Kanunla tahakkuk ettirildiğini mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Tarım, imalât, inşaat sanayii giıbi varlık tes-
biti; 

Millî muhasebe, fiyat hareketleri, iç ve dış 
ticaret, nakliyat gibi ekonomik; 

Nüfus hareketleri, sağlık, eğitim, kültür, in-
tsanıgücü, iş ve işçi potansiyeli gibi sosyal; 

Faaliyetler ile ilgili kararlara ışık tutacak 
bilgilerin elde olunması; 

Çeşitli müesseselerde bu maksatlarla kurul
muş kadrolar arasında koordinasyonu sağla
ması; 

Standartları tesbit etmesi; 
Lüzumlu analizleri yapması; 
İhtiyaç hissedilen etüdleri icrası; 
Ve nihayet bütün bu çalışmaları tetkik etmek 

istiyen herkese kolaylıkla sunabilmek üzere ya
yınlaması ; 

Nüfus, tarım, sanayi gibi belirli hizmetlerde; 
kesin, sarih neticeleri elde etmek üzere belirli 
zamanlarda tesbitleri yapması; 

Bilhassa tesbitlerin lüzumlu gizliliği temin 
ederek emniyeti sağlamak suretiyle hakikî de
ğerleri tesbit edebilmesi; gibi hususiyetleri mü
essese ancak reform olarak nitelediğimiz bu ka
nun ile kazanabilmiş bulunmaktaJdır. 

Kıymetli senatörler, 
Kifayetli bir kanuna rağmien; özel bir ihtisas 

kabiliyetini şart kılan çalışmalarda yeterli mü
tehassıs istihdamı, 

Kalifiye eleman yetiştirilerek hizmete so
kulması, ciddî gayretler, takdirle anılan emek
ler karşılığı başarılabilmiş, ümit verici imkân
lara varmış^ bulunmaktayız. 

Dünyamın elektronik makinalar yarışma gir
diği bu devrede kıymetli müessesemizin de me
deni âlemden g'eri kalmamak çabalarını da gu
rurla takibetmekteyiz. 

İşin tarzı icrası yönünden kıymetlendirmeye 
bütün milletin katıldığı faaliyetlerde halk tak
dirini elle tutulur seviyeye g'etıirmiş olmaları da 
memnuniyetimize vesile olmuştur. 

Muhterem senatörler. 
ikinci Beş Yıllık Plânın uygulama düzenine 

ait XI noi bölümünde yıllık plânların; beş yıl
lık olarak tasarlanan tümünün beşe bölünmesi 
suretiyle değil, her yıl ileriye aynı açıdan ba
kılması suretiyle hazırlanması hedefi alınmış
tır. 

Bu görüş içinde de istatistikle %ili parag
rafta : 

Plânlı ekonomideki önemi belirtilmekte; 
Birinci plân devresinde kıymetlendirilemie-

miş olan millî g'elir, millî muhasebe, fiyat en
deksleri, yatırım hesapları, üretim endeksleri 
çalışmalarının sonuçlandırılması; 

Stok ve kapasite istatistiklerinin tahakkuku' 
için bir hamle yapılması telkin edilmekte; 

Enstitü ile İstatistik ıtoplıyan kuruluşların: 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutlak işbirliği
ne işaret edilmekte, 

Yıllık programların ihtiyaç duyulan istatis
tik ^erillerinin temini maksadına g'öre tertipleri 
öngörülmektedir. 

Buraya kadar bir genel gürüş içinde arz et
tiğimiz müşahedelerimiz yanında; çalışmaları 
biraz eleştirerek tetkik ettiğimiz zaman, bili
nenlerin tekrarı olmasına rağmen, birkaç nok
tayı dikkat nazarınıza sunmakta ve Hükümetin 
ilgisini temenni etmekte fayda mülâhaza etmek
teyiz. 

Değerli senatörler, 
Sabrınızı İstirham ederek ve müsamahanızı 

'suiistimal etmemeye gayret ıederek işaret ettiği
miz 'hususları kısaca izaha çalışacağız. 

istatistikî bilgilerde neticelerin karara bağ
lanması ve neşredilmesi tek kanaldan icra edil
melidir. 

Geriye doğru baktığımızda yurt sathında 
ilim veya iş iadamı, politikacı gibi en ciddî oto
ritelerin sosyal, ekonomik ortamda zararlı tasar
ruflara vesile olabilmiş uzun münakaşalarının 
değişik metod, farklı etüd ve kıymetlendirme-
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ler neticesinde neşredilmiş bilgilerden ileri gel
diğini acı acı hatırlamaktayız. 

Şimdi; Devletin çeşitli kadrolarında; Sağlık, 
Çalışma, Maliye, İçişleri, imar ve iskân, Adalet, 
Turizm, Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim, Tapu 
Kadastro, Meteoroloji, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Bir
liği gilbi müesseselerde sayımlar, kıymetlendirme
ler yapıldığı; 

Bazen de birbirini tutmıyan değişik netice
lere varılarak neşredoldiği; 

Hattâ, bir müessesenin elde ettiği neticeyi uy
gun görmiyen diğer bir kuruluşun aynı konuyu 
yeniden tetkik ettiği, kıymetlendirdiği ve neş
rettiği de bir vakıadır. 

Bu mahsurları bertaraf etmek maksadiyle 
bulûmum tesbitleri tek elden yaptırmayı gerçek
leştirme, belki de uzun bir süre mümkün olmı-
yacaktır. 

Beri taraftan yakın zamanda ele alınmış bir 
tedbir olan; 

Bu müesseselerin çalışmalarında enstitüden 
muvafakat almak, hazırlıklarda kullanılacak 
metod ve elde edilen bilgilerin değerlendiril
mesi ve yayınlanmasında enstitünün denetimin
de bulunmaları bir ileri adım olarak mütalâa 
edilmekte ise de, tatmin edici hüviyette görü
lememektedir. 

Tam kavram metodu ile yapılan sayımlarda 
bütün varlık ve hâdiseler bir fotoğraf objektifi 
gibi mutlak bir netlikle ve bir anda tesbit edil
mektedir. 

ikinci usul, örnekleme metodunda belirli bir 
sahada en uygun bir devrede tatbikatçının kifa
yeti nisbetinde reel kıymetler elde olunarak tüm 
sahaya teşmil edilmektedir. 

Anketlerde ise, belirli konularda devam eden 
süre içinde bir filim makinasımn ayarlanması 
gibi, hataların mümkün olabildiği kadar berta
raf edilmesi suretiyle neticeler alınmaya çalı
şılmaktadır. 

Bu metodlardan her hangi birisiyle hazırlan
mış bir istatistiğin hazırlık, tesbit, tetkik ve ne
şirden İbaret dört safhasından ilk ikisinin hattâ 
üçünün de enstitünün irşadında diğer müessese-
lerce icrası mümkün görülebilir. 

Fakat milletçe, devletçe, hattâ milletlerarası 
alınacak kararlara mesnet olacak bu tesbitlerin 
önıemi ve ciddiyeti yanında, geçmiş vakıalardan 

aldığımız ilham bizi şu netice ve temenniye sevK 
etmektedir. 

Hakikate en yakınını bulma, farklı netice
lerin teşekkülünü önleme bakanından elde edi
len dokümanın kıymetlendirilmesinde karar ve 
neşir etme mutlaka tek kanaldan ve entittü ta
rafından yapılmalıdır. 

İkinci husus : 
Tesbit edilecek donelerin kesin tarifleri ya

pılmalıdır. 
tîzüntü ile ifade etmek mecburiyetindeyiz M, 

muhtacolduğumuz hizmetlerden en önemlilerin
den birisi de tariflerdeki noksanlığımızdır. 

Konut, gecekondu, orman, işyeri, işsizlik ve 
daha yüzlerce terim vardır ki, bunları henüz be
sin bir tarife bağlamış değiliz. 

Böylece de; çeşitli kanaatlere varabilecek hu
susların tespitinin zorluğu ve getireceği netice
lerin farklılığı da izahtan varestedir. 

Tatbikatçıların ve ilmî 'otoritelerin mutabık 
bulunacakları terimlerin en kısa zamanda tes

bit ve ilânı samimî temennimizdir. 
Bilhassa ehemmiyet atfettiğimiz üçüncü hu

sus da: 
Neticelerin mümkün olabildiği kadar kısa za

manda alınabilmesidir. 
Muhterem senatörler, takdir buyurursunuz 

M, bugün dünya rahat ve fakat süratli yaşamak 
yarışmasındadır. En büyük mücadele, zamanı 
değerlendirme sahasmdadır. 10 mütehassısın 8,5 
yılda yapacağı hesapları 2,5 dakikada yapan 
elektronik malkinaları fikrimizin en canlı misal
leri olarak arz ediyoruz. 

Bu sebeple de kendisinden çok, yaygın, çe
şitli hizmetleri süratle, kolaylıkla ve kısa za
manda tahakkuk 'ettirebilmesini bilhassa istedi
ğimiz enstitümüzün de bilgili, teşkilâtlı, hazır
lıklı ve kararlı olması iktiza etmektedir. 

Enstitünün bu maksatlarla 1964 yılından be
ri yurt içinde ve 'dışında, akademik kariyerli 
mütehassıs eleman yetiştirme gayretleri yanın
da, gerek kendi bünyesindekileri, gerek diğer 
kuruluşlardaki hizmet elemanlarını yetiştirme 
ve teçhiz etme maksadiyle ıkarduğu eğitim mer
kezinin çalışmalarını takdir etmekle beraber, da
ha geniş bir kadroya hitabedihnesiıni konferans 
ve seminerlerin artırılmasını da arzulamakta
yız. 

Ve ilâve ©larak da; her gün çeşidi ve saha
sı artan istatistik isteklerimizin ikarşılayabilmesi 
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için teşjfeüâtını yetMI ve bilgili elemanlarla ar
tırmasını ve memleket sathına yaymasını; (mü
essesemizden ve Hükümetimizden yerimde bir 
tedbir olarak temenni ediyoruz. 

Ayrıca müessesenin hazırlıklı olması yanın
da malzeme ve teçhizat bakıırrmıdan da (kifayeti 
olması iktiza etmektedir. 

isabetli hür görüşle geçen sene ithali yapı
lan kart sistemli 9 400 kompüterim önümüzdeki 
yılda getirtilecek makünalarla çok daha mütekâ
mil olan teypli ve diskli hale getirilmesini de 
sevinçle karşılıyoruz. 

Ancak, isteklerimize muhatap aldığımız ve 
kısa zamanda tahakkuk ettirebilecek imkânla
ra sahip hale gelmesini temenni ettiğimiz mües
sesenin ide haklı bir problemine temas etmek lü
zumunu duymaktayız. 

Gerek mütaakıp senelerin soru kâğıtları ve 
anketlerini hazırlamak gerek elde edilen netice
lerin biran evvel tabolunarak ilgililere ulaşma
sını sağlamak 'imkânını kazandıracak baskı ma-
kmalannun kifayetsizliği üzüntülere vesile ol
maktadır. 

Şu anda yılda 87 milyon sayfa basılmakta
dır. Dışarıda tabettirmek imkânı bulunamadığı 
gibi, diğer nesini sektörlerde de mevcut toplu 
bir sözleşme hükümleri dolayısiyle yaptırılama-
maktadır. 

Belirli zamanlarda yapılacak sayımlar için 
de zaman hayli daralmış bulunmaktadır. 

Hükümetin baskı makinalarını bir yerde top
lama kararı (muvacehesinde bir sureti hal bulu
nabilirse, mevcuda ilâvesi plânlanan üç maMna 
ile baskı işleri yeteri seviyeye erişebilecektir. 

Bu görüş içinde konuyu kısa zamanda halli 
gereken önemli bir problem olarak mütalâa edi
yor ve dikkat mazanna sunuyoruz. 

istatistikte zamanın önemini düşünerek, ih
malin tashihi mümkün olmıyan hatalar tevlide-
debileceğini nazara alarak; sonu sıfırla ve birle 
biten mütaakıp senelerdeki kanunî mecburiyet 
sebebiyle yapılacak sayımlar hazırlıklarının bir
an evvel bitirilebilmesi için de Hükümetimizin 
ilgisini bilhassa kayda değer görüyoruz. 

Ve nhayet, kısa süreli ve sadece belirli mak
satlar için İstihdam edilecek muvakkat personel 
durumunun da (yevmiyeli istihdam, şâmil hiz
metlerde iş tahmili mükellefiyeti ve saire) gibi 
bir 'sureti hal ile vuzuha (kavuşturulmasına da 
bilhassa önem atfetmekteyiz. 

Bunlar yanında ziraat ısayımı ile mesken sa
yımı ve aile bütçeleri tesbiti çalışmalarında mü
esseseye ciddî yardımları dokunacağı mülâhaza
sı ile Devlet sektörünün de iştirak ettirilmesin
de büyük fayda görmekteyiz. 

Dördüncü ve sonuncu husus olarak da: 
Halk seviyesinde uyarma ve aydınlatma ça

lışmaları yapılmalıdır. 
istatistik metodları, tesbit usulleri, tesbitle-

rin hususiyetleri gizlemesi şartı, neticelerin her 
türlü tesirden mâsun bulunuşu, istatistiğin önem 
ve faydaları hakkında ve halk seviyesinde geniş 
bir uyarma ve aydınlatma çalışmasının yapıl
masını bilhassa faydalı görmekte ve samimen 
temenni etmekteyiz. 

Değerli senatörler, 
Gerek kanunî mükellefiyet, gerke plân gö

rüşü ve gerekse tatbikatın gerektirdiği ihtiyaç
lara göre; tahakkuk ettirilmiş, icra safhasından 
ve plânlanmış çalışmalardan kısaca bahsetmeden 
geçemiyeceğiz: 

Genel olarak; tarım, 'sanayi, nüfus, mesken 
ve personel sayımları yapılmış. 

ilk defa olarak objektif metod uygulanarak, 
tarımda ekili saha ve fındık üretim tesbMeri 
başarı ile neticelendirilmiş. 

Örnekleme yoliyle 10 büyük il merkezinde 
5 000 kadar aileyi kapsıyan ıaile bütçeleriyle 
100 000 aileyi kapsıyan işgücü ve istihdam an
ketleri yapılmış, 3 ile ait geçinme endeksleri ay
lık bültenler halinde neşrolunmuş. 

Su ürünleri ve 18 gros tona Ikadar olan deniz 
taşıtları sayımı yapılmış. 

Turizm hareketleri, gecelemeler, konaklama 
tesisleri hakkında anketler icra olunmuş, 

Motorlu kara taşıttan ve sürücü ehliyetleri 
sayımı yapılmış. 

Nüfus, tarım, sanayi, mesken sayımları ha
riç diğerlerine devam olunmakta. 

1970 - 1971 yılları sayım hazırlıkları, sınai 
istihsal, inşaat maliyet endeksleri, bilhassa millî 
muhasebe çalışmaları ile devam edenlerin mü
taakıp safhaları da programlanmış bulunmak
tadır. 

Kıymetli senatörler, 
Çok şey istediğimiz bu müessesenin geçen, 

yaşanan ve gelecek yıl bütçelerini rakamlar yö
nünden tetkik ettiğimizde de yatırımlar dışında 
hemen hemen bir değişiklik görmemekteyiz. 
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(A/l) sayılı cari harcamalar cetvelinde 
Sayım ve anketlerde çalışanların ücretleriyle 

malzeme masrafları; % 30 karşılığı bir artışla 
1 000 000. 

Yeni kurulacak taşra teşkilâtı giderleri % 12 
karşılığı 70 000. 

Akademik ihtisas için burs giderleri; % 100 
karşılığı 40 000. 
(A/2) ısayılı yatırımlar hare amaları cetvelinde 

Makina ve teçhizat alımları; % 100 karşılığı 
2 000 000. 

Yekûn: 3 110 000 liralık bir artış ile 24 mil
yon küsur lira olarak görmekte ve bu statüyü de 
takdir ile karşılamaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Sözlerimi bitirirken, dünya 'hizmet piyasasın

da bilhassa, itibar ve bilhassa davet görmelerine 
rağmen, nıüeııese bünyesinde sarahatle çalışma-
lamna devam eden değerli mütehassıs arkadaş
ları candan tebrik eder; 

Tabı geciken istatistik yıllıklarının biran ev
vel neşrinde fayda görür; 

İl merkezlerinde etüdü tahakkuk ettirilmiş 
aile bütçeleri anketlerinin köylere kadar yayıl
masına gayret etmelerini foekler; 

Üretim tesbiti voliyle kıymetlendirilmelkte 
olan millî hâsıla tesbiti çalışmalarının gelir da
ğılımı halinde tahakkukunu temenni eder; büt
çenin ilgilileri eliyle; Yüce Milletime mutluluk 
ve başarılar sağlamasını Yüce Tanrı'dan diler; 
huzurunuzu gruptum ve şahsım adına engin hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERMi 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
senatör arkadaşlarım. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1969 yılı büt
çesi üzerinde Güven Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
Yüksek Huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millet ve Devlet hayatındaki mühim rolü, 

dünyaca kabul ve teslim olunan istatistik, sos
yal ve ekonomik hayattaki gelişme ve ilim ve 
teknolojideki ilerlemeye paralel olarak önemini 
artırmış ve ona göre de tekâmül etmiştir. 

Türkiye 'miade Devlet hayatına istatistik, 
Cumhuriyetle birlikte girmiş ve zamanın görüş 

ve imkânları ile çerçeveli olarak 1926 dan iti
baren resmî bir daire halinde faaliyette bulun
maya başlamıştır. 

Her sahada olduğu gibi, modern telâkki ve 
metotları gerektiren istatistik çalışmaları da, 
millet hizmetinde her geçen yıl tekâmül göster
mek suretiyle gelişme yolunu tutmuştur. 

Diğer Batı ülkelerinde istatistik çalışmaları 
yalmz Devlet dairelerine bağlı kalmayıp, özel 
kuruluşlar da bu konuda geniş çalışmalariyle 
hizmet ifa ettikleri halde, böylesine mühim bir 
görev Türkiye'mizde yalnız bir daireye düştüğü 
ve daire de bilgi, kaynak ve eleman bakımından 
pek dar imkânlarla çalışma mevkiinde bulundu
ğu cihetle, kurulduğu günden itibaren değerli 
hizmetleri geçmekle beraber, ihtiyacı karşılıyan 
bir çalışma düzeyine girilememiş olduğu da aşi
kârdır. 

Yeni Anayasanın yürürlüğe girmesiyle Dev
let hayatına hâkim olan plânlı dönemde, önem 
ve zarureti bir kat daha artan istatistik çalış
malarına olumlu bir yer vermek amaciyle 53 
sayılı Kanun çıkarılmış ve bu müessese Devlet 
İstatistik Enstitüsü adı ile daha geniş yetkilerle, 
daha büyük hizmetler yüklenmiştir. 

Sözü edilen kanunla yeni bir bünye kazan
mış bulunan Devlet İstatistik Enstitüsü, kuru
luşundaki amaca uygun hızlı bir çalışmaya gir
miş ve esaslı eserler vermiştir. 

Güven Partisi Grupu adına geçen yıl bütçesi 
münasebetiyle vâki mâruzâtımızda da arz ve 
izah ettiğimiz gibi iyi yolda ve iyi hizmetler üze
rinde bulunduğu kanaat ve inancını taşımakta
yız. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bu yılki büt
çesinde bir miktar artma görülüyorsa da, üze
rine düşen görevleri yapabilmesini sağlıyacak 
meblâğa yükseltilmediği için, bu bütçeyi yeter
siz bulmaktayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesi hak
kında bir iktidar partisine mensup değerli mil
letvekili ile muhalefete mensup bir sayın millet
vekilinin müştereken hazırlayıp Karma Bütçe 
ve Plân Komisyonu Başkanlığına sundukları iyi 
bir tetkik mahsulü raporda ileri sürülen tak
dir, tenkit ve temennilere Güven Partisi Grupu 
olarak katılmaktayız. Ve bu sebeple meseleleri 
tekrarlamaktan kaçınıyoruz. 
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Sayın senatörler, 
Görevi bu dsrece geniş, mânevi sorumluluğu 

sonsuz, yetişkin eleman ihtiyacı hudutsuz, ihti
sas istiyen çeşitli hizmetleri yüklenmiş bulunan 
Devlet istatistik Enstitüsünün, genel bütçeden 
ayrılan dar bütçe ile kalmaması ve çalışmaları
nın tam serbestlik içinde yapılmasını sağlıyacak 
'bir mevzuat hazırlığına girilmesini gerekli bul
duğumuzu söyliyerek, bizzat Devlet İstatistik 
Enstitüsünün ve dolayi'siyle icranın bu maruza
tımıza parmak basmalarını istemekle temele 
inen bir görüşü ortaya koyduğumuzu düşünü
yoruz. 

Bütçelerinin, hizmetlerini teşekkürle karşıla
dığımız Ve başarılarını dilediğimiz Devlet İstatis
tik Enstitüsüne ve millete hayırlı olmasını te
menni eder, saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı öztürk 
konuşacaklar mı? Teşekkürlerden başka bir şey 
yok bütçede. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski^ 
şehir Milletvekili) — Teşekkürlere teşekkürle 
mukabele etmek içlin bir - iki dakika istirham 
edeyim. 

BAŞKAN — Buvurun Savm B^kan. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski

şehir Milletvekili) — Savın Balkan, değerli se
natörler; Devlet İstatistik Enstitüsünün faali
yetleri hakkında görüşlerini beyan eden mümtaz 
sözcü arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Plânlı devrede güvenilir ve yeter miktarda 
istatistik! bilgirlin toplanması, neşredilmesi, de
ğerlendirilmesi hususi bir önem taşımaktadır. 
Bu itibarla, bilhassa plânlı devrede politika ile 
iştigal edenlerin siyasi tartışmalarda daima he
sap ve rakam bazına meseleleri irca ederek, mü
nakaşa usullerini kabul etmesi hali, şüphesiz 
Devlet istatistik Enstitüsünün her sahada geniş 
bilgiler toplaması zaruretini bir kat daha artır
mıştır. Bir defa memlekette yeter miktarda is
tatistikçi bulmak zordur. Yeniden yetiştirmek 
zorundayız. Bunun için hususi bir gayret sarf 
ediyoruz. 

ikinci problem yetişkin istatistikçiyi bünye
de tutmak, bünye dışıma kaymasını önlemek için, 
mesleki cazip hale getirecek tedbirler alıyoruz. 

Üçüncü husuis verilerin toplanması, tasnif 
«dilmesi ve değerlendirilmesi hususudur ki, bu 

bir yönü ile makina ve teçhizata, elenmn ihti
yacına ve maddi imkânların yeter ölçüde bulun
masına bağlıdır. 

Üçüncü ve cnemli olan husus, doğru bilgi 
alabilmek için gerekli psikolojik ortamın yara
tılmasıdır. Türkiye'de nüfus sayımı ile başlıyan 
faaliyetler bugüne kadar büyük inkişaf kaydet
miş, bugün istatistik! bilgiler çok geniş sahalara 
yaygın şekilde toplanmakta ve bunlar değerlen
dirilmektedir. Şayanı şükrandır ki, vatandaş
larımız kendilerine tevcih edilen sorulara tam 
bir doğrulukla ve açıklıkla cevap vermekte ve 
böylece toplanan bilgilerin âzami sıhhatte olma
sına ve az hata ile toplanmasına büyük yardım 
sarf etmektedirler. Bunu büyük memnuniyetle 
kaydediyorum. Çünkü, psikolojik faktör mües
sir olan bu işte, doğru bilgi toplamada bilhassa 
vatandaşlarımıza büyük görevler düşmektedir. 
Müesseselerimize büyük görevler düşmektedir. 
Bu görevler bugünkü haliyle tatminkâr seviye
de yerine getirilmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın Adalet Par
tisi Grupu sözcüsü arkadaşımız, hakh olarak 
bir noktaya temas ettiler. Bugün Devlet daire
leri içerisinde dağınık istatistikî bilgiler toplan
maktadır. Bu konu öteden beri tartışma konu
şu olmuştur, tartışma mevzuu olmuştur; önem
li bir mevzu olmuştur. Teşkilât Kanunumuzun 
26 ncı maddesine göre, istatistikî bilgilerin top
lanma inhisarı ve hakkı sadece Enstitüye veril
miştir. Hal bu merkezde iken, kendi bünyeleri 
içerisinde özel faaliyet göstermek suretiyle is
tatistikî bilgi toplıyan dairelerimiz vardır. Çı
kan dokümanlar umumiyetle yanlış, birbirine te
zat teşkil edecek rakamları ihtiva etmektedir. 
Bir dairenin rakamı ile diğer bir dairenin raka
ma arasındaki farklılık, bazen yanlış hükümlere 
sebebolmaktadır. Bunun için, biz Devlet istatis
tik Enstitüsünün koordinatörlüğünde bu bilgile
rin toplanması için âzami dikkat ve takip içinde 
bulunuyoruz. Müesseselerin bizim müsaademiz 
olmadan kendiliklerinden bilgi toplamaları husu
sunda da her hangi bir şekilde müsamahakâr 
davranmadığımızı bildiriyoruz ve ilgilerini is
tiyor us. 

Muhterem, arkadaşlarım, sayın sözcü, «done
lerde tarif ve terim bakımından farklar var.» 
dediler. Bu da haklı bir konudur. Birleşmiş 
Milletlerin üzerinde durduğu bir konadur. Dün-
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yanın her tarafında istatistik! bilgilerin belli 
standartlara, tariflere ve terimlere dayanması lâ
zımdır. Yeni inkişaflar muvacehesinde bâzı kay
naklardan tercümeler yapıldığı içindir M, bu ter
cüme yapanların tercüme şekillerine göre, te
rimler literatüre girmektedir. Terim farkları 
vardır, bundan mütevellit yanlış anlamalar da 
çok kere istatistik! bilgilerden aynı mânanın çı
karılmasını önlemektedir. Bu hususta bir vah
det sağlamak için Birleşmiş Milletlerin yapmak
ta olduğu çalışmalara biz de katılmaktayız. Kon
feranslara iştirak etmekteyiz. Bu mahzurları da 
önümüzdeki yıllarda gidereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen sene Yüce Mec
lislerin lûtufkâr alâkası ile ayrılmış olan tahsi
sat değerlendirilmekte ve bir kompütör aleti 
alınması için gerekli ihzarat çalışma yapılmış bu
lunmaktadır. Böylece 1970 - 1971 yıllarında ya
pılacak büyük istatistik! çalışmalara genel nüfus 
sayımı, sanayi ve tarım sayımı vesair gibi, bu 
elektronik beyin, kompütör âleti geniş ölçüde 
yardımcı olacaktır. Büyük bir ihtiyaçtır. Bunu 
karşılamakla istatistik Enstitümüz daha müsmir, 
daha faydalı, daha verimli bir çalışma içine gir
me imkânını bulmuştur. 

Maruzatımı daha fazla uzatmıyacağım, hu
zurlarınızda ayrılırken, Yüce Senatoya teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, soru 
var. Sayın izmen buyurun. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, verilen izahata çok memnun ol
dum. Bir hususu sormak ve temenni etmek is
tiyorum. 

istatistik işlerimizin arzu edilen istikamette 
yürümesi için Enstitümüzün tekâmül ettiği ka
dar, halkımızın da istatistik konularında tenvir 
edilmesine ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Acaba bu 
konuda çalışmalar var mı? Konferanslar, neşri
yat gibi çalışmalar var mıdır? Yoksa, bu gibi ça
lışmaların yapılmasında fayda görülür mü bu
nu rica ediyorum? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — Müsaadenizle Sayın Başkanım, Sayın 
izmen'e arzı cevabedeyim, çok yerinde bir nok
taya temas buyurmuşlardır. Aslında doğru bil
gi toplayabilmek için psikolojik faktör dediği
miz sorulan suale doğru cevap verme hususunda 
bir alışkanlığın, bir itiyadın, bir ananenin tees

süs etmesi lâzım. Halkımızdaki büyük gelişmeyi 
kendi kabiliyet, inisiyatifine mevdu bir keyfiyet 
olarak takdir etmekle beraber, bunun dışında 
Enstitü ayrıca, bir eğitim mevzuu olarak bunu 
ele almaktadır. Dergiler neşretmektedir, kon
feranslar vermektedir ve istatistik! bilgi topla
nacak pilot bölgelere gidilerek, bu konuda ge
rekli telkinler yapılmaktadır. Meselâ, umumi
yetle zirai istihsal üzerinde, tarımla ilgili bir sa
hada istatistik bilgisi istendiği zaman çok kere 
vatandaş, acaba yeni vergiler mi gelecek, yeni 
bir külfet altına mı gireceğim, Devlet benden 
fazla bir şey mi istiyecek diye; malını, mülkü
nü, servetini biraz daha noksan, meselâ, 20 ko
yunu varsa, 15 göstermek gibi bir alışkanlığın 
içinde bulunmakta idi. Fakat, geçmiş senelerde 
yapılan bu eğitim çalışmaları, bugün iyi bir or
tam yaratmıştır, sıhhatli bilgi toplama imkân
ları vardır. Bu sayede de veriler sağlam temel
lere dayanarak değerlendirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayn Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sajnn Bakan bu

yurdular M, yaptığımız istatistiğe vatandaş doğ
ru cevap verdi. Bu da vatandaşın daha iyi ye
tişmiş olduğunu ve istatistik imkânlarımızın da 
daha mükemmelleşm esinden ileri gelmektedir. 
Halbuki burada psikolojik bir durum var. 

1961 - 1962 senelerindeydi, o zaman ismet 
Paşa Hükümetleri vardı. Koolisyonlarm bir kıs
mına A. P. de ortaktı. Ben de o zaman teşkilât
la bilfiil çalıştığım için meselenin içyüzünü bi
liyordum. 

On yıllık köy içme suyu inşaat plânı hazır
lanmaktaydı. Diğer yatırım sahaları gibi bunun 
içinde teknisyenler köylerde dolaşıp halka soru
yorlardı ve istatistik! malûmat topluyorlardı. 
Fakat o zaman A. P. de iktidara ortak olduğu 
halde söyle bir propaganda yapılıyordu. Aman 
bunların istatistiklerine bakmayın. İsmet Paşa 
tavuktan çıkacak yumurtadan vergi almak için 
bunları tesMt ettiriyor. TaMatiyle bu propagan
da neticesinde istatistikler de doğru çıkamazdı. 
Fakat vatandaş zamanla anladı ki, ismet Paşa 
vergi almıyor, bilâkis vergi kaldırıyor. 

Meselâ 250 ye kadar koyun ve keçiden, 25 e 
kadar büyükbaş hayvandan verginin kalktığını 
gördü. C. H. P. muhalefete geçince de böylesine 
uydurma propagandaya tevessül etmediği için 
artık vatandaş sorulara doğru cevap verir oldu. 
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Sayın Bakanın dedikleri gibi halkın yetişme
sinden değil yalana inanmaz oluşundan bu işte 
iyi netice alındı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
vanmla) — Sayın arkadaşımıza arzı cevap ede
yim, meseleyi bir siyasi plâtrorm içersinde tar
tışmak istemiyorum. Ve böyle bir vakadan da 
bendenizin haberim yok. Sadece frapan bir 
misal olarak arz ettim. Dünyanın her yerinde, 
servet beyanı dâhil, bu tarzdaki beyanlarda bir 
miktar hatâ payı, saklama payı vardır. Bu in
san psikolojisinin tabiatından doğan bir netice
dir. 1961 - 1962 de cereyan etmiş bir hâdiseyi 
buna bağlıyamam. Böyle bir hâdise var mı, onu 
da bilmiyorum. Bu itibarla meseleyi sadece ob
jektif yönden değerlendiriyorum. Eğitim bakı
mından, doğru bilgi toplamak için, gerekli tel
kinler yapılmıştır. Faydalı netice alınmıştır. 
Bunun dışındaki meseleleri tetkik etmeden bir 
mütalâa beyan etmem doğru olmaz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Devlet istatistik Enstitüsü bütçesinin bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 15 712 649 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 458 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 708 456 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 453 153 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 186 588 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

mistir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 

Kabul edil-

Ç — DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI : 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesi üzerinde grupları adına, C. H. P. Grupu 
adına Sayın ŞaMr Ağanoğlu, Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Sedat Çumralı, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Hamdi Özer. Şahısları adı
na Sayın Hazerdağlı, Sayın Artukmaç, Sayın 
Bilgin, Sayın Atmaca, Sayın Yılmaz Türk, Sa
yın Şenocak, Sayın Bora söz almışlardır. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — C. H. P. Grupu 
adına ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen üç ilâ dört dakika 
vardır... 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Efendim ikinci 
oturumda konuşayım. (Adalet Parti sıraların
dan «bir takrir var» sesleri).. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir önerge 
vardır, bu arada onu halledelim. Daha arayı 
vermedik, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Programı zamanında yetiştirebilmek için öğ

le ve akşam ara vermeleri yarımşar saate indi
rerek öğleden sonra mesainin 13,30 da, akşam 
mesainin de 19,30 da başlamasını arz ve teklif 
ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Bugün Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesindeyiz. Daha sonra Tapu Kadastro, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi 
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Genel Müdürlüğü bütçelerinde tümü için en 
aşağı 7- 8 saat bir çalışma gerektirmektedir ki, 
bu tempo ile yarın sabah saat 03 te ancak dün
kü programı bitirmiş olacağız. Bu bakımdan 
ve durumu göz önünde tutarak önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yarından itibaren öğle ve akşam mesaisine 
yarımşar saat ara verme ile devam edilecek
tir. 

Saat 20,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkar.vekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşka unca S. Ü.) ,Ömer Ucuzal (Eskişehir.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

4. _~ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı bütçe, kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) 

Ç) Diyanet İşleri Başkanlığı (Devamı) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi üzerinde G. H. P. Grupu adına Sayın Bil
gen buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFi BİLGEN 
(içel) — Sayın Başkan, sayın senatörler Diya
net İsleri Başkanlığı üzerinde C. İL P. adına 
söze başlamadan önce, Yüce Senatoyu saygı 
ile selâmlarım. 

Anayasamızın 154 ncü maddesine göre ge
nel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, özel kanunda gösterilen görevleri yeri
ne getirirken diğer Devlet kuruluşları gibi, hal
kımızın bir ihtiyacını karşılamak hedefini gü
der. Bu ihtiyaç mânevidir, dinî inançlarımızdır. 

Diyanet İşleri bu görevi Anayasamızın 
19 ncu maddesine uygun olarak yürütmekte ol
duğundan, her şeyden önce bu Anayasa hükmü
nü bilmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasamız vicdan ve din hürriyeti başlı
ğında, madde 19 da şöyle der : «Herkes, vicdan 

ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse 
ibadete dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 
Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kı
nanamaz. Din eğitim ve öğrenimi ancak kişile
rin kendi isteğine ve küçüklerinin de kanuni 
temsidcilerinin isteğine bağlıdır. Kimse Devletin 
sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düze
nini kısmen de olsa din kurallarına dayandır-
mıya veya siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz 
sağlama amaciyle her ne suretle olursa olsun 
dinî ve din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kul
lanamaz. Bu yasa dışına çıkan veya başka
sını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalan
dırılır. Dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi 
partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapa
tılır.» demektedir. 

Bu esastan hareketle 1924 yılından beri çe
şitli kanuni mevzuatla yönetmelikte olan Diya
net işleri Başkanlığı 15 . 8 . 1965 tarihinde yü
rürlüğe giren 633 sayılı Teşkilât Kanunu ile 
birçok imkânlarla yeni ve modern bir teşkilât-
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lanma sistemine kavuşmuş, kendi bünyesinde, 
kendi kendisini arıtır hale gelmiş, kendi bün
yesi dışından gelen birçok siyasi ve maddi bas
kılardan da kurtulma açısına yöneltilmiş, hep
sinden mühimmi C. H. P. nin son Hükümeti
nin hazırlandığı bu 633 sayılı Kanun köy imam 
ve hatipleri haysiyetli, maaşlı bir Devlet me
muru hüviyetine kavuşturulmuştur. 

Siyaset kürsülerinde yapılan bütün muga
lâtalara rağmen, bu tarihin kaydettiği bir ger
çektir. Bundan iftihar duyarız. 

Köy imam ve hatipleriyle diğer din adam
larına ve Diyanet İşleri Başkanlığına o za
man için temin ettiği bütün bu imkânlara 
rağmen, 633 sayılı Kanunun da zamanla bugü
nün ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz oldu
ğunu görmekteyiz, öyle anlaşılıyor ki, din 
adamlarımız yeni yeni haklarına sözle ve oy 
karşılığında değil de, kanun teminatı altında 
konuşabilmek için, yine bizim iktidara geçme
mizi bekliyeceklerdir. 

Bekliyeceklerdir diyoruz zira, 3 yıllık A. P. 
iktidarında bu yolda bir gayret göremiyoruz, 
propogandadan başka. 

Bilhassa, aydın ve iyi yetişmiş müspet ilimle 
mücehhez din adamlarının köye gidebilmesi 
için yetersiz olan köy, imam maaşlarında bir 
artırma yaparak, muadili Devlet memurları 
seviyesine çıkarılması gerekmektedir. 

Bunu temin etmek için de evvelâ Diyanet iş
leri Başkanlığınca din görevlilerinin iyi ye
tiştirilmesine sarf edeceği gayret ve ona veri
len imkânlar artırılmalıdır. 

Gerek dinî eğitim ve öğretim elemanları
nın ve gerek din görevlilerinin aydın, milli
yetçi, Türk - islâm kültürüne yeterince vâkıf, 
lâik, demokratik, Cumhuriyet esaslarına bağlı 
olarak yetiştirilmeleri ve görev yapmaları mut
laka temin edilmelidir. 

Yetiştirilip görev verilen vaiz ve hatiple
rin vaiz ve hutbeleri Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca düzenlenmeli ve kontrolü mutlaka yapı
larak, özel dinî neşriyata ışık tutulmalıdır. 
Bu gibi yetişmiş aydın, müspet ilimle mü
cehhez din adamlarından, daha fazla istifade 
temin edebilmek için vaiz ve hutbeleri îslâ-
mın ayırıcı, bölücü değil, de, bilhassa birleşti
rici gayelerine uygun olup olmadığı, cemaatin 
iktisadi ve sosyal durumu zamanın tesbiti, ka
nunun muhtevası, hattâ konuşmaların cemaatin 

iş hayatına göre süresi ve dinleyen cemaatin 
anlıyabileceği Türkçe esaslarına göre ayarlan
ması lâzımdır. 

Piyasaya dinî neşriyat adı altında sürülen 
bir sürü bölücü propaganda matbua da Diya
net işleri Başkanlığı tarafından ciddiyetle ta-
kibedilmelidir. 

Bir kısım vaizler hakikaten iyi yetişmişlerdir 
ve binnetice dinî itikat, ibadet ve ahlâk bakı
mından samanımızın ve modern ilmin icaplariy-
le tenakuza düşmiyen akli ve nakli delillere 
dayanarak, uyarıcı, öğretici, inandırıcı konuş
malar yaparak dinî görevlerini hakkiyle yerine 
getirdikleri için hakikaten tebrike şayandır
lar. 

Böyle kıymetli din adamlarımıza mukabil 
diğer bir kısım vaiz ve hatipler, konuşmaların
da bâzı münferit olayları ele alarak, dinî esas
lardan da çıkıp, çeşitli siyasi mülâhazaları da 
ekleyerek, çeşitli fikir hareketlerini tenkid et
me hevesine düşmekte, fakat ilmî ve dinî bil
gileri itibariyle yetersiz olduklarından, hem 
bu işlerden anlıyanlar nezdinde gülünç duru
ma düşmekte, hem de mensubu oldukları, dine 
hizmet edelim derken, fenalık etmektedirler 
bu tip din adamı bizim camilerimizde görülme
melidir. Vaiz veya hatip meydan hatibi değil
dir. Halka heyecanla, din öğretilmez. Akıl, man
tık ve hafızayı kullanmak gerekir. 

Eğer bir vaiz ele aldığı meseleyi tam ola
rak bilmiyorsa, mevzua girerek çıkmaza düş
memelidir. Her vaiz, her dinî meseleyi çözemez, 
bilmeye de mecbur değildir. Nasıl M, içinde bu
lunduğunuz şu Meclis binasını her diplomalı 
mimar yapmıyorsa veya her doktor kalp nak
li yapma yetkisine sahip değihe, her din ada
mı da her meseleyi çözme çabasına düşmeme
lidir. Zira, her kademede bilgiye sahip din 
adamına ihtiyacımız vardır. Bu mevzu sırası 
ve salâhiyet hiyerarşisini de Diyanet işleri Baş
kanlığı tanzim etmelidir. 

Bir defasında halkın çok tuttuğu, eğer ca
mide olmasalar alkıştan kıyameti koparacak
ları bir vaizi dinlemiştim. Mevzu bir tıbbi ha
kikatin dinî yönden izahıydı. Vaiz yeterli tıp 
bilgisi olmadığından, fakat kulaktan dolma 
bir şeyler öğrendiğinden meseleyi bir türlü 
tutturamıyorsa da işi mugalâta ile hallediyor ve 
halk da heyecanla konuşmanın coşkun seli için
de bunun farkına varamıyordu. 

341 — 



C. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 3 

Vaiz bittikten sonra bu zatı muayenehaneye 
davet edip, mevzuu açtım ve tıbbi bilgisi ye
tersiz olmasına binaen bu gibi işlere girme
mesini nazikâne ima ettim. Zeki, fakat dema
gog olan vaiz bana, «Bir din adamı için bu ka
dar müspet ilim yeter, fazlasına lüzum yoktur.» 
deyip kesti. Gördüm ki, bu adamın ilmî yeter
lik ölçüsü kendi seviyesidir ve o da kendinden 
menkûldür. 

Bizim için, dinimiz için en tehlikeli insan
lar bu tip din adamlarıdır. Her din adamanın 
ilmî yeterlik seviyesini kendisi değil, Diya
net işleri Başkanlığı tâyin etmeli ve herkese 
de kaldırabileceği yükü yüklemelidir ki, bütün 
din adamları bir kısım ithamlardan kurtubilsin-
ler. 

Bu sebeplerden dolayı da vaiz ve hatipleri ye
tiştirmeleri ve köy halkı ile, aydınlarla, öğret
menlerle samimî ilişki kurmaları ciddî esasla
ra bağlanmalıdır. 

Din adamları sadece ahret hikâyeleri, cennet 
cehennem tasvirleri yerine, biraz da dünya ni
metlerini nasıl kullanılacağı, islâmın da esası 
olan sosyal adaletin nasıl gerçekleşeceği; çalış
manın meslek sahibi olmanın, kadın - erkek 
herkese islâmiyetin ilmî farz kıldığının, hemen 
ölecek gibi ahirete hazırlanmasının yanında, 
hiç ölmiyecekmiş gibi dünya içinde çalışılma
sı mecburiyetinin bir dinî emir olduğunu da 
unutmamalıdırlar. 

Bâzı eski masal kitaplarındaki, hattâ yaza
rı çizeri dahi belli olmıyan, ne maksatla yapıl
dığı dahi bilinmiyen her karakaph kitabın ef
sane ve menkibelerini sanki Kuran hükmünde 
imiş gibi cemaate anlatmayı bırakıp, sosyal ve 
iktisadi meselelere eğilmeli bilmiyorsa, ken
dini yetiştirmeli, yetiştiremiyorsa bu işten ta-
mamiyle vazgeçecek ekmeğini başka kapıdan 
aramalıdır. 

Bunu isterken dini tedrisatın düzenlenmesi 
üzerinde ciddî araştırma cesur tatbikata giri
şilmesini de tavsiye ederiz. 

Bunun için de her şeyden, önce din adam
larının menşe farklarının izale etmelidir. Men-
şeileri farklı olduğu için, bilgileri hattâ dini 
akait telâkkileri ve tatbikatları bile bâzan fark
lı olan bu insanlar arasında zaman zaman an
laşmazlıklar çıkmakta tâyinlerinde bile anlaş
mazlıklar olmaktadır. 

Halbuki, islâm dini her şeyden önce vahdet 
dinidir. Öyle ise, evvelâ din adamlarımız bu 
vahdeti kendi bünyelerinde göstermelidir. Her
halde bu vahdetin ölçüsü bir din adamı için 
Kuran hükümlerine uymaktadır. Yoksa birta
kım uydurma tarikatların peşine takılmak de
ğildir. 

Din admlarımızın daha iyi yetişmesi için ka
biliyetli olanların dâhilde ve hariçte eğitilme
sini temin etmekte Diyanet İşleri Başkanlığı 
görevlerinden olmalıdır. 

Yukarda belittiğimiz veçhile bucak ve köy 
imam hatiplerine verilen para nihayet 300 li
radır. Ve 633 sayılı Teşkilât Kanununun (D) 
cetvelinden vekâlet ücreti almaktadırlar. Bu 
günkü hayat pahalılığı karşısında 300 lira ile 
geçinmek mümkün değildir. Bu maaş mutlaka 
artırılmalıdır. 

Gerçi artırılan bir maaş karşılığı bütçede 
görülmektedir. 60 000 köyümüzün altında biri 
demek olan bütün köylerde mevcut 10 000 ima
ma karşı 500 tane 350 liralık. 

500 tane 400 liralık. 
500 tane 450 liralık olmak üzere cem'an 1 500 

kadroda farklılık gösterilmiştir. 
10 000 kişiye karşı 1 500 kişiye ayda 50 -100 

lira gibi bir fark koyarak nayi halledeceğiz? 
Bu farkları da partizanlık yaparak, kendisine 
seçimlerde hizmet edeceklere verilmesi ye
rine, hakikaten ehliyetli, lâyık olanlara veril
mesini arzu etmekteyiz. Böyle bir partizanlı
ğın önlenmesi din adamlarının haysiyetlerinin 
korunması için bütün kadrolarda yeterli bir 
maaş zammı yapmaktan başka çare yoktur. 

Bunun dışında her sene köylere tâyin edi
len imamların tâyin işlemi de Diyanet işleri 
Başkanlığınca bir esasa bağlanmalıdır. Köy 
halkının siyasi kanaatleri değil, köyün nüfus, 
iktisadi durum gibi şartları göz önüne alınarak 
yapılacak ve Diyanet İşleri Başkanlığınca tat
biki mutlaka kontrol edilecek bir tâyin tüzü
ğü hazırlanmalıdır. 

Böyle âdil bir sistem getirilemezse, köy 
imamları kendilerini güya lütfen tâyin ettir
miş olan A. P. yöneticilerinin siyasi baskıları 
altında haysiyetlerini koruyamaz duruma düş
mekten kurtulamıyacaklardır. 

Diyanet işleri Başkanlığının 194 866 761 
liralık 1969 bütçesinden 10 000 kadar köy ima-
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mı için sadece 43 680 000 lira düşmektedir ve 
bunu da Türkiye'nin bütün köylerine «imam 
veriyoruz» diye Propaganda etmektedirler. 
Eğer dedikleri doğruysa köy başına yılda sa
dece 700 lira düşmektedir ki, her halde bu 
öğünülecek bâr rakam da değildir. 

Cami ve mescitlerin inşaları idin yapılan 
dernek yardımları âzami 2 500 liradır. Bu 
pahalı inşaat sistemi içinde ve hayat pahalılı
ğı karşısında yetersizdir, Mutlaka artırılmalı
dır. 

Camilerin mimarî değeriyle mütenasip te
mizlik işleri yanında müftülük dairelerinin 
mefruşatının da muadili daireler seviyesinde 
olmasını temenni ederiz. 

Bütün seçimlerde; «Ayasofya'yı Cami ha
line getireceğiz, sayımızı daha da çoğaltırsa
nız Büyük Millet Meclisine de bir Cami yap
tıracağız» diye propaganda yapan A. P. 3 yıl
dır iktidardadır. Her halde bunların olmıyacak 
vaitler olduğunu anlamış olacak ki, bu bapta 
Tbir hareket göremiyoruz. Üstelik iki gün önce 
ıbir sayın senatör arkadaşımızın Senato kürsü
sünden ifade ettiğine göre; son inönü Hükü
meti tarafından Bütçeye konulan 100 000 lira
lık Meclis Camiî tahsisatı; acaba iktidarı dev
ralan A. P. iktidarı tarafından yine inşaatı 
C. H. P. tarafından yapılıp da acılığı A. P. ye 
nasibolan hangi eserin açılış törenlerinde har
canmıştır? 

Geçenlerde bir gazete havadisi görmüştüm. 
Paris'teki Camiin Baş İmamının bir beyanatı 
vardı, doğruluk derecesini henüz başka kanal
lardan tahkik imkânını bulamadığım bu habe
re göre, bu Cami bütün dünya müslümanlan-
nın teberrulariyle yaşamaktaymış. 

Atatürk zamanında bu cami için teberru-
larda bulunulmuş, ismet inönü zamanında bu 
yıllık teoerrular âdeta tahsisat halinde munta
zaman devam etmiş. Demokrat Parti iktidara 
geçince, bu tahsislerde aksamalar başlamış ve 
son yıllarda kaldırılmış. İhtilâlden sonra cami 
idarecileri Cemal Gürsel'e müracaat etmişler 
yine yardım edilmiş. 1961 seçimlerinden az son
ra İsmet Paşa iktidarda kaldığı müddetçe bu 
tahsisat gönderilmiş, fakat A. P. iktidara ge
çince Paris Camiine gönderilen para yine ke
silmiş. Eğer, bu havadis doğruysa bütün se
çimlerde dinî ve dindarlığı kimseye vermiyem 
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A. P. iktidarının Paris Camiine yardım etme
sini sağlamak için acaba Paris Camiine de bir 
sandık mı koymak gerekiyor? 

Hayır arkadaşlarım, dış memleketteki müs-
lümanlara yardımın sandık konmadan da ya
pılması Diyanet Başkanlığı kuruluş gayelerin
den olduğu için o paragrafı da hatırlatarak 
sözlerime son vereceğim. 

Diyanet işleri Başkanlığının Anayasamızın 
154 ncü maddesi gereğince genel idare içinde 
yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakan
lığa ve genel bütçeye bağlı statü içindedir. 
Kuruluş amacı şu : 

«Diyanet Başkanlığının kuruluş amacı is
lâm Dini ve inançları, ibadet ve âdet esasları 
ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda top
lumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönelt
mektir.» diyor. 

Görevleri: Diyanet işleri Başkanlığı kuru
luşun bütün çalışmalarını düzenler, yönetir ve 
denetler. Toplumun aydınlatılmasını sağlar. 
Toplumun ve yurt dışındaki vatandaşların ay
dınlatılması amacına matuf çalışmalarının 
programlarını tesbit eder der. Demek M, Tür
kiye 'de ve memleketimiz dışındaki milletdaş-
larımız, kandaşlarımız, vatandaşlarımız ve din
daşlarımız için de bu Diyanet İşleri Başkanlı
ğının siyasi baskılar olmadan birtakım yardım
lar yapması, onları aydınlatması gerekmekte
dir. 

Mevzuu uzatmıyorum. Sabırla dinlediniz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına Sayın Al
paslan. 

GÜVEN PARTİSİ GftUPU ADINA FET
Hİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Diya
net işleri Bütçe hazırlığını çok kıymetli arka
daşımız Konya Senatörü Sedat Çumralı 
hazırlamışlardı. Kendileri geçirdikleri bü
yük bir ameliyattan sonra nekahet döne
minde istirahat halinde bulunuyorlar. 
Buna rağmen, lütfetmişler ve grup adına 
bendeniz kıymetli arkadaşım tarafından hazır
dan hazırlanmış olan bu metni yalnız okumak
la iktifa ediyorum. Huzurunuzda her şeyden 
evvel hasta halinde bu hazırlığı yapan arka-
şıma teşekkür etmekle vazifeme başlamış ola
cağım. («Geçmiş olsun» sesleri) 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Diyanet İşleri bütçesi vesilesiyle, (vatanda

şın din hürriyetine, vicdan serbestliğine, ibadet 
hürriyetine tam saygı gösterilmesini istiyen) 
Güven Partisi Grupu adına Yüce Heyetinize 
saygılarımızı sunarız. 

Anayasaim ikinci maddesine göre, (Türki
ye Cumhuriyeti, millî demokratik lâik ve sos
yal bir hukuk devletidir.) 

Düşünce, inanç hak ve hürriyetlerinden bah
seden Anayasa'nm 19 ncu maddesine göre de 
(herkes, vicdan dinî inanç ve kanaat hürriye
tine sahiptir.) 

Kamu düzenine veya Genel ahlaka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı ölmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz, Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz;. Anailkesini koyduktan 
sonra; dinî, kişisel veya demekleri adına istis
mara kalkışanlar hakkında da uygulanacak 
müeyyideleri bu madde bütün açıklığiyle orta
ya koymuştur. 

Yıllardan beri tartışma konusu olan, ken
di düşünce ve inancına göre sağa sola çekip 
asıl mihrevinden uzaklaştırılmak istenilen lâ
iklik ilk&si hakkında da görüşümüzü, ifade et
mek isteriz. 

Güven Partisi, (lâikliğin dine ve ibadete 
saygısızlık şeklinde anlaşılmasını reddeder. 
Lâiklik, dinî inanç ve duygularını, hiçbir is
tismarın erişemiyecsği yükseklikte tutulmasını 
amaç edinmiştir, 

Partimiz, dinî inanç ve duyguların, siyasi 
ve şahsi çıkarlar için istismar edilmesini de di
ne karşı saygısızlık olarak görür.) 

Lâikliği, toplumun dinsizliği, tanrı düş
manlığı şeklinde yorumlamayı ve bu yolda an
lamayı ve anlatılmayı Anayasaya aykırı ve is
lâm dinine hürmetsizlik olarak kabul eder. 

Kutsal dini inançlar, her an değişen günlük 
dünya işlerinin çerçevesi içerisinde mütalâa 
edilemez. Din işlerinin dünya işlerine karıştın-
lamıyacağı fikri, bu bakımdan lâyikliğin esası
nı teşkil eder. 

Tanrı ve din inancı beşerle doğmuş, tarihi 
doldurmuş, istikbale uzanmıştır. Dinî inançlar 
tarihin hiçbir devrinde ve hiçbir rejimle yc'k 
edilememiştir. 
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İslâm dinî gibi, dinlerin en mütekâmili olan 

j bir dinde sarfedilen çabalar ne oluma olsun, 
dinî inançlar yok edilemez, edilemiyeeekür de. 
Çünkü, din, sosyal ve toplumsal bir vakıadır. 
Dinin menşei, fikrî kuvvetlerimizin dışında 
j/anrı mefkuresine dayanır. 

Kendilerini ilerici ve düşünür zannedenler, 
dinî, kendi zihniyetlerine r̂ .ın edeceklerini farz-
edenlei', y-liar yılı, bu fikirlerini yaymaya ça
lışmışlardır. Ama, hiçbir şeyi değiştirmeye de 
güçleri yetmemiştir. Herşey, yerli yerinde ve 
kendi icaplarına g"öre tekâmül edip gitmiştir. 

îslâm dinî yücelmeye, ilerlemeye mâni bir 
din de değildir. Alksme, tekâmülü emreder, in
san gücünü sağlam tutar, insanları bilgiye, iyi 
ahlâka, hak ve doğruluğa ve daima ileriye sevk 
cdgj. 

Sayın arkadaşlarım, 
İslâm dinî, bilgi ile ve bem de müspet ilim

lerle mücehhez din adamlarının yetişmesi sa
yesinde künhüne eşirilecek bir dindir. Bu ba
kımdan gerçek din adamlarının yetiştirilmesi 
için gerekli çabalar edrgenmemelidir. 

imam - Hatip okullarının lise kısmından me 
zun olanların, İlahiyat Fakültesine alınmama
larında İsrar edilmektedir. Müspet ilimlerle 
mücehhez:, din gör evlileri aîn okumasını sağlı-
yacak İmam ve Hat^p okullarının açılmasında 
hâlâ çekingenlik gösterilmektedir. Bu hal, sa-
mimiye tle bağdaştınlamaz. 

Sayın senatörler; 
Başta, Diyanet İşleri mensupları olmak üze

re, genellikle din görevlilerinin günlük politi
kadan ellerini ve dillerini çekmeleri lâzımdır. 
Müslümanlık adına, Türkiye'yi, Birleşilk İslâm 
Cumhuriyetleri gibi İmparatorluğumuz dev
rinde tecrübe edilmiş ve Birinci Cihan Harbin
de feci akıbetlerini gördüğümüz maceralara 
sürüklemeye kimsenin hakkı olmadığını ifade 
etmek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Diyanet İşleri Bütçesi vesilesiyle bâzı talep

lerimiz olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
teftiş kadrolarını artırmalıdır. Müfettiş olarak 
tâyin edecekleri kişilerde üstün bilgiler ve me
ziyetler aranmalıdır. 

Müslüman halkımızın İslâm felsefesine hak
îkiyle âşinâ ve hurafelerden uzak din adamları
na katî ihtiyacı vardır. 
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Hutbelerde olduğu gibi, en yetkili kimsele
re yazdıracağı vaızları, bu işle görevli din 
adamlarının eline vermeli, okutmalı faydaları
nı sağlamalı ve bu esasların dışına çıkmalarına 
müsaade olunmamalıdır. 

Ankara merkezinde olduğu gibi, büyük iller 
merkezinde de, din görevlilerinin, kursa tabi 
tutularak bilgilerinin artırılmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Diyanet işlerinin görevlerini ifa. konusun
da esaslı bir dileğimiz daha vardır : Köylere, 
kentlere verilen îmam - Hatip ve müezzin kad
rolarını, önceleri Diyanet tşleri tevzi ederken, 
şimdi bu işi illere bırakmışlardır. İllerde de 
politikacıların etkisi altında, gerçekten muh-
tacolan camiler bir tarafa bırakılıp, istenilsn 
yerlere kadro dağıtılmasına başlanılmıştır. 

Türkiye'de köy adedi ve eami sayısı malûm
dur. Köy nüfusları da bellidir. Bu esaslara gö
re, kadro dağıtımı isini temel bir prensibe bağ
layıp, hangi camiye ne zaman Ikadro verileceği 
peşinen ilân olunmalıdır. 

Diyanat İşlerinin yayınlarına gelince : 
Diyanet İşlerinin bir kısım yayınları mev

cuttur. Fakat bu neşriyatın gençliğin İslâm di
nini öğrenmek istiyen halfamızın eline geçip 
faydalandıklarını hiç kimse iddia edemez. Mil
li Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu Ba
kanlığın yayınevlerinde, Diyanet İşleri tarafın
dan yayınlanan kitapların da satılmasını sağ
lamak gerekir. Hacı Bayram Caddesindeki ki
tapçıları dolaşarak bu eserleri elde etmek her
kesin yapacağı iş değildir. Yayınlanan, kitapla
rın, eserlerin adlarını ve konularını günlük ga
zetelerde görmek isteriz. 

Kadro verilemiyen ve köylüler tarafından 
tedarik edilen köy imamlarının niteliği üze
rinde Diyanet İşleri Başkanlığının durmasını, 
tâyin ve denetlenmesi işini üzerine almasını tav
siyeye şayan görürüz. 

Tamamen başıboş bırakılan bu hususun öne
mi hakkında daha fazla tafsilâta ihtiyaç olma
sa gerektir. 

Bu hususu sağlamak için Güven Partisine 
mensup milletvekilleri tarafından teklif edilen 
ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı 
maddesine madde eklenmesi teklifinin kanun
laşmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. 
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1969 yılı Diyanet İşleri Bütçesinin Türk 
Milletine ve İslâm halkına hayırlı ve başarılı 
olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce He
yetinize saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Hain
di Özer. 

A. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan ve Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; hepinizi A. P. Grupu ve 
şahsım adına saygı ve muhabbetle selâmlarım. 

Din, insanların yaşayışını iman ve iyi ahlâk 
düzeni içine alan bir Allah Kanunudur. Varlığı
nı, iş ve işlemlerde gösterir. Din, insanları hay
vani bir duygu olan içgüdelerin etkisinden 
kurtararak, insanı insan yapmak amacını gü
der. Her ne çeşit din olursa olsun dinsizlikten 
iyidir. İmanlı insan, her türlü niyet ve hareke
tinin şahidini ve yargılıyacak hâkimini her za
man ve her yerde yanında hisseder. Nerede in
san varsa, orada din vardır. İnsanoğlu yaratı-
lışmdaki özellikle kendisini ve bütün varlıkla
rı yaratanı aramış, kendi varlığının hikmetiyle 
akıbetinin ne olacağı hakkında tefekküre dal
mıştır. Akim hududu içine sığmıyan uluhiyeti 
yani tapılacak varlığı kendi tasavvurlariyle 
bulduğunu sananlar, yanlış mabutlara tapınış
lardır. Bu çeşit dinleri insanlar kendisi icadet-
miş ve fakat yaradılışı itibariyle ibadete meyyal 
olduğu için yanlış da olsa tapınmak ihtiyacını 
duymuşlardır, Hakiki olmıyan bu dinler; mu
citleri olan insanların miktarı kadar pek çok
tur. Fakat gerçek dinin menşei vahiy ve nü-
büvettir. Bilhassa ulûhiyet ile onun yolunu ve 
kendi varlığının hikmet ve sonunu ancak bu 
suretle öğrenir. Her gerçek din Islâmdır, Al
lah'ın dinî birdir. Bu, ezelden ebede kadar bir 
olmakta devamlıdır. Gerçek musevi ve Hıris-
tiyan dinleri de îslâmdır. İslâmiyet bir tek Al
lah'a iman etmek, ona teslim olup, onda selâ
met bulmaktır. îsîâmda Allah'ın zatı büyük ta
savvurların gayrı olup, ilmî ve kudretiyle mad
deyi ve canı sarmıştır. Ve bütün tasavvurları 
muhittir. Onun azametini varlıkları tefekkürle 
idrake çalışabiliriz. Esmayı hüsnası ve 14 sıfa-
tiyle kendi tarifini Kur'an'da beyan buyurmuş
tur. 

Hak kitapları olan bilhassa Tevrat, Zebur, 
İncil ve Kur'an İslâm dininin şeriatlarıdır. Yani 
Anayasalarıdır. Zaman ve sosyal gelişmelere 
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göre bu Anayasalarda vâzıı din olan Allah, de
ğişiklik yani reform yapmıştır. Bütün gelecek
leri kapsıyan hükümler onda mevcuttur. Bu 
Kur'anı Kerimdir. Bu hükümlerde değişiklik ve 
iptal düşünülemez. Çünkü din ikmal edilmiştir. 
tmam ve ibadette değişiklik yapmamak şartiy-
le zamana ve toplumun yararına uygun olarak 
düzenlenen beşerî Anayasalar ve ondan mülhem 
kanunlar, iyiye, güzele ve doğruya uygun ise, 
Kur'ana da uygundur. Çünkü halkın icmaın-
dan Hakkın rızası teceüli eder. 

islâm inancına göre din, Allah ile kullar 
arasında ta ezel bezminde yapılmış bir andlaş-
madır. Allah, insanlara en güzel nimetleri ver
miş ve onlardan kulluk, yani ibadet istemiştir. 
Nimetlerin şükrünü ifaya borçluyuz. Esasen 
veren, alan, şahit ve hâkim aynı olan bir tek 
Allah'a karşı insan, kul olmaktan başka ne ya
pabilir. 

Arkadaşlar, 
Kur'anı Kerim açık tarih devresinde nazil 

olmuş, âyetleri açık ve birbirlerini tamamlayı
cıdır. Hiçbir hecesi değişmemiştir. Diğer kitap
lar mitolojik bir devre içinde ve mitolojik üs
lûpla yazılmıştır. Zamanla çok tanrılı dinlerle 
karma bir hal alarak bilhassa uluhiyete, cisma-
ni bir şekil verilmiştir. Bu açılardan da alarak 
kısaca arz edeceğim. 

Günün modası haline gelmiş olan ve kafalar
da tortulaşan gericilik ve ilericilik zihniyetine 
temas edeceğim. Bu arada Islâmiyeti gerici 
din olarak niteliyen yabancı propagandacılara 
da cevap vermiş olacağım. 

Kur'an, insanın en ekmel mahlûk olduğunu 
yazarken, Hıristiyanlara ait kitabı mukaddesin 
666 ncı sayfasında: «ihsanın hayvana üstünlü
ğü yoktur, keder gülmekten iyidir.» denilmekle 
adetâ bir insandan fazla şey bekllenemiyeceği 
ima edilmektedir. Aradaki farkın yorumunu 
takdirinize sunarım. 

Buna rağmen geri kalmamızın sebepleri ne
dendir? Diye hâtıra gelen soruya cevabım tek 
cümle ile ifade edeyim İd, geri kalmamızın se
bebi câhil din adamlariyle, dinsiz aydınlardır. 
Her ikisi de birbirinden daha katı yobazlardır. 
Geri kalmamıza sebep, din değil, dinimizi bil
memek ve onu yanlış uygulamaktır. Dini bir 
ağaca benzetirsek, kökü iman gövdesi iyi ahlâk 
ve dallan iyi âmel, meyveleri de ümmetleri

dir. Yani toplumudur. Her ağacın güzelliği 
meyvelerinden belli olur. Fakat mensubolduğu 
dine göre hareket etmiyen, sadece ismen o di
nin mensubu olduğunu ifade eden bir toplum, 
o dinin mensubu yani meyvesi olamaz, islâ
miyet demek, imanda, ahlâkta, bilgide ve kuv
vette en üstün, en aydın, en ileri olmak demek
tir. islâmiyet, devirleri aydınlatan güneştir. Bu
günkü müslümanlar, bu güneşi hurafe bulutla-
riyle kapatmışlardır. Fakat güneş hak olmakta 
devam etmektedir, hiçbir şeyinden kaybetme
miştir. 

Asırlar boyunca Batıda din ilimle savaşırken 
islâm âleminde ilim ile din bir vücût halinde 
ilerliyordu. Din adına ilmin karşısına dikilen 
engizisyon mahkemelerinin zulmü hepinizin 
malûmudur. Halbuki islâm âlemi Şam, Endü
lüs ve istanbul merkezlerinden dünyaya ilim 
saçıyordu. Kur'an, dünyanın, ayın, güneşin, 
burçların ve semanın hesaplı bir düzeni içinde 
hareket ettiğini ve bitkilerin de erkek ve dişi 
olduğunu ilân etmekte idi. Bunun gerçekliğini 
ilim adamları nice yüzyıllar sonra öğrendiler. 
18 000 âlemin mevcudolduğunu da bugün 18 bin 
galeksi vardır diye keşfetmiş bulunmaktadırlar. 
Kur'an'm daha birçok haberlerini zaman çöze
cek ve doğruluyacaktır. Islâmm ilmî teşviki ve 
ilim ile oluşu Batıda Ortaçağ karanlığını par
çaladı. Akim yolunu açarak rönesansa sebebol-
du. Böylece Batıda yeniden doğuş, Islan âle
minde de yeniden ölüş başladı. Yani dünyaya 
ait amelleri iki âlem birbirileriyle takas yap
mışlardır. 

Batı uygarlığı Hıristiyan telkinâtmdan doğ
mamıştır. Eğer o telkinâta uysalardı, hâlâ bir 
köşeye sinip, Hazreti isa'nın gökten inmesini 
kıpırdamadan beklemeye devam edeceklerdi. 
Fakat bu bekleyişten bir sonuç alamadıkları 
için, Islâmm akla dayanan aktif yolunu tuta
rak ilerlemeye ve uçmaya başladılar. Biz de 
onları ağzımız açık, gözlerimiz kapalı olarak 
seyre daldık. Müslümanlıkta ilimsiz din, din
siz ilim kadar zararlıdır. Toplumun yararına 
kullanılmıyan ilim, dinden ayrılmış olur. Atom 
bombaları, bunun bir örneğidir. 

islâm dinî, akla hitabetmekte ve sağlam de
lil olarak aklı kabul etmektedir. Çok haliyle is
lâmiyet bir rasyonalizmdir. Temyiz edici kay
nak akıldır, bunun faaliyeti tefekkürdür. Te-
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fekkürden bilgi doğar ve bilgiden imana ve iyi 
ahlâka varınca, imanilı salih amel çiçekleri açar. 
işte İslâm, dininin gayesi ve ibadetlerin başı iman
lı salih amellerdir ki, bunun meyveleri gerçek 
islâm toplumudur. 

Cenabı Hak, aklını iyi kullanmıyanı, aklın 
yolunu tutmıyanı cezalandıracağını, aklı olmı-
yanıu dinde .mükellef olmadığını, tefekkürün 
en büyük ibadet, bilginin en güzel kıymet oldu
ğunu beyan buyuruyor. Bilen ile bilmiyenin bir 
oimıyacağını, bilgisi dolayısiyle âdemi melek
lerden üstün kılarak, onunla ahitleştiğlni, insa
nın öğretmeni olduğundan cahillerden yüz çe
virmemizi bize emrediyor. Bilmen ve bilinmiyen 
birçok nimetleri insana ihsan buyurduğunu, bi
linmiyen o nimetleri arayıp bulabileceğimizi be
yan buyurarak, bizi keşfe davet ediyor. Buna 
rağmen kitabı mukaddeste akla kelepçe vuran, 
onu donduran su. bükme bakınız : 

«Dünyanın hikmeti. Alİahm indinde akılsız
lıktır.» (Resullerin işleri, bap : S) 

Hazreti Muhammed : «Bilgi, müminin kay
bolmuş malıdır. Nerede bulursa, alsın. Âlimin 
uykusu, cahilin ibadetinden üstündür.» diye bu
yuruyor. «Kâfirlere benzemeyiniz » hadisi ise, 
iman ve ibadet ciheti iledir. Yoksa cahillerin 
yorumlaması gibi değildir. 

Çalışmak ve servet : 
İslâmiyette çalışmak ve meşru kazanç nisbe-

tinde topluma yardım etmek farzdır. Tembel ol
mak, nefsine zulmetmek, başkalarının sırtından 
geçinmek yasaktır. Her nefsin kazancına bağlı 
ve çalıştığının karşılığına mâlik olabileceği ve 
miranın hak olduğu birçok âyetlerle beyan edil
diği gibi, (bugünü dününden daha iyi olmıyan 
ümmetim değildir.) hâdisiyle de ne kadar ça
lışmamız iâzımgeldiği beyan buyıırıümaktadır. 
Halbuki İncikle şu beyanlar vardır : «Çalışma
yın, kuşlar çalışarak mı geçiniyorlar. Zambak
lar çalışarak mı giyiniyorlar. Git nen varsa sat, 
fakirlere dağıt ki, göklerde eskimiyen köşkle
rin olsun. Devenin, iğnenin deliğinden geçmesi, 
zenginin cennete girmesinden kolaydır. Dünya 
düşmandır. Sakın gülmeyin, ağlayın. Günler 
yakındır.» (Matta bap : 6, 19 ve diğer indiler.,, 
Luka 16, Resul Yakup 4) 

İşte bu yüzden Avrupa'da fukaralık yarışı 
ebiyonist denilen meslek haline geldi. Fakat. 
ruhban sınıfı zenginleşti ve Papalık servet de-
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po.su oldu. Rönesanstan sonra âdeta Kurana 
itaat edercesine her alanda çalışarak bugünkü 
bilgi seviyesine eriştiler. Ruhbanlar, kıyametin 
çok yakın olduğunu ineiller bildirirken, Kuranı 
Kerimde ne zaman olacağını Allah'tan başka 
kimsenin bilemiyeceği telkin edilmektedir. 

Evlilik : 
İslama göre evlenen kimse imanın yarısını 

âfetten korur. Evlenin, çoğalın ve iyi evlât ye
tiştirmek sizin için bir ibadettir. Karı - koca 
birbirinin elbisesidir, Namuslarını koruyanlar, 
kurtuluş bulur. Boşanınca, arşıâlâ titrer. İslâ-
mm bu telkinatına karşılık İncil'de : (Göklerin 
melekutu uğrunda kendini hadım edebilen et
sin. İşte günler geliyor. Ne mutlu kısırlara ve 
doğurmamış rahimlere denilecek,- bekârlar ve 
dullar, evlenmeyiniz. Kızını evlendiren baba iyi 
eder, evlendirmiyen baba daha iyi eder.) (Mat
ta 18, Pavlos'un mektubu 7) 

Bugünkü medeni nikâh zamana uyması ba
kımından Kuranın ruhu ile bağdaştığı halde, 
Hıristiyan âleminde hâlâ evlenme, boşanma me
deni kanunlarla bağdaştırılamamıştır. 

İslâmda ahlâk : 
Çok haliyle ahlâk rengini imandan alarak 

âmellerle şekillenir. İslâm dini güzel ahlâkın 
mayası ve salih âmellerin kaynağıdır. Kura'da : 
(Ya Muhammed senin yolun büyük ahlâk yolu
dur.) (Nun : 4) buyuruyor. Hazreti Muhammed 
giiıel ahlâkı tamamlamak için geldiğini, ifade 
buyurmakta bunun için de başlangıçta Mekke'
de iman ve ahlâk, Medine'de ibadet ve âmelle
rin sıralandığını görmekteyiz. Güzel ahlâkın 

"kaynağı, korkudan ziyade gerçek sevgidir. Ger
çek sevgi : İyilik, güzellik, doğruluk, adalet, 
fedakârlık, merhamet, cesaret, bağış, yardım, 
ahde vefa, emanete sadakat, sabır, tevazu, dir
lik birlik, güzel söz, hamd, şükür ve iman ışık-
lariyle bezenmiştir. Allahm seveceği sevgi, ger
çek sevgidir. Yasak ettiği şeyler, sevilmiyen 
şeylerdir. Saydığım bu şeyler güzel ahlâkın ve 
bunun zıddı olan şeyler de kötü ahlâkın malze
meleridir; 

İbadet : 
Allah'a ibadet için islimin şartı esasta bir

dir. O da Kurana inanmak, hükümlerine göre 
hareket etmektir. Çünkü Allah Kuran'ı farz kıl-
mıştır, (Kasas : 85) 
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İetihatçıların farz olan bir tek şartı tak
dirî hükümlerle çeşitli bölümlere ayırmaları, 
mezhep halinde parçalanmalara yol açmıştır. 
Müslümanlık Kur'anda birleşmeyi ve bir olmayı 
emreder. Bölücülük günahtır. 

İslâmiyette Devlet anlayışı 
İslâmiyet idari düzende demokrasiyi, din

de lâikliği tavsiye ederken, anarşi ve zorbalığı 
şiddetle yasaklar. Bugünkü siyasi demokrasi 
icmam yani halk oyunun çağdaş bir tecellisi-
dir. (Aklın ve örfün yolunu tutunuz. Birbiri-
nizle istişareden sonra karara varınız.) ayetle-
riyle (ümmetimin ihtilâfı rahmettir. Ümmetim 
dalâlet üzre toplanmaz. Allahm eli toplum ile
dir. Müslümanların güzel gördüğü, Allah in
dinde de güzeldir.) hadisleri halk oyunun yani 
iradesinin, muhalefetin ve yasama organlarının 
lüzumunu âmirdir. Yani bir toplum kendi ira
desini tecelli ettiriyor ve ona tabi oluyor. Ce-
nab'ı Hak : (Emanetleri ehline vermeyi, ada
let ile hükmetmeyi, herkesi hukuken eşit tut
mayı, renk, dil, cinsiyet farkı gözetmemeyi, 
böyle emir sahiplerine itaat etmeyi, zalim, mü
tecaviz ve kötü ahlâk sahibi olanlara ve düş
manlara itaat etmemeyi) emrediyor. Fesadı, bö
lücülüğü, kasıtlı ve haksız yere muhalefeti, 
anarşiyi, haksız yere isyanı, hayasızlık diye 
niteliyerek yasaklıyor. Kâfir münafık, dost ve 
düşman arasında dahi adaletle hükmetmeyi em
rediyor. Hâkimin hükmü haramı helal kılmaz 
diye vicdanlara haksız bahane yolunu kapatı
yor. Birbirini seveni, Allahm da seveceğini 
beyan buyuruyor. Geçimsizlerin, zalimlerin 
yurdunu AUahm gazabı saracaktır diye sünne
tini ifade ediyor. 

Böylece İslâmiyet, adalet, eşitlik, özgürlük 
ve kardeşlik umdelerini, devletçe varoluşun 
temeli olarak kabul ediyor. 1789 Fransız ihti-
lâlindeki İnsan Hakları Beyannamesi, İncil hü
kümlerine değil, Kur'an hükümlerine uygun
dur. İslâmiyette tab'aanın hükümran fakat 
hıristiyanlıkta köle oluşu, İncil'in şu âyelle
riyle sabittir : (Herkes, tabi oldukları hükü
mete tabi olsun. Çünkü Allah tarafından ol-
mıyan hükümet yoktur. Hükümete mukavemet 
eden, Allahm tertibine karşı durmuş olur. Ve 
kendi aleyhlerine hüküm alırlar. Kayser'in şey
lerini. Kayser'e; Allahm şeylerini, Allaha öde
yin. Kötüye karşı koma, sağ yanağını vurana 

i ötekini de çevir. Bir mil öteye gitmeye zorla-
I nırsan iki mil öteye git. Zorla gömleğini isti-
I yene, abam'da ver.) (Romalılara mektup bap : 
I lo, Markos : 11, Matta : 5) 
I Arkadaşlar, 
I Acaba haçlı seferleri ve bugünkü Hıristi-
I yan âleminin dünyayı kana boyaması bu İn-
I çile itaatin eseri midir? 

I Halifelik ve padişahlık 
Biraz önce arz ettiğim gibi, mutlak idare 

I şekli, Kur'an hükümlerine aykırıdır. İslâmın 
S başlangıcında devlet, teokratik, demokratik ve 
I sosyal karakterde idi. Halifelik 30 yıl bu esasa 
I uymuş ve Hazreti Ali'den sonra meşruluğunu 

kaybetmiştir. Bundan sonra Halifelik, zorbalık 
I ve saltanat halini almış ve din, Halifenin mhi-
I sarma tabi duruma sokulmuştur. Halife ken

disini yer yüzünde Allahm vekili gibi ilân et-
I mekle papaların ruhbaniyetini islâmiyete sok-
I muşlardır. Halbuki Allah ile kul arasında hiç 
I kimse ne kefil ve ne de vekildir. Peygamber

ler dahi, AUahm emir ve nehiylerini kullara 
I tebliğe memurdur. Âmir değildir. Âmiri mut-
j lak, yalnız Allahtır. Kimse kimseyi dine zorlı-

yamaz. Halifeliği babadan oğula - deli ve ah-
I lâksiz dahi olsa - meşru gören menfaatçi müç-
I tehitler, dini, halifenin menfaatine alet etti

ler. Ve sonra da içtihat kapılarım kapıyarak, 
çekip gittiler. Onlar, öldü fakat, akıl yaşamak
tadır. Daha sonra dinin cellâdı olan fetva mües
sesesi doğdu. Ve din adına dinin hükümlerini 
idama ferman verdi. İşte bir örnek : (Kâfir 
oldu, katli vaciptir) Halbuki Kur'an'da kâfi
rin katli vacip değil, ancak, meşru savunmada 
mütecavizin katline cevaz vardır, Savaşmak 
bile meşru savunmadan ibarettir, Ve adalet 
hududunu aşamaz. 

I Büyük Atatürk (Halkın arzusu, Hakkın 
I arzusudur.) diyerek, halk iradesini ferdin ta-
I hakkümü altına alan halifelik zincirini kopart-
i mıştır. Artık bugün, İslâm dünyasının hiçbir 
I yerinde ve hiçbir zaman bu zincir halkalana-
I maz ve kaynak tutamaz. Çünkü İslâmiyet top-
I lumun iradesini topluma hâkim kılmayı fert-
I lerin vicdanlarını da Allahla başbaşa bırakma-
I yi âmirdir. Adalet Partisi olarak bu inanç biz-
I ds bir iman halindedir. 
I Cumhuriyet ve din aleyhtarlığı irtic alarm 
1 şiddetle karşısındayız. Hürriyet ve Cumhuriyet 
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yolunda millet iradesinin tercümanı, büyük va
tan şairi : «Çalış, idrâki kaldır, muktedirden 
ademiyetten» diyordu. Bu duyguya candan bağ
lı olarak ekliyoruz : 

«Çalış, imanı kaldır muktedirsen sadrı mil
letten» 

«Çalış, Kur'an'ı kaldır muktedirsen îslâmi-
yetten» 

Lâyiklik islâmiyette demokrasinin bünyesin
de mevcudolup, dinde özgürlük anlamını taşır. 
Herkies vicdani kanaatinde serbesttir. Kimse 
kimıseyi iman ve ibadete zorlıyamaz ve iman ve 
lilbadetinlden menedemez. Din, Devlete müdahale 
edemediği gibi, Devlet de milletin malı olan dine 
dokunamaz. Fakat demokraside bir dinin, inan
cın arzulusu olan bir toplumun bu arzusuna 
Devlet sırt çeviremez. Ve karşı gelemez. Madem 
ki demokraside milletin iradesi hükümrandır, 
Devlelt de bu milletin malı olan dini himayesine 
almak mecburiyetindedir. Hele % 97 si islâm 
olan milletimizin dini himayesiz ve başıboş bıra
kılamaz. Din başıboş bırakılırsa, ehil olmıyan 
ellertde yararlı olmaktan çıkar, zararlı hale ge
lir. Dinde anarşi başlar, çeşitli mezhep ve tari
kat fırtınalarından doğan korkunç kasırga, din 
ve Devlet binalarımızı tarumar eder. Mânevi 
kuvvetlerden modası gecmiyen bir silah olan 
iman, hiçbir şekilde ihmal edilemez. Yeter sa
yıda aydın din adamı yetiştirmek ve esaslı kon
trol şarttır. Milletimiz bunu ısrarla talebetmek-
tedir. Bu millet müslüman olduğu için, her müs
lüman, mevkii ve makamı ne olursa olsun, Allahı 
anmaktan menedilemez. Ve kınanamaz. Bu su
retle hareketi milletinin taMatma uygundur. Bu 
taıbiî davranışım dini politikaya âlet olarak ni
telemek ve suçlamak, milletimizin tabiatını inkâr 
etmek onu zorlamak olur. Dinde zorlamak olma
dığı gibi, dinsizliğe zorlamak da lâyiklikte yok
tur. 

Arkadaşlar, 
Birer müslüman olarak Cenabı Allah dili

mizde politikanın icat ve ihdas ettiği bir istis
mar lâfzı değil, o, tâ ezelden alışageldiğimiz ve 
ebede kadar devam edecek bir imanın ikrarıdır. 
Allahı anmak, ona kulluk etmek, hem Allahın, 
hem de bizim Anayasamızda serbesttir. Çünkü 
her iki Anayasanın ruhunda lâyiklik vardır. İs
ter koyun çobanı, ister Hükümet ve Devlet Baş

kanı, herkes dilediği zamanda ve dilediği me
kânda Allah diyebilir. Ve inancımıza göre iyi de 
eder. Millî vicdan bunu ummaktadır. Bütün de
mokratik ülkelerde bu tutum, millet iradesinde 
itibar bulmaktadır, örneklerini izaha vakit ye
tersiz. Kesin olarak arz edeyim ki, lâyffik bir 
anlayışla dinsizlere diyeceğimiz yok. Fakat din 
düşmanlarına tahammülümüz asla... Hidbir siya
si partimiz ilericilik madalyasını dinsizlik yaf
tası olarak boynuna takmak istemez. Bütün par
tilerimiz müslümandır ve imanlıdır. Türk Mille
tinin iradesinlde hakka, halka ve ahlâka bağlı
lık vardır. Onu bu iradesinden koparmaya hiç
bir hile ve zor güç yetiremez. Millet iradesinin 
iktidara lâyık gördüğü A.P. si olarak hakkın 
emrinde, halkın hizmetinde ve ahlâkın izzetinde 
çalışmaya azimliyiz. İlericilik anlamına simsiyah 
imansızlık damgası vuranları, imanlı her toplu
mun maşeri vicdanı lanetler. Dindar Amerika'
da hıristiyan metodiıst mezhebi papazı din pro
fesörü Pensa Kola, Allahın öldüğünü ilân ettik
ten 3 yıl sonra bizde de nüfus cüzdanından belki 
de islâm yazılı sözde aydın bir kişi (Allahı in
sanlar yaratmıştır) diye ilân etmiştir. Müslüman 
olmadığını ilânan ikrar eden bu kişi ölünce de 
islâm inancına göre defin yapılmamasını vasiyet 
ve ilân etmelidir, kanaatindeyiz. 

Türk ve islâm : 
Din, kendisine uyanların kültür, uygarlık ve 

tıynetine göre anlam taşır, islâm dini bunun 
için en fazla Türk Milleti ile bağdaşmış, kuvvet 
ve kudretini dünyaya onunla tanıtmıştır. Alla
hın dinine en is'tidalth milletin Türk Milleti ol
duğunu Cenabı Hak âyetleriyle ve Peygamberi
miz hadisi ile beyan buyurmuş ve tahakkuk et
miştir. Cenabı Hak Kuranda Arap kavmine şöy-
<!e hitap buyuruyor : (Azarsanız, yerinize Alla
hın sevdiği ve Allahı seven bir kavim getiririm 
ki, müminlere karşı mütevazi, kâfirlere karşı 
onurlu ve zorludur. İtaatli, savaşkan ve cömert
tir.) (Tövbe : 39, Maide : 54, İbrahim : 19, Fa-
tır : 16, Muhammed : 38) İşte bu evsaf yalnız 
Türk Milletine hastır. Hazreti Muhammed :' (İs
tanbul bir gün fetholunacaktır. O kumandan ve 
o asker ne kutludur) mealinde buyurmuştur. 
Sonuç tahakkuk etmiştir. 

Arkadaşlar, 
Ehlibeyt cellâtları olan Arap Emevi saltana

tının azgınlığına 750 yılında Türk Eba Müslim 
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mu. verdi. Türk kumandanlar, dini, kıtalara 
yaydı. Türk Fatih Sultan Mehmet, Türk asker
leriyle İstanbul'u alarak, yeni bir çağ açtı. Yine 
Ehlibeyt düşmanlı, Arap Arap Abbasîlerin zul-
ımıüne de Türkler son verdi. 

En mütekâmil Devlet düzeni olan demokra
tik idare yani Cumhuriyet, müslüman devletler 
içinde en önce Türk Mustafa Kemali'in önderli
ğinde, Türk milletine nasip oldu. İşte bu mu
cizeler gösteriyor ki, islâm ile Türk bir bütün
lüktür. Bölünmez ve biribirinden ayrılmaz. 
Bunun için dinimizi iyi bilelim, bilelim ki, geri
cilik dinimizde değil, dinsizliktedir. Bilelim ki 
demokrasi anarşi olmadığı gibi, lâiklik de din
sizlik değildir. 

Arkadaşlar, 
Milletimizi mezhep ayırımı yapmak suretiy

le bölmeye çalışanlara aman vermemeliyiz. Ale
vi - Sünni ayırımı yaparak, nifaktan medet 
umanlar, ne dini mânada Müslüman ve nede millî 
mânada Türktür. Bunlar politik çıkarları veya 
cehaletleri yüzünden, en son Türk Devletinin 
temellerine fitili dışarıdan tutuşturulan tahrip 
kalıplarını koyan suikastçılardır. Bunları ara
mak, bulmak, tanımak ve Devletimizi tanıtmak 
mecburiyetindeyiz. Adalet Partisi olarak, her 
türlü ifrat ve tefritin karşısında ve itidalin 
yolundayız. Her çeşit sivri uçları kırmak az
mindeyiz. Yüce Senatonun da ayni hassasiyette 
olduğuna inancımız büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün dünyada demokrasinin safında din ve 

komünizmin safında dinsizlik, mücadele halinde
dir. Bu sebeple asırlarca devam eden papa ile 
patrik husumeti barış halini almış ve hattâ Hi-
ristiyen ve islâm Dininde kucaklaşma başlamış
tır. Bu durumda islâm dünyasında mezhep ay
rılığı ve muhalefeti kaldırılmalı ve bir vücut 
haline gelmelidir. Bütün ayrılıklar, Allahm var
lığında ve birliğinde birleşmelidir, islâm dev
letlere bu arada Vatikan'a da ehliyetli müşahit
ler gönderilerek, bilhassa dinin yayın organ
ları ve şekli incelenmelidir. Buraya kadar arz 
ettiğimden anlaşılacağı cihetle, islâm Dini ka
dar yayılmaya lâyik ve akla uygun hiçbir din, 
dünyada yoktur. Fakat şurası gerçektir ki, 
en ehven bir meta bile reklâm dolayısiyle çok 
talip bulduğu halde, en kaliteli olanı rekl Şansız
lıktan talip bulamaz. Hiristiyan âlemi, kapıla-

30 . 1 . 1969 O : 3 

rımıza kadar bedava broşürler kitaplar dağıt
makta ve milyarlar sarf ederek, propaganda 
ağını dünyaya germektedir. Bizde ufacık bir 
bina için 10 milyon lira bütçeye konulduğu hal
de, varlığımızın binası olan dinimizin yayım 
masrafı için 1,5 milyon lira konulmuştur. En az 
5 milyon lira konularak, Diyanet gazetesinin bü
tün köylerimize bedava dağıtılmasının sağlan
ması, bu maksatla (D) cetvelinde gösterilen 
7 kişilik kadronun kabulü çok arzu edildiği hal
de mümkün olamamıştır. Anayasanın yasakla
dığı komünizme ait eserler harimi ismetimize 
kadar pervasızca sokulduğu ve sokaklardan taş
tığı halde, dinimize ait eserler, âdeta yasaklan
mak istenilmektedir. Diyanet Şûrasının kont-
rolundan çıkan ve ilmî metotla düzenlenen bir
çok dinî eserlerin Türkiye'ye ve tercümelerinin 
yabancı memleketlere gönderilmesi çok yararlı 
olacaktır. İlahiyat Fakültelerinin, Yüksek İs
lâm enstitülerini ve imam - hatip okullarını ço
ğaltarak aydın din adamlarım tatmin edilerek 
yurt sathına dağıtmalıyız. İmam - hatip okul
larından mezun olanlara lise mezunlarına tanı
nan hakkı tanımalıyız. Yüksek islâm enstitü
leri akademi haline getirmeliyiz, öğrencilerin 
yatılı kadrosunu artırmak ve burslu miktarını 
çoğaltmalıyız. imam, müezzin ve Kuran kursu 
öğretmen kadrolarım ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde artırmalıyız. 

özet olarak dinimizin gerçeğini halkımıza 
tam haliyle anlatmalıyız, islâm Dinini ancak 
müspet ilimle mücehhez, kültürü yüksek olanlar 
hakkiyle öğrenir ve öğretebilir. Dünyayı bile-
miyen dinimizi anlayamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dinayet işleri Başkanlığına ait 1989 yılı büt

çesinin Milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenabı haktan niyaz eder, 
hepinizi şahsım ve muhterem partim adına say
gıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Haserdağîı. 
SALİM HAZERDAĞLII (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Diyanet idleri Eaşkan-
j lığı Bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçenin görüşiil-
j mesi vesilesiyle ekseriya görüyoruz ki, bu kürsü-
| terden İslâm Dini, yetkili yetkisiz ağızlardan 
| konuşulmakta («İslâm Dini değil Diyanet Meri 
! Teşkilâtı bütçesi konuşuluyor» sesleri) islâm Di-
[ ni üzerinde salâhiyetleri olmıyan kimseler tara-
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fmdan birtakım vaızlar, birtakım kıyaslamalar, 
birtakım bilgiler verilmekte. 

Muhterem, arkadaşlar, burada Diyanet işleri 
Teşkilâtını konuşacağız, Diyanet İşleri Teşkilâ
tı Devlet teşkilâtından biridir. Bunun merkez 
teşkilâtı var, taşra teşkilâtı var. Din görevlile
rimiz var, bu din görevlilerinin vazifelerini doğ
ru dürüst yapıp yapmadıklarını, temennilerimi
zin neden ibaret olacağını, buraya konulan para
nın az veya çok olduğunu konuşmamız lâzımge-
iir. Biz burada vaiz vermek yetkisine sahip de
ğilim Kıyaslamalar yapmaya yetkili değilim. El-.a 
Müslim Horasani'den, Abbasilerden bahsetmek 
haddimiz değildir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Zaten sizin ta
rihî kahramanlığınız bellidir. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer, siz konuş
manızı yaptınız, müsaade edin, Sayın Hazerdağ-
lı da kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini söy-
liyecek. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, sözlerime başlarken, din gö
revlileri dedim. Şimdi, dinimizde bir din ada
mı sözü yerleşmiş bulunmaktadır. Ben bir dü-
rjüncemi arz etmek istiyorum. Ben kendimi id
rak ettiğim zamanlarda, Cumhuriyetin ilk devir
lerinde Osmanlı Devletinden de büyükler kalmış-
b/rdır, o zamanlar bu din - hata ediyorum mu 
bilmem, - din adamı sözü pek kullanılmazdı. Kul
lanılan şey şu idi; bir din vazifelisi ya dışarı
da, ya içeride, yahut da mabette, camide müta
lâa edilirdi, görülürdü. Şimdi din görevlisi de
diğimiz bugünün adamı, eskiden dışarıda hoca 
efendi adı ile anılır, camiin içinde de imam, ha
tip, vaiz şeklinde ifade edilirdi. Son zamanlar
da din adamı sözü mütemadiyen dilimize girdi. 
Ben bir şeyden allerji duyara!?: bunu ifade etmek 
istiyorum. Şimdi, islâm Dininde ben de vaiz 
vermeye kalknuyayım, Allah'la insan arasında 
bir kutsi noktaya varmak için bunu ifade edi
yorum; Allah'la din arasında kimse olmadığına 
göre... 

BAŞKAN — Allah'la insan arasında. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Allah'

la insan arasında, Mmse olmadığına göre, bu din 
adamı sözü Hıristiyanlıkta çok kullanılan ruh
ban sınıfı ile bir irtibata mahal veriyor mu, ver
miyor mu diye bunu düşünmek isterim ekseri
ya ve din adamı bu ruhban sınıfı sebebiyle ku-
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lağıma çok lâtif gelmemekte. Bilmem arkadaş
larımız nasıl düşünürler? Onun için, dinimizde 
din görevlileri tâbirini almamızı daha münasip 
görmekteyim. Ve saten Teşkilât Kanunu da bu
nu emrediyor. Böyle olsa çok iyi olacak. 

Şimdi, hoca efendi demek gayet güzel, vaiz 
demek gayet güzel; hepsi çok güzel ama, bu din 
adamı sözü. de bilmiyorum, yani ruhban sınıfı, 
ruhbanlar gibi bir mânaya sakın gelmiş olmaya... 

Dedim ki, biz burada islâm dini değil, din 
görevlilerini vazifelerini doğru, dürüst yapıp 
yapmadıklarını, bütçelerinin neden ibaret oldu
ğunu konuşmamız lâzımgelir. Din görevlileri 
tâbirini Osmanlı Devletinde de - tekrar oraya 
dönmek mecburiyetinde kaldım - eskiden hide-
znatı hayrat denilirdi. Osmanlı Devletinde; kar
lısında din görevlisi, Bu Osmanlı Devleti za
manında da böyle bir şey kullanılmıyordu de
mek istiyorum. 

Şimdi geliyorum, din görevlilerinin durumu
na. 

Muhterem arkadaşlarım, din görevlilerini her 
Devlet dairesinde, her teşkilâtta olduğu gibi, 
7 ütün memurları şikâyet ettiğimiz gibi, bazan 
din görevlilerinden de şikâyetimiz olmaktadır. 
Ama ben bu şikâyetlerimizi din görevlilerinden 
değil, Diyanet İşleri Teşkilâtından yapmak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hatiplerimiz, vaiz
lerimiz geliyorlar diyorlar ki, bunlardan şikâyet 
ediyoruz. Diyoruz ki, toplanmışlar demişler ki, 
Zekâtı Kızılaya vermeyin, diyorlar. Böyle vâiz-
'er verdiklerini görüyoruz. Şimdi ben bu işte 
kabahatliyi, yahut daha doğrusu mesulü o vaizi 
değil, o hatibi değil, daha çok Diyanet işlerinde 
bulmak istiyorum. Şimdi, bu işlerde bu İstişare 
Heyetinin vazifesini görmediği anlaşılıyor. Ya
hut tamimlerini etkili yapamadığını görüyoruz 
ki, bu neticeler hâsıl oluyor. İsiâmetiyette bâzı 
tefsirler var. Ben de tefsirlere karışmıyacağını 
ama, neticeye varmak isterim. Zekât denen şey, 
bir farizadır. Bu farizanın insanı, insan karşı
sında eğilmesini, islâmiyet istemiş olacak ki, ca
mie verilmesini caiz görmemişler, doğrudan 
doğruya fakire verilmesini, o zenginin fakirin 
önünde eğilmesini, ezilmesini, insanlığını belirt
mesi için zekâtını insana verilmesi... Böyle düşü
nenler de var. Camie verilmesinin mümkün ol
madığım söyliyenler var. Şimdi, neden Diyanet 
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işleri Teşkilâtı, bu Bahçelievler'de oturmuşlar, 
böyle kararlar vermişler deniliyor? Neden bu 
meseleleri bir içtihatla, bir genelge ile bunları 
halletmek ve onlar üzerinde bir vâsi, bir kıyas
lama yapan müessese olarak çalışmaz? 

Şimdi arkadaşlar, bunun kolayı var. Zor bir 
şey değil bu. Meselâ bu çok konuşuluyor. Kı-
zılaya verilir mi, verilmez mi? Kızılayda para 
varmış da, verilmezmiş. Doğrudur, düşünebilir 
adam, böyle mütalâa edebilir haklıdır. Ne ya
palım? Madem ki, insana verilmesini istiyoruz, 
ne yapalım? Kızılaya bir fon açalım, yalnız fakir 
çocuklara verilir, yalnız fakir insanlara verilir fo
nu altında Kızılaya bir fon yapmalı, oradan 
yardımını, o kanaldan sağlamalı da, bu müna
kaşalardan kurtulmalı. Böyle şeyleri acaba bi
zim Diyanet İşleri Teşkilâtımız yapamaz mı? 
Neden bu münakaşalar olur? Kızılaya verilir mi, 
verilmez mi işi... Şimdi bu isleri yapalım da Di
yanet işlerimiz biraz iş görsün de, bu münaka
şalar olmasın, biz de bunları mütemadiyen bura
da şöyle dedi hoca efendi, böyle dedi diye şikâ
yetler yapmıyalım. Ben bunu istiyorum, 

Muhterem arkadaşlar, benim zaten vaktim 
çok az. 15 dakika içerisinde bir noktaya daha 
temas etmek istiyorum. 

Yine bilgi edinmek için, yani bir Konya Müf
tüsünü ortaya getirmek için değil. Geçen Kur
ban Bayramında, Elâzığ'da Kurban Bayramı 
namazı kılınacak. Bayram namazına gidiyoruz, 
Camie girmek için yer yok. Camnn kapısının 
önüne geldiğimiz zaman bir alkış sesleri, «Yaşa 
hocam.» Acaba yanlış mı geldim, başka yere mi 
gittim diye tereddüdettrnı. Bir baktık ki, cami 
içinden geliyor bu ses. Şimdi, ben alışmadığım 
bir şey için tereddütler geçirdim. Meğer, Konya 
Müftüsünün teybe alınmış sesi, camiin içinde 
teyp çalmakta. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu Konya Müf
tüsü bir konferans verebilir, vermiş olabilir; si
yasi konferans da olabilir. Ne ise vermiş. Ama 
bunu camide bir teybin içersinde acaba alkış ses
leri ile, camide alkış sesleri görülmemiş, alışma
dığımız bir şey. Bu mümkün müdür, değil mi? 
Diyanet İşleri Başkanından bunu bildirmesini is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu olur mu olmaz 
mı? Olursa bir şey demiyorum. Ne yapalım, boy

numuzu eğeceğiz. Vaizlerin burada Devlet 
adamları, Başvekil, İsmet Paşa herkes konuşur; 
kendimiz konuşuruz. Yazılı konuşmaya, sakın 
bir hata etmemeye çalışırız, Halbuki, biz daha 
çok serbest insanlarız. Din gibi kutsal bir me
selede, mevzuda bu hatiplerimizin, vaizlerimi
zin yazılı konuşması mümkün değil midir? Ya
ni, bunların âdet edinilmesi Diyanet işleri tara
fından telkin edilmez mi kendilerine? Neden şi
kâyet edelim? Niçin gelişigüzel konuşsunlar da, 
biz konuşurken bile hata ediyoruz. Din gibi 
kutsal bir meselede böyle yazısız konuşmalar 
doğru mudur? Bunları telkin etmek yolunda Di
yanet İşleri bir çaba içinde midir? 

Muhterem arkadaşlarım bir de burada mü
temadiyen bir mesele konuşulur durur. Bunun 
belirtilmesinde fayda görürüm. Bu Ayasofya 
Camii meselesi. Ayasofya camii meselesi, bir 
müze haline getirilirken, Türk Devletinin, hat
tâ İslâm Dinini benimsemiş olan bir milletin 
medeniyete 600 sene sonra aynı evsaf ile iade 
etmesi mânası ile yapılmıştır Atatürk devrin
de. Muhterem arkadaşlar, oranın bir cami ol
ması veya bir müze olması, meselesi mühim bir 
şey değil, fakat, Atatürk burayı müze haline 
getirdiği zaman, Türk Milleti aldığı bir me
deniyeti altı asır sonra medeniyete aynı vas
fı ile iade ettiğini ilân etmek için bunu yap
mıştır. Bu maksatla yapılmış bir şeyi ikide bir 
politiiika mevzuu yapmak hakkınız değil. Biz 
burada Diyanet İşlerini konuşurken, hattâ hat
tâ, dinin siyasete alet edildiğini, eğer din gö
revlisi yapıyorsa bunu söyleriz. Ama. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Ha-
zerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ama, 
Adalet Partisinin dinî siyasete alet ettiğini bu
rada söylemiyeceğiz arkadaşlar. Bunu, Dahili
ye Vekâletinde söyliyebiliriz, siyasi partiler 
mevzuunda söyliyebiliriz, Başvekâlet Bütçesin
de söyliyebiliriz. Şimdi bunu da Diyanet İş
leri Bütçesine sokuşturmaya hakkımız yok. 
Anayasayı konuşurken yapacağız bunu. Bu Di
yanet işleri Bütçesinde maalesef bütün mesele
leri getirip buraya sokuyoruz. Bunları yapma
yacağız, bir çerçeve içinde konuşmaya ve din 
adamlarımızı da incitmemeye çalışacağız. Ama, 
Diyanet işleri Teşkilâtından çok şikâyetim var. 
Bu taşra teşkilatındaki görevlilerine hiç eğil-
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memekte, hiç vazifesini yapmamakta. Ve za
vallı teşkilâtta yarım yamalak, kimisi açık 
mekteplerde okumuş, kimisinin diploması var, 
kimisinin diploması yok. Bunlar eskiden beri, 
ta Osmanlı Devletinden beri böyle gelmiş git
miş. işte nihayet bir 1946 da rahmetli Şem
settin G-ünaltay zamanında bu imam hatip mek
tepleri açılmış, ondan sonra böyle başı boş ge
lip gitmekte ve bizim gibi, politikacıların da 
siyaset sahnelerinde bunları konuşmamıza mey
dan vermektedirler. Kendilerinden bu taşra 
teşkilatındaki din görevlilerinin üzerine eğilme
lerini ve onların mümkün olduğu kadar yazılı 
konuşmalarını, temenni etmelerini ve yanlış 
anlaşmalara meydan vermemek için istişare 
Heyetinmde bunların vazifelerini yapmaların
da gayret sarfetmelerini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artükmaç 
SADIK ARTFKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan değerli senatörler, Diyanet işleri 1969 
yılı Bütçesi münasebetiyle kısaca din adamları 
konusuna değinmek isterim. Muhterem arka
daşlar, bugün bizde herşeyden önce, yetişmiş, 
kültürlü din adamlarına ihtiyaç vardır. Her 
vesile ile ifade ettiğim veçhile, din adamı ve 
özellikle köylerimizdeki din adamları sadece 
ibadetin esaslarını, şekil ve şartlarını öğretmek
le mükellef tutulmamalıdır. Din adamı, ayrı
ca kültürlü, dünya görüsüne sahip, memleket 
gerçeklerini bilen, Atatürk inkılâplarına ve 
Anayasamıza bağlı memleket kalkınmaGina 
katgıda bulunacak ve önderlik yapabilecek ni
telikte bir şahıs olmalıdır. Öğretmene rakip ve 
hattâ düşman değil, onunla el ve işbirliği ya
parak, köyün kalkınmasına katgıda bulunacak 
bir kişi olmalıdır, öğretmenle birlikte, kalkın
ma dâvasının öncüsü olmalıdır, ileri fikirleri 
ve kalkınmanın köstekleyicisi değil, destekle
yicisi olmalıdır. 

Hükümet arz ettiğim vasıfta çok sayıda 
adamının yetiştirilmesine ve onların politik te
sirlerin dışıdan bırakılmasına müteallik ted
birleri almalıdır. İmam - Hatip okulları, Yük
sek islâm Enstitüsü ve ilahiyat Fakültesi ih
tiyacı karşılıyacak bir seviyeye getirilmelidir. 
Buradan yetiştirilen inkılâpçı ve milliyetçi 
gençler, yurdun dört bucağına süratle gönde
rilmelidir. 

• Muhterem arkadaşlarım, imamlara ve din 
I görevlilerine ait kadrolar üzerinde de dur-
j mak isterim. Maaşlı din adamı bulunmıyan köy-
< lerimizde imam ücretinin köylü tarafından 
| ödendiği yüksek malûmlarıdır. Nüfusu kala-
i balık olan büyük köylerde imam ücreti ko-
| laylîkla ödenmekte ve köylüye yük teşkil et-
| nıemekteıdir. Çünkü, hane basma düşen mü-
I kellefiyet oldukça hafiftir. Fakat nüfusu az 
I olan köylerde imam ücreti köylüyü ağır bir 

malî mükellefiyet altına sokmak ve bu hal 
köylünün haklı şikâyetini mucibolmaktadır. 
Ve köylümüz seçim bölgelerimizde imam kad
rolarının, köylerin nüfus adedi göz önünde tu
tularak, küçük köylere verilmesinin lüzum ve 
zaruretinden haklı olarak bahsetmektedirler. 
Uygulamadaki dengesizlikleri ve partizanca 
hareketleri misalleri ile bizlere anlatmaktadır
lar. Bu şikâyetleri bendeniz tamamiyle yerin
de görmekteyim. Gerçekten, kadroların az nü
fuslu köylere verilmesinde isabet olacaktır. 
Hükümet, objektif bir esas tesbit etmeli ve me
selâ imam kadrolarını nüfusu binden aşağı olan 
köylere vereceğim demelidir. Böylelikle malî 

| takatleri zayıf olan köylere yardımda bulunul
muş olur. Hükümetimizin bu konudaki görüşü
nü öğrenmek isterim. 

Değerli senatörler, teklifimi bu şekilde arz 
ettikten sonra halen yapılan imam kadrolarının 
dağıtımındaki aksaklıklara ve partizan tutuma 
da değinmek isterim. İmam kadroları bugün ge
lişigüzel dağıtılmakta ve hiçbir objektif esasa 
dayanmamaktadır. Objektif bir esas mevcudol-
madığmdan dolayı da partizanlık daha kolay 
ve rahat yapılabilmektedir. Büyük bir köy bu
raya kadro verilmektedir. Ama, bunun yanında 
küçük köye kadro verilmemektedir. Aksi de 
olmaktadır. Büyük köye kadro verilmekte, kü
çük köy bundan mahrum bırakılmıktadır. Or
tada bir ölçü yok her şey takdire bırakılmış
tır. Takdir ise iktidara mensup politikacıların, 
istekleri istikametinde cereyan etmekte ve va
lilerin çoğu bu isteklere boyun eymektedir. 
Takdirin ölçüsü tesbit ettiğime göre, iktidara 
oy vermiş olmak veya olmamaktır. İktidara 
oy verdiği tesbit edilenler bu nimete kavuşmak
tadırlar. Oy vermiyenler ise, hakikaten imam 
kadrosuna muhtacolmalanna rağmen bu nimet
ten mahrum edilmektedirler. Bu mâruzâtım 
muvacehesinde Sayın Bakandan aşağıdaki soru-
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lan sormama müsaadelerinizi istirham ederim, j 
Sorularımı soruyorum. 

1. Köylere imam ve din görevlisi kadrola
rı hangi esaslara göre dağıtılmaktadır, Bu hu
susta objektif bir ölçü var mıdır? 

2. Kadroların hepsi, vilâyetlere veriliyor 
mu? 

3. Bakanın kontenjanında ve tasarrufu al
tında bulundurulan imam kadrosu var mıdır. 
Varsa adedi nedir ve hangi ölçü içinde nerelere 
verilmiştir? 

4. İmam - hatip okulu mezunu olmıyan ve 
fakat eskiden beri imamlık veya din adamlığı 
yapmakta olan şahıslardan bâzıları kadroya 
alınmış bâzıları ise kadroya alınmamıştır, Bu 
konuda objektif bir esas var mıdır? Ve bu de
ğişik uygulamanın sebebi nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakandan 
Önemli bir memleket sorunu telâkki ettiğim bu 
konu üzerinde hassasiyetle durmasını ve sorula
rımı vuzuhe cevaplandırmasını temenni eder. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yok. Sayın 
Yılmaztürk. 

ALÂEDDtN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, 1969 
yılı Diya,net işleri Bütçesinde sayın arkadaşla
rımın, bilhassa A. P. Grupu adına konuşan Sa
yın Hamdi Özer arkadaşımın temas etmediği 
bâzı hususlara değinmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Diyanet İşleri Bütçesinin 
detayına girmeden evvel, evvelâ bu memlekette 
insanlık âleminde din denildiği vakit ne anla
şılmaktadır, ne kastedilmektedir, bunun üzerin
de bir nebze durmak istiyorum. 

ı 
Gerek tarihin mazbut ottan ve olmıyan dev- i 

relerinde, gerekse 20 nci Asrın bugünün insanın- j 
da bir husus mevcuttur; insanoğlu asude kaldı
ğı zaman başını iki elinin arasına alır ve dü-
şmrmfiye baslar. Kimin, nereden geldim. ııa ola
cağım ve nereye götürüleceğim? İşte insanoğlu
nun sorduğu ve öğrenmek istediği bu suallerin 
tarih boyunca muhtelif anlamda va şekillerdeki 
verilen cevabın adına, yani insanm bu âleme 
niçin geldiğini, ne olacağını ve nereye götürü
leceğini bildiren ilmin adına din denir. 

Tarihin çok eski devirlerine bakacak olur
sak, evini ağaç kovuğu olarak ittihaz etmiş, si
lâhını temin ettiği taştan baltası olarak kabul 
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etmiş, elbisesini avladığı hayvanın derisi oüa-
rak benimsemiş olan insanoğlu düşünüyor, dü
şünüyor ve eıı sonunda var, var diyor,.. İşte o 
var, var dsdiği kendisini o âleme getireni, kendi
sini yaratanı düşünmesinden ibaretti. Yine in
san bakıyor canlı içerisinde, mahlûkât içerisin
de en şereflisinin, yani eşrefi mahlûkâtm ken
disi olduğunu görüyor. Kendi kendisini yapa
madığına ve etrafında da kendisinden âciz ol
duğuna göre o halde bu kâinatın, bu yaratı
ğın bir sahibi, bir yaratanı var diyor. Böylece 
cazip gördüğü şeylere işte beni yaratan budur 
diyor ve bö^doce politeizm doğduğunu görüyo
ruz, çok Allah'a bağlılık. Ondan sonra tarihî 
devirler tekemmül ediyor. Daha sonra mono
teizm, yani tsk Allah'a inanan ve bağlanan, din 
ve inanış cintenıleri n a d a n a geliyor. Bugün 
dünya ûserlnde b^llibaglı monoteizmin örneği 
olacak 8 din vardır; Zerdüşt. Buda, Brahma, 
Jbeviyet, Museviyet ve İslâmiyet. Hiç şüphesiz 
ki. bu ö dinin buf/ûn dünya üzerinde sâlikleri 
mevcuttur, Hemsıı sunu da ara edeyim ki. muh
terem arkadaşlar, dünyada dinsizlik hiçbir za
man ekseriyetin mezhebi olmamıştır. O halde 
insanoğlu, eksik veya fasla mutlaka kendi ya
ra danma bir inan:- içerisindedir. Hiç şüphe 
yoktur ki, bu 6 dinin içerisinde en mütekâmili; 
en yenhi, insanlık aleminin, tarihî tekâmülüne 
en uygu:! olanı, dini, Geîili islâm, yani bizim 
dinimisdir. Bn hıvıııs yalnız nıüslümanlar tara
fından değil, İslârnm drnnda, İslama uzaktan 
bakan büyük din veya din tetkikçileri, filozof
lar veya bilginler tarafından da ifade olun-
inuştur. O hald-3 ancak dinî hakikinin «İnned-
dîne indallahil İslâm» âyeti ile ifadesini bul
duğu gibi İslâm dinidir. 

İ"îâm dini 14 asırdan beri, yani 1 400 sene
den bori hasmını, muhaliflerini daima muaraza
ya davet edip. ilmen ve aklen teneliyen, mede
ni tekemmül hiçbir vakit mâni olmıyan, dünya 
gidişine muhalif tek bir âyeti bulunmıyan, 
Elhamdüiüilâhi Eabbiırleminden, Minel Cinneti 
Vennas'a kadar S 886 âyeti celileden ibaret, bir 
tek harfi dahi tahrife uğramıyan, mahfuz tes-
bit edilen ve insanlığın bütün ihtiyacını camı, 
yani Kur'an Rabbiyabis, her şeyi cami olan bir 
kitabı semavidir. Monoteizmin, tek Allah'a bağ
lı bulunan dinlerin müşterek bir tarafı var. O 
da • Vahdaniyet; foasü badel mevt, yani Allah'ın 
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birliğini kabul ve ikinci hayatı kabul. Bu mo
noteizmin en mühim bellibaşlı iki esasıdır, um
desidir. Bu ikisinin birini terk etmek dinin esa-
satmı terk etmek mesabesindedir. Bu münase
betle bir sayın senatör arkadaşımın, üyenin 
(öbür dünya aldatmacası) tâbirine cevap arz 
etmek isterim. O halde inananlar için, istikba
lin inananlara aidolduğuna irnan edenler için, 
basü badel mevt, yani ikinci hayat vardır. He
men şunu ifade etmek isterim ki, burada bir 
müspet ilim kaidesini koymak lâzımgelir. O da 
şu : Bir ilmî esas ile bir meselenin veya bir va
kıanın reddini yapmak için her yerde olmadı
ğını göstermekle mükellefiz. Fakat kabulünü 
yapmak için bir aded göstermek kâfidir. Mese
lâ, Hindistan cevizi vardır diyebilmek için bir 
aded Hindistan cevizi ağacı ve meyvasmı gös
termek kâfidir. Fakat Hindistan cevizi yoktur 
diyebilmek için dünyanın bütün sahalarında bü
tün iklim mmtakalarmda bir bir ve teker teker, 
Hindistan cevizinin olmadığını göstermek mü
kellefiyeti vardır. O halde buradan bir netice 
doğmaktadır. Yine ilmî bir kaide bir mesele
nin inkârında fayda yok ve yine o meselenin 
kabulünde zarar yoksa kabulüne doğru gidilir. 
Bu da bir ilim kaidesidir. Yine ilimde kanmak 
ve inanmak olabilir, hükmünü vermek esastır. 
O halde buradan ne çıkıyor, ilim tasdika, cehil 
inkâra götürür. O halde bütün inkârların nede
ninde aslında kökünde cehaleti görürüz. Nite
kim Kuranı Mübinde Allah iîimsiz ve tefekkür-
süz iman istemem buyurmuştur. İlme. İsîsm. 
Kur'an öylesine değer vermiştir ki, ilk ayeti 
ikra (okul) ibaresiyle banlamaktadır. Yine ilim 
her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına 
beşikten mezara kadar farzdır diye buyurul-
muştur. Yine ilim mümin kaybedilmiş hikmeti
dir. Cinde de olsa onu aramalıdır ve almalıdır 
denmiştir. Ondan dolayı diğer dinlerden en mü
him farkı ve üstünlüğü aklı selime hitabetmiş 
olmasındadır. îslâmda her emri menkul aklı 
selime göre mâkuldür. Binaenaleyh, akıl ile na
kil arasında ihtilâf olmaz ve yoktur. Eğer na
kilden maksat, vahiyi ilâhi demek istiyorum. 
Bâzı ilim adamları ve sosyologlar şöyle ifade 
ederler. «Din akla hitabeder ve akıldan neşet 
etmiştir.» Hayır efendim. 

Şunu hemen şurada işaret etmek isterim ki, 
14 asır evvel bu kadar muazzam ve muntazam 
bir ilmî eseri okumamış ve okutulmamış bir in

san fevkalbeşer de olsa bütün muhteviyatiyle 
asırlar sonrası olmuş ve olacağı haber veren bir 
ilim kitabını yapan bir müellifi göstermeye im
kân yoktur. O halde elbette ki, dinimizin banisi 
beşeriyetin fahri ebedisi nefsi natıkayı kâinatın 
kalbi düşmanına dahi merhamet elini uzatan 
Hazreti Muhammet ivazsız, garazsız, hiçbir men
faati mukabili dahi olmaksızın nefsinin hayrını 
ayağının altına alarak dini celili islâmi 23 se
nede muhatabına dünyaya ehli İslama öğret
miştir. O halde halktan halka suretinde gönde
rilmiş bir nebii muazzam 23 senede verebilece
ği bir hakayikı bir ilmî esası ilimlere mevzu, 
sanatlara model veren, her zaman genç ve dinç 
bulunan zulmü gördüğü yere adli, küfrü gör
düğü yere imanı, cehli gördüğü yere ilmî vaze
den bir sistemin öğretimi ve eğitimi elbette o 
kadar kolay olmıyacaktır, muhterem senatör
ler. 

Diğer sayın arkadaşlarımın, konuşması ar
kadaşların temas ettikleri meselelere bir neb-
Z2 cevap arz etmek istiyor idim. Fakat, asıl 

O halde meseleyi vaktin azlığından dolayı 
sonunu bağlamak istiyorum, demek oluyor ki 
islâm bu kadar muazzam ve muntazam bir din 
olduğu halde biz bugün dünya üzerinde 700 
küsur milyon mülüman olduğu halde bunun 
esasına arkasını çevirmiş taassup ve hurafe 
içinde boğulmuş kalmıştır. Bunun sebebi baba
dan kalma âdet halinde müslüman olarak ka-
lışımızdandır. Bunun ciddî olarak eğitim ve öğ
retimini yapmayışımazdandır. Binaenaleyh, bu
gün lâik Devlet anlayışı içerisinde Türkiye'
mizde - lâik Devlet diyorum - çünkü, Devlet 
şokilleri 3 tür. Devlet içinde din, din içinde Dev
let, bir de Devletin dine ve dinin Devlete bita
raflığı mânasına gelen lâikliktir. Lâiklik der 
demez hemen 4 hürriyet aklımıza gelir, inan
ma ve vicdan hürriyeti, neşir hürriyeti, ted
ris hürriyeti ve telkin hürriyeti. Bu anlayış içe
risinde kuvvetler ayrılığı esasına müstenido-
lan Anayasanın da ifadesini verdiği bu anla
yış içerisinde elbette lâyik Delet içerisinde ina
nan ve inanışını hücrelerinde dâhi duyan bir 
insanın elbette ki (Öbür dünya aldatmacası) de
yimi karşısında üzülmek ve sadece bu hissi 
duymamanın ecısı içerisinde bulunan arkada
şa nazarı merhametle bakmaktan başka bir şey 
yapmaya imkân yoktur. 
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mevzuua girdemen vakit doldu. Onbeş dakika. 
onun için sözlerimi burada bağlamak istiyorum, 
yalnız memnuniyetle şunu ifade edeyim ki sa
yın arkadaşlar, bütün konuşmacı hatipler, kıy
metler bugün, Türkiye'de din eğitimi ve öğreti
minin lüzumuna işaret etmişlerdir. Bu şayanı 
iftihar meseledir. Reddedilecek bir husus var
dır, o da bugün memlekette taassup ve hurafe
den uzak irtica yaftası ve tezvirlerinden azade 
bütün partilerin ve siyasi teşekküllerin benim
semesi lâzımgelen ve cemiyetin saadetini ve 
nelâmetini iktisadi kalkınmanın yanında, ah
lâki kalkınmayı verecek olan ki, dinin esası, 
Peygamberimiz öyle işaret etmişlerdir, «Ben 
ancak mekâkimi ahlâki itmama gönderildim» 
buyurulduğuna göre dindeki gaye ahlâki ta
mamlamak ve itmam etmektir. 

Binaenaleyh, şöylece sözlerimi tamamlamak 
istiyorum sayın senatörler; ilericilik inanç ve 
idealleri inkâr edip maddenin kesafetinde bo
ğulmak olmayıp bilâkis, inanç ve idealleri ve 
mânevi kuvvetleri korumaktır, islâmın özü 
evvelâ insanı bir karakter terbiyesi ve yüksek 
bir ahlâka sahip kılmak şuurudur. Ondan son
ra ilim, sanat, felsefe yüksek kültür ve tek
nik gelir. Bugün bize düşen büyük vazifeler
den biri din ve vicdan hürriyeti bahsinde dü
şülen tarihî hatayı düzeltmek ve memlekette 
temiz bir içtimai sulh nizamı kurmaktır. 

Teşekkür ederim saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut. 
KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Diyanet isleri 
Başkanlığının değerli temsilcileri; Diyanet iş
leri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle bâzı gö
rüş ve temennilerimi ifade etmek üzere muh
terem huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Diya
net işleri Başkanlığı Anayasanın 154 ncü mad
desiyle genel idare içinde yer alan ve özel ka
nunda gösterilen görevleri yerine getirmekle 
vazifeli bir teşekküldür. Gayesi islâm Dininin 
inançları, ibadet ve ahlâk esaslariyle ilgili iş
leri yürütmek ve din konusunda toplumu 
aydınlatmak ve ibadet yerlerini idare etmek
tir. Anayasamızdan ve % 98 müslüman kütle
sinden kuvvet alan Diyanet işleri Başkanlığı 
özel kanunlarla kendisine verilen vazifeyi müm
kün olduğu nisbette başarmanın gayreti için
dedir. Kabul etmek lâzımdır M, Diyanet işle

ri Başkanlığının hizmet sahası çok geniş, çok 
ağır ve çok önemlidir. 1965 yılında yürürlü
ğe giren 633 sayılı Teşkilât Kanunu Diyanet 
işleri Teşkilâtını birçok imkânlara kavuştur
muş olmasına rağmen şahsi kanaatimce bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak mahiyette kifayetli 
değildir. Sözü buraya getirmişken 633 sayılı 
Kanunun vazifelileri aleyhine tatbik edilen bir 
hükmünden bahsetmek istiyorum. Geçici 1 nci 
maddede bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
vazife başında bulunanların müktesep hakkı 
tanınmaktadır. Diyanet işleri Başkanlığı bu 
hükmü o tarihte mutlak ve bilfiil vazifesi ba
şında olanlara uygulamakta, zaruri sebeplerle 
vazifesi basanda bulunmıyanlara bu hakkı ta
nımamaktadır. Vazifesinden istifa, ve sair ken
di ihtiyari içinde bulunan sebeplerle ayrıl
mış olanlar hakkında bu tatbikat elbette doğ
rudur. Ancak, askerlik gibi, mahkeme kararı 
gibi, vazifelinin ihtiyarında olmıyan sebepler
le o an için vazifesi başında bulunmıyanlarm 
bu haktan faydalandırılmamasmın hukuk man
tığına uymadığını ve bu tatbikatın tamamiyle 
yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın 
Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuyu hak 
7e hukuk yönünden inceliyerek, bu kabil va
zifelilerin haklarını teslim istikâmetinde ça
lışmalarda bulunmalarını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
zaman zaman din adamlarının kifayetsiz ol
duklarından, taassuba yer ve imkân verdikle
rinden bahsedilmekte ve bu sebeple çok lüzum
lu bir teşkilât olmadığı inancı yaratılmak 
istenmektedir. Diğer taraftan da aydın, müspet 
ilimlerle mücehhez din adamı yetiştirmek için 
açılmış olan okullar ve müesseseler aleyhinde 
bulunmaktadırlar. Bu iki görüşü mantıki ola
rak birleştirmek mümkün değildir. Hem din 
adamlarının kifayetsiz ve liyakatsiz olduk
larını söyliyeceksiniz, hem de aydın din adamı 
yetiştiren teşekküllerin aleyhinde bulunacak
sınız. Bunun samimî bir davranış olmadığını 
belirtmek istiyorum. Mevcut din adamlarımız 
arzu edilen kapasitede değil ise, bunun sebe
bi uzun bir devre din tedrisatının tamamiyle 
ortadan kaldırılmış olmasından başka bir şey 
değildii'. O halde, bu boşluğu doldurmak yük
sek kültürlü, müspet kafalı esasen akli olan ve 
müspet ilme en büyük değeri temelinde vermiş 
olan İslâm Dininin esaslarını talim ve telkin 
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edecek kudrette din adamı yetiştirmeye imkân 
ve his verilmesinde bütün çevrelerin birleşme
lerinde zararet ve mecburiyet olduğunu kabul 
etmemiz gerekir. % 98 oranla müslüman olan 
bir memlekette din yöneticilerinin ve dinimi
zin gereklerini yerine getirmekle vazifeli olan 
kimselerin, vazifelerinin kutsiyeti nisbetinde 
maddi yönden de takviyesi lâzım ve zaruridir. 
Hiç olmazsa diğer meslek mensuplarının sevi
yesine ulaştırılmalarının aydın kişilerin bu mes-
leke intisabını temin ve itibarlarını korumak 
bakımından çok büyük faydaları olacağı tabiî-
dir. Din görevlilerinin ihtisas, yapma yabancı 
diller öğrenme imkânlarına dahi kavuşturulma
ları için gereken bütün tedbirlerin getiril
mesini dilemeyi bir vazife saymakta,yım. Di
yanet işleri Bakanlığının lâiklik esaslarına 
uygun bir şekilde tam olarak müstakil bir du
ruma getirilmesinin imkânları düşünülmeli ve 
araştırılmaladır. Ancak, bu takdirde bâzı çev
relerin maksatlı neşriyat ve tesirlerinden ko
runmak mümkün olacaktır. 

Vatandaşın din ve ibadet hürriyetine, vicdan 
serbestliğine ve hattâ dinî eserler okuma hür
riyetine en büyük saygıyı göstermek vazifemiz 
olmalıdır. Lâikliğin dine ve ibadete saygısızlık 
şeklinde anlaşılması, hele dinsizlik şeklinde yo
rumlanması affı mümkün olmıyan hatalardan
dır. Yine bâzılarının iddia ettikleri gibi, is
lâm Dini telâkki ve tekâmüle katiyen mâni 
değildir. Bilâkis, müspet ilme en büyük değeri 
ve önemi vermiş olan bir dindir, «ilim Çin'de 
ise de arayınız», «beşikten mezara kadar ilim 
İahsil ediniz» diyen bir din bir milletin, bir 
toplumun geri kalmasının sebebi olarak hiçbir 
surette gösterilemez. Bilâkis, milletçe yüksel
meyi düşmanlardan geri kalmamayı teşvik 
eden kaideleri muhtevi olması bakımından in
kişaf ve tekâmülü âmir bulunmaktadır. O halde, 
dinî bir gericilik unsuru olarak görmenin ne 
derece hatalı bir görüş olduğunu belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. Esefle kaydetmek 
isterim ki, bizde sadece Kur'anın tefsiri ve ah
lâki esasları ihtiva eden eserleri okumak ve bu
lundurmak dahi suç olarak vasıflandırılmış, bir
çok masum vatandaşlarımız bu yüzden takibata 
mâruz kalmışlar, mahkemelerde sürünmüşler ve 
zaman zaman hürriyetlerinden mahrum bırakıl
mışlardır. Kanaatimce bu kabîl davranışları din 
vicdan hürriyeti ile bağdaştırmak mümkün de-

| ğildü\ (C. H. P. sıralarından «yok böyle şey» 
sesleri) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Nerede, ne 
zaman olmuş, hangi memlekette olmuş, misal 
ver. 

EIZA ISITAN (Samsun) — Kur'an bulun
du diye kim cezalandırılmış? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
KEMAL TURGUT (Devamla) — Cevap arz 

edebilirim. Meslek hayatımda, bu kabîl hâdise
lere çok rastlamışımdır, isim olarak, hâdise ola-

I rak zikretmek her zaman mümkündür. Arzu 
eden arkadaşlarımıza dosya numaralarını da 
bildirebilirim. (C. H. P. sıralarından «anlat 
anlat» sesleri) 

Aşırı solculuğu telkin eden eserler için fikir 
özgürlüğü diyerek müdafaasını yapan çevrele
rin dinî eserler konusunda fikir hürriyetinin 
zerresini tanımak istememeleri karşısında ne 
söylemek lâzımgeldiğini yüksek takdirlerinize 
arz ederim. Şunu söylemek istiyorum; lâikliği 
hakiki mânasında dinin Devlet işlerine, Devle
tin din işlerine karışmaması mânasında anla
mak ve bu esas kaideyi dengeli tutmak din üze
rindeki her türlü baskıyı ortadan kaldırmak lâ
zımdır. 

Sözlerime burada son verir, Diyanet işleri 
Bütçesinin Diyanet İşleri Başkanlığına, bütün 
din görevlilerine ve Müslüman Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler; saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bora? Yok... Sayın Ucu-
zal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler; bendeniz Diyanet 
işleri Başkanlığı 1969 yılı bütçesi üzerinde sa
dece üç yıldan beri lâik cumhuriyet esaslarına 
bihakkın sadık kalarak, başta vazife ifa eden 
Bakana ve Diyanet işleri Başkanlığında vazife 
veren arkadaşlara teşekkür etmek için söz al
mıştım. 

Anayasamızın da kabul ettiği esaslar 
dairesinde mevcudiyetine yer verilen Diyanet 
işleri Başkanlığının bütçesi görüşülürken, gö
nül arzu ederdi ki, mensubu bulunduğumuz is
lâmiyet Dininin ışıklan altında politikaya ka
rışmadan Diyanet işleri Başkanlığının bugüne 
kadar getirilen esasların dışında muhtacolduğu 

I birtakım esasları da burada tesbit edelim. 1969 
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yılı bütçesinin imkânları dâhilinde Diyanet iş
leri Başkanlığına ayrılan paranın ben de ben
den evvel konuşan arkadaşlar gibi, kâfi oldu
ğuna inanmıyorum. 

Bir değerli sözcü arkadaşım sözüne başlar
ken, çok güzel bir esası bu kürsüde tesbit buyur
dular, «islâm Dinî, cemiyet içerisinde ayıncılığa, 
bölücülüğe yer vermez; o birleştirici ve topla
yıcıdır.» dediler. Arkasından dinimizin müspet 
ilimlerle mücehhez din adamları tarafından 
idaresinde büyük bir isabetin bulunduğunu da 
ifade ettiler. Her nedense, bu kadar güzel pren
sipleri vaz'ettikten sonra, sayın sözcü arkada
şım geri dönüp birden bire politikanın içerisi
ne girdiler. 

Değerli arkadaşlarım, evet bir bütçedir, po
litika yapılır, konuşan arkadaşımızın bir 
prensibi vaz'ettikten sonra, dönüp prensibi boz
ması doğru bir şey değildir. Sandıktan çıka
bilmek için döktüğü ter henüz kuruyan bu ar
kadaşın, A. P. İktidarının Paris'te bulunan bir 
camide sandık olmadığı için, bu camie yar
dım etmediğini fakat, bu camie mensubu bu
lunduğu partinin Genel Başkanı tarafından 
yardım edildiğini her nedense burada ifade 
ederek, politikanın içerisine girdi. Bir taraftan 
hukuk Devletiyiz. Demokratik nizamlara göre 
Parlâmento teşekkül eder. Elbette seçimle san
dıklardan çıkıp gelinecek. Sonra da sandığın 
bulunmadığı yerlere A. P. nin yardım etmedi
ğinden bahsedilecek. Şahsına çok hürmet etti
ğim bu arkadaşın din ile Devlet işini birbirin
den ayıracak kudrettedir. Ama, bu yolda 
emek sarf eden teşekküllere ve şahıslara şük
ran borcumuz vardır. 633 sayılı Kanunla ha
kikaten A. P. iktidarı Diyanet işleri Teşkilâ
tında bir reform yaratmıştır. Bunu kimse in
kâr edemez. 10 bin kadronun verilişinde diğer 
partili arkadaşlarımızın da elbette bu kanunun 
çıkmasında yardımları olmuştur. Bugün 10 
bin tane köy imamının 2/3 nisbetinde bir 
maaşla köylünün elinden gelecek şeye bakmak
tan kurtarılması küçümsenemez. Ama, bu re
form denecek hizmeti Paris'te bulunan bir ca
mie para göndermemek suretiyle A. P. ne 
yüklemeye kalkmak insafsızlık olur aziz arka
daşlar. Gönderseydik, eminim ki, o da söz 
olarak bu kürsüden ifade edilecekti. Gelin 
politikayı başka yerde, başka bütçede yapa
lım ama, daima tarafsızlığı üzerinde titrediği-

I miz ve titremek mecburiyetinde olduğumuz Di
yanet işleri Bütçesinde meseleyi A. P., C. H. P. 
veya falan parti meselesi olarak ele almıya-
lım. 

Sayın Başkanın da bana konuşma izni bu 
kadar olduğu için, sözümü burada keser, 
Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım. 
CEMAL YILDIEIM (istanbul) — Sayın ar

kadaşlarım, din konusunu politika ve pole
miğin üzerinde ilâhi ve yüce bir konu olarak 
ele almak çok hassas davranmak dinî ve millî 
vazifemizdir. 

Nasıl ki, Ourdumuzu, Silâhlı Kuvvetlerimizi 
politikanın dışında ve üstünde tutuyorsak, bu 
yolda gidiyorsak, bu konuda büsbütün hassas 

[ olmak bizim bir vatan görevimizdir. 

Bu münasebetle Sayın Bakandan üç tane 
sorum var : 

1. Camilerde va'zeden. hatiplerimiz için 
muayyen merkezlerde, vilâyetlerde, değerli el
lerde öğretmenler nezaretinde kurslar açılıp 

j veya devamlı neşriyatla, her hafta bültenlerle, 
millî birlik, din kardeşliği ahlâk ve fazilet, ilim 

I ve fennin yüceliği üzerinde gereken telkin
ler bu muhterem zevata, vaizlere ve bütün din 
adamlarına yapılıyor mu? Birinci sual bu. 

2. Lâikliğin hakiki mânası, yine neşri-
ı yatla, tamimlerle ve her türlü vasıtalarla sa-
! ym din adamlarına anlatılabilmekte midir, an-
I lamışlar mıdır? 

3. Yukarıda iki maddede arz ettiğim hu
dutlar dışına çıkan din adamları var mıdır? 

i Varsa, haklarında ne gibi bir takibat yapıl-
I mıştır ve bunların miktarları nedir? 

Birçok muhterem arkadaşlarım gayet güzel 
j din üzerinde görüşmeler yaptılar. Hakikat şu-
I dur : Bugün, Atatürk'ün gösterdiği istikamette 

aya giden, seyyaralere giden 20 nci Asrın me
deniyetinde bunu teşvik eden dinimiz bize yeni 
ufuklar açacak kadar engindir ve geniştir. 
Fakat, gördüğümüz tatbikat ve bu memleket
teki tatbikat belki bizlerin elinde sağdan sol
dan, rey uğruna memlekete büyük tahribat 
getirmektedir. Biz, şöyle veya böyle olabiliriz. 
Ama bütün bunları önliyecek olan o muhterem, 

! Tanrıya sığınmış din adamlarının vazifesidir. 
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Bunlar üzerinde, bu üc soru üzerinde Sa
yın Bakanın cevaplarını rica ediyorum. Saygı
larımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Benim söz hak
kım mahfuz mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Söz mü istediniz efendim kay
dedeyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Bal
kan; Yüce Senatonun değerli üyeleri; D:ya'i?i; 
isleri bütresi üzerinde gerçek parti i raplar ı go-
rekse şahısları namına tenkidde bulunan değer
li üyelerin bu tenkidlerinden Diyanet İsleri 
Başkanlığı 1989 bütçesi tatbikatında en geniş 
şekilde istifade etmek gayreti içerisinde bulu
nacağımı ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

1967 yılı bütçesi müzakere edilirken ve on
dan evvelki yıllara ait tetkik ettiğim bütçe mü
zakereleri içerisinde müşahedem o olmuştur ki 
lâiklik konusunda gerek Karma Bütçe Komis
yonunda gerek Yüce Senatoda ve Millet Mec
lisinde vzun tartışmalar cereyan etmiş, lâik
liğin hudut ve şümulü ve bilhassa anlaşılması 
ve tatbikatı konusunda birtakım çelişik fikir
ler, birtalam şikâyetler ve iktidara mütevec
cih bugünküne nazaran. bugün dinlediğim t:n-
kidlere nazaran çok daha sert tenkidler cere
yan etmiştir. 

Bugün muhterem senatörlerin tenkidlerini 
bu ölçülerin dışında daha objektif, daha rea
list ve lâiklik 'konusundaki münakaşaların 
muayyen bir noktada artık durulabileoeği, mu
ayyen bir noktada müşterek bk- anlayış etra
fında toplanabileceği ve tatbikatta cereyan et
mesi muhtemel aksaklıkların bu gerçekçi, rea
list t-enMdlerle tedavi imkânlarının mevcu dola-
bileceği işaretini almış olmakla da Hükümet 
olarak son derece müteşekkiriz. Bu tenkidİ3-
rhıden dolayı, bu tavsiyelerinden dolayı Ylic3 
Senatonun sayın üyelerine tekrar teşekkürleri
mi. sunuyorum. 

Ve geçen yıllarda yapmış olduğumuz tah
lilleri bu yıl müzakerenin bu tarzı, bu seyri 
içerisinde yapmayı da zait addediyorum. Sual
lere cevap arz ederken ve sayın konuşmacıla
rın konuşmalarını eleştirirken lüzum hârJ. ol
duğu ölçüde bu noktalara dönmek imkânına 
mâlik olduğumu ifadeyle arkadaşlarımın .izhar 

buyurdukları terikid ve temennileri sırasiyle 
cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

Sayın Bilgen 533 sayılı Teşkilât Kanununun 
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğinden 
bahis buyurdular ve 1965 yılında meriyete gir
miş bulunan bu kanunun ihtiyaçlara cevap ve
rir hale getirilmesi için tekrar G. H. P. iktida
rının gelmesini din adamlarının beklemesi la
zımdır, diye bir temenni de izhar ettiler. 

Muhterem senatörler, 633 sayılı Kanun 
ö. H. P. iktidarı zamanında çıkarılmış bir ka
nundur. Üç senelik tatbikat içerisinde bu ka
nun birtakım aksaklıklarla, birtakım noksan
lıklarla malûl bulunduğu intibaını bize de ver
mektedir. Eğer üç sene evvelinden bu aksaklık
ların ve noksanlıkların görülmesi imkânı hâsıl 
olmuş olsaydı şüphesiz bu kanunu yapan Yüce 
Meclisler bu noksanlarını gidermiş olarak ve 
bugün bir şikâyet konıibu olmıyaeak şejkilde 
huzurunuza getirmiş olabilirlerdi. Binaenaleyh, 
zaman içerisinde ve bazen kısa tatbikat içeri
sinde aksaklığı ve noksanlığı meydana çıkan 
YIT kanunun mutlaka yeni bir iktidar bekle-
"•><̂ i-n̂  lüzum yoktur, ihtiyacı yoktur. Filha
kika 6 ay evvelinden itibaren bu kanun üzerin
deki aksıyan noktaları yeni ihtiyaçlara göre 
getirilmesi lâzım gelen yeni hükümleri bir ince
leme konusu yapılmış, Dm İsleri Yüksek Ku-
•^Vhnnuz bu kanım üzerindeki çalışmalarını ta-
mamlıyarak Bakanlığıma sunmuştur. 1969 dev
resi içerisinde bakanlık olarak bu kanun üze
rindeki çalışmalarımızı ikmal edeceğimizi ümi-
dediyoruz. 

Hemen bütün hatip arkadaşlarımız bilhassa 
633 sajrclı Kanunun din görevlilerine ait bulu
nan malî hükümlerinin noksanlığından şikâ
yette bulundular. 6*33 sayılı Kanunda yapaca
ğımın ufak bir değişiklikle ve Maliyeye yeni 
külfetler tahmil etmeden bu şikâyetleri önle
mek imkânına mâlikiz. Bütün mesele din adam
larında aranılan nitelik meselesidir. Bu nitelik
lerden fedakârlık etmek suretiyle bu tashiha-
tın yapılması lüzumunu sayın senatörlerden 
hiçbirisi ifade buyurmadılar. 

Gerek grupları adına yapılan tenkidlerde 
T~rek değerli senatörlerin şahsi tenkidlorinde 
vetismiş din adamı meselesi üzerinde İsrarla 
duruldu. Bir taraftan yetişmiş din adamı üze
rinde ısrarla durulurken diğer taraftan bu-
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nun lâziıni gayrimüfarifci olan nitelik mesele
sinden de fedakârlığa imlkân yoktur. 

Şu halde 633 sayıli Kanunun niteliğe taallûk 
eden kısımlarında bir fedakârlık yapmak sure
tiyle din görevlilerinin maddi durumlarının ıslâ
hına gitmek ileride yetişmiş din adamı konusun
da bizi birtakım müşkülâta götüreceği kanaati 
henüz kesinlikle silinmiş değildir. Ama düşü
nülmesi lâzımdır ki gerçekten 300 liralık, 270 li
ralık bir gelir ile de din adamlarını mevcut, va
sati bir. standart içerisinde geçindirmek imkânı 
da yoktur. Bu itibarla bunun tedbiri alınmalı
dır. İşte biz de bu tedbirlerin peşindeyiz ve bi
raz evvel arz ettiğim gibi bu çalışmalar Din İş
leri Yüksek Kurulumuz tarafından ikmâl olun
muş ve Bakanlığıma sunulmuştur. Bir Hükümet 
görüşü tesbiti şu anda mümkün olmadığı cihetle 
esasları hakkında aydınlatıcı bilgi vermekten 
mazurum. 

Türkiye'de din adamlarından yapılan şikâyet, 
din adamlarının kendi kabahatleri olarak bi
zim görüşümüze göre tezahür etmiyor. Yetiştir
mediğimiz takdirde eleman bulmakta sıkıntı çe
keceksiniz. Yetiştirmediğimiz takdirde şikâyet
çi olacaksınız. Geçen bütçelerde de arz ettiğim 
gibi tedrisat Kanunu üniversitelerin ilahiyat 
fakültelerinde, üniversitelerde, Darülfünunda 
bir ilahiyat fakültesinin açılmasını âmir idi. Aja
nca imam - hatip okullarının imam - hatip ye
tiştirmek üzere yeniden düzenlenmesini açılma
sını âmir idi. Nitekim 1924 -1929 yılları arasın
da bu fakülte Darülfünunda ilahiyat Fakültesi 
olarak faaliyet göstermiş, 29 adede baliğ olan 
imam - hatip okulları da keza faaliyetlerine de
vam etmişlerdir. Ondan sonra gerek İlahiyat fa
kültesi ve gerek bu okullar da kapanmak sure
tiyle din eğitimi gayrinizami bir yola itilmişti. 
Bu gayrinizami yolun, bu kontrolsuz yolun, ger
çek din adamları gerçek profesörlerin yetiştir
mediği, bu insanlardan da uzun boylu şikâyete 
de hakkimiz olmamak lâzımgelir. Bütün me
sele bunların artık hataları anlaşılmıştır, tes-
bit edilmiştir, mazide kalmıştır. Bütün mesele 
bundan sonra bu hatalara düşmeden bizden son
raki nesilleri bu kürsülerde din adamlarından 
şikâyet eder veya Diyanet işleri bütçesi müza
kere edilirken lâiklik konusu üzerinde uzun boy
lu müzakere eder halde tutmamaktır. Mesele 
bunların tedbirlerini almaktır. Bu tedbirler din 
adamı yetiştirecek müesseseleri ciddiyetle ele 

almak, memleketin ihtiyacı olacak ölçüde geniş 
tutmak, ancak o ölçüde geniş tutmak ve bunla
rın yetişmesini temin etmektir. Bugün 4 Yük
sek islâm Enstitüsü bir ilahiyat Fakültesi ve 
69 a baliğ olmuş bulunan imam - hatip okulla-
riyle bu hizmeti yürütmeye devam ediyoruz. 
Tabiî kültür hizmetleri uzun vâdede verim veren 
hizmetler olarak, kısa vâdede bunlarda bir ve
rim beklemenin, kısa vâdede bütün bu meseleleri 
çözmemizin imkânsızlığını da muhterem sena
törlerin takdir buyuracağına itimadımız vardır. 

Sayın Bilgen vaaz ve hutbelerin Başkanlıkça 
düzenlenmesi konusunu tavsiye buyuruyorlar. 
Vaaz ve hutbeler konusunda bu tavsiye gerçek
ten yerindedir. Nitekim bizde Din işleri Yük
sek Kurulumuz tarafından bu vaaz ve hutbe 
örneklerini zaman zaman döner sermayemiz va-
sıtasiyle neşretmekte tamim etmekte, müftülük
lere göndermekte ve bu örneklerden istifade et
mek suretiyle vaazda bulunmaları vaizlerimize 
telkin de olunmaktadır. Yalnız kabul etmek lâ-
zımgeliyor ki. herkesin diksiyonu, kıraati takrir 
edilmiş vaazın okunmasında müesseriyeti aynı 
ölçüde temin edemez. Ve çoğu ahvalde de bu 
kıraat gereği şekilde yapılamıyacağı şekilde mü-
essiriyet unsurunu ortadan kaldırıyor. Bia sa
dece vaazların esaslarının, hutbelerin esaslarını 
vaizle, hutbeyi okuyacak görevlilere göndermek 
onları okutmak ve telkin etmek suretiyle düzen
lemeye çalışıyoruz. Bu noktada daha müessir 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Ve bi*. bu çalışma
ların içerisindeyiz. 

Din İçleri Yüksek Kurulunun görevleri içe
risinde zararlı dinî neşriyatı taki1: etmek, kont
rol etmek ve zararlı bulunanları hakkında da 
fikrini söylemek hususu vardır. 633 sayılı Ka
nunun tatbikatından sonra geç işliyen, bu kanun 
içerisinde geç işliyen bir mekanizma Din işleri 
Yüksek Kuruludur. Çünkü seçimi iki kere Da
nıştay tarafından iptal olunmuştur. Bir 3 ncü-
sü henüz neticelenmemekls beraber Danıştay-
dadır, teşekkülü geç olmuştur. Bu Kurulumuza 
çok fazla görev verilmiştir, bilhassa teşkilâtın 
işlemesi bakımından öncelikle çıkarılması gere
ken tüzüklerin ve yönetmeliklerin hazırlanması 
yine bu kurul tarafından yapılmış olmak do-
layısiyle kurul arkadaşlarımızın temenni ettik
leri bu noktalarda geniş bir çalışma içerisine 
girememiştir. Ama Teşkilât Kanununda sayılan 
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görevler arasında bulunduğu cihetle şüphesiz 
ki ileriki yıllarda bunu daha iyi başarmaya gay
ret sarf edecektir. Şüphesiz yalslerimizin hepi-
sinin aynı bilgi seviyesi içinde bulunduğunu 
iddia edemeyiz. 633 sayılı Teşkilât Kanunumuz 
çıkarken müktesep hakları mahfuz tutmuştur. 
Vaiz olarak o zamana kadar hizmet görenlerin 
bu müktesep hakları mahfuz bulunduğundan 
dolayıdır ki bu arkadaşlarımız bugün vaiz gö
revlerine devam etmektedirler. Bu kanun çık
tıktan sonra bu kanunun tesbit etmiş olduğu 
niteliklerin dışında hiç kimse müftü, vaiz ola
rak atanmamıştır. 

Bunun üzerinde gayet titiz, gayet hassas du
ruyoruz ve bu tatbikatı böylece devam ettire
ceğiz. ümidediyoruz ki Yüksek islâm Enstitüsü 
ve İlahiyat Fakültesi mezunu arkadaşlarımız 
teşkilâtımıza daha geniş ölçüde teveccüh ettikçe 
zaman içerisinde bunları halledeceğiz, ve bizim 
ümidimiz odur ki 10 sene sonra bugün sıkıntı
sını duyduğumuz pek çok meseleleri halletmiş 
olarak artık Türkiye'de gericilik - ilericilik 
irticaın geldisli gittisi konusu da bu suretle 
kapanmış olacaktır. Yalnız şüphesiz 633 sayılı 
-Kanunun müktesep hak tanıdığı müftülerimiz 
ve vaizlerimiz bu müktesep hakkın kalkanına 
sığınmak suretiyle de sorumsuz hareket etmek 
yetkisini haiz değillerdir. Bunlar üzerinde teş
kilâtımızın, merkez teşkilâtımızın ve teftiş 
teşkilâtlımızın gayet titiz murakabesi vardır. 
Ayrıca devamlı kurslarımız vardır. 1968 senesi 
içerisinde maaşlı imam hatip olarak 857, ma
aşlı müezzin kayyımı olarak 669, ücretli imam 
hatip Vekili olarak 611, fahrî cami görevlisi 
olarak 444, Kuran öğreticisi olarak 54 ve her 
yıl Diyanet İşleri Başkanlığında açmış olduğu
muz geniş çapta ilmî niteliği bulunan kurslar
da da 100 - 120 kişiden aşağı olmamak üzere 
müftülerimiz ve vaizlerimiz her sene kursa ta
bi tutulmaktadır. 1968 senesindeki miktar 128 
kişi olarak tesbit edilmiş ve kurs görmüşler
dir. Yani bir taraftan da bu arkadaşlarımı
zın yetiştirilmesine âzami derecede gayret ve 
itina gösteriyoruz. Vaizlerimizin şüphesiz sos
yal ve iktisadi meseleleri incelemeleri şayanı 
arzudur. Yalnız bu sosyal ve iktisadi meselele
rin gayet ince bir hassasiyetle işlenmesi tabi
idir. Bu itibarla C. H. P. Sayın sözcüsünün bu 
noktadaki temennisi korkarım ki, böyle ince
lemelere girildiği takdirde, daha büyük şikâ

yetleri davat edecektir. Çünkü, bir taraftan 
meslekî konularında yetişmiş olacak, diğer ta
raftan memleketin sosyal ve ekonomik konu
larım da tetkik etmek imkânını bularak, onlar 
hakkında da söz söylemek, onlar hakkında da 
va'zetmek mevkiinde olacaktır. Bu oldukça 
müşkül bir meseledir. 

Çoğu kere bu noktaya matuf olarak yapıl
mış olan vaizlerden arkadaşlarımız, bilhassa 
muhalefet grupu arkadaşlarımız bize şikâyet
ler getirmektedirler. Biz bu şikâyetler üzerin
de titizlikle duruyoruz. Yani, mevzu dışına çı
kıldığı takdirde, mevzu dışına çıkanın hüvi
yeti o mevzuu işlemekte göstereceği maharet 
ya memnuniyet uyandırır, ya âdenıi memnuni
yet uyandırır. Bütün vaizlerimiz muayyen bir 
(seviyeli ihraz etmiş olsalar, şüphesiz ki, bu 
temenninin yerine getirilmesi daha mümkün 
olabilir. Meseleye ehliyet noktasından girmek 
lâzımdır. Biraz daha zamana ihtiyacımız bu
lunduğu kanaatini taşıyorum. 

Menşe farklarının giderilmesi konuisu, bir 
kanun konusudur. Menşe farklarını meydana 
getiren bizzat 633 sayılı Kanundur. Çünfcü, 
müktesep hak tanımıştır. Bugün aynı menşe
den gelen vekil imam - hatip oluyor, ama 633 
sayılı Kanun çıktığı zaman vazife görmüş bu
lunan arkadaşlarımız asıl imam hatiptirler. Bu 
seneki alacağımız kadrolarla bu vekâlet kad
roları da 10 000 civarına yaklaşmış bulunuyor. 
Bu mesele gerçekten bir problemdir. Bir çıkış 
noktası bulacağımızı ümidediyoruz. Arz etti
ğim gibi, bir Hükümet görüşü halinde henüz 
mesele tebellür etmemiş olduğu cihetle Sayın 
Senatoya Hükümeti bağlayıcı bir beyanda bu
lunamıyorum. Ama üzerindeki çalışmamız de
vam etmektedir. 

Yapılan tâyinler, tüzüğe göre yapılmalıdır 
buyuruyor. Bir yönetmelik mevcuttur ve tâ
yinler bu cami görevlileri yönetmeliğine göre 
yapılmaktadır. Müftülüklerde imtihan heyetle
ri mevcuttur. Bu imtihan heyetleri kendilerin
de yeterli belgeler bulunan ilkokul mezunu, 
Kuran kursu belgesi bulunan arkadaşlarımızı 
imtihan etmek suretiyle yeterli bilgileri varsa, 
bu görevlere tâyin edilmektedirler. Yoksa, ba
his buyurdukları gibi bu farklı kadrolar parti
zan ölçüler içerisinde dağılma gibi bir yola gi
dilmemiştir. Biz iktidar olarak dinin politika-
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ya alet edilmesi suretiyle rey temin edileceği 
konusuna iştirak ve iltifat etmiyoruz. Bu Tür
kiye'nin gerçeklerini bilmemek olur, Türk Mil
letine âdeta tavizde müsamahakâr, kandırılma
ya müsait, bir kültle gözü ile görmek mânası
na gelir M, bu bizim iktidar olarak temel fel
sefemizin tamamen dışındadır ve milletimizin 
hiçbir suretle kandırılmıyacak bir bütün arz 
ettiği fikrine sahibiz. 

Vakıflar idaremizin bütçesi görüşüldüğü 
zaman arz etmek imkânına malik bulunaca
ğım. iktidarın Paris Camiine yardım etmemiş 
olmasını kınamaya getiren görüş, bir parti 
grupu sözcüsünün ağırlığını taşımamaktadır. 
Bunu üzülerek ifade etmek mecburiyetinde
yim. Biz iktidar olarak gerekli ehemmiyeti 
meselelerimiz üzerine veriyoruz. Vakıflar büt
çesinde ifade etmek imkânını bulacağım. Mem
leketimizin asırlardır mal edilmiş olan tarihî 
eserlerine ayırmış olduğumuz para, restoras
yonlarında gösterdiğimiz başarı ve mazide 
tahribatının yaralarını tamirde gösterdiğimiz 
istical bu müesseseye vermiş olduğumuz değe
rin birer ifadesi olarak görülmektedir. Arz et
tiğim gibi, bu ifadenin altında aslında bir ağır 
itham vardır. Ama, ifade ettiğim gibi ben bu 
ithamı bir parti grup sözcüsünün grupu namı
na yapmış olduğu görüşmenin içerisinde bu
lunmasını arzu etmediğim için aynı ölçü içe
risinde karşılamak istemiyorum. Bunda mazu
rum. 

Şunu eklemek istiyorum M, 1965 yılında 
83 milyon lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesi 3 senelik tatbikat sonunda bu sene 194 
milyon lira olarak huzurunuza gelmiştir. Bu, 
bizim meselelere ne derece önem verdiğimizin 
riyazi bir ifadesidir. İtiraz edilmez bir ifadesi
dir. 

Meclisinize yaptırılması düşünülen mescidin 
takriri Sayın Ali Şakir Ağanoğlu tarafından 
verilmiştir. Müspet bir tekliftir. Ve Bütçe Ko
misyonunda bütün grupların iltifatına nail 
olarak kabul olunmuştur. 

Din konusunda Sayın Adalet Partisi grup 
sözcüsü arkadaşım, toplumun genel izahlarının 
'dışında dinin temel felsefesine dayanan izah
larının dışında, toplumun aydınlatılması konu
sunda temennide bulundular. Diyanet işleri 
Başkanlığı döner sermayesi vasıtasiyle yapmış 

olduğumuz neşriyat ilmî seviye itibariyle kifa
yetlidir. Ve iddia edebiliriz ki, administras-
yon içerisinde bu tip neşriyatta bulunan pek 
çok dairelerle atbaşı gidebilecek bir seviyede
dir. Yalnız, bu neşriyat, daha ziyade entellek-
tüel seviyeye hitabeden - geniş ölçüde - bizim 
kendi Diyanet İşleri Teşkilâtımızın gelişmesi
ne yardım edici nitelikte, vasıfta eserler olup, 
halka lüzumu kadar dinî bilgiyi verebilecek, 
o ölçüde, o siğada, bu üslûp ile yazılmış pek 
çok eserimiz mevcut değildir, mevcuttur. Fa
kat miktarı bizi de tatmin etmemektedir. Bu
nun için, önümüzdeki sene yeni bir tatbikata 
girişmeyi ve bu eserlere piyasada aranır ve sa
tılır eserler haline getirmeyi düşünüyoruz. Gi-
ma mağazalarında eğer bütçe imkânlarımız mü-
saidolursa, şehrin muayyen yerlerinde bu eser
lerin satımını temin etmek suretiyle, hakikaten 
muhterem arkadaşlarımızın ifade ettikleri ve 
bizim de zararlı olarak mütalâa ettiğimiz bir 
kısım neşriyata karşı bunların faydalı hiz^ 
metler ifade edebileceğinde kanaatimiz var
dır. Geçen seneki bütçe müzakereleri sırasın
da, Yüce Senatonuzun da huzurunda ifade et
tiğim gibi, bir gazete çıkarmak suretiyle, bu
nu köylere kadar intikal ettirmek ve halka 
bir taraftan dinin esasmdaki selabetle bilgile
ri vermek, hurafalardan arınmış olarak ger
çek bilgileri, gerçek öğütleri ulaştırmak, di
ğer taraftan bu vasıta ile, yine islâmın daima 
bir müterakkiyi, yükselmeyi fennî teşvik eden 
görüşlerin ışığı altında ve onlarla mebzucen 
bugünkü gelişmeyi, bugünkü dünyadaki sos
yal oluşumu, teknik gelişmeyi, müterakkiyi on
lara öğretici, tarımında fezasında biyolojisin
de, astronomisinde, tıbbmda verme gayesini 
güdüyoruz. Bugüne kadar, üç nüsha çıkarmış 
bulunduğumuz bu eser, Diyanet Gazetesi dili 
itibariyle biraz ağırdır. Bunları tasfiye edece
ğiz. Malî formalite güçlükler dolayısiyle neş
riyatımızın temposunda bir tutukluk mevcut
tur. Ümidediyoruz ki, 1969 Martından itiba
ren buna sürat vereceğiz. Gazete 15 günde bir 
çıkmaktadır. Ve bu suretle toplumu din konu
sunda aydınlatmak görevi esasen 633 sayılı 
Kanunla kendisine verilmiş bulunan Diyanet 
işleri Başkanlığı, bu noktada yeni bir hamle 
kaydetmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşımın enstitülerin akademi 
haline getirilmesi, miktarlarının artırılması 
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(konusundaki teklifleri bizimle endirekt ola
rak alâkalı olmakla beraber, asıl Millî Eğitim 
Bakanlığı içinde mütalâa edilmesi lâzımgelen 
ve o politikanın din eğitimi branşını ihtiva 
eden bir meseledir. Bu millî eğitim Bakanlığı 
bünyesinde müzakere edilirken şüphesiz, bizim 
bakanlığımız ile de Diyanet isleri Başkanlığı 
ile de irtibatlı olacaktır ve bizlerin görüşü de 
bu noktada alınacaktır. Fikrimizi o zamana bı
rakıyoruz. Şu anda ifade edebileceğim, müte-
bellir bir fikir henüz mevcut değildir. Yüksek 
islâm Enstitüleri her birisi ayrı ayrı kendi gö
revlerine devam etmektedirler. Mesele, bir me
seleyi müstehiredir. 

Sayın Hazerdağlı, din adamı tâbirine de
ğindiler. Sureti umumiyede biz din görevlile
ri tâbirini kullanıyoruz. Çünkü bu görevliler 
bir tek sınıfı ihtiva etmiyor. İmam var, imam 
hatip var, müezzin var, kayyım var, vaiz var, 
müftü var, müftü vekili var. Bütün bunlar, 
din görevlisi olarak söyleniyor. Bunda bir 
mahzur mütalâa etmiyoruz ve bir ruhban sını
fının işareti değildir. Çünkü bizzat bizim dini
miz bir ruhban sınıfını kabul eden bir din de-

' ğildir, alîsine reddeden bir dindir. Bizim dini
mizde ruhban sınıfı yoktur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
din adamı yerine, din görevlisi tâbirini kulla
nalım dedim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Görevli tâbirini kullanı
yoruz efendim. Teşkilât Kanununuz din gö
revlisi tâbirini kullanıyor. Resmî sıfatı budur, 
biz de bunu kullanıyoruz. 

Diyanet işleri teşkilâtımız, üç senelik kanu
na kendisini adapte etmek gayretlerinin içeri
sindedir. Teşkilât kanunumuzun, merkez teş
kilâtı için öngördüğü birtakım kadrolar, bu
gün vekâletle idare ediliyor. Çünkü, o nitelik
te memur bulmakla beraber müktesebatı o kad
roya intibakının yapılmasına manidir. Şunu 
ifade etmek istiyorum ki, henüz ilahiyat fa
külteleri ve yüksek islâm enstitülerinden me
zun olan arkadaşlarımız, kadro itibariyle mu
ayyen bir seviyeyi ihraz etmemişlerdir. Bir ta
raftan ilmî seviyeleri gelişiyor, diğer taraftan 
kadro seviyeleri gelişiyor. Bu itibarla yeni ku
rulan teşkilâtımızdan uzun boylu şikâyet edi
lecek bir taraf yoktur. Şikâyet edilecek taraf

larını biz zaman içinde biz tashih etmeye bü
tün gücümüzle gayret ediyoruz. Bundan evvel
ki yıllardaki bütçelerde Diyanet İşleri Başkan
lığında çok acı, çok sert tenMdler dinledik. 
Şüphesiz bu türlü tenkidlerin bizim çalışmala
rımızda müessisiriyeti olmuştur. Bugün teşki
lâtı evvelâ bir sükûnet içerisine getirmek isti
yoruz. Birbiriyle menfaat mücadeleleri olan 
bir teşkilât manzarasından çıkarmak istiyo
ruz. Yapılan birçok tenkidlerin altında esasın
da bu var. Muhtelif grupların ve şahısları 
adına tenkidde bulunan arkadaşlarımızın ten-
kidlerinin esasında bu vardı. Biz de bundan 
müştekiyiz. Ama, bir anda bunların çarelerini 
bulmak imkânına da malik değiliz. Zaman 
içinde bu çareler bulunacaktır. 

Arkadaşımız zekât meselesinde tenkidde 
bulundular. Biz bunu günlük hayatımızda da 
neşriyatta da görüyoruz. Bir yanlış tutum var. 
Bâzı şeyler insan aklına uygun geliyor. Fa
kat dinin emretmiş olduğu kaidelere aykırı 
geliyor. Zekâtın kimlere verileceği, nasıl veri
leceği ilmî bir konudur. Sayın arkadaşım da 
bu meselenin yani, sözlerinin başında mesele
nin esasına girerek bu bir ihtisas meselesidir 
diye tenkidi erde bulundular, temennilerde bu
lundular. Ben şahsan bu görüşlere tabiî iştirak 
ederim. Ama buna rağmen kendisi de zekât 
meselesinde şöylece yapılmalıdır şeklinde bir 
ifadede bulundular ki, bu da bir ihtisas mese
lesidir. Olmuyor. Bâzı hâdiseler postulattır. 
Hıristiyanlar, Hazreti Meryem'in bakire ola
rak isa'yı doğurduğuna kaanidirler. Tıp ilmi 
bunu reddeder. Bunu kabul etmez. Ama pos
tulattır. Hazreti isa'nın göğe çıktığına inanır. 
Bugün ancak çok büyük teknik imkânlar bu
nu mümkün hale getirmiştir. Ama, 1968 sene 
evvel buna inanıyor ve göğe çıktı diyor, bu 
postulattır. Bunu akıl mihengine vuranuyacak-
sınız, bunu münakaşa edemiyeceksiniz. Müna
kaşa etmek caiz değil. Bugünkü şartlar, beş 
vakit namaz yerine üç vakit kılalım, iki vaMt 
kılalım, çünkü hakikaten iktisadi hayat şöyle, 
günlük hayat böyle yetişemiyoruz. Mümkün 
değildir bu. Yani bunu bu ölçü içinde kabul 
edersek, çözüm yolunu bulabiliriz. 

Elâzığ'da bahis buyurduğunuz konuya ye
ni muttali oldum, öyle tahmin ediyorum M, 
Elâzığ'a Konya müftüsü gitmemiş olduğuna 
göre, bunlar bir bant vasıtasiyle verilmiştir. 
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Buna yeni muttali oldum. Bunu tetkik edeoe- j 
ğim. Sonucunu size bildiririm. i 

Sayın Artukmaç'ın kültürlü din adamına 
olan ihtiyaç hakkındaki fikirlerine iştirak ha
lindeyiz. izahlarım arasında onlara arzı ceva- j 
betmiş oluyorum. 

Kadro konusunda da muhterem arkadaşla
rımızın temennileri olmuştur. Nüfusu kalabalık 
köylere verilir, verilsin, nüfusu az olan köy
lere verilsin yani küçük köylere verilsin, uy- i 
gulamada partizanlık vardır. Bu kadrolar 1967 
senesine kadar bakanlık marifetiyle tevzi olun
makta idi. Bakanlığa yapılan müracaatlar sa
yın milletvekilleri ve senatörlerin bakanlığa 
getirmiş olduğu, getirmekte bulundukları mü
racaatlar değerlendirilmek suretiyle bir sıraya 
konulmak suretiyle yapılmakta idi. Bu çok 
büyük şikâyetlere yok açtı. Ve 1965 - 1966 yılı 
tenkidleri okunursa, zabıtlar okunursa bu şi
kâyetin derecesi hakkında bir fikir edinmek 
mümkündür. Bunun üzerine iktidarımız global 
rakamlar halinde bunları vilâyetlerin büyük
lüğüne, küçüklüğüne göre dağıtmaya başla
mıştır. Bu dağıtımın yani vilâyetlere global 
olarak verilen rakamların yüzde yüz âdil oldu
ğunu iddia edemeyiz, yani tam bir kıstas bul
mak imkânından mahrumuz. Ama bir denge 
vardır. Anormal bir vilâyete yüz tane veril
miş de ötekine 10 tane verilmiş, bu yok. Bir 
vilâyete 35 verilmişse öbürüne 30 verilmiş, be- ] 
rikine 40 verilmiş, berikine 25 verilmiş. Böyle 
bir değişme. Ve vilâyetlerin valilerin tevziine 
terk olunmuştur mesele. Bir Bakanlar Kurulu 
kararı da çıkarılmak suretiyle bu tevzi siste
minin ayarlanmasına gayret edilmiştir. Bu 
Bakanlar Kurulu kararına göre 6/5502; 1. Uy
gun görülecek sınır köylerindeki bucak ve köy
lere, 2. Pilot bölge olarak seçilen bucak ve 
köylere bu tatbikat başlamamıştır henüz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Tarihi 
malûm mu efendim? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Malûm, efendim. Halen 
imam - hatip kadrosu verilmemiş bucaklara, 
belediye teşkilâtı bulunan yerlere M, bu ayrı
dır. Nüfusu çok olandan başlanarak diğer köy
lere. 19 . 11 . 1965 tarihi. 

Şimdi bu kararın tatbikatının kemaliyle iş
lediği iddia edilemez, işlemiyor. Şu itibarla | 

j işlemiyor; nüfusu çok olandan başlıyor, vilâ-
i yet öyle görüyor, veriyor. Küçük köy diyor ki; 

ben şahsan imam tutmak kudretinden mahru
mum, e., nüfusu çok olan, biz kalabalığız bi-

j ze veriniz, nüfusu aza veriyorsunuz ve bu bü
yük köy diyor ki; 4 tane cemaati var. Namaz 
kılan kimse yok, var ama 4 kişi, 4 kişiye bir 
imam olmaz, bana verin. Yurdumuzun öyle 
bölgeleri var ki, bâzı yerlerde küçük köy zen-

I gin, bâzı yerlerde büyük köy fakir. Binaen
aleyh kesin bir kıstas bulmak hakikaten müş
kül. Nüfus esası deriz, veririz, bu kesin kıstas
tır. Ama adaletsizlikler doğurabilir. Bütün me
sele idare âmirlerimizin bunu ciddî bir incele
me sonunda tevzi etmelerine kalıyor. Bu iti
barla bu tevziatta birtakım haksızlıklar bulu
nabilir ama geniş ölçüde kasdî ve hele parti
zanca bir dağıtıma mesnet teşkil edecek bir şe
yin olacağına ihtimal vermiyorum. 

Kadroların tamamı illere mi veriliyor, buyu-
I ruldu. Kadroların yüzde 90 ından fazlası, 2 000 

kadronun yüzde 90 mdan fazlası illere verilir. 
Bakanlık elinde 150 - 160 - 170 o civarda bir 
kadro tutar. Bu kadroyu tutmaya kendimizi 
mecbur hissediyoruz. Bu kadrolar 8 aylık ola
rak kullanılıyor. Bu kadroları tevzi ettikten 
sonra imam - hatip okulları mezunlarının yaz 
devresinde mezun olup geç kalanlar, bazan 
güz devresinde mezun olanlar bize müracaat 
ederek kadro veriniz vazife göreceğiz, diyor
lar. Miktarları kabarık olmuyor, olabilir de. 
Şimdi bunlara, gidin vekil imamların yerini 
alın, siz gittiniz mi onların vazifesine son ve
rilir, diyebiliriz. Ama o kadar geniş bir ihti
yaç içindeyiz M, bir vekil imamın yerini işgal 
ettirmektense ona bir kadro vermek her iki
sini de tatmin etmek bakımından daha evlâdır. 
Sonra, yıl içerisinde mülhak vakıflar mazbut 
vakıflara çevriliyor. Bu bâzı seneler 30 - 40, 
bâzı zaman 50, bâzı zaman daha az oluyor. Teş
kilât Kanunumuz mülhak vakıfların mazbut 
vakıflara çevrilmesi halinde kadrolarının Diya
net işleri Başkanlığı Bütçesinden karşılanma
sını âmirdir. Bunlar gayrimuayyen zamanlar
da vâki olduğuna göre nagihâni hâdise olma
makla beraber bizim tarafımızdan zaman iti
bariyle bilinmiyen hâdiselerdir. Bundan ar
takalan kadrolar sayın milletvekillerinin, sayın 
senatörlerin bize vermiş oldukları isimlere, 
bunu nasıl kabul ederseniz ediniz, kimseyi 
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memnun etmek imkânı olmadan tevzi edilmek
tedir. Şunu ifade edeyim, bu adami memnuni
yeti ispat etmek için; geçen yıl sayın Millet
vekili ve senatörlerin bu kadroların yüzde 90 
mdan fazlası vilâyetlere gönderildikten sonra 
Bakanlığıma şahsan intikal ettirdikleri kadro 
talepleri mevcudu 8 bindir, 8 bindir. Hiç kim
se sureti katiyede işten memnun değildir, baş
ta bendeniz. 

Sayın Artukmaç'm okul mezunları olmıyan-
ların bâzıları kadroya alınmıştır, bâzıları alın
mamıştır, buyurdular. Bu 638 sayılı Kanunun 
saklı hükümlerinden dolayıdır. Yoksa başka 
türlü bir tatbikat kanunen imkân dâhilinde 
değildir. Yani 633 sayılı Kanun meriyette 
bulunduğu zaman kadrosu mevcudolup intiba
kı yapılmış olanlar. 

Sayın Yıldırım, va'zeden hatipler için 
kurslar açılıp veya neşriyatla farz ve irşatla
rından birlikten, ahlâktan, faziletten ilimden, 
fenden, ilimden, kardeşlikten bahsetmelerini 
telkin ettiler. Bu gaye tabiîdir, bunlar vaizle
rimizin görevleri içerisindedir. Her vaiz kendi 
iktidarı, bilgisi ölçüsünde bunları yapmakla 
mükelleftir. Yalnız sözlerim arasında ifade et
tiğim gibi bu bir niteflik meselesidir. Biz vaiz 
konularını kendilerini yetiştirecek ilmî eserleri 
devamlı olarak göndermekteyiz. Hafızam ya
nıltmıyorsa, 492 müftülüğümüzde kütüphanemiz 
mevcuttur. 27 müftülüğümüzde ufak kitaplığı
mız mevcuttur. Gayemiz bütün müftülüklerde 
birer kütüphane tesisine erişmekir, bunun için 
çaba sarf ediyoruz. Yalnız şurasını ifade ede
yim ki, müftülük binalarımız bu işlere kâfi gel
memektedir. Dernekler vasıtasiyle yapılan yeni 
binalara cüz'i de olsa yardım ederek bunları 
teşvik ediyoruz. Bu yeni binaların hemen hep
sinde konferans salonları, ve kültür faaliyetle
ri yapılabilecek salonları mevcuttur, kütüpha
neleri mevcuttur. Zaman içerisinde bunlar ki
taplarla donatıllacak ve okumak şevki bu şart
lar altında daha ileri bir seviyeye gelmiş" ola
caktır. 

Çok uzun seneler bizim teşkilâtımız Devlet 
dairesinin dışında admiristasyonun dışında mü
talâa edilmiştir. Hukukan değil, ama şeklen 
böyle mütalâa edilmiştir. Bir vali memlekette 
bir deftardannm bulunduğunu bilmiştir, bir 
özel idare müdürünün bulunduğunu bilmiştir, 
ona sahabedetmiştir ama bir müftünün bulun-
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duğundan habersiz olmuştur. Bir müftülük bi
nasının bulunduğundan, bulunması zaruretinden 
haberdar olmamıştır, onun bir mefruşat ihtiya
cı bulunduğundan haberdar olmamıştır. Üzüle
rek ifade etmek isterim ki, bir üvey evlât mu
amelesi görmüştür. Bugün bu müessesenin Dev
let çarkı içerisinde çok önemli görevler ifa et
tiğini, çok şerefli görevler ifa ettiğini artık id
rak etmiş durumundayız. Milletimiz de bunu 
böyle görmüş olmaktan ve görmek istemekten 
memnundur. Bu gayretlerimizi Devletin imkân
larının gelişme ölçüleri içerisinde devam ettire
ceğiz. Bizim teşkilât olarak bir talihsizliğimiz 
de bizim dışımızda cereyan eden lâikliğe aykı
rı birtakım davranışların, birtakım tutumların 
bize mal edilmiş olmasından dolayı üzüntümüz-
dür. Biz personel olarak bugün geçen sene bu 
rakamı ben yanlış vermişim, onun bu suretle 
tashih etmiş olacağım. 

25 711 personelle çalışıyoruz. 25 711 perso
nelin diğer Devlet dairesinde çalışan personel 
gibi birtakım hataları olacaktır, kanun dışı ha
reketleri olacaktır, hattâ bunlar takibedilmiye-
cektir. Bütün mesele bunların takibedilip edil
memesi meselesidir. Biz bunları gayet dikkatle, 
gayet hassasiyetle takibediyoruz. Ama, muhte
mel suçlara karşı da ahkâm getirmek imkânına 
mâlik değiliz. Bu suç işlenecek, şu idari seviye
de bir takibi icabettiriyorsa biz bunun yapıyo
ruz. Cezai takibi de alâkalı makamlara aittir, 
onlar yapacaktır. Bizim dışımızda cereyan eden 
birçok hâdiseler bize mal ediliyor, bizim teşki
lâtımızın mensupları tarafından işlenmiş olan 
normal bir suç gayret büyütülmek, gayet geniş
letilmek suretiyle hicabederek, ifade etmek mec
buriyetindeyim ki, teşkilâtı terzil etmek gaye
sinde de çoğu kere basınımız tarafından kulla
nılıyor. Bu revayı hak değildir, bunu reddede
rim. 25 711 memurun bulunduğu bir büyük ve 
bir şerefli teşkilâtın ve birkaç hâdise ile leke
lenmeye tevessül edilmesi çok yanlış bir hare
kettir, çok insafsız, bir harekettir. Bunun 
biz daima karşısında olmaya devam ede
ceğiz, bu teşkilâtı bu faziletli yönü ile 
müdafaaya devam edeceğiz bunun karar
lılığı içerisindeyiz. Bizim de tasvibetmediğimiz, 
ama bizim dışımızda cereyan eden pek çok hâ
diseler vardır. Türkiye'de hür bir basın vardır. 
Bu meseleler geçen yıllarda dile getirildiği za
man bir irtica meselesi basın yolu ile ele alındı, 
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şöyle söylendi, şöyle yazıldı, doğrudur. Bundan 
sadece bu şikâyetleri yapanlar değil biz de şi
kâyetçiyiz. Bizim de şikâyetçi olduğumuz şeyler 
vardır. Ama bunu hür ve demokratik nizam içe
risinde nasıl halletmek mümkün ise o yola ve 
o suretle ve o şekilde halletmek durumundayız, 
mecburiyetindeyiz, başka yolumuz yoktur. Aksi 
takdirde bir hukuk Devleti, kanun Devleti an
layışına muhalif hareket etmiş oluruz. 

Saym Başkan, muhterem senatörler, sözle
rime ishar buyurulan tenMd ve temennilere 
tekrar teşekkür ederek, bu tenkid ve temenni
lerden 1969 bütçe yıllının tatbikatında ve bu 
tenkid ve temennilerin uzun vadeli olanlarının 
da o vâdeler içerisinde geniş şekilde istifade 
ederek kullanacağımızı arz eder, Yüce Senato
yu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir tav
zih yapmak istiyorum, 

BAŞKAN — Daha önce sayın Özden sual 
sormak istediler, sıra onundur. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen
dim ben yalnız tavzih yapacağım, yanlış anla
şıldı. 

BAŞKAN — O da sualdir. Bir dakika, sa
yın özden sorunuz sualinizi. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Balkanın açıklamalarından çok isti
fade ettik. Teşekkürlerimi arz etmek isterim. 
Yalnız bir suali sormak istiyorum. Geçen yılki 
davranışları dolayMyle Diyanet isleri Başkan-
vekili hakkında Millî Emniyetin hazırlığı dosya 
Başbakanlıkta, M i l Güvenlik Kurulunda ve bil
hassa Cumhurbaşkanlığında mevcut mudur, ve 
Bakanlığın bundan haberleri var mıdır ve ne 
muamele yapılmıştır? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Baş tarafını bir defa daha 
rica edebilir miyim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Diyanet işle
ri Başkanveki! hakkında Millî Emniyetçe hazır
lanmış dosya Başbakanlıkta, Millî Güvenlik 
Kurulunda ve Cumhurbaşkanlığın da mevcut 
mudur? Bakanın bundan haberi ver mıdır, bu 
dosya hakkında ne muamele yapılmıştır. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın özden mesele şahıs 
hukukuna taallûk ©den bir meseledir. Sonuçları 

itibariyle mesele, tabiî bilemiyorum, tarihi nu
marası yok şu anda. Kesin bilgiler size ifade ede
cek durumda değilim. Ama mesele şahıs hukuku 
zaviyesinden mütelâa ©dilmek icabeder. Ve ne
ticesine, sadece neticesine bizim görüşümüz ba-
kmıından itimat buyurursanız bundan çok geç 
olmakla beraber muttali olmuşuzdur, ve başka 
olmadıkına göre bahis buyurduğunuz noktala
rın hiçbirisi, çünkü bunlar iddialardır, şu iddia 
su iddia.. Ve zaman ile mukayyet olan iddialar
dır. Bunlarım hiçbirisi tahaddüs etmemiştir. Bi-
sim dışımızda nerede mevcuttur, onu bilemem 
°.ma benim bilgim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Savın Hazerdağlı. 
SALÎM HAZERDAĞLI (EJâzı§) — Sayın 

başkan, deminki konu^maımda zekat hakkında 
bir mütalâada bulunmadım. Dedim ki. zekât 
hakkında birtakım mütalâalarda bulunulmuş
tur. Kızılay'a zekat verilir mi, verilmez mi diye 
bir münakaşa olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın beyanatı ile sizin 
söyîedifnrlz arasında bir zıddiyet yok. Dikkat
le dinledim, hayır. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben bir 
mütalâaya girmedim. Diyanet isleri Teşkilâtın
da, dedim ki, Ankara vaizleri oturmuşlar böyle 
bir karar vermişler. Bunun hilafını mı düşünür
ler, doğru. mu düşünürler bunlara meydan ver
memek ifin bir tebliğde bulunmaları lâzımdır. 
"RVlk bıı meseier'n KmİRv'a verilir mi, verilmez 
mii münâkaşamı yatti'ımaısın. Bu nevi tebliğlerde 
bululsunlar dedim. Yoksa ben hiç bir zaman ze
kat Kızılay'a verilir mi, verilmez mi yetkisine 
s^bip delilim. Bendeniz bu kayıtla söylemiştim. 
Benim sözlerim yanlış anlaşıldı. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ CDevamla) — Yanlış anlaşılmış olabilir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Teşkilâ
ta kendi teşkilâtına bunu tebliğ etmesini istedim. 
Bunu yapmasını istedim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Anladım efendim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Tamam sayın Bakan, buyurun. 
Sayın Bilgen, söz mü istiyorsunuz? 
LÛT^Î BİLGEN rlcel) — Evet. 
BAŞKAN — Şimdi vakit çok geç. Acaba 

mümkün değil mi vazgeçseniz. 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır efendim. 
Çok kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Çok kısa efendim. Buyurun. 
LÛTFl BİLGEN (içel) — Sayın Alâaddin 

beyin burada bulunmasını arzu ediyorum. Bir 
haber gönderebilir misiniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Siz 
buyurun. 

O da meslekdaşınız gelir efendim. Sizin ko
nuşmanızı işitince meslekdaşınız gelir efendim, 
buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, be
nim fakülteden de arkadaşım olan Sayın Alâ
addin Bay her halde ki konuşmayı yanlış anla
dı. (öbür dünya yutturmacalar! tâbirini kul
lanan arkadaşıma demek istiyorum ki) dedi ve 
onidan sonra da haklı idi. Bu cümle kullanıl
mış idiyse konuşmacı arkadaşlara sordum. 3 ki
şi vardı benim dışımda. Böyle bir tâbiri kul
lanmamışlar. Ben bu defa kendi notlarımı 
gözden geçirdim bereket ki yazılı okuyordum. 
öyle bir şeye de raslamadım. Şimdi tekrar 
(Mesele yok sesleri) Hayır mesele var, benim 
bakımdan, itikat meselesidir bu. Dediği doğ
ru i?3 ben kâfir oluyorum. (Allah korusun ses
leri) Bunu da hiçbir zaman kabul etmiyorum, 
gayet tabiî. Şimdi şöyle benim cümlem. Din 
adamları sadece Ahret hikâyeleri Cennet, Ce
hennem tasvirleri yerine biraz da dünya ni
metlerinin nasıl kullanılacağı islâmın da esası 
elan sosyal adaletin nasıl gerçekleştireceğini 
çalışmanın meslek sahibi olmanın kadın erkek 
herkese islâmiyetin ilmî farz kıldığının hemen 
ölecek gibi ahirete hazırlanmanın yanında hiç 
ölmiyecek gibi dünya içinde çalışması mecbu
riyetinin bir dinî emir olduğunu da unutma
malıdırlar. Bâzı eski masal kitaplarındaki hat
tâ yazarı çizeri dahi belli olmıyan ne maksat
la yazıldığı dahi biliıımiyen her kara kaplı kita
bın efsane ve menkibelerini sanki Kur'an hük
münde imiş gibi cemaate anlatmayı bırakıp 
sosyal ve iktisadi meselelere eğilmeli. Bilemi
yor." a kendisini yetiştirmeli. Yetiştiremiyorsa bu 
işten tamamiyle vazgeçerek ekmeğini başka ka 
pırla aramalıdır demiştim. Bundan her halde 
itikadına çok hürmet ettiğim ve inandığım ar-
jtT.a r.",8 sımm ela aynı şekilde benim itikadıma ina
nacağım sanıyorum. Burada bu hususta he-
lallaşmamız lâzım. Çünkü müminler itikat 

meselesindeki hesaplaşmaları maihkeme-i küb-
ı aya bırakmamalıdırlar. 

Sayın Bakan, aydınlatıcı malûmat verdiler, 
çok teşekkür ederim kendilerine. Fazla bir 
şey demek istemiyorum. Yalnız benim hem-
şerim de sayılan Sayın ücuzal 'da basit bir it-„ 
hamı, isnadı -kendince öyle saydığı çok ağır 
gördüler. Ben de derim ki, senelerdir dinsizlik it
hamı altında kalan bizlerin de her halde bundan 
çok üzüldüğümüzü kabul etmeleri lâzımgelir. 
Demek ki, itikadın dışında olan en basit maddî 
i?nat bile insanı üzüyorsa kökten itikadı ilgi
lendiren ve insanın Allah indinde Müslüman 
ve kâfir olması kadar bir neticeye götürecek 
olan isnatları da yapmamak lâzımgelir. Bir 
Müslüman bir Müslümanı kötülememelidir. He
le itikat hulusunda ki bir Müslüman veya kâ
fir olduğunu yalnız Allah bilir. Sözüm bun
dan ibarettir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1969 
malî Bütçesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul eienler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

Ç — Diyanet İşleri Başkanlığı 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm , Lira 

12.000 Personel giderleri 188 386 753 
BAŞKAN — Bölüm üzerinde verilmiş bir 

önerge vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 

ve gcîovleri hakkındaki Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince her sene Başkanlık bütçesine ilâ
ve e:TJkn 2 CCÖ bucak ve köy imam - hatip üc
retleri kadrosunun tâyin işleri, dosyalanması, fiş
lenmesi, kütüphanelerin tanzimi, çıkmakta olan 
Diyanet gazetesinin köylere kadar tebliğ işleri ve 
Başkanlığın istatistik bilgilerinin tamamlanması 
için gerek personel adedi ve gerekse mesai saati 
kâfi gelmediğinden 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince muayyen çalışma saatleri ha
ricinde çalışacaklara verilecek fazla çalışma üc
reti için bütçeye konulmuş bulunan 120 000 11-
-:D, tahsisat kâfi gelmiyecektir. Bu sebepten 
ekserisi vekâletle idare edilen ve tasarrufu 
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mümkün görülen 12.213 bucak ve köy imam -
hatip ücretinden 120 000 liranın daha düşüle
rek 12.410 ncu fazla çalışma maddesine aktarı
larak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, 12.000 nci bölü
mün 12213 ncü maddesinden 120 000 liranın 
tenzili ile aynı bölüm içerisindeki 12.413 ncü 
maddeye 120 000 liranın ilâvesini istemektedir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu takrir Muhasebei Umumiye Kanununa mu
haliftir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, değiştirme 
önergesidir, ilâve değildir. Yani gider artırı
cı belirli gelir azaltıcı mahiyette değildir. Bö
lüm içerisindeki maddelerin değiştirilmesidir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Muhasebei 
Umumiye Kanununa aykırıdır. 

BAŞKAN — Müsaade edin. Muhasebei Umu
miye Kanunu ile ilgisi yoktur. Anayasanın 
94, içtüzüğün 83 nci maddelerine uygun bir 
önergedir. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza arz ©diyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. Bölümü biraz önce 
okunan şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 5 353 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 721 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabu ledilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 23 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

30 . 1 . 1969 O : 3 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 76 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler bitmiştir. 

D — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Tapu kadastrodan 
sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçeleri 
mevcuttur. Her bütçe asgari üç saatlik bir gö
rüşme müddetini kapsamaktadır. Bu müddet 
yani üç bütçeyi görüştüğümüz takdirde dünkü 
yapacağımız işleri ancak karşılamış buluna
cağız. Bu sebeple sayın grup sözcülerinden ve 
sayın üyelerden mümkün mertebe kısa konuş
malarını ve sayın bakanlardan da özellikle ko
nuşmalarını biraz kısa olarak yapmalarını rica 
edeceğim. Görünür odur ki, Adalet Bakanlığı 
Bütçesine sıra gelemiyecektir. Bu sebeple muh
temelen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
kadar olan kısmı görüşebileceğiz. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün dışında Adalet 
Bakanlığı, Millî Savunma ve içişleri Bakanlığı 
ilgililerinin bulunmamalarını, takibetmemele-
rini onun dışında olanların beklemelerini rica 
edeceğim. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde Grupları adına Sayın Arslan Bora 
C. H. P. grupu adına, Sayın Çumralı G. P. 
adına, Sayın Gürhan Titrek A. P. grupu adı
na. Şahısları adına ise Sayın Artukmaç ve Sa
yın Rendeci söz almışlardır. Grup sözcülerin
den ve üyelerden, özellikle Sayın Bakanlardan 
bu bütçelerin görüşülmesine imkân sağkyacak 
bir yardım göstermelerini ve bu anlayış içinde 
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görüşmelerinin devamım rica edeceğim. Sayın 
Bora buyurun. İnşallah Sayın Bora ilk örneği 
sis göstereceksiniz. 

C. H. P. G-RÜPU ADINA ASLAN BOEA 
(Tunceli) — Sayın Başkan sayın senatörler. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1989 yılı bütçesi üzerinde C. H. P. Cumhuriyet 
Senatosu Grupıı adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum, 

Sayın Başkan ve sayın senatörler, 
Bugün toplumları işgal eden sosyal, hukukî 

ve ekonomik meselelerinin başlıcalarmdan biri 
de şüphesiz ki, Tapu - Kadastro meselesidir. 

Bu anadâvanın memleketimizde daha esaslı 
prensiplere ve teknik icaplara uygun ve keli
menin tam mânasiyle rasyonel bir şekilde ele 
alınmasiyle ancak memleketin bugünkü sosyal 
ve ekonomik sahadaki gelişmesini sağlıyabile-
ceği kanaatindeyiz. Bu suretle memleket top
raklarını bir an evvel sahipli kılmak bakımın
dan kadastro hizmetlerinin süratle bitirilmesi 
prensibine dayanan esaslı ve istikrarlı bâr zirai 
bünyenin memlekette, vücuda getirilebilmesi 
için de ancak toprak reformunun uygulanma-
siyle mümkün olacağı inancındayız. Bugün ad
liye mekanizmasındaki dâva dosyalarının % 60 
civarında arazi ihtilâfları üzerinde olduğu bir 
hakikattir, Buna sebep de, arazi kadastrosu, 
memleketin bu anadâvasını cözümliyecek nite
likte bir organisa-ıyoa ve görüş ile ele alınma
dığı düşünülebilir kanaatindeyiz. Aynı zaman
da, bugüne kadar tapulaması bitirilmiş olan 
bölgelerdeki isler de tam olarak neticelendiril
miş değildir. Nitekim, bu işler birçok noksan
lıklarla tapu sicillerine devredilmiştir ki, vatan
daş haklı olarak bundan da çok muztarip ol
maktadır. Bunun yanısıra, bugün memleketin 
tapulamasını icabettiren takriben 300 ilâ 400 
milyon dönümlük bir arazi mevcuttur. Ve yıl
lık üretim 5 - 7 milyon dönüm olarak kadast
rosu yapıldığına göre, asgari 80 senede bitiril
mesi kabil olabilecektir, 

Halbuki, muasır devletlerde olduğu gibi, bu 
anadâvanın da rasyonel ve kısa bir zamanda bi
tirilmesi memleket huzuru bakımından şarttır. 
Bu şart da en modern bir metot olan fotogra-
metri metodunun imkânlar içinde ve memleke
tin her tarafında uygulanmasiyle artırılacak 

üretim gücüne paralel idari ve tasarruf yönün
den de reformların alınması suretiyle alınacak 
randıman tapu - kadastro işlerini en kısa bir 
süre içinde halledilebileceği görüşündeyiz. Zira, 
geçen seneki bütçe müzakeresinde fotogrametri 
metotları uygulanarak, tapulamanın 8 - 10 se
nede bitirileceği beyan edilmiş idi. Halbuki, bu
gün Türkiye'de tapulamaya tabi 300 - 400 mil
yon dönümlük arazinin 8 - 10 senede bitiril
mesi de Genel müdürlüğün bugünkü mevcut 
teknik eleman ve idari organizasyonu ile bitiri-
lemiyeceği de bir riyazi hakikat olarak meyda
na çıkmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, bugün
kü üretim imkânlariyle bu dâvayı 8 - 10 sene
de halledebilmek için, en az senede 20 - 30 mil
yon dönüme yakın bir sahanın resimleri alına
rak plân haline sokulması suretiyle tapulama
nın, tasarruf ve idari işlerle ilgili işlemlerinin 
bitirilebileceği görüşündeyiz. 

Muhterem. arkadaşlar, 
Teknik gelişmenin tapulamada sağladığı bu 

sürate paralel olarak hukukî yöndeki çalışma
ların da aynı seviyeye ulaştırılması ve bunu 
sağlıyacak idari bir mevzuat değişikliği de ken
disini şiddetle hissettirmektedir. Bu hususta ge
rekli tedbirlerle, tekliflerin alınmasını memnr.-
niyetle karşılarız. 

Özellikle, tapulama hizmetlerinin çoğaltıl
ması ve plân hedeflerine ulaşması, yukarda 
arz ettiğim teknik ve hukukî reformların ya
kılması yanında bu hizmette görev alan ve özel
likle arazide devamlı olarak bu hizmete emek 
veren personelin bugünkünden ve fakat emsali 
diğer kuruluşlarda olduğu şekilde sosyal im
kânlara kavuşturulmasını de önemli bir fak
tör olarak telâkki etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yurdumuzda kadastro ve ölçü işlerinde sa

lahiyetli, teknik ve meslekî eleman son derece
de az ve mahduttur. Bu elemanların yetiştiril
mesi ve sayılarının memleketimizin vüsati ve 
müstakbel inkişafı nazarı itibara alınarak mu
ayyen bir seviyeye çıkarılması lüzumuna kaaniiz. 

Bugün mevcudolan ve bilhassa tapu kadast
ro hizmetlerine eleman kaynağı teşkil eden ka
dastro okulunun halen mevcut talebe miktarı
nın artırılmasiyle ve aynı zamanda bu mektep
ten mezun olan elemanların da bu hizmette tu
tulmalarını sağlamak suretiyle biraz evvel 
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arz etmiş olduğum noksanlıkların telâfisiyle 
mümkün olabilir görüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar olan izahatımızın 19 senelik 

bir maziye sahibolan arazi kadastrosuna ait idi. 
Halbuki, bir de 30 senenin üstünde olan şehir 
kadastroculuğumuz vardır ki, bu sahadaki ic
raat maalesef 30 sene ile mukayese etmeye im
kân yoktur. Şehir kadastrosu işlerinin tapula
mada beklenen sürate paralel bir şekilde biran 
evvel bir programa bağlanmasını yerinde alın
mış ve isabetli bir karar olarak sayarız. 

Bilhassa, arazi alım ve satım ve gayrimen-
kuller üzerindeki diğer işlemlerle yaklaşık ola
rak senede Devlete 250 milyon lira bir gelir 
sağlıyan mahallî tapu idarelerinin maalesef bu
gün oturulacak bir binadan ve demirbaştan ve 
hattâ bir odacıdan mahrum oldukları hepini
zin malûmlarıdır. Binaenaleyh, en güç şartlar 
altında fedakârane hizmet gören mahallî tapu 
idarelerinin çalışmalarını asgari bir şekilde sağ-
liyacak sosyal imkânlara kavuşturulması ve ta
pulama ile kadastro hizmetlerine verilen önem 
kadar bu teşkilâtın da üzerinde durulmasını gör
mek teşkilât mensuplarını bahtiyar edecektir. 
Zira aynı bir bina içinde Devlete daha çok ge
lir sağlıyan bu dairelerin en as benzeri kuru
luşların imkânlarına kavuşturulması görüşü-
müzce önemli bir mesele olduğu kanısında
yız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketin topyekûn kalkınmasında tapu 

ve kadastro dâvası birinci derecede rol oynı-
yan bir problemdir. Binaenaleyh, Hükümetin 
biran evvel bu dâvayı bütün ciddiyetiyle ele 
alarak toprağa sahibolmak istiyen muazzam va
tandaş kütlesinin ıstıraplarına çare bulmasının 
yerinde bir tedbir olacağına inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken, memleketin en üc
ra köşelerine kadar yayılmış ve oralarda binbir 
meşakkat içinde vazife gören Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün bütün mensuplarını 
Yüce Senato huzurunda C. H, P. Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına saygı ile selâmlarken 
bütçenin memlekete, millete ve Genel Müdür
lüğe hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına. Sayın Bora tam 6 dakikada bi
tirdiler: 

GÜVEN PARTİSİ G&UPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün bütçesini eleştirirken her şeyden ev
vel bu alanda Güven Partisi görüşünü açıkla
makta fayda mülâhaza ederiz. 

Güven Partisi programında toprağın mülki
yet durumunu hukukî yönden açıklığa kavuş
turmak için kadastro ve tapulama işlerine hız 
verilmesini ister. Toprak mülkiyetindeki karı
şıklıkların asayiş bakımından olaylar yaratması 
çeşitli Devlet gelirlerinin azalmasına yol açma
sı ve kalkınmayı yavaşlatmasının ancak bu su
retle önlenmiş olacağına inanır, diye bir kayıt 
vardır. Bu açıdan da Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesini yapıcı bir görüş içerisin
de eliştirmekte fayda umarız, Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımızda kadastro ve tapulama 
işlerinin 20 yıl içerisinde tamamlanması öngö
rülmüş bulunmaktadır. Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlük bünye
sinde çalışan ekipler kendilerine düşen görev
leri fazlasiyle yapmanın büyük gayreti içerisin
de oldukları halde plânlamanın Öngördüğü 
müddet içerisinde hizmetlerin tamamlanması 
için lüzumlu imkânlar verilmediği içindir ki 

i plân hedeflerine ulaşılmamışlar. Kalkınma Plâ
nımızın kadastro çalışmalarında yıllık faaliyet
ler 150 bin parsel olarak tesbit edildiği halde 
tesbit ettiğimiz rakam 60 bin kadar bulunmak
tadır, yangından azdır. 

Yine harita işlerinde yılda 666 bin kilomet
rekare olarak yapılması gereken faaliyetin an
cak 42 bin kilometrekareyi bulması suretiyle 
gerçeklesen plân ancak yüzde 70 nisbetinde he
defe yaklaşmış bulunmaktadır. 

İktidar Hükümet programında zirai refor
mun ve toprağa ilişkin her türlü teşebbüsün 
temel hizmeti ve öteden beri devam edegelen 
ihtilâfların çözüm yolu tapulama ve kadastro 
faaliyetlerinin en kısa zamanda bitirilmesine 

f bağlıdır. Bu itibarla tapulama ve kadastro 
faaliyetleri üzerinde artan bir hassasiyetle 
duracağız, taahhüdünde bulunduğu halde bu 
taahhüdü yerine getiremediği içindir ki, plân 
hedeflerine uygun neticelerin istihsali de tabi-
atiyle mümkün olmamaktadır. Bütün bunlara 
rağmen plânlı dönemde Tapu Kadastro Genel 

I Müdürlüğünün hizmetlerini bir hayli genişlet-
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tiği ve pekçok yerde ihtilâfları önleyici neti
celer istihsal ettiğini de memnuniyetle tesbit 
etmiş bulunuyoruz. Bundan ötürü Tapu ve 
Kadastro Geenl Müdürlüğünü ve tabiatiyle bu 
genel müdürlüğün yönetiminde birinci derece
de sorumlu olan Sayın Devlet Bakanını tebrik 
etmeyi vazife sayıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, teferruata girmiyeceğiz. 
Çünkü bu konuda Karma Bütçe Komisyonuna 
takdim edilen raporda bir hayli malûmat var
dır. iyi niyet ve samimî gayret ile plânlı çalış
manın bir memleketin siyasi hayatında iyi isti
kâmetlere doğru o memleketi götürdüğü va
kıası tesbit edildiğine göre bu noktalardan şaş-
maksızın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
faaliyetlerine devam etmesi halisane temenni
mizdir. Ve bundan da şüphemiz yoktur. Bu iti
barla iyi yolda olan bu hayırlı müessesenin hiz
metlerinin devamını ve hizmetlerinde başarı
lara erişmesini diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürhan Titrek, Adalet 
Partisi Grupu adma. 

A. P. GRUPU ADINA GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1969 malî yılı Bütçesi üzerinde A. P. Grupu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. Sayın Başkanımızın ikazlarına değer 
vererek konuşmamı mümkün olduğu nisbette 
kısa keseceğim. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetle
rini tapu işleri, kadastro ve tuplama işleri ol
mak üzere iki ünite halinde yürütmektedir. 
Bunları tek tek biran için tetkike tabi tutar
sak tapu işleri bugün bütün ilçe ve illerimizde 
kurulan teşkilâtla yürütülmektedir. 1936 yılın
da yürürlüğe giren 2997 sayılı Kanunla kuru
lan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü o günkü 
kadrolariyle halkımızın tapu işlerine cevap ver
meye çalışmaktadır. Seneler itibariyle artan iş 
hacmini tetkik ettiğimiz zaman bugünkü kad
roların hakikaten az olduğu görülecektir. Şöy
le ki, kuruluş senesinde 382 832 işe mukabil 
1968 senesinde 1 201 959 iş aynı kadrodaki me
murlarca yapılmaktadır, yapılmıştır. Artık Tür-
kiyemizde vatandaşlarımız gayrimenkullerine 
tapu ile sahibolmak istemektedirler. Kat Mül
kiyeti Kanununun tatbikiyle de tapu dairele
rinde günlük işler her sene daha da artacak

tır. Ortalama aylıkları 800 lira olan ve Devlete 
senede 300 milyon lira kazndıran bu fedakâr 
memurların maddi yönden de tatmin edilme
leri gerekmektedir. Bunun için de şehir ve kasaba 
tapu sicil muhafızlıklariyle tapu memurlukla
rında her memurluğun iş hacimleri dikkate alı
narak muayyen bir iş miktarından sonra yapı
lan işlerden tahsil edilen emlâk alım vergilerin
den muayyen bir primin bu memurlara veril
mesi halinde daha fazla çalışmaya teşvik edil
miş olacakları gibi maddi yönden de tatmin 
edilmiş olacaklar ve aynı zamanda da vatan
daşlarımızın işleri daha süratli bir tempoda yü
rütülecek, Devlet de daha fazla emlâk alım ver
gisi ve harç tahsil etme imkânına kavuşacak
tır. Bu hususu Sayın Bakanımızca tetkik edil
mesini bilhassa istirham ederiz. 

Kadastro ve tapulama işleri: Kadastro iş
len bugüne kadar 33 il ve 75 ilçenin kadastro
su yapılmıştır. Halen 23 il ve 42 ilçe olmak üze
re 65 bölgede çalışılmaktadır. 1967 programı 
gerçekleşmiştir. 1968 programında 70 bin parsel 
öngörülmüş 9 000 faalasdyle 79 bin parsel ger
çekleştirilmiştir. 1969 programında 80 bin par
sel öngörülmüş olup bunun da gerçekleş tirilöcs-
ğine ve hattâ daha fazlasının yapılacağına inan
cımız bulunmaktadır. 

Tapulama işleri : 
1950 senesinde 5602 sayılı Tapulama Kanu

niyle başlatılmış olan»tapulama faaliyelerinin 
gayesi köylerde tapulu gayrimenkulierinin tapu 
kayıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf edi
len zilyet edilenlerin zilyetlik esaslarına göre 
kayıtlarını tesis etmektir. 1950 - 1955 yılları 
arasında tapulama klâsik metodlarla yapılmak
tayken 6587 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
siyle f otogrametrik metot yurdumuzda da tatbik 
edilmeye başlamıştır. Bugün halen 28 bölgemiz
de klâsik, 80 bölge de fotogramstri olmak üze
re 108 bölgede 445 ekiple tapulama çalışmaları
na devam edilmektedir. 

Sayın C. H. P. sözcüsünün fotogrametri me
todunun ele alınmasını ve bu metotla çalışılma
sını arzu eden sözlerine şu sözlerimi ve bu me
todun Türkiye'mizde çok seneler evvel tatbik 
edilmiş olması bir cevap arz eder. Tapulamaya 
başlandığından bugüne kadar 7555 köyümüzün 
tapulaması tamamlanmış 1967 programı ger
çekleşmiştir. 1968 programında öngörülen 6 bin 
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kilometrekarelik tapulama 1 500 kilometre ka
relik fazlasiyle 755 kilometre kare olarak ger
çekleştirilmiştir. 1969 programında öngörü
len 9 bin kilometrekarelik kısmın da tamamla
nacağına ve hattâ fazlasının yapılacağına inan
cımız tamdır. 1950 senesinde çıkarılan 5602 sa
yılı Kanunla verilen yeni kadrolarla birlikte 
bugün Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünye
si içerisinde 5109 maaşlı, 2 213 (D) cetvelin
den ücret alan ve 222 si mühendis ve Y. Mühen
dis olmak üzere, 423 teknik personel çalışmak
tadır. Yine bu nolktada sayın C. H. P. sözcüsü
nün mühendis çalıştırılması imkânlarına bir ce
vap arz etmek üzere Türkiyemizde bugün 300 e 
yakın mühendis Tapu Kadastro bünyesi içinde 
çalışmaktadır. Dünyanın medeni memleketle
rinden sayılan ve rattâ türlü kanunlariyle bize 
örnek olmuş bulunan İsviçre dikkate alındığın
da burada ancak tapulama işlerinde ancak 18 
mühendis çahştırıldığı görülecektir. Buna göre 
Türkiyemizde bu işe hükümetimizin gerekli il
giyi verdiği ortaya çıkmaktadır. 

Mevcut personelin çalışma güçleri, senelik 
programlar tetkik edildiğimde aşağı yukarı mu
ayyen olduğu görülmektedir. Personeli teşvik 
edici bâzı hükümler getirmek suretiyle fazla 
çalıştırmaya sevk etsek güç nihayet kadastro
da 90 bin parsele tapulamada 10 bin 'kilometre
kareye veya biraz daha fazlaya inhisar eder. 
Böyle olunca da yurdumuzda kadastro ve ta
pulamanın 20 yılda bitirilmesine imkân görü
lemez. Sayın Devlet Bakanının 1968 bütçe ten-
kidlerine verdiği cevapta «belki 20 yılda harita 
alımını tamamlıyabiliriz» demişlerdir. Takdir 
edilir ki tapulama değildir, hizmetin 
anagayesi Medeni Kanunun aradığı nitelikteki 
tapu sicillerini tesistir. Bu sebeple faaliyetin 
esası ve eğırlığı hukukî oir nitelik taşımak
tadır. 

Bugün faaliyetin yavaş yürümesine sebep 
gösterilen vasıta azlığı, ödenek noksanlığı v.s. 
gibi hususlar giderilse bile bu kadroyla 20 se
nede işimizi bitirmemize imkân yoktur. Yeni 
kadroların ihdası ise bütçe mülâhazalariyle im
kânsız bir hal almaktadır. O halde bekliyelim 
mi? Kanaatimize göre hayır. 

Devlet hizmetinde çalışan personelden bir
birine yakın hizmette bulunanların işleri biraz 
az olanların diğerlerine yardım etmeleri ayrı 

bakanlık emrinde bulunsalar bile mümkün ol
duğu kanaatindeyiz. Bugün Köy İşleri Bakan
lığına bağlı bir Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğü vardır. Bu Umum Müdürlüğün emrinde 
her biri 12 şer kişiden müteşekkil 65 aded top
rak tevsi komisyonu bulunmaktadır. Bu ko
misyonların görevleri de Hazineye ait arazile
rin, gayrimenkulleri topraksız çiftçimize tevzi 
etmektedir. Bu 65 komisyon, 1968 senesinde 40 
vilâve timizde faaliyette bulunmuştur. Bir nis-
bste vurursak aşağı yukarı çalıştıkları vilâyet
lere göre 1, 5 - 2 arasında komisyon düşmek
tedir. 

Tapuiama. faaliyetinde bulunan köyleri
mizde Hazine adına araziler de bulunm-ktadır 
ve tapuya tescil edilmektedir. Sayın Bakanın 
Millet Meclisinde 1968 yılı bütçesi üzerinde yap
tığı konuşmadan öğrendiğimize göre 1950 yılın
dan 1964 Ocağına kadar yapılan kadastrolarda 
Hazine adına 3 milyon 86 bin 470 dönüm arazi 
tesbüt ve tescil edilmiş bulunmaktadır. Ocak 
1964 ten Ocak 1965 e kadar, ne kadar Hazine 
adına arazi tesbit edildiğini bilmemekle beraber 
takribi olarak bir milyon dönüm olduğunu ka
bul ettiğimizde bugün Hazinenin elinde beş mil
yon dönüme yakın bıir arazi bulunmaktadır. 
Eğer bu araziler tevzi edilmemiş ise toprak tev
zii komisyonlarından yeteri kadarını bu arazile
ri tevzi etmekle vazifelendirsek de geri ka
lanları tapulama faaliyetlerinde kullansak, eli
mizdeki imkânlarla yeni kadrolar ihdas etmeden 
tarnüama için yeni bir güç kazanmış oluruz. Ha
zine adına tesbit edilen toprakların dağıtılması 
için muayyen bir müddet bu şeMlde hareket et
tiğimizde Devlete fazla masraf yüklemeden hem 
topraksız vatandaşlarımızı toprağa kavuştur
muş, hem de tapulama faaliyetlerimiz artmış ve 
komisyonlar arasında tatbikatta zuhur eden bir
çok ihtilâflar da önlenmiş olur. Bu hususta da 
Sayın Bakanın gerekli koordinasyonu temin için 
çalışmalarda bulunmasını istirham ederiz. 

Muhterem senatörler, fotogrametri metodiy-
le bir dönüm arazinin tapuya tescili 60 liraya, 
foto plân ile 45 - 55 liraya Devlete mal olmak
tadır. Vatandaştan ise 150 - 300 kuruş alın
maktadır. Burada Devletin vatandaşa hizmet 
ilkesinin güzel bir örneği verilmektedir. 766 sa
yılı Tapulama Kanunu Türkiye'mizin bünyesine 
uygun bir kanundur. Yurdumuzda % 60 arazi 
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tapusuz bulunduğundan zilyedlik bükümlerine 
riayet en salim yoldur. Tapulu yerlerin tapu
ları iıse çok eskiden masa başında hudut tâyin 
ötmek suretiyle yapılmış olduğundan araziye 
çok zaman bu tapuları tatbik etmek mümkün 
olmamaktadır. Verasetle de muhtelif zamanlar
da birçok mirasçı arasında taksime uğramış kü
çük parçalar halin© gelmiş gayrimenkullerin 
tapu dairelerinde yeni alıcıları üzerine intikali 
imkânsız bir hal aldığından vatandaşlar eski 
kayıtları olan gayriilmenkulleri haricî senetlerle 
iktisabetmie yoluna gitmektedirler. Bu alıcıla
rın hakları 766 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 
korunmuştur. Bu hüküm memleketimizin bünye
sine tam mânasiyle uymaktadır. 766 sayılı Ka
nunun tatbik edilmediği bölgelerde ise Medeni 
Kanunun hükümleri tatbik edilmektedir. Mede
ni Kanun tapulu gayrimenkullerin haricî alım -
satımı kabul etmediğinden tapulu yerleri hari
cen alanlar suiniyetli tapu maliklerinoe müşkül 
durumlara sokulmakta, men'i müdahale dâvaları 
ile mallan elinden alınmaktadır. 766 sayılı Ka
nunun 33 noü maddesi bu kanunun tatbik edil
diği yerlerde vatandaşlara büyük bir garanti ol
maktadır... Tatbik edilmiyen yerlerde ise vatan
daşın aleyhine durumlar yaratmaktadır. ÎM sı
nır ilce düşünelim, birinde tapulama başlamış, 
diğerinde başlamamış olsun. Yukarda arz etti
ğim üzere, 766 sayılı Kanunun yürürlükte bu
lunduğu yerde mahkeme haricî alım - satımı 
kabul etmekte, diğerinde ise Medeni Kanunun 
hükümleri gereğince kabul etmemektedir. Böy
lece aynı hâdise hakkında iki ayrı hüküm çık
maktadır. Bu husus kanunların umumiliği pren
sibini zedelemektedir. Buna mâni olucu tedbir
lerin ittihazını da temenni ederiz. 

Muhterem senatörler, umum müdürlük ar
şivlerinde 40 milyon civarında Arap harfli ta
pu kaydı mevcuttur. Bu kayıtların Türkçeye 
çevrilmesi için bütçeye konan ödenekeler kulla
nılmaktadır. Ayrıca açılan tekâmül kurslarında 
Arap harfli kayıtları okumak üzere taşra teş
kilâtına dersler verilmesini de takdirle karşıla
maktayız. 

1968 bütçesine nazaran 1969 bütçesinde cari 
harcamalarda 624 660 liralık bir fazlalık görül
mektedir M, bu yeni ilâve edilen hademe kad
rolarına verilecek olan bir miktardır ki, nor
maldir. 

Yatırım harcamalarında ise, 1969 yılı bütçe
sinde 1968 bütçesine göre 20 milyon liralık bir 
fazlalık görülmektedir. 1969 yılında yatırımlar 
için 42 milyon 370 bin 1 lira ayrılmıştır M, bu
günkü şartlar muvacehesinde Hükümetin ka
dastro ve tapulama işlerine verdiği ehemmiyeti 
göstermektedir, teşekkür ederiz. 

Muhterem senatörler, sözlerime nihayet ve
rirken, A.P. Grupu adına Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında çalışan 
personeline 1969 yılı bütçesinde memleketimize 
hayırlı ve uğurlu faaliyetler ve basılar dileği 
ile hürmetlerimi arz ederim. Bu arada 20 yılda 
Türkiye'mizin kadastromuzun biteceğine dair ilk 
Birinci Beş Yıllık Plânda gösterilmiş olan he
deflere ulaşılamıyacağı, geçen sene bütçe konuş
maları sırasında Sayın Bakanın Senatomuzda 
yaptığı bir konuşma ile de izah edilmiş bulun
maktadır. Yalnız 20 sene içerisinde Türkiye'nin 
harita alımının biteceği ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biz yukarda arz etti
ğim konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi, her şey
den evvel tapulama faaliyetlerimizin biran önce 
bitmesi, diğer Devlet sektöründe çalışmakta bu
lunan bu işle ilgili memur arkadaşlarımızın da 
bir koordinasyon halinde bu hizmete iştirak 
ettirici bir faaliyet içerisinde bulundurulmasını 
rica etmekteyiz. Bu suretle de Muhterem Heye
tinize hürmetlerimizi arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün teşkilât kanunu 
yoktur, Umum Müdürlüğün bu kanuna olan ih
tiyacı her sene söylenir, fakat bu kanun ve hiç 
değilse günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir kadro kanunu tasarısı henüz Parlâmentoya 
sevk edilmemiştir. Diğer kurumlar zaman za
man teşkilât kanunlarında yaptıkları değişik
liklerle birçok imkânlara kavuşmuşlardır, yeni 
kuruluşlar ise ihtiyaçlarının çok üzerinde bir 
kadro ile vücut bulmuşlardır. Halbuki Tapu ve 
Kadastro gibi kadîm ve köklü bir müesseseye 
1936 yılımdan bugüne kadar hiçbir imkân veril
memiştir. Oysa ki, Umum Müdürlüğün iş hac
mi 1936 yılından bu yana 20 misli artmıştır. 
Müessesenin Devlete sağladığı gelir de 20 misli 
artmıştır, buna rağmen yetersiz kadro ile bu iş 
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hacmini karşılaması için müesseseyi zorlamaya 
devam edersek ortaya çıkabilecek olumsuz ne
ticeler her halde şikâyete hakkımız olmamak 
lâzımgelir. 

Tapu dairelerinde günlük işler gayrimenkul-
lerin değer kazanmaları ile mütenasibolarak yo
ğun bir şekil almıştır, özellikle Kat Mülkiyeti 
Kanunu hükümlerinin uygulanması büyük şehir
lerimizdeki tapu dairelerini mahmul bir hale 
getirmiştir. Vatandaşlarla en fazla karşı karşıya 
gelen ve hizmet münasebetleri içine giren bu 
dairelerdeki işleri süratle ve emniyetle yürüt
menin tedbirini alan ve bunun lüzumunu takdir 
eden her idare vatandaş topluluğu önünde sevi
len bir idare olur. 

Değ-erli senatörler, tapulama ve kadastro 
işleri bilindiği gibi, Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında 20 senelik bir süre içinde tümü ile 
ikmal edilecek şekilde bir hedefe ve kapasiteye 
bağlanmıştı. Geçmiş yıllar itibariyle görüyor ve 
anlıyoruz ki, geri kalan yıllar içerisinde bu he
defe ulaşılması mümkün olamıyacaktır. Bunun 
seberaleri arasında ve basında bu hedef tesbit 
edilirken öngörülen tedbirlerin seneler itibariyle 
gerçekleştirilmemiş olması gelmektedir. Bu ted
birler cümlesinden olan bütçe imkânları ve lü
zumlu alet ve ara çlar zamanında sağlanamamış
tır. Bundan çıkan netice odur ki, plânda tes
bit edilen hedefler, sağlanan imkânlar ve alm-
ması filhal gerçekleştirilebilecek tedbirlerle 
orantılı olmak lâzımdır. Nitekim, 1967 progra
mında tesbit edilen yıllık kapasite, sağlanan im
kânlara göre gerçekleşmiştir. Bütçe raporundan 
da anlaşıldığına göre 1968 yılı programında ge
rek tapulamada ve gerekse kadastroda öngörü
len kapasitede yüzde 100 ün üzerinde bir netice 
ile gerçekleştirilmiştir. Görülüyor ki, Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kendisine verilen 
imkânlar ölçüsünde başarılı olmakta ve bu hal 
Umum Müdürlüğün imkânları değerlendirmek
teki gayretlerinin delilini teşkil etmektedir. Şu 
halde bu hizmeti memleketin bir anameselesi ve 
bütün sosyal hizmetlere temel teşkil eden bir 
sorun olarak değerlendirmek istiyorsak - ki, 
böyle olması lâzım - bütçenin bütün imkânlarını 
bu istikamette zorlamak ve büyük bir vatandaş 
topluluğunu bu hizmetin yapılamamış olmasın
dan dolayı içinde bulunduğu huzursuzluktan 
kurtarmak lâzımdır. 

Öyle zannediyorum M, tartışmasını yaptığı
mız toprak reformunun esas çözüm yolu da bu
radan geçmektedir. 

Değerli senatörler, tapu dairelerinin vazife 
yaptıkları yerlerin bu hizmete ve özellikle çok 
büyük değer taşıyan tapu sicillerinin muhafazı-
na elverişli olmadığını çeşitli vesilelerle bu kür
süde dile getirmiş ve bunun büyük tehlikelerini 
görmüş bir insan olarak ilgilileri bu konuda 
tedbir almaya tekrar daveti bir vazife sayarım. 

Bu vesile ile İstanbul'daki tarihî Defteri Ha-
kani binasının çok esaslı bir onarıma tabi tutu
larak hem oradaki çok değerli sicillerin emniyet 
altına alınmış olmasını ve hem de çalışmalara 
elverişli bir imkân sağlanmış bulunmasını huzur
larınızda memnuniyetle belirtmek isterim. 

İzmir'de bütün tapu ve kadastro teşkilâtını 
içdne alabilecek bir bina projesi tamamlan
mış ve ihalesi de yapılmıştır. Arşiv ihtiyacını 
karşılamak ve elektronik beyin merkezi olarak 
kullanılmak üzere Umum Müdürlük binasına 
ök blok inşaatının ihalesi de yapılmıştır. Bü
tün bu lüzumlu ve müsbat icraattan dolayı Sa
yın Devlet Bakanımıza ve Genel Müdüre te
şekkürü borç bilirim. 

Aziz arkadaşlarım, maruzatıma son verir
ken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçesinin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Yüce Heyeti
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özmen buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Bal

kanı, muhterem arkadaşlar, Türkiye'de tapu
lamanın yapılmasına mutlaka muvaffak olma
lıyız, başarıya varmalıyız. Zira, tapusuz bir 
tarla, tekerleği bulunmıyan bir arabaya ben
zemektedir. Köylümüzün ellerinde bulunan 
tarlalarının tapuları olmadığı için hiçbir su
retle zirai ve ticari kredilerden lâyıkı veçhile 
istifade edememektedirler. Ve Ziraat Ban
kalarından öküzlerinin kredisini dahi alama
maktadırlar. Bu sebeplerden dolayı bu işin 
öncelikle hallediTnıssi lâzımgelmektedir. Türk 
köylüsü, Hükümetinden karısının evlenme cüz
danı ile, tarlasının tapusunu ısrarla ve acele 
olarak beklemektedir. Eğer bunda Hükümet 
muvaffak olursa kendisine teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Saym Bakan, eğer maruzatı
nız kısa ise yerinizden de ifade edebilirsiniz. 
Yahut teşekkürü burada da yapabilirsiniz. 

DEVLET BAKANİ HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Millstvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, Sayın Başkanımızın 
ikazları üzere sözlerimi kısaca toparlamaya 
çalışacağım. 

Mülkiyet hakkı vatandaşlarımızın üzerin
de gerçekten hassasiyetle durdukları bir konu
dur. Tapu kadastro müessesemizde bu hakkı 
Medeni Kanunun aradığı nitelisi2 tapu sicili
ni tesise matuf -bar anlayış ve gayret içerisinde 
tatbik edip yürütmektedir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar, tapu
lama ve kadastro yönünden 20 yıl hedefini al
mıştır. Geçen yılki beyanatımda da huzurunuz
da arz 'etmiştim. Bu hedef ancak harita alımı 
yönünden gerçekleştirilebilir. Tapulama ve 
kadastro yönünden bu hedefi bugünkü mevcut 
'imkânlar içerisinde ve ileride hattâ temin ede
cek imkânlar içerisinde gerçekleştirmeye im
kân yoktur. Çünkü tornan edeceğimiz imkân
ların maddi kısmını temin edebileceğiz. Fakat 
beşerî kısmını, yani personel kısmını mutlaka 
bir eğitime ihtiyaç olduğu için, kısa vadede te
min edebileceğiz. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde - sektör 
raporu - Dairemizin mü talaşı -alınmadan Plân
lama Teşkilâtı tarafından hazırlanmıştır ve 
realist bir şekilde hazırlanmamıştır. Bu iti
barla Birinci Beş Yıllık Dönemde, harita alımı 
itibariyle 1/3, tapulama faaliyetleri itibariy
le yarıya yalan ölçüde bir gerçekleştirme var
dır. Bu durum, bilhassa İkinci Beş Yıllık Plân
da yıllık programlar itibariyle tamamen deği
şik bir manzara arz ediyor. Yıllık program
ların tatbikatında, 1967 yılı harita alımı ba
kımından % 100 tahakkuk etmiştir. Kadastro 
tafcbika tındaki gerçekleştirme oranı plânı itiba
riyle % 90 dır. Ve tapulama tatbikatı itibariy
le de % 95 dir. 

1968 yılında almış olduğumuz malî ve idari 
tedbirlerle bu plân tatbikatı bir ümit yılı ola
rak beliriyor. Bu yolda program hedeflerini 
tahakkuk ettirmişiz. Kadastroda 80 000 parselle 
bu hedefi 10 bin, tapulamada da 6 bin Km. ka
reye mukabil 7442 km. kare ile 1442 km. karo 
aşmış durumdayız. Yine ilk defa iktida

rımız zamanında bütçemize geçen yıl koy
muş 'olduğumuz 25 milyon liralık yatırım 
ödeneği ile 150 gün olan iş gününü 200 güne 
yaklaştırmak suretdyb, % 40 civarında bir ve
rim artışı temin etmiş durumdayız. 1969 bütçe
sine de 45 milyon liralık bir kısım ayırdık. Bu
nunla, hem personellinizi, daha fazla çalıştır
mak imkânını bulmak suretiyle maddi yönden 
takviye ediyoruz, hem de verimi artırmak su
retiyle tapuauzluğun sıkıntısını Tüıkiye'mizdon 
atacak zamanı bize kazandırmış oluyoruz, 

Bu gelişme ile geçen yıl da ifada etliği gibi 
20 yıl sonunda Türkiye tapulaması realize edil-
miyebilir ama, t-apusuzluğun sıkıntısı ortadan 
kalkar. Zira bugün tapusuz gayrinıenkullerin 
miktarı % 60 civarındadır. Tapir/Uzluğun • ver
miş olduğu iktisadi sıkıntılar büyüktür. Bil
hassa tapu bunun için istenmektedir. 

Gelişen bu hizmetler maliyemize de büyük 
katgılar yapmamaktadır. 1985 yılında 138 mil
yon lira olan emlâk alım vergisi, 19G8 on aylık 
devresinde 231,5 milyon liraya yükselmiştir. 
Tapulama harcı ile bu miktar 300 milyon lira 
civarındadır. 765 sayılı, üzerinde münakaşa 
edilmiş olan, kanunun tatbikatının raüsbet so
nuçlarını da yurt sathında almaktayız. Bu 
cümleden olarak bilhassa vatandaşlarımızın 
mahkemelerde çekmiş oldukları sıkıntılar he
men hemen ortadan kalkmış durumdadır. Or
talama olarak % 43 nisbetinde olan mahkeme
ye intikal eden ihtilâflar, bu kanunun tatbi
katı suretiyle % 7 inmiş ve en çok üzerinde 
titizlikle durulan hazine arazilerinin şahıs mül
kiyetine geçeceği noktasına matuf itiraflar da 
tahakkuk etmemiş, bilâkis bu devre 'içinde, bun
dan evvelki devreye de uygulanan tatbikat, ha
zine arazisinin 763 sayılı Kanunun tatbikine 
nazaran, daha büyük ölçüde ziyama sebebiyet 
verdiği, 766 nın vatandaşı suni yollara, hile yol
larına sevk etmediği sonucunu doğurmuştur. 

Değerli sözcülerin, değerli hatiplerin teşki-
lâtımız hakkında izhar buyurdukları iyi temen
nilere tapu kadastro teşkilâtı namına ve şah
sım namına teşekkür 'ediyorum. Bu tenkid ve 
temenniler bizler için değerli her zaman istifa
de edilecek rehberler olacaktır. Gecenin bu 
saatinde buhurlarınızı fasla işgal etmemek için 
sözlerimi bitiriyorum. Sayın Başkana ve sayın 
heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Tapu Kadastro {Şenel Müdür
lüğü 1969 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 85 878 927 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 976 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 500 058 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 541 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 85 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 38 387 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 983 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet 
Senatosu 1/926) (S. Sayısı : 1176) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde grupları adına G. P. Grupu adı
na Sayın Saraçoğlu, A. P. Grupu adına Sayın 
Ucuzal, şahısları adına Sayın Arıburun, Sayın 
Ortaç, Sayın Bilgen, Sayın Baysoy söz almış
lardır. 

Sayın Saraçoğlu buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM SA

RAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, 1969 Baş
bakanlık Bütçesi içerisinde Vakıflar Genel Mü
dürlüğü kısmının müzakeresine geçtiğimiz şu an
da Güven Partisi Grupu adına mütalâalarımızı 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilindiği gibi fertler hayırseverlik his ve 

heyecanlarını ebedileştirmek maksadiyle malla
rını kendi istek ve arzuları ile âmme menfaatine 
vakfiyelerle vakfetmesi neticesinde, Vakıflar 
müessesesi meydana gelmiştir. Bunlar, tarihi
mizin akışı içerisinde ve bilhassa Osmanlı Dev
leti zamanında sosyal ve kültürel hizmetlerinin 
şahikasına vararak, Türk milletinin, Türk Dev
letinin medeni ruhuna, şefkat ve yardım hisle
riyle sanat ve kabiliyet aşkına bir inkişaf vası
ta vesilesi olmuşlardır. Binlerce vakfiyelerle 
kurulup memleketimizi baştan başa süsleyen mil
letimizin hayırseverlik arzu ve heyecanını ebedî-
leştiren bu eserler su, sebil, çeşme, kabristan, 
kervansaray, okul, üniversite, hastane, darüla
ceze, cami, medrese, zeytinlik gibi eserlerden mü
teşekkildir, Bunlardan zamanımıza kadar, dört 
bine yakın eser yaşayıp gelebilmiştir. 

Her birisi birer insanlık âbidesi olan bu eser
leri, uhdesine tevdi edilen Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, bir taraftan vakfiyelerle öngörülen 
sosyal hizmetleri geliştirmeye çalışırken, diğer 
taraftan da ecdadın çok kıymetli yadigarı olan 
bu eserlerin orijinal zenginliklerine zarar verme
den onarmak, restore etmek, bakım ve muhafa
zalarını sağlamak Türkün insan duygulariyle, 
mazinin haşmetini gelecek nesillere intikal et
tirme gibi önemli ödevleri başarmak için bütçe-

(1) 1176 sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonımdadır. 

— 376 — 



C. Senatosu B : 27 30 . 1 . 1969 O : 3 

sinin imkânları dâhilinde bir çaba sarf etmekte 
ise de, son yüz yıl içersinde çok ihmal görmüş 
bu dede yadigârı eserlerin onarım ve restaros-
yonunun âcil bir duruma geldiği bir vakıadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu mahdut büt
çesiyle, bu işler zamanında yapılamıyacağından 
Hazinece bu Genel Müdürlüğe kifayetli bir yar
dımın yapılması lâzım olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Birinci Beş Yıllık 

Plân döneminde âbide ve eski eserler onarımına 
76 milyon lira sarf ederek 804 âbide ve eseri 
onarmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
de tarihî ve mimari kıymetlerine ve harabiyet de
recesine göre öncelik tanınmak suretiyle 512 âbi
de ve eserin onarım ve restorasyon faaliyetine 
giriştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
1. Ayvalık, Antalya ve Aydın havalesin-

deki vakıf zeytinlikleri mahsûlünün kurulmuş 
iki işletme vasıtasiyle rantabl bir şekilde işle
tildiğini, 

2. Taşdelen menba suyunun sıhhi esaslara 
göre tanzim edilerek halkın istifadesine sunul
duğu ve işletildiğini, 

3. Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklı
ğının memleketimize turistik akımları hızlandır
mak ve döviz gelirlerini artırmak için otel, mo
tel ve diğer turistik tesislerin ıslâhı için sarf 
edilen gayretini, 

4. Talebe yurtları kurma faaliyeti ile bu 
husustaki tahsisatını iki sene içerisinde iki mil
yon iki yüz bin liradan 4 milyon 850 bin liraya 
çıkarma gayretini, 

5. 125 sene evvel Bezmi Âlem, Valide Sul
tan Vakfı namı ile tesis edilen Vakıf Gureba 
Hastanesi arazisi üzerinde 575 yataklı bir has
tane inşaatı temelini atma faaliyetini takdirle 
karşıladığımızı ifade etmeyi bir borç bilir, söz
lerime son verir, Yüce Senatoya saygılar suna
rız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bil
gen. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFi BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

1969 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde mensubu olduğum Cumhuriyet Halk 
Partisi Senato Grupunun görüşlerini belirtmek | 
için söz almış bulunuyorum. j 

Beni dinlemek zahmetine katlanacak olan 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesi 
için : Hükümet teklifi 67 715 465 liradır, 

Bunun 40 718 485 lirası Vakıflar gelirlerin
den 

26 286 980 lirası Hazineden karşıla
nacaktır. 

67 715 465 lira olan bu yekûnu Kar
ma Bütçe Komisyonu 73 205 465 liraya çıkart
mıştır. Bütçede görülen Vakıflar gelirlerine de
ğinerek meseleye girmek istiyorum. 

Kamu oyunu dolayısiyle bizlerin de bir mü
şahedemize göre nerede bir vakıf binası kira
lanmışsa emsallerinden çok ucuza tutulmakta 
ve dolayısiyle de vakıf gelirleri azalmaktadır. 
Böylece bu kuruluş da Hazineden yardım gör
meye mecbur olmaktadır. Bu gelirlerin, yani ki
raların, piyasa seviyesine çıkarılmasiyle bu mü
essesenin yatırım gücü daha çok artırılabilir. 
Bu kiraların ucuz olmasında bir fiyat dengesi 
temin düşüncesi de vâridolamaz. Çünkü bu bi
naların sayısı, bulundukları şehirlerde gayet 
azdır, bedava verilseler bile kiraların yükselme
sine bu yoldan mâni olamaz. Binaenaleyh Vakıf 
kiralan yeniden gözden geçirilmeye muhtaçtır. 

Vakıflara ait Anadolu'nun hemen her yerin
de çeşitli akaarlar, camiler, mescitler, imaret
ler, vardır. Bunların tamiratiyle uğraşan mahallî 
dernekler vardır. Bunları o civarın halkı kur
muştur. Kurmaktadır, kuracaktır da. 

Ancak bu eserlerin tarihî değeri olup olma
dığı hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
görüşü alındıktan sonra müdahale edilebilmek
tedir ki, bundan daha tabiî de bir şey olamaz. 
Fakat bir eseri tarihî değeri olup olmadığının 
tâyinindeki kıstası bir türlü anlıyamamaktayız. 
Vâkıfların her halde bunlar için zengin bir ar
şivi bulunmaktadır. Bulunduğuna da inanıyo
ruz. Ama böyle bir hayır cemiyetini gayretiyle 
tamir edilecek bir eserin tarihî değeri olup ol
madığı sorulmakla bu arşivden faydalanılma
dan, yasak savar cevaplar verildiğini çok kez va
tandaşlar söylemektedirler. Bunu ben bir lâuba
liliğe atfediyorum. Zira böyle bir mesele benim 
de başıma geldi. Mersin'de îhsaniye camiinin in-

j şaatı için bir yazı yazmıştım. Ben o zaman îçel 
İ Hayır İşleri Cemiyetinin Başkanı bulunmakta 
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idim. 189 000 liralık keşif bedelli bir cami için 
proje gönderdik, tarihî değeri olduğundan tami
ratına müsaade edilememiştir dediler. Tekrar et
tik, yazdık, çizildi falan 6 ay sonra ben kendim 
bizzat buraya kadar geldim, araştırdık evrak 
yok, bütün daire araştırıldı nihayet evrak o za
tın, ilgili memurun masası üzerinde bulundu. 
Yine bu defa hiçbir tetkika tâbi tutulmadan, bi
zim müracatımızm karşısına tarihî değeri yok
tur dendi. Menfi ve müspet karşılanmasında da 
bir esas yok. Bu bakımdan bu misali de anlat
mak istedim. 

Son senelerde valiler, kaymakamlar köylere 
ve hayır derneklerine bir tamim yaparak cami
lerine yardım yapılacağından projelerinin ace
le gönderilmesini ister olmuşlardır. Köylüler 
yardım alacağız diye eski püskü camilerin pro
jesini çıkartmak için teknisyenler bulup yüzler
ce lira harcıyarak projeler yaptırıp valiliğe gön
dermekte ve beklenmektedirler. Nihayet iktidar 
hulus çakanlara dağıtılmak şartiyle vilâyetüer 
emrine bir miktar para gönderirler. Bu parayla 
beraber vakıflara bakan Devlet Bakanının hal
ka selâmları da Bakanın haberi olur mu olmaz 
mı ama eklenir ve bu zihniyet içinde paralar 
dağıtılmaya çalışıllır. Ama ne para. Bir de bakı
lır ki, bir vilâyet içinde vakıflar eliyle köy ve şe
hir camilerine dağıtılacak olan paranın miktarı 
bu tahsisatın istenmesi için yaptırılmak zorunda 
kalan proje bedellerinden daha azdır. Yine bu
nun misalini biz Mersin'de yaşadık. Misali hep 
Mersin'den verişim, bizzat yaşanılmış vakaları 
seçmek isteyişimdendir. Yukarda tarihî değeri 
tam tesbit edindiğini söylediğimiz İnsaniye ca
mimin 189 000 liralık detaylı bir projeyle İçel 
Valiliğine müracaat ettik, daha doğrusu İçel 
Valisinin 1967 - 1968 yıllarında benim de baş
kam, bulunduğum İçel Hayır İşleri Cemiyetine 
yardım teklif eden yazısına dokfımanlı cevap ver
dik, 189 000 lira keşif bedelli insaniye Camii 
için sadece 1 000 lira yardım gördük. Bereket 
versin bunun plânını hayırsever bir mühendis 
arkadaşımız bize bedava yapmıştı. Ama her köy
lü bu bedava proje yaptırma imkânını bulama
maktadır. 

Türkiye'de Vakıflara ait 41 tane öğrenci yur
du olduğu bütçede yazılıdır. Bunun yanında bir
takım lüks otellerin inşaatına iştirak ettiği de 
kaydedilmiştir. Biz burada lüks oteller yerine 
öğrenci yurtlarına yönelerek sayılarını çoğaltıp 

sadece Ankara ve istanbul değil, Anadolu'nun 
her vilâyetinde ve talebe kesafeti olan her ilçede 
hiç olmazsa bir erkek, bir de kız öğrenci yurdu 
açılmasına taraftarız. Muhakkak ki vakıflar 
idaresi otel idaresinde bir kazanç mülâhaza et
mektedir. Kazanmak kadar zarar etmek ihti
mali de vardır, nitekim misalleri mevcuttur, fa
kat öğrenci yurtları inşaası suretiyle fakir tale
beye okumada fırsat eşitliği sağladığımızdan 
dolayı elde edilecek kazanç garantilidir. Zira 
burada yetişecek beyinler memleketin beklediği 
insan gücüdür. Esas kazanç budur. 

Türkiye'deki bütün tarihî eserlerin tamiri 
için 600 milyon lira gerektiği hesabedilmiştir, 
bütçede öyle yazılı. Buna mukabil 1969 bütçe
sine konan para 20 milyon liradır. Fiyatlar art
madığı takdirde bile ancak 30 yılda bitecektir. 
Yukarıda söylediğimiz vakıf gelirlerini artırmak 
ve kendine yardımcı olacak derneklere biraz da
ha güler yüzle davranmak suretiyle bir süre kı-
saltılabilir. 

Yurdumuzda bakıma muhtaç çocuk sayışı
rım 200 000 olduğu tesbit edilmiştir, bunların ba
lamı için ayrılan ödenek için sadece 50 000 lira
dır. Çocuk başına senede 25 kuruş düşmektedir. 
Bu para gülünç bir miktardır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bunun üzerinde ve Sayın Bakanın da" 
yardımlariyle biraz ciddiyetle durmalıdırlar. 
Bu para bir dilenciye dahi verilirken yüzünü 
buruşturarak kabul ettiği bir paradır. 25 kuruş
la bir çocuğa bakılamıyacağım kabul etmek lâ
zım. Söz verdiğim için, sözlerimi burada kesi
yorum, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ucu
za! 

A. P. GRUP UADÎNA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

Adalet Partisi Grupu adına, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1969 yık bütçe kanun tasarısı 
üzerinde görüş ve temennilerimizi arz etmek üze
re söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin, diğer 

bütçelere nazaran ayrı bir hususiyeti olduğunu, 
sadece bütçe tekniği bakımından görüş ve temen
nilerimiz yanında, Büyük Milletimizin tarihî akı
şı içinde, insanlık âlemine her sahada olduğu gi
bi, tesis ettiği vakıflarla gerek hukuk ve gerek
se felsefesi yönüyle de büyük bir çığır açtığına 
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bu Genel Müdürlüğün idaresinde bulunan vakıf 
mallar ve vakfiyeleriyle şahidolmakta ve bu se
beple ecdat yadigârı, sanat şaheseri, yardım ve 
şefkat kaynağı bu müesseseyi gayesine uygun 
olarak idare ve muhafazasını temin için bu büt
çeye ayrı bir ehemmiyet atfetmekle ecdadımıza 
karşı da vazifemizi ifa etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarını. 
Müntesibi olmakla iftihar ettiğimiz İslâm 

Dininin ışığı altında codadırms. malik bulundu
ğu bir ayni Allah'm mülkü olmak ve menfaati 
halka ait bulunmak üsere tahsis etmek yolunda 
sanki birbirleriyle yarış edercesine bugün sayı
lar". onbirderi asan, maddi değerleri milyarlara 
sığmayan, sanat değerleri ise talimin ediiemiye-
cek kadar büyük elan vakıf malların muhafaza 
ve idaresi ile başbaşayız. Şunu kabul etmek lâ
zım ki, her vakfın devamlılığını temin yolunda 
talimatını hais vakfiyelerin şartını aynen yerine 
getirmenin bugünkü şartlar içinde zorluğu ile de 
karşıkarşıyad^r. Hemen hemen % 80 ninden faz
lasının tahsis zamanındaki şartlar ile aradan ge
çen asırların sonunda meydana gelen şartlan bir
birine uydurmaya imkân kalmadığım kabul za-
rııretindo olmamıza rağmen asgari hadde de ol
sa vakfiyeleri ?jöz önünde tutmak mecburiyetin-
deyia. Bu sebeple ^.nu ar? etmeden geçemiye-
ceğim. Her vakfiyenin sonunda vakfın tahsis 
yönünden ayrılmamayı temin sadedinde bir de 
beddaa maddesi mevcuttur. Bu şartlar altında 
bugün Vakıflar Gene! Müdürlüğü vakfiyelerin 
sartlarmı yerine getirebilmek için bir yandan 
vakfiyelerle öngörülen sosyal hizmetleri gelişti
rerek gerçekleştirmek ve hakikaten dünya me
deniyet ve sana* *a^bi yönünden âbideleşen bu 
eserleri onarmak, restore etmek, bakım ve- mu
hafazalarını sağlamak gibi hem kutsi ve hem de 
raâsiıım haşmetini geleceğe intikal ettirmek için 
Devletin yardımı dışmda, kendi kaynaklarını ar
tırıcı tedbirler alan bir idare olarak azimli ça
lışmaktadır. Bu sebeple idareci arkadaşlarımızı 
takdir ve tebrik etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Gene! Müdürlüğünün 1963 yılında 

büfesinin tamamı 15 milyon küsur lira iken Î969 
yılı bütçesinin 40 küsur milyon lirası Genel Mü
dürlüğün kendi ez kaynaklarından temin edil
mek û^ere 67 715 465 lira olarak tesbit edilmiş 
bulunmakta..dır. Buna rağmen 87 kusur milyon 
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liralık bütçenin dahi bu Genel Müdürlükçe ya
pılması geciken hizmetleri karşılıyacak gücde 
olmadığını, üzülerek ifade etmek mecburiyetin
deyiz. Bir taraftan onarım, restore bakım ve mu
hafaza masrafı büyük meblâğlara ihtiyaç göste
rirken bir taraftan da bu şaheserleri eski hale if
rağı için ehil mütehassısların yetiştirilmesi ve is
tihdamı güçlüğü ile idare karşı karşıyadır. Bu 
güç durumu insaf elçüleril içinde kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük bir 
gayret içinde çalışmakta olduğunu arz edece
ğim. Şu rakamlar rahatlıkla ifade etmektedir. 
1964 yılında restore edilen 98 camiye karşı 1988 
yılında 117 cami, 11 türbeye karşı 22 türbe, 13 
medreseye karşı 29 medrese, 4 kervansaraya 
karşı 8 ve 1 kümbete karşı 40 kümbeti restore 
ettiği gibi. Talebe yurtları ve imarethanelerin 
adedi de yarı yarıya artmış. Vakıf Taş delen 
suyu mütaahhitten alınarak modern tesisleri 
ihale edilerek modern içme suyu tesisi haline 
getirilmiştir. Restore edilen kervansaraylar tu
rizm sahasına tahsis edilerek dolar karşılığı ki
raya verilme imkânı sağlandığı gibi bu sahada 
yenilerinin meydana, getirilmesi çalışmalarına 
başlanmış, İstanbul'da Bezıniâlem Valde Sultan 
tarafından yaptırılıp vakfedilen Guraba Hasta
nesi gerek sağlık ve gerekse tıp âleminde yeti
şen tabiplerin birçoğunun istikasını burada ta
mamladıkları da nazara alınarak yeniden hasta
nenin tevziine gidilerek, 575 yataklı hastanenin 
inşasına başlanmış, mevcut imkân ve ihtiyaçlar 
da nazara alınarak istanbul'da Taksim Meyda
nında, Vakıflar Bankası, T, 0. Emekli Sandığı, 
İs Bankası ve Güneş Sigorta Şirketinin iştirakiy
le kurulan Taksim Otelcilik Anonim Şirketine 
iştirak edip imkânlarını değerlendirme ve artan 
gelirleriyle daha fazla sosyal hizmetler görme 
gayreti içine girdiği gibi, Antalya ve Ayvalık'ta 
kurduğu zeytinyağı işletmeciliğinde ekle ettiği 
vakıf zeytinliklerin mahsulünü ve hailsin da bu 
işletmelerde mallarını ücretle işlediği, ve elde 
edilen temiz ve saf zeytinyağlarmı Ankara ve 
istanbul'da açtığı mağazalarda halka satarak 
hem mallarını değerlendirme ve hem de halka te
miz yağ satma imkânını sağladığını görmekte
yiz. Ama ve muhtaç vatandaşlarımızdan 1 3G0 

\ küsur kişiye ayda cüzi de olsa devamlı bir para 
yardımı yapmayı, her geçen yıl biraz daha artır
makta olduğunu tasarıda görmekteyiz. 
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Ayrıca memleketin muhtelif iş merkezleri de 
yeniden iş hanları yaptırmakta olduğu bilhassa 
bu yıl da işe yaramaz gayrimenkulleri değeri fi
yatına satmak suretiyle gelir imkânları ciddî 
şekilde takibedilmektedir. Bu gayretler ve ça
lışmaların yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün arşivini teşkil eden gerek hulmkî yönden ve 
gerekse yazı sanatı bakımından şaheser olan 
vakfiyelerin günlük islerle yıpranmasını önle
mek maksadiyle, mikrofilm makinasınm çalışma
ya başlaması, ayrıca eski eserlerin mevcut du
rumları ile restorasyondan sonrası durumlarını 
tssbit vo tasnif için bir fotoğraf arşivinin çalış
malara başlatılması, ayrıca dünyada ve Türkiye'
deki vakıflar hakkında yazılmış eserleri bir ara
ya toplayıp getirme ve bir îriitüphane kurma yo
lundaki çalışmaları, bu idarenin geçmişte olduğu 
gibi, günü gün etme sistemini cona erdirip bü
yük bir vazife ve vatanperverlik şuuru içinde 
çalışma yolunda olduğunu ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kabul ettiğiniz 903 sayılı Kamınım vakıf te

sisi yönünden sağladığı kolaylıklar gün geçtik
çe semeresini vermektedir. 903 sayılı Kamımın 
derpiş ettiği tüzük Damştayca yakmda tasdik 
edilir ve meriyete girerse günden güne vakıfla
rın artacağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vaktiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir 

k*3im paralarını cüzi bir faizle çalıştıran Vak."f 
Paralar İdaresi yerine 6219 sayılı Kanunla 1958 
senesinde kurulup % 55 hissesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aidolan Vakıflar Bankası son yıl
larda memleketimizin iktisadi ve ticari hayatın
da ciddî ve fevkalâde ealısmasiyle hızla gelişmiş 
ve büyük bir başarı içindedir. Arz edeceğim şu 
rakamlar ifademizi ispata yeter sanırız. 

196Î yılında ş.ı:be adedi 49 iken bugün 110 a 
çakmış 1989 yılı içinde yeniden 28 şubenin açıl
ması da kararlaştırılmıştır. 1964 yılında perso
nel adedi 835 iken, 1938 sonunda 1 829 a yük
selmiş, 1964 yılında umumi mevduat toplamı 303 
milyon iken, bugün 795 milyonu bulmuş, umumi 
kaynaklar 1964 yılında 448 küsur milyon lira 
iken 1968 de bu rakam I 200 000 000 liraya yük
selmiş-, safi kâr ise 1964 yılında 6 725 253,25 li
ra iken, 1968 sonunda elde edilen kâr 14100 000 
liraya yükselmiştir. 

Ivîuhtehrem arkadaşlarım, 
Bankanın kuruluş sermayesi 50 milyon lira

dır. (A) grupu % 55 hisse karşılığı 27 500 000 
lira ödenmişse de (B) grupuna tahsis edilen ser
mayenin ödenmiyen kısmının tahsilini temenni 
ederken memleketin iktisadi ve ticari hayatında 
büyük hizmeti inkâr edilemiyen seviyeye yük
selmiş bulunan bu bankanın Başta büyük gay
ret ve hizmeti bulunan Sayın Umum Müdürüne 
ve onun değerli mesai arkadaşlarına grupum 
adma sulananlarımızı arz ederken, bu değerli 
bankacılarımızın şevk ve gayretini artırmak ve 
dolayısiyle memleket hayatında daha büyük ik
tisadi ve ticari semereler yaratıp dolayısiyle 
bankanın büyük hissedarı Vakıflar idaresinin 
gelirini artırma imkânı sağlamak için 440 sayılı 
Kanun şümulüne giren bankaların sermaye tez
yidine gittiği realitesi karşısında Vakıflar Ban
kasının da sermayesinin 50 milyon liradan 100 
milyon liraya yükseltilmesinde sayısız fayda mü
talâa etmekte3riz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vaktin darlığı sebebiyle sözlerimi burada ke

serken gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ge-
rekseVakıflar Bankası Genel Müdürlüğü teşki
lâtında çalışan vazifelilere Grupum adına şük
ranlarımı arz ederken 1969 bütçesinin gerek ida
reye, gerekse milletime hayırlı ve uğurlu olma
sını diler Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun... Vazgeçtiniz 
mi efendim? 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bir iki 
dakikalık maruzatım var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok 
kıymetli erkânı, Sayın Bakanımız ve muhterem 
arkadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü hiç 
şüphesiz her sene bir miktar vakfiye olan ec
dat eserlerini restore etmek gayretindedir ve 
bunu da büyük şükranla ve cidden iftihar 
ederek takibetmekteyiz. Bilhassa bu kıymetli 
eserlerin hakiki kıymetlerini bilerek meydana 
çıkarmaya ve restore etmeye çalışan ve bunla
rı korumaya canla başla çalışan genç eleman
lara, bu gayretlerinden ötürü yürekten teşek
kürler sunarım. Yalnız bu (kıymetli eserler o 
kadar çok ki bunlara bir öncelik sırası vermek, 
mühmel kalmıştı, bu bakımdan, öncelik ver-
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mek mühim bir konu. Bu arada da turistik 
bölgelerdeki Osmanlı - Türk Selçuk eserlerini 
bilhassa Turizm Bakanlığı ile müştereken bir 
koordinasyon yapmak suretiyle bir sıralama 
ve onları biraz da giydirerek, döşiyerek eski 
şeylerle beraber bu kıymetli eserleri döşiyerek 
birer ufak müze haline getirmek suretiyl bü
tün yabancı turistlrin, bizden gayrı olan es
ki eserlere koşup gidip ziyaret ederken hiç 
olmazsa bunları da o ziyarete mecbur etmek, 
kendiliğinden mecbur edebilmek gibi bir durum 
yaratmak lâzımgelir. Bu hem milletimize, hem 
bizi hâlâ Louresse'a baktığımız zaman eski 
tarihlerde Türk kelimesinin yanma bir de 
(barbar) kelimesi koyarlar. Ekseriya böyle 
durumdadırlar. Bizim medeniyetimize bir tür
lü inanamazlar nedense. Bunları da gözlerinin 
önüne koymak suretiyle bunları tanımaya, zi
yaret etmeye mecbur gibi bir duruma getir
mek lâzımdır. Bendeniz bu kısa zamanda sa
yın arkadaşlarımızdan bilhassa kıymetli Sayın 
Bakanımızdan bunu istirham ederim. 

Bu koordinasyon yapılırsa zannediyorum ki 
bunun yanında beraber gidebilecek olan bro
şürler ve matbuat vasıtasiyle yapılacak olan 
propagandalar, memleketimiz için çalışmanızın 
da kıymetini meydana çıkarabilmek için takdi
re vesile teşkil edecektir. Cümlenize saygılar 
sunar, 1969 bütçenizin sizlere, memleketimize 
ve hepimize hayırlı olmasını saygılarımla dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Sayın Bakan ve Vakıfların 
değerli idarecileri. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçesi 
dolayısiyle yapılan tenkid ve temennilere ben 
de birkaç sözle katılmak istiyorum. Bu sözle
rim daha ziyade eski eserler konusunda ola
caktır. Türkiye'de tesbit edilebilen restoras
yon ve balama ihtiyaç gösteren üçbin ilâ dört
bin kadar esiri, eser vardır. Bu kadar büyük 
bir hizmete karşılık bu seneki bütçeye geçen 
seneden ancak 1,5 milyon lira fazla bir tahsi
sat konulabilmiştir. Bize verilen raporda yapı
lan mütevazi hesaplarda mevcut eserlerin res
torasyonu için 600 milyon lira lâzımgeldiğine, 
buna mukabil de bu isler için bütçeye 23 mil
yon lira konulduğuna göre, bu tahsisatın azlı

ğı meydana çıkmaktadır. Bu kadar as bir tah
sisata göre Vakıflar Genel Müdürlüğü öyle 
eskilere bakarak yine büyük hizmetler yapa
caktır. 

Ama, bu tahsisat Türkiye'de mevcut tesbit 
edilmemiş bu dörtbin eseri kurtarmaya gereği 

J gibi yetmez. Vakfın yaptığı program ve halkın 
! yaptığı eski eser restorasyonu için bu bütçeye 
! senede en aşağı 50 milyon kadar bir paranın 

konulması şarttır. Bu yapılmadığı takdirde 
Vakıflar idaresinin bugün için bile şayanı şük
ran olan hizmetleri elden çıkacak ve eski eser
ler gözler önünde heba olup gidecektir. Vak
fın eski eserler bakımından bu seneki bütçesi 
23 milyon lira civarındadır, demiştik. Bu mik
tar geçen seneye göre 1, 1,5 milyon lira fazla
dır. Fakat bu miktar hakiki ihtiyaca cevap 
vermekten çok uzak. Bu hal ne zamana kadar 
sürecektir. Harabiyete yüz tutmuş ve hattâ 
silinmek üzere binlerce eser himmet bekle
mektedir. Bu bakımdan Burs a'yi ele almak 
istiyorum, başta Devlet Bakanımız olmak üze
re Vakıflar Genel Müdürü ve değerli mesai 
arkadaşlarına başarılı ve büyük hizmetlerin
den dolayı burada alenen teşekkür etmek is
terim. 

1965 yılından beri dört sene içinde Bursa'-
ya eski eser ve âbidelerin tamiri istikametin
de 1 milyon 564 bin lira kadar masraf edilmiş
tir. Restorasyona muhtaç eski eserleri pek çok 
olan Bursa için, senede vasati 350 bin lira tu
tan masrafın pek az olduğu meydandadır. Bu 
miktarın önümüzdeki yılda artırılmasını te-

j menni ediyorum. Yine şayanı şükrandır ki 
! Bursa eski eserler bakımı ve restorasyon işin

de iyi ve müspet bir geleneğe maliktir. Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Derneği birkaç him
met erbabı tarafından senelerden beri Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile anlaşarak bugüna kadar 
90 eski eserin restorasyonunu yapmış bulun
maktadır. Halkın Yardımını da sağlıyan bu 
derneğin yaptığı işler arasında Seiphattin Cr,-
w,v. ve türbelerin tamirleri -de v?/"dır: Vakıflar 
Genel Müdürlüğünüzün bu dernek hakkındaki 
anlayışına ve bu derneğe yaptığı yardırılara 
buradan tefekkür ve bu yıl da ayrı derneğin 
önümüzdeki yıl daha fazla imkân saklanmasını 
ri?a ederim, Sira bu dernek h-?r ta?.rv.?i hçm ad
lına uygun yapmakta hem de çok r^n^a ir al et
mektedir. Diğer tarih yatağı olan Kayseri, Si-
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vas, Eonya, Edirne, Erzurum ve İstanbul gibi 
illerimizde de bu tarz hasbî çalışan dernekle
rin kurularak vakıflara yardımcı olmalarını 
temenni ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
çok ayrı bir hususiyet taşıyan eski eserleri res
torasyon ihale isini de diğer modern ve normal 
yapılar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri ile 
yürütmeye çalışmaktadır. Her ne kadar bu iş
lere talip müteahhitlerden eski eserlerle meş
gul olup olmadıklarına dair birtakım belgeler 
istenirse de bu işi alanların yaptıklarından iyi 
neticeler alınmamaktadır. Bunun elîm misa
lini Bursa'da bir kere değil birçok kereler mü
şahede etmişimdir. 

Bu itibarla hazırlanmış bulunduğunu Öğren
diğimiz eski eserlerin tamirini 2490 sayılı Ka
nunun şümulünden kurtaracak kanunun biran 
evvel çıkarılmasını ve eski eserleri korumak 
için candan temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç müddetiniz dol
du. 15 dakika olmadı ama siz kısa konuşacağı
nızı vadetnıiştiniz de. 

CAHİT OKTAÇ (Devamla) — Bitiyor Sa
yın Başkanım 1,5 sayfacık bir şey. Çok önemli 
gördüğüm bir konuyu da burada eleştirmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi 1967 yılında Medeni 
Kanunun vakıflarla ilgili hükümlerine yeni ve 
işlek hükümler katılmıştır. Bu kanunla vakıf
ları ve vakfedecekleri teşvik eden pek yeni hü
kümler konulmuştur. Bu kanunun tatbikatını 
geliştirecek bir de tüzüğün çıkarılması gereki
yor. Hükümetin hazırladığı tüzük Danıştaya 
gitmiş bugüne kadar da Danıştaydan çıkama
mıştır. Geçen sene Danıştayın eski Başkanı 
Göksu'ya sorduğumda hâdisenin incelenmekte 
olduğu tüzüğün henüz Sayıştayia Danıştay ara
sında bu iki özerk müesseseden hangisinin da
ha önce, hangisinin daha sonra tüzüğü tetkik 
edeceği ihtilâfının haliedilemediği cevabını al
mıştım. Bursa'da ve memleketin dörtbir tara
fında varlıklı yaşlı hayır sahiplerinin beklediği 
bu tüzük bugün çıkmadığına göre Cenabı Hak
tan bu hayır sahiplerine uzun ömürler ve bu 
iki özerk müesseseye de insaf ve merhametler 
dilerim, 

Buraya gelmişken biraz da Bursa'dan bah
setmek istiyorum. Fıtınadan yıkıldığı için 25 
seneden beri minaresiz kalan Yıldırım Camii mi
naresi bu yıl bitecektir. Sayın Bakana ve ar-
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kadaşlarına teşekkür ederim. Ancak bize bü
tün bir Avrupa'yı açan Murat-ı Hüdavendigâ-
rın camii haraptır, millî hudutlar içinde tek 
örnek olan medresesi camii üzerinde bulunan 
bu büyük ve değerli eserin biran evvel ele alın
masını temenni ve rica ediyorum. 

Sayın Devlet Bakanımızın mahalline ka
dar giderek gördüğü Keleşdağ ilçemizin Ya-
kupçelebi Camii maili inhidam olduğundan bu 
ilçe merkezi camisiz kalmıştır. Bu yıl içinde 
Keleş'in bu âcil ve zaruri ihtiyacının kesin bir 
şekilde giderileceğini ümidediyorum. 

Vakıflar Bütçesinin milletimize ve memleke
timize hayırlı olmasını diler saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Atabeyli. 
AHMET KAEAYÎĞÎT (Afyon Earahisar) 

— Üç dakikalık bir konuşma lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Daha söz istiyen sayın arka
daşlar var, özür diliyeceğim Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Karayiğit, 

AHMET KARAYÎĞÎT (Afyon Earahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar evvelâ 
müsamahanıza teşekkür etmek isterim, fazla 
vaktinizi aimıyacağrrn. Bir - iki mühim konu 
vardı. Muhterem vekilimden de csür dilerim. 
Vakıflardan bizim birinci şikâyetimiz teşkilâ
tın iyi çalışmaması. Ben öyle bir beldenin in
sanıyım. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
direkt olarak hiçbir zaman temas temin ede
miyorum. Mutlak ya Konya'ya veyahut Kütah
ya'ya yani bölge müdürlüklerine yazmaya mec
bur kalıyoruz biz. üclayısiyle yazışmalar bir 
hayli zaman kaybına sebefc oluyor. Bu Merin 
gecikmesi dolayısiyle da bir sürü şikâyetlerin 
meydana gelmektedir. Buna biran evvel çare 
bulurlarsa ve bütün vilâyetleri doğrudan doğru
ya genel müdürlüğe bağlarlarsa iyi olur kana
atindeyim, 

İkincisi bilhassa mütevslliiik müessesesi üze
rinde ısrarla durulması lâzmıgelir. Bilhassa 
mülhak vakıflarda mütevellilik müessesesi mu
amelesi maalesef iyi çalışmamaktadır. Dolayı
siyle vakıflar bundan büyük sararlar görmek
tedir. Mütevellilik müessesesinin ciddî şekilde 
günün gerçeklerine göre yeniden düzenlenme
sinin şart olduğuna ben şahsan kaaniim. Ümi-
dediyorum İd Bakanlık mensupları ve vakıf-
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larm kıymetli yöneticileri de benimle hemfikir
dirler, 

Üçüncü istirhamını, bâzı küçük türbeler var. 
Köylerde. Camilerin yanında kalmış, Bunlar tari
hî kıymeti hak köylü vatandaş camilerini yıkıp 
yeniden yapmak istiyorlar ama bu tarihî eser
ler dolayısiyle bu camilerini yıkıp yapamıyor
lar. Bu türbelerin restorasyonu köylülerin de 
yardımı ile 15 - 20 bin liralık bir masrafla rea-
lize edilebilecek, bunun için de Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bir özel gayret sarf etmesini zo
runlu görmekteyim. 

Son olarak vakıfların yeni, yeni ele aldığı 
bir konunun biraz daha genişletilmesini ben ta-
lebedeceğim. O da vilâyetlerde açacakları tale
be yurtlarına daha büyük ciddiyetle, daha bü
yük bir önemle eğilmelidir. Bunun için öngörü
len şart merkezlerde birer dernek kurularak bu 
yurtların yapılması ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünün de buna yardımcı olması talebedilmek-
te ise de bu pek tatbikatta güçlük doğurmak
tadır. Genel Müdürlüğün bu yurtlar meselesi
ni biraz daha ciddiyetle ele alıp daha verimli 
olacağı ve vakıfların ruhuna riayet edileceği 
kanaatindeyim. Konuşmama fırsat verdiğiniz 
için çok teşekkür eder, bütçenin Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne hayırlı olmasını temenni ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; bir müessesenin çalışıp 
çalışmadığını hemen oraya gidip tetkik etmiye 
lüzum kalmadan tâyin etmek mümkün oluyor. 
Şöyle ki, meselâ 1881 den beri ben Senatoda
yım, benim memleketime vali tâyin edilir, hiç 
yüzünü görmeden, kimseye sormadan valinin 
tutumu, durumu, çalışma seklini gayet kolay
lıkla tesbit etmek mümkün oluyor. Eğer o ida
reci, o vali mahallin islerini normal yürütüyor 
ise bize ne mektup geliyor ne de vatandaş or-
dan buraya gelmeyi ihtiyar ediyor. Ama aksi 
varit olursa bir taraftan mektuplarla işler bize 
havale ediliyor, bir taraftan da bakıyorsunuz 
çantasını ellerine alan fert veya heyet buraya 
damlıyor, 

Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili 
işlerimizde vaktiyle bir hayli mektuplar alır
dık, bizde. Ama hamdolsım şu iki senedir bun
ları almaz olduk. Demek ki mahallinde yapılan 

işler normal gidiyor ki bize yeni iş teklifleri 
gelmiyor veya pek nadir geliyor. Bu bakımdan 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir hareket içine 
girmiş olduğunu memnuniyetle görmüş oluyo
ruz, Ve bu idarecilere de şahsan teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Nitekim çalışmalarını tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz ki bir hayli hareketli haller var. 
Bilhassa bu yurtlar mevzuunda cidden faydalı 
bir çalışma içindeler. Yalnız geçenlerde biz özel 
okullar mevzuunda uzun, uzun tartışmalar ya
pılırken bu özel okulların bâzı vakıf müessese
ler haline getirilmesi üzerinde de bir hayli du
ruldu. Sayın Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
bu mevzu üzerine eğilmesini temenni ederim. 

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün faal ha
reketlerinden şayanı takdir bir tarafı da evvel
ce ellerindeki malın ne olduğunu pek bilmiyor
lardı. Şu son senelerde yaptıkları envanter ha
kikaten kendilerine veyahut Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne büyük paraların gelmesini temin 
etmiş vaziyettedir. Zannediyorum ki bu envan
ter çalışmaları da ya bitmiştir, ya bitmek üze
redir. Çünkü geçen sene tetkikimizde bir hayli 
ilerlemiş olduğunu görmüştük. 

Bu arada sermayesinin büyük bir kısmı va
kıflara aidolan Vakıflar Bankasının çalışmaları 
da cidden şayanı takdirdir. Çok kıs zamanda 
büyük bir inkişaf kaydetmiştir. Bunun idare
cilerine da şahsan teşekkürü bir borç bilirim. 

Mühim olan bir taraf var arkadaşlarım, bir 
gayret içinde olan bu müessesenin zannediyo
rum ki en büyük derdi Teşkilât Kanununun 
biran evvel çıkarılmasını arzu etmesidir. Biz
ler de parlömanterler olarak bu kanunun biran 
evvel çıkarılmasına yardımcı olursak her halde 
çok yerinde bir iş yapmış oluruz. 

İdarecilerine ve memlekete vakıflar bütçesi
nin hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; gecenin bu saatinde vaktinizi 
suiistimal etmeden Vakıflar Genel Müdür
lüğü çalışmaları hakkında gayet kısa mâruzât
ta bulunacağım. 

Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü vakıf ça
lışmalarının detayları hakkında derli toplu 
bilgileri arz etmiş bulunuyor. Gerçekten de 
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vakıflar idaremiz bir anane müessesesi olması 
ve bu vasfının devamında zaruret bulunmasına 
rağmen bugünün sosyal, iktisadi, ekonomik 
şartlarına uygun olarak süratli bir tempo içe
risinde gelişmek ve hizmetlerini bu istikamette 
geliştirmek mecburiyetindedir, idaremiz bu id
rakin içersine girmiş ve hareketlerini de bu şe
kilde tanzim etmiş bulunmaktadır, iktidarımı
zın dinamik temposuna ayak uydurmakta ve 
Hükümet programlarının vakıflara ait, vakıflara 
taallûk eden kısmının tahakkukunda da idare 
gerçek bir titizlik göstermektedir. Vakıfların 
hayrî ve sosyal ve iktisadi olmak üzere iki grup 
hizmeti vardır. 

Hayrî ve sosyal hizmetleri kendi gelirleri 
patrimuvanmm gelirleri artıkça verim itiba
riyle, sia itibariyle artmaktadır. Biz devamlı 
olarak bu gelir artırıcı tedbkleri gayet yalan
dan takibetmekte ve kovalamaktayız. Geçen 
yıllara nazaran bir kısım gelirlerinde yüzde yü
zün çok üzerinde gelir artışı temin etmiş bulu
nuyoruz. Vakıf patrimuvanının bugüne ka
dar tesbit edilmemiş olması ileride vakıfla" ida
resinin yapacağı hamlelerin ölçüsünü tâyinde 
bizi müşkülâta düşürüyor. Geçen yıldan iti
baren bu tesbite girişilmiştir ve 1968 yılı sonun
da Anadolu için daha evvel, istanbul içinde 
1969 yılı sonunda bu neticeleri kesin olarak 
almış bulunacağız. Aslında Anadolu'daki envan
ter çalışmaları bitmiştir, sadece değerlendirme 
meselesi kalmıştır. Bu değerlendirmeye de 
devam ediyoruz. Tapu ve Kadastro teşkilâtımız 
da vakıflar idaresine yardımcı olarak bu hiz
meti ikmâl etmek üzeredirler. Eski eser reste-
rasyonumı süratli bir tempoyla götürüyoruz, 
Her sene bütçemizde cüzi de olsa bir artış ge
tiriyoruz. 15 milyon civarında olan, 1965 te 
15 milyon lira civarında olan bu miktar bugün 
23,5 milyon liraya çıkmıştır. Aslında 60 milyon 
lira lâzımdır. Yalnız meseleyi para zaviyesinden 
almak doğru olmuyor. Çünkü bize 60 milyon 
lira temin edildiği takdirde bu parayı, kullana
cak teknik elemana ve hattâ mütaahhide mâlik 
değiliz. Çünkü resterasyon ayri ve ihtisas is-
tiyen bir konudur. 

Arkadaşlarımız yurt konusunda titizlikle 
durdular. Bu bizim aslında titizlikle ele aldı
ğımız bir konudur. Geçen yıllardaki bütçe kri
tiklerine verdiğimiz cevapta da bu konu üze

rinde önemle durduğumuzu ve hedefimizin 
Türkiye'nin bütün illerinde evvelâ asgari bir 
orta öğretim yurdunu hizmete açmaktır. Bü
yük illerimizde de yüksek öğretim mevcut yurt
larımızı tevsi etmek suretiyle hizmetlerine de
vam ettirmektir. Bu cümleden olarak bu sene 
tahmin ediyorum İd 1 -1,5 ay içerisinde 80 mev
cutlu olan Ankara Kız Talebe Yurdunu Anka
ra Müftülüğünün tahliye etmek onu başka bir 
binaya taşımak suretiyle mevcudolan yüksek öğ
renim kız yurdumuzu bu sene için 150 ye önü
müzdeki sene için 200 e iblâğ etmek suretiyle 
fakir yavrularımızın Ankara'daM okuma imkân
larını bir ölçüde ıslan etmiş olacağız. 

Sayın Bilgen bina İdralarınm üzerinde titiz
likle durulmasını ve tahsilatın takibedilmesini 
çünkü bu gelirlerle hizmetlerin mümkün olaca
ğını buyurdular. Doğrudur. 1963 yılında 8 mil
yon icar tahsil ederken 1968 yılı 11 nci ay iti
bariyle 26 milyon civarında bir tahsilatı tahak
kuk ettirmiş durumdayız. 

Eski eserlerin restorasyonuna sarf ettiğimiz 
para 7044 sayılı Kanuna göre Devlet bütçesin
den bize ödenen paradır. Vakıfların kendi öz 
kaynaklarından temin edilmiş veya akaar satışı 
suretiyle temin edilmiş olan paralar vakfiyele
rinde gösterilen hayrî hizmetler istikametinde 
veya mümkün mertebe aynı yatırım sahasına ay
nı sahaya intikal ettirmek suretiyle değerlendi
rilir, başka surette yani bir cari masraf olarak 
sarfı mümkün değildir. 

Tarihî değerleri tesbit konusunda vakıf arşi
vinden faydalanılır, Anıtlar Kurulunun müta
lâası alınır. Burada Vakıflar İdaresinin şahsi 
ve indi görüşünün önemi yoktur. Bu arşiv ta
rihî derse tarihidir, Anıtlar Kurulu arşivi bu
lunmadığı takdirde tarihî derse tarihidir. Onun 
dışında bizim bir fikir serd etmemiz mümkün 
değildir. 

Eskiden vakıfların otel inşaatı tenîdd konu
su yapılmıştır. Gayrirantabl yatırımlar konu
sunda. Filhakika varittir de, bir iki otel için 
bu söylenebilir. Yalnız bugün için biz bu pro
jelerden vazgeçtik. Biz daha ziyade iktisadi 
değeri olan yatırımlara yöneliyoruz.' Taksim 
oteli bundan istisnadır. Çünkü Taksim Oteli 
Türk turizmine doğrudan doğruya ve imizıbıl 
birçok gelirler temin edecektir. Bin kişilik bir 
istihdam gücü yaratacaktır. 8 -10 milyon liraya 
tekbbül eden bir dolar geliri temin edecektir. 

— 384 — 
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Ayrıca turistlerin arz ettiğim gibi yan gelirler
den de büyük istifadeler temin edecektir ve bu 
168 milyon liraya mal olacaktır. Turistik bir enf-
rastrüktür yatırım olması itibariyle yerinde bir 
yatırımdır. 

Sayın Arıburun Beyfendinin temennilerine 
yürekten iştirak ediyorum. Restorasyon bir ön
celik sırasına göre yapılıyor esasen. Bu öncelik 
sırası bir taraftan tarihî değerine, diğer taraftan 
eserin mukavemet derecesine göre oluyor. Eser 
artık kendisini bırakmış çekmek üzere ise ona 
rücu etmek lüzumlu ve zaruri kılınıyor. Turis
tik yatırımlar olarak bundan evvel de arz etmiş 
olduğumuz gibi kervansarayların restorasyonu 
ahiren fonksiyone edilmek suretiyle bu hizmete 
hasrolunuyor. Bunun için şimdilik 5 anlaşma 
yapılmıştır. Bir tanesi açılmıştır, ümidediyoruz 
ki bu yıl içerisinde İM tanesini de açacağız. 
Efektif dolar esası üzerinden anlatma vardır. 
Anlaşmamız vardır gayet iktisadi bir yatırımdır. 

Müzeler konusunda bize aidolmıyan eşyanın 
teşhirine ait müzelere teveccüh etmiyoruz. Bu 
tip binalarımızı Millî Eğitim Bakanlığına dev
retmek suretiyle onlara müze açtırıyoruz. Nite
kim Bakanlığın Anadolu'da açmış bulunduğu ta
rihî eserlerimizin içerisinde açmış bulunduğu bir
çok müzeler vardır. Biz geçen sene de arz etti
ğim gibi bütün hazırlıkları tamamlanmış bit
miş 5 hattâ 6 aydan beri açılmaya hazır istanbul 
Yazı Müzesini inşallah çok yakında açmak im
kânını bulacağız. Sanat tarihimiz bakımından 
büyük bir değer taşıdığı inancı içindeyiz. Bütün 
bu faaliyetlerimizi bankamızın da yardımiyle 
broşürlerle neşriyat yoluyla tanıtıyoruz ve ta
nıtmaya çalışacağız. Vakıf neşriyatına yani bir 
yön verilmiştir. Roleve çalışmalarımız bülten 
halinde bundan böyle neşredilecektir. 2 aylık 
vakıf mecmuası çıkarılacaktır. Eski mecmualar 
tükenmiş olan asıl vakıf dergisi yeniden basıl
maktadır. Bu yöndeki faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Vakıflar Galerisi Ankara'da bir iki 
ay evvel açılmıştır. 

Sayın Ortaç çalışmalarımız hakkındaki tak-
dirkâr sözlerinize teşekkür ederiz. Eski eser 
onarımlarına bir taraftan bütçe imkânları diğer 
taraftan bizim sarf gücümüz nazarı itibara alın
mak suretiyle para konuyor. Mahallî talepleri
niz üzerinde hssasiyetle duracağız. Bursa Anıt
lar Derneği fevkalâde itibar ettiğimiz çalışan bir 

I dernektir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
bu derneği takviye etmek suretiyle çalışmasını 
teşvik edeceğiz. 

Sayın arkadaşım Afyon teşkilâtından şikâ
yetçi olduğunu sureti umumiyede teşkilâttan ya
ni, mahallî teşkilâttan, anladığıma göre şikâyet
çi olduğunu ifade buyurdular. Bu bir Teşkilât 
Kanunu meselesidir. Konuşmacıların üzerinde 
durdukları Teşkilât Kanunu bizim de üzerinde 
duruğumuz bir meseledir. 

Vakıflar Kanunu bir temel kanun olması iti
bariyle sık sık değişikliğe uğratılmamalıdır ve 
esasen ihtiyacı karşılıyacak durumdadır. Yalnız 
Teşkilât Kanununda bugün artık bizim yapmış 
olduğumuz hamleleri tutucu hale gelen hükü-
lerin değişmesinde hakikaten zaruret vardır. Biz 
vakıflara büyük bir dinamizm getirdiğimize 
kaaniiz. Bu dinamizmi daha da artırabiliriz ye
ni işletmeler kurmak yoluyla, işlerimizi süratlen
dirmek yoluyla. Bunun için yeni bir Vakıflar 
Teşkilât Kanununun yapılmasını düşündük, fa
kat bunun uzun zaman alacağı ve bugünkü şart
lar itibariyle Parlâmentonun ağır yük alcında 
bulunmasını da nazarı itibara alarak bizi fren-
liyen Teşkilât Kanununumuz hükümlerinde bü
yük değişiklikler, madde itibariyle büyük değil 
ama vüsat itibariyle büyük değişiklikler yapmak 
yeni bir iki ek madde getirmek suretiyle mese
leyi hallettik. Komisyondan çıkmış Yüce Mec
lise sunulmuştur. İnşallah oradaki müzakere
cinden sonra Yüksek Senatonun da huzurlarına 
getireceğiz. 

Sayın Baysoy'un takdirkâr görüş ve temen
nilerine arzı teşekkür ederiz, Yurt konusu en 
hassas olarak üzerinde durduğumun ve vakıf 
esprisine uygun bir konudur. Arz ettiğim gi-:i 
bu bir anane müessesesidir, bir taraftan bu 
ananeye riayet edeceğiz, bir taraftan onun hiz
metlerini bugünkü sosyal anlayışa ve ihtiyaç
lara adapte etmek suretiyle tanzim edeceğiz, ge
liştireceğiz, 

özel yüksek okul konusunda bizim özel yük
sek okulumuz bir projemiz var. Böyle bir çalış
mamız var. • Bunu 1967 -126& bütçesinde muhte
rem Senatoya arz etmiştik. Yalnız takdir bu-
yurulacağı gibi bu konu bizim bizatihi kendi ko
numuz değildir, bir ihtisas konusudur. Biz bu
nu üniversitelere tetkik ettiriyoruz, Orta - Doğu 

I Teknik üniversitesi bize raporunu vermiş &VL-
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ramdadır. İstanbul Teknik Üniversitesinden, İs
tanbul üniversitesinden henüz bu rapor gelmedi. 
Bu raporlar geldikten sonra çalışmalarınım tat
bikat safhasına intikal ettireceğimizi ümidedi-
yoruz. Ancak bundan sonra yüksek okulu han
gi branşta açacağımızı, nerede açacağımız, nasıl 
açacağımız belli olacaktır. Şimdiden bir kesin 
ifadede bulunamıyorum. 

Vakıf grupunun değerli bir müessesesi ola
rak Vakıflar Bankamız emin, ciddî, istikrarlı 
ve vatandaşa itimat telkin eden vakıf isminin 
milletimizin zihninde, ruhunda, gönlünde mevcut 
bıraktığı iyi intıbaiarm bugünkü Türkiye'mizde 
iktisadi sahada bir mümessili olarak Vakıflar 
Bankamız da bu itimat ile devam etmektedir. 
Sayın Ucuzal'm ifade buyurdukları gibi, 1984 le 
1388 yılları arasında 48 şubeden 110 şubeye çık
mak suretiyle ve hareketini, muğmanını bu tem
poya emniyetle uydurmak suretiyle ciddî bir ge
lişme kaydetmiştir. 303 milyon lira civarında 
bulunan mevduat hacminin 800 milyon lira ci
varında bir meblâğa yaklaşmış bulunması halkı
mızın bu güzide müessesemize karşı göstermiş 
olduğu evvelâ itimadın bir tezahürüdür. 

Sayın senatörler, gecenin bu vaktinde bun
dan sonra devam edeceğiniz mesaiye de mâni ol
mamak için detaylarına inmeden malûmat arz 
etmiş bulunuyorum. Takdirkâr tenkidlerinis 
bizi teşvik edecek ve 1369 yılı çalışmalarımız si
sin huzurunuzda 1970 yılında bizi daha büyük 
bir yüz akı ile getirecektir. Bu ümit ve temenni
lerle Yüce Senatonun sayın üyelerini saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 31 534 580 lira,, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 30 940 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 10 730 885 lira ki, toplam olarak 
73 205 465 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 14 349 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 868 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 784 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

15.000 Kurum giderleri 1 632 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 

BAŞKAN — Bir dakika, (A/2) bölüm 21.000 
nei bölümde bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe raporuna, 

mütevellilikle idare edilmekte ve mülhak vakıf 
olan İstanbul, Boğaziçi, Anadolu Hisarında kâin 
Amca Hüseyin Paşa (Köprülü veya Meşruta) 
namiyle mâruf yazılı Divanhanenin, sahiboldu-
ğu eski Millî Türk Mimarı değeri karşısında yı
kılmaktan kurtarılması için aşağıdaki temenni
mizin derci hususunda bir karar ittihazını say-
giyle arz ve teklif ederiz. 

Uşak Yozgat 
M. Faik Atayurt İsmail Yeşilyurt 

Sakarya Trabzon 
Osman Salihoğlu Ömer Lütfi Hoeaoğlu 

İstanbul Van 
Tekin Arıburun Ferid Melen 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

(İstanbul, Boğaziçi, Anadoluhisarmda kain 
ve ömrü üç asra yaklaşan, sivil Türk Mimari
sinin en üstün yegâne örneklerinden olan Amca 
Hüseyin Paşa, diğer namlariyle Köprülü veya 
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Meşruta yalı olarak mâruf Divanhanenin yıkıl
maktan kurtarılması ve millî mefahirimiz olarak 
muhafazasını temin edebilmek için 1369 malî yılı 
içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bu
lunduğu Devlet Bakanlığı ile, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Turizm ve Tanıtma bakanlıkları yetki
lilerinin bir araya gelerek gereken kararın alın
ması ve ilgili bütçeye bu maksatla tahsisat kon
ması ehemmiyetle tavsiyeye ve temenniye şayan 
görülmüştür.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KASMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İSKENDER CENAP EGE 
(Aydın) — Efendim, bu tahsisat konması hak
kında bir temennide bulunuyor. Tahsisat kon
madı mümkün değildir. 

BAŞKAN — Tahsisat konması hususuna iş
tirakiniz mümkün değildir. Hükümet? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Efendim, 
tahsisat konması mümkün değildir. Yalnız Tu
rizm Bakanlığı Bütçesinde zannediyorum böyle 
bir tahsisat vardır. 

BAŞKAN — Buradan istemektedirler, Ana
yasanın 9-1 içtüzüğün 88 nci maddelerine göre 
gider teklifini kapladığı için her hangi bir iş-
İ91T1 yap\naya imkân yoktur. 

Devam ediyoruz. Bu şekliyle 21.000 nci bö
lümü oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

22,000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 30 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.o. Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm. Lira 

35.000 Sosyal transferler 9 894 885 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu,) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan cetvel

leri ile beraber oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 73 205 465 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

Bölüm Lira 

62.000 Vakıf malları gelirleri 38 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 31 485 465 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan (B) cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,,. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir, 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
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bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçlar) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramış ve karşı
lıkları yıllar bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşundaki Veznedar ve Veznedar yardımcı
ları ile fiilen bu görevlerden birini yapan me
murlara ve kıymet muhafızlarına Genel Mü
dürlükçe aylık tutarı üzerinden 30 . 1 . 1964 
gün ve 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dai

resinde hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 
1969 malî yılında ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 1969 bütçe yılı içinde ka
patılmak üzere Başbakanlığın onayı ile, 
500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya 
ve hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük sala
hiyetlidir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi bitmiş
tir hayırlı olsun. Bugün saat 10,00 da açık oy
larınıza sunulacaktır. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/569; Cum
huriyet Senatosu 1/927) (S. Sayısı : 1164) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesine başlıyoruz. 

Gruplar adına söz alan arkadaşları okuyo
rum. 

O. H. P. Grupu adına Sayın Mete, G. P. 
Grupu adına Sayın Saraçoğlu, A. P. Grupu adı
na Sayın Beliğ Beler. 

(1) 1164 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Buyurun Sayın Mete. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN 

YIUVLA.Z METE (Adana) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969 
yılı bütçesi hakkında C. H. P. Grupunun ten-
kid ve temennilerini arz edeceğim. 

Spora Cumhuriyet idaresinden sonra önem 
verilmeye başlanmıştır. 1938 yılma kadar id
man Cemiyetleri İttifaka adı altında amatör 
idarecilerin yönettiği bir kurulun ve Türk Spor 
Kurumu adlı bir teşekkülün spor işlerini ted
vir ettiğini görüyoruz. T. i. C. i. adlı teşekkül 
o zamanki imkânsızlıklar içinde Türk sporuna 
büyük hizmetler görmüştür. 

1938 yılında sağlam bünyeli bir teşekkül 
kurmak amaciyle 3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü kurulmuş, spora ve 
sporculara Devlet eli uzatılmıştır. Bu kanun 
beden eğitimini zorunlu Man hükümler taşı
maktaydı. Kulüplerin ve grupların teşekkül 
tarzları hakkındaki 13 ncü, «gençler için kulüp
lere girmek ve boş zamanlarında beden terbi
yesine devam etmek...» zorunluğımu taşıyan 
4 ncü maddeleri 1964 yılında Anayasa Mahke
mesince iptal olunmuştur. O seneye kadar bu 
gibi hükümleri taşıyan ve birçok işyeri ve mü-
e:oeselere spor tesisi yaptırılması mükellefiye
tini yükleyen 21 nci maddesi ise hâlâ yürürlük
te olan bu Kanunun iyi bir şekilde uygulandığı 
söylenemez. Kanunun emrettiği tesislerin ta
mamını yapan bir tek işyeri, tek müessese yok
tur. Birçok idareci başarısızlık sebebi olarak 
mevzuat noksanlığını gösterirler. Ama bunlar
dan hiç biri 3530 sayılı Kanunu tam uygula
mış değildir. 

3530 sayılı Kanun zamanla ihtiyaca kâfi gel
memeye başladığından bu kanunun aksak taraf
ları belirtilip yeni bir kanım çıkarılması yıllar
dan. beri tekrar edil? geldiği halde yeni bir ka
nun bir türlü çıkarılamadı. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürünün inhası, 
Barbakan adına Devlet Bakanının tasdikiyle 
tâyinleri tekemmül eden federasyon başkanları 
fahrî çalışırlar. Türkiye'de bir spor dalının 
gelişmesini, gençlerin o dalda yetişmelerini, iç 
ve diş yarışmalar tertiplenmesini, o yarışların 
iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için 
görev alacak kimselerin iş ve güçlerinin dışın

da, pek çok zamanlarını bu konuya ayırmaları 
gerekir. Maddî hiçbir yararları olmadan yani 
ücretsiz, maaşsız sırf spor sevgisiyle bu işi ba
şarmak mümkün değildir arkadaşlarım. 

Esasen yeteri kadar ödenek verilmeyen, ge
rekli imkânlar sağlanmıyan birçok branşlara 
iyi vasıflı kimseler iltifat etmemektedirler. Fe
derasyonların bâzılarında feragatle çalışan, bir 
şeyler yapabilmek için çırpınıp didinen ülkücü
ler bulunduğu gibi, bâzılarında ise, seyahat 
şirketi ortağı, imiş gibi, 'hareket eden şahısları 
görmekteyiz. Bir şahsın keyfince değil, o spo
run yöneticilerinin oylariyle seçilmesi, maaş ya 
da ödenek verilmesi usulleri konuncaya kadar 
bu işlerin aynı tarzda yürüyeceğine kaaniiz. En 
yetkili kimselerin dahi kaçakçılık yaptığı, is
veç'ten hesap makinâları, Avusturalya'dan el
biselik kumaşlar getirildiği yolunda hakların
da dedikodu yapılan kimselerin yöneticiler ve 
sporcular üzerinde istenen saygıyı, gereken 
otoriteyi sağlıyamıyacaklarını, bu gibi kim
selere görev verilmemesi gerektiğini ileri sürer 
dururuz, istenilen titizliğin gösterildiğine kaa-
ni değiliz. 

Geçen bir yıllık spor olaylarını incelersek; 
binicilikte adımızın bir kere daha bütün dün
yada duyulduğunu iftiharla görürüz. Askerleri
miz dışında asker - sivil karışımı bir ekibin bu 
ilk büyük başarısı takdire lâyıktır. Dünya turu
nu tamamlayıp geçen yıl içinde yurda dönen Sa-
dun ve Oda Boro'nun basanları spor tarihine 
geçecek büyük bir olaydır. Ahmet Ayık ve Mah
mut Atalay, bir çöküntünün içinde hâlâ cevher
ler bulunduğunu ispatlıyan iki sporcumuzdur. 
Geçen yılın bütün dünyada en başarılı maraton
cusu İsmail Akçay'ın çalıştırılmasına önem ve
rilmeli, şahsi kabiliyetiyle aldığı sonuçlara dev
letin de birşeyler katması sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mevcut yönetici, tesis ve malzeme, öğretici, 

sporcu, spor hekimliği ve ödenek durumunu kı
saca incelersek hepsinde bir aksaklık görürüz. 

Daha önce de arz ettiğim gibi fahrî gö):ev 
yapan yöneticilerin bir kısmı birşeyler yapabil
mek, birşeyler katabilmek için çırpımrken, di
ğer bir kısmı sadece çıkarını düşünmektedir. 
Spor kafilelerine gerektiğinden fazla sayıda 
yönetici katıldığını, bir veya iki yönetici yeri
ne 4 - 5 yöneticinin görevlendirildiğini, bunla-
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rm hiç bir iş yapmayıp hattâ bir bahane ile ka- j 
fileyi terk ettiklerini izlemiş bulunuyoruz. İlgi
lilerin bu gibi yolsuzluklarla uğraştıkları hak
kında hiç bir bilgimiz olmamıştır. 

Aldığımız şikâyetlerin bir kısmını da; Fede
rasyonların heyet halinde çalışmadıkları, baş
kanlarının düşünce ve isteklerinin uygulan
dığı, bir keyfiliğin hüküm sürdüğü hususu teş
kil etmiştir. 

Tesis ve malzeme durumumuz ise acıklıdır : 
Bütün yurda yaygın, son senelere kadar 

dünyada adımız en başta söylenen güreş dalı 
için müstakil salon sayımızın adedi birdir. Ata 
sporumuz binicilik için çalışma sahası ve gene 
ata sporumuz eskrim için salon sayısı keza bi
rerdir. Bu üç ata sporumuz için söylediğim bir 
rakamı Ankara, İstanbul ve İzmir için clağii, 
bütün Türkiye içindir. 

Yelkencilerimiz için tekne, binicilerimiz işin 
at yoktur. Üç yanı denizle çevrili, bir iç denişi 
olan, yüzyıllarca Akdenize hâkim olmuş bir 
milletin yelken çalışması için binlerce teknesi I 
bulunması gerekirken yabancılardan ödünç alıp 
yarışmaya katılması, uluslararası bu yarışmala- I 
ra yabancı her binici 4 - 5 atla katılırken bizim
kilerin birbirleriyle at değiştirmeleri çok acı
dır arkadaşlarım. Bunlar için bütçeye yeteri 
kadar ödenek konulmaması affedilecek bir ku
sur değildir. 

Çok iyi sonuçlar alabileceğimiz, iklim şart
ları ve gençlerimizin kabiliyeti elverişli olan 
yüzır? sporunu devamlı yapabilecek kapalı ha
vuzlar inşasının tahakkuk etmediğini üzüle
rek görmekteyiz. 

Dünyada bizden başka spora önem vermiyen 
millet kalmadı. Biz de gereken önemi vermek 
şöyle dursun ihtiyaçları, sorunları kavrayıp i 
bunları ilgili ve yetkililere duyurabilecek bir 
görevliye bugüne kadar rastlıyamadık. 

1938 in şarklarına uygun bir kadroya sahip 
Gsnsl Müdürlüğün kadrolarının genişletilin?râ} 
işlere, ihtiyaçlara kâfi gelmiyen elemanların 
çoğaltılması, bu geniş kadro ve imkânları eh
liyetle yönetecek ve sorunları kanun yapıcıları
na duyurabilecek bir bakanlık kurulması za
manı gelmiş geçmiştir. 

Öğretici kadromuz da yetersizdir. Diğer i 
milletlerde gençlere atletizm öğreten yüzlerce i 
antrenörden gayri üstün kabiliyetli her spor- | 
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caya bir veya bir kaç antrenör tahsis edildiği
ni görmekteyiz. Bizim bölgelerimizde öğretici 
yokksn İsmail Akçaya iki antrenör tahsisi el-
bettski kimsenin aklından geçmez. Yeteri ka
dar güreş anîrenötü yoktur. Yüzme, eskrim 
epo:Ian için bir tek antrenör kadrosu bulun
mamaktadır. Hâsılı bütün spor dallarımızda öğ
retici noksanlığı mevcudolup bir çok sporları 
gençler kendi kabiliyetlerine dayanarak yap
maktadırlar. 

Tesis, malzeme, öğretici noksanlıkları sebe
biyle yurdumuzda yeteri kadar sporcu bulun
madığını şu kıyaslama ile anlıyabiliriz :, Fran
sa'da 4 milyonu aşkın lisanslı sporcu bulundu
ğu halde bu rakam yurdumuzda 250 binden az
dır. Ba koşullar altında bir çok üstün kabili
yetli gencin spor yapmak imkânlarını bulama
dıklarını, iyi sonuçlar almamızın kabil olmıya-
cağmı ileri sürersek haksızlığımız iddia oluna-
mıyacaktii'. 

Beden Terbiyesi teşkilâtının yeniden kurul
ması hakkında çıkarılacak kanuna sporda ba
şarı gösteren öğrencilerin devlet hesabına oku
tulacağına dair bir hüküm konulmasının çok 
fayda sağlıyacağı kanısındayız. Üstün kabili-
3 îti olan gençlerin devlet hesabına spor dalın
da eğitilmesi yeni şampiyonlar kaşandıracak, 
bunlar beden eğitimi enstitülerini bitirip basan 
gösterdikleri sporda antrenörlük yaparak genç
liğe faydalı hizmet görebilirler. 

Her memlekette spor hekimliği müessesesi 
geliştiği, ayrı bir kol haline geldiği halde biz
de tedavi hekimliğinden öteye gidemediği gö
rülmektedir. Bunun başlıca sebebi olarak; yö
neticilerin bu konuyu yeterince değerlendir
medikleri, bu yüzden görevlendirilecek hekim
lere yeteri kadar imıkân sağhyamadıkları ve 
yetki tanımadıkları, adam kayırdıkları husus
larını tesbit etmiş bulunuyoruz. Spor hekime 
ligi ile uğraşanların maddi yönden tatımin edil
meleri* lâboratuvar ve inceleme imkânları sağ
lanması gerekmektedir. Millî takım kampların
da bile gıda rejimlerini antrenörlerin tayin et
tiği, erkek sporcuların teşkil ettiği kafilelere 
tabip olarak kadın hastalıkları mütahassısı 
doktorların katıldıkları bir uygulamayla bu 
işin düzelemiyeceği meydandadır. 

Kulüplere yardım için konan ödeneğin ama
tör kulüplere değil profesyonel şubeleriyle ta-
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nınmış milyonluk bütçesi olan kulüplere ve
rilmesi hiç tasvibetmediğimiz bir husustur. Ha
len var oluş sebebinin başında armatör sporcu
lar ve bunları çatısı altında toplıyan amatör 
kulüpler, tesisler bulunan Beden Terbiyesi Teş
kilâtı bu sebebi unutur görünmektedir. Bu 
ödenek dağıtılırken her hangi bir prensibe de
ğil şahısların keyiflerine uyulmuştur. Ulus
lararası bir yarışmaya katılmak için bu yarı
şın programda bulunması kâfi gelmemiştir. 
Para olmadığı için bir yarışmaya katılma iptal 
edilmiş, üç gün sonra; para bulacağız, katılma 
hazırlığını yapınız veya müsabakaların yapıl
ması için gerekli işleri tamamlayınız denilmiş
tir. Programa alınmış, ödeneği konulmuş ise 
o yarışma yapılacaktır. Para olmadığı için 
yapılmaması veya siz yapın, biz para buluruz 
denilmesi başarılı, prenisplere uygun bir yöne
time örnek gösterilemez. Bâzı federasyon baş
kanlarının keyfî hareketlerine daha büyük 
yöneticilerin bu gibi uygulamaları da eklenin
ce bu tanz bir idareyi aşiret idaresine benzet
mek haksızlık sayılmasa gerektir. 

Federasyonların -bir kısmının seyahatler 
tertiplemek, yarışmalar düzenlemekten gayrı 
görevleri bulunmadığı kanısında olduklarını 
görmekteyiz. Bâzılarının tek seçicilikle uğraş
tıkları, yurt çapındaki sporla değil, gazete ha
vadisi olacak konularla meşgul oldukları gö
ze çarpmaktadır. Profesyonel sporla amatör 
sporun birebirinden ayrılması, ayrı mütalâa 
©dilmesi gerektiği kanısındayız. 

Beden Terbiyesi Genel müdürlükleri bugü
ne kadar spor deyince futbolu anlamışlar, bul
dukları paraları da bu dal için harcamışlardır. 

Küçük ve daha fazla tesis kurarak bunlar
dan daha fazla gencin yararlanmasını sağla
mak yerine, büyük tesislere milyonlar harcan
masının karşısındayız. Yurdun daha fazla kö
şelerine daha çok, küçük tesisler kurulmasının 
faydasına inanıyoruz. İkinci merhale olarak; 
büyük şehirlerden başlıyarak sıra ile bu tesis
lere ilâve yapılması suretiyle birer spor sitesi, 
birer spor merkezi haline getirilmesinin yurt 
gerçeklerine daha uygun olacağı görüşünde
yiz. 

Yalnız gençlerin değil her yaştaki vatanda
şın istediği sporu yapabileceği basit, küçük te
sislerin, çim sahalarının, yüzme havuzlarının, 
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koşu pistlerinin bir arada bulunduğu spor mer
kezleri sistemini pek çok millet uygulamakta
dır. 

Tesislerin yapılısında kimsenin kimseden 
haberi olmadığı da bir gerçektir, örneğin; o 
yerdeki lisenin spor salonu varken, yeni inşa 
olunan sanat okuluna, diğer taraftan öğret
men okuluna birer salon ilâve olunduğu, bu 
üç salonun hiç birinden tam randıman alınmaz
ken aynı şehre milyonlar sarfı ile ayrıca bir 
kapalı salon inşa edildiğini görmemiz mümkün
dür. Okul salonlarından gündüzleri öğrencile
rin, akşamları ise gençlerin yararlanması im
kânını sağlıyacak bir sistem getirilmelidir. 

Spor Totodan sağlanan gelirin spor tesisle
rine sarf edilmesi sporun kalkınmasında çok 
önemli bir unsurdur. Bu gelirin sarfında bir
takım katı kurallar yerine daha yuşumak, da
ha pratik usuller konulması uygun olacaktır. 
Bu müesessenin Maliyeye bağlanması fikrine 
karşı olduğumuzu .ifade etmek isterim. Ancak, 
özel bir çiftliğin idaresinde dahi belirli birta
kım kurallara uyulması gerekirken, gerek hiz
metli alınması ya da çıkarılmasında, gerek ca
ri harcamalarda mevcudolan keyfiliği tasvibet-
meye imikân yoktur. Prensipler konulduğu, bu 
prensiplere uygun hareket etme karakterinde 
olan idareciler görevlendirildiği, sağlam dene
tim usulleri belirtildiği takdirde bu teşkilâtın 
daha verimli hale geleceğine inanıyoruz. 

Geçmiş olmakla beraber 7 - 8 yüz bölge 
memurunu ilgilendiren bir konuya kısaca de
ğineceğim : 

Umumi muvazeneden, özel idare ve beledi-
yaler&en maaş ve ücret alanlara avans veril
diği halde Beden Terbiyesi bölge teşkilâtların
da çalışan memurlara ve hizmetlilere de avans 
verilmesi teklifimizin bu teşkilâtça benimsen-
raemesi, yetkili meclislere duyurulmaması ola
yını hayretle karşıladık. 

Görüşlerimizin göz önüne alınacağı ümi
diyle bütçenin Beden Terbiyesi Teşkilâtına, 
Türk gençliğine hayırlı olmasını diler, saygı
larımızı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, G. P. Grupu 
adına. 

G. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERîM SA-
EAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 



O. Senatosu B : 27 

Güven Partisi Grupu adına Başbakanlığa 
bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde konuşmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Sayın senatörler, 
Tarihi tetkik ettiğimiz zaman Türk Milleti

nin içinde yaşadığı asrın sportif hareketlerine 
daima önem vermiş azmi, iradesi, cesareti ve 
cengâverliği ile dünyada ün salmış milletler
den biri olduğunu görürüz. 

Kılıç kalkan sallamak, silâh atmak, cirit 
oynamak, güreşmek, Türk Milletinin tarihin
den gelen düğünlerini değerlendiren, şenlendi
ren sportif hareketleridir. Onun için Türk mil
leti bunlara çdk büyük bir kıymet ve değer 
vermektedir. 

Modern spor ve beden eğitimi sahasında da 
oldukça ilerlemiş olmamıza rağmen, ilgililerin 
bu hususta gösterdiği alâka ve faaliyetin ye
terli olduğunu kabul etmeye de imkân yoktur. 
Türk Milletinin nesilden nesile intikal eden, 
beden, ruh, karakter ve irade sağlamlığını, 
gelecek nesillere daha iyi bir şekilde intikal 
ettirmek ve başarmak için Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü, Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma bakanlıkları sportif faaliyetlerini, bu 
hususta yetiştirilmiş uzmanlar nezaretinde ko-
ordine bir şekilde yürütmeleri lâzımdır. Bu
nun için de ilk, orta, lise, üniversite ve kışla
ların yanıbaşında açık saha, kapalı spor salon
ları ve diğer spor ve eğitim tesislerinin biran 
evvel kurulmasını gönülden arzu ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
16 . 7 . 1938 tarih ve 3530 sayılı Beden 

Terbiyesi ve Teşkilât Kanunu yetersiz bir ka
nundur. Gün geçtikçe plân ve program dahi
linde gelişme faaliyeti göstermesi lâzımgelen 
bu teşkilâtın ihtiyaçlarını karşılıyacak bir ka
nun değildir. Bunun için her bakımdan tat
min edici yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. Bu 
kanunun biran evvel Parlâmentoya sunulup 
çıkarılması lâzımdır. Hükümet bu hususta çok 
geç kalmıştı kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler, 
Geçen seneki genel müdürlüğün bütçesinde 

de arz ettiğimiz gibi devletin yardımı ve Spor 
Toto kanaliyle elde edilen paralarla inşa etti
rilen açık ve kapalı spor salonları, stat, yüz
me havuzları, tenis kortları, binicilik, atıcılık 
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ve saire gibi Beden Terbiyesi ve sportif tesis
lerden Türk vatanının her bölgesinde yaşıyan 
vatandaşların istifade etmesi ve bölgeler ara
sında bu bakımdan sosyal adaletin tecelli ede
bilmesi için mahrum bölgelere öncelik tanın
ması lâzımdır. Modern beden eğitimi ve spor
tif faaliyetlerin köylere kadar teşmili ve gele
neksel spor faaliyetinin modern esaslara göre 
hazırlanmasını ve köylerde araştırma yaparak 
çeşitli beden terbiyesi ve spor kollarında isti
dat gösterenlerin bulunup yetiştirilmesi lâ
zımdır. 

Mnuhterem arkadaşlar, 
Gün geçtikçe piyasada yükselme görülmek

te ve geçim sıkıntısı artmaktadır. Geçen sene 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi do-
layısiyle bu kürsüde yaptığımız konuşmada be
lediye özel idareler ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtında çalışan personelin de 
% 10 ile 15 nisbetinde verilen avastan istifade 
ettirilmesini istemiştik. Belediye ve özel idare
lerde çalışan personelin bu avanstan istifade 
ettirilmesiyle, temennimizin bir kısmı tahak
kuk etmiştir. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Teşkilâtında çalışan personeli de maddi 
•bakımdan bu nisbet dâhilinde tatmin etme ci
hetine gitmelerini ilgililerden temenni eder, 
sözlerimize son verir Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçesinin hayırlı olmasını 
diler. Güven Partisi Senato Grupu adına Yüce 
Ssnatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Be
ler. 

A. P. GRUPU ADINA BELİĞ BELER (iz
mir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

A. P. Senato Grupu adına Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki dü
şüncelerimizi kısaca ve anahatları ile arz ede
ceğim. 

Çok eski zamanlarda ve iptidai topluluk
larda dahi çeşitli şekillerde tezahürleri görü
len «Spor» zamanımızda milletlerin hayatında 
fevkalâde ehemmiyet kazanmış; sosyal hayat
ta olduğu kadar iktisadi sahada da bir hâdise 
haline gelmiştir. 

«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur» sö
zü milletler arası bir değer kazanırken şüphe
siz bunda sporun, fert ve dolayısiyle toplum 
üzerinde hâsıl ettiği etkilerde dikkate .alınmış 
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ve olay aynı zamanda bu zaviyeden mütalâa 
edilmiştir. 

Filhakika Batı âleminde insana verilen de
ğer neticesi olarak ferdin eğitimi problemini 
ortaya çıkarmış ve sonunda şahsın gerek be
denî gerek ruhî gerek fikrî inkişafının birlik
te yürütülmesini zaruri kılmıştır. 

işte bunun içindir ki, takriben yüz yıldan 
beri bu noktadan hareket eden bâzı milletler 
sonunda her bakımdan yeterli insan gücüne 
ısahibolmuşlar ve konuyu gelişen ilim ve fennin 
icaplarına uygun metadik çalışmalariyle fev
kalâde yararlı hale getirmişlerdir. 

Bu itibarla, Batı'da spor kelimesi en geniş 
şekilde anlaşılmakta ve katiyen bir fantazi te
lâkki edilmemektedir. 

Kaldı M, son birkaç yıldan beri dünyayı 
saran ve adına «Gençlik bunalımı» denilen 
problemde gerçeği bir başka cephesinden or
taya koymuş; bu defa dâvamn çok daha ciddî 
ve etraflı şekilde ele alınmasını zorunlu kıl
mıştır. Bu yolda, devletler şimdi her zaman
kinden farklı şekilde bir faaliyete koyulmuş, 
hükümetler ise mânevi müzaheretleri yanında 
maddi hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz olmuş
lardır. 

Filhakika gerek Batı gerek Doğu memle
ketlerinde bu uğurda büyük paralar harcana
rak spor tesisleri vücuda getirilmekte, böyle
ce kütlelerin, bilhassa gençliğin hem bedenen 
hem fikren gelişmesi sağlandığı gibi «bunalı
mın» çözülmesi için «boş zamanların en fay
dalı bir tarzda değerlendirilmesi» cihetine gi
dilmektedir. 

Hemen söylemeliyiz ki, bu vadide yani spor 
ve sportif faaliyetler için sarf olunan gayret
ler zirvesine ulaşmış, harcanan para miktarı 
ise en küçük devletlerde dahi hayalimizdeki 
rakamın üstüne çılkmışltır. 

Şüphesiz bu halin yukarıda da tebarüz et
tirmeye çalıştığımız gibi ciddî bir takım se
bepleri olması gerekir. 

Türkiye'de spor ve spor terakkisi : 
ttiraf etmeliyiz M, bunca yıl geçmiş olma

sına ve emekler harcanmış bulunmasına rağ
men etrafımıza baktığımız zaman memleketi
mizdeki durumun hiç de gönül açıcı, ferahlatı
cı olmadığı görülmektedir. 

Hazin olan şudur ki; Türkiye'deki spor an
layışı veya telâkkisi el'an 50 yıl önceki zihni
yetten farklı kılınamamış ve sporcuyu «istih
daf» eden görüş bir türlü kesin olarak berta
raf edilememiştir. 

Gerçi birtakım, çabalar sarf edilmiş ve bir 
şeyler yapılmak istenmiştir. Ancak bütün bun
lar samimiyetle ifade edilmek istenirse şahsi 
olarak kalmış ve geçicilik vasfı değişmemiştir. 

Açıkça itiraf etmeliyiz ki, gelmiş iktidar
lar ve hattâ idari mekanizma vâdetmelerine ve 
kanuni mecburiyetlere rağmen maalesef tam 
mânasiyle muvaffak olunamamış ve dolayusiy-
le sporu kütlelere mal edememiştir. 

Bu itibarla her şeyden önce Türkiye'de 
zihniyette bir değişiklik yapmak ve sporu tam 
bir Batılı anlayış içerisinde ele almak gerek
mektedir. 

Sporun bir fantazi olmadığı sportif faali
yetlerin binnetice bedenî, ruhi ve fikrî inki
şaf bakımından değeri olduğu kabul edilmeli 
ve sportif faaliyetler neticesi eğitilmiş kütle
lerin memleketin sosyal, iktisadi ve kültürel 
alanlardaki seviye ve gücünü artırdığı gibi 
vatan müdafaasındaki kuvvetlerimizi de daha 
kudretli hale getirdiğini bilmeli ve kabul et
meliyim. 

Bu hakikatler muvacehesindedir ki, dâva
nın elbette bugünkünden çok daha farklı bir 
görüşle ele alınması icabeder. 

Herşeyden önce şunu söylemeliyiz M; bil
hassa iktisaden geri kalmış memleketlerde 
sporun kalkınmasında başlıca âmil olan spot 
tesis ve spor öğretici kadrosunun yapım ve 
yetiştirilmesinde devletin gerek maddi gerek 
mânevi yardım ve desteği kaçınılmaz bir hal 
almaktadır. 

FilhpJkika bâzı gelir kaynakları bulunmuş 
ve bunlardan en zengin ülkelerde dahi istifa
de edilmiştir. Ancak bünyelerinin özellikleri 
dolayısiyledir M, bizim gibi kısa zamanda kal
kınmaya mecbur memleketlerde Spor - Toto 
başlıbaşma ihtiyacı gidermeye kâfi gelmemek
te ve işte bu nedenledir ki, devlet yardımı za
ruri bir hal almaktadır. 

Bu umumi izahtan sonra Türkiye'nin so
runları üzerinde durmakta fayda vardır. Şöy
le ki: 

Spor tesisleri bakımından Türkiye'miz Bul
garistan ve hattâ Yunanistan'dan dahi geridir. 
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Diğer ülkelerden devlet spor için, yani fa
aliyetlere ve tesislere büyük meblâğlar ayır
makta sporu hem gençliğe hem de g'erek sivil 
gerek asker toplumlara maletmektedir. Bizim 
de bu yola gitmemizde mutlak bir zaruret var
dır. 

Eğitici kadro behemehal sağlanmalı ve bu 
elemanlar en geç lüzumlu tesislerin ikmali ile 
beraber faaliyete geçirilmelidir. 

Hazin olan taraf odur ki, şimdiye kadar 
meselenin bu tarafı hemen hemen hiç ele alın
mamış ve asıl garibi milyonluk tesisler bu 
işten anlamıyan kimselerin sözde mesuliyetle
rine tevdi olunmuştur. 

Meselenin bu yönü en az diğerleri kadar 
önemlidir. Ve çözümlenmediği takdirde kısa 
zamanda büyük problem olmaya namzet bulun
maktadır. 

Gençlik sorunu ve sportif faaliyetler : 
Modern anlayışı içerisinde spor, artık bü

tün ağırlığı ile bir gençlik meselesi addedil
mektedir. 

Dâvayı bu gözle gördüğümüz takdirde spo
ru bir nevi kültür problemi saymak gerekir. 
Bu itibarla konuyu her dereceden okullarla 
üniveristeye götürmeye mecburuz. 

Nitekim hazırlanan plân ve programlarda 
bu hususlar dikkate alınmış; üniversiteler, 
okullar, ordu ve müesseseler ayrı ayrı ele alın
mış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan sporu çok cepheli bir orga
nizasyon ve koordine bir çalışma şekli olarak 
kabul etmeli ve dâvayı buna göre ele almalı
yız. 

Bu yapılmadıkça neticeye varmak hayal
den başka .bir şey olmıyacaktır. 

Netice : 
Bütün bu mâruzâtımla neticeye ulaşmak 

ve bugün içinde bulunduğumuz sorunlara da 
bir ışık tutmak isterim. 

Değişen dünya şartlarına göre Türkiye'de 
sporun kalkınabilmesi için her şeyden önce 
yeni bir anlayışa ihtiyacolmakla beraber ka
nun ve talimatnamelerin de buna uygun şekil
de tedvininde ve hazırlanmasında zaruret ol
duğu aşikârdır. 

Burada bir noktaya daha dikkatinizi çek
mek isterim. 
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Yakın zamanda rejimler değişmiş; Nazizm 
ve faşizm yok olmuş fakat bunların etkileri
ni taşıyan bizim emeklilik müddetini çoktan 
doldurmuş olan 1938 doğumlu 3530 sayılı Be
den Terbiyesi, 1941 tarihli teşkilât kanunları
nı değiştirmek ve günün anlayışına uygun ha
le getirmek bir türlü mümkün olamamıştır. 

Halbuki bunda takdir olunacağı gibi mut
lak zaruretler vardır. Bu bir nevi ihtiyaçtır. 

655 sayılı Kanun Türk sporu için gerçekten 
bir yıkım olmuştur. 

Bu kanun sporumuzun en faal uzvu olan 
bölgeleri âtıl hale getirmiş, maddi gelirleri 
yok etmiştir. 

Filhakika bahse konu kanunla bölgeler 
yıllık 35 milyon liralık gelirden mahrum bıra
kılırken Hazinenin yardımı sadece 12 milyon 
liraya inhisar etmiştir. 

Beden Terbiyeisnin kurulduğu 1938 yılın
dan 1968 yılma kadar genel bütçeden yapıl
mış olan yardım 30 yılda 41 milyon liradan 
ibarettir. 1965 yılından bu yana 655 sayılı Ka
nunla kaldırılan 35 milyon tutarındaki be
lediyeler ve özel idareler yardımına mukabil 
yine Hazine yılda 12 milyon yardım vere
bilmiştir. Bu suretle Türk sporuna 30 yılda 
genel bütçeden ayrılan para 77 milyondan 
ibarettir ki, bunun ne dereceye kadar yeterli 
olduğunu takdirinize arz ederim. 

Bugün Türk sporu sadece Spor - Toto geli
ri ile yaşamak ve kalkınmak zorundadır ki, 
yukarda da belirttiğimiz gibi özlediğimiz 
maksat bu mahdut gelirle hâsıl olamıyacak-
tır. 

Bu konu behemehal üzerine eğilmeyi icabet-
tirdiği gibi hallini de mecbur kılmaktadır. 

Zira bilindiği üzere spor ve sportif faali
yetler gittikçe büyüyen kütlelere hitabetmekte 
ve âdeta efkârı umumiyeye malolma yolundadır. 

Bu itibarla aşağıdan yukarıya doğru mevcut 
tazyiki tereddütsüz kabule mecburuz. Ama 
bizim durumumuz hiç de gerçeğe uymamakta 
ve sanki bu tazyikten habersizmişçesine bir dav
ranış içerisinde imişiz intibaını vermektedir. 

Demokratik, yani açık rejimlerde umumi 
efkâra rağmen yapılan hareketleri tecviz etme
ye imkân yoktur. 

Basın sporla ziyadesiyle meşguldür. Her 
gün bu konuda sayfalarca yazılar neşredilmek-

] te, görüşleri ileri 'sürülmektedir. 
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Bunlara kargı umursamaz davranmaya im
kân yoktur. Mesele bu derece önemlidir. 

Durum sadece bize mahsus değildir. Ve en 
ileri milletlerde de böyle cereyan etmektedir. 

Nitekim Batı - Almanya'da halen 6 milyon, 
Fransa'da 3 milyon 800 bin, Bulgaristan'da ise 
610 bin sporcu bulunmaktadır. 

Bizde ise 1 597 kulüpte lisansiye 202 bin, 
faal 82 bin 81 sporcu mevcuttur. 

Bunun icmali ise şöyledir : 

Atletizm 
Atıcılık 
Bisiklet 
Jimnastik 
Binicilik 
Kürek 
Okçuluk 
Tenis 
Judo 
Yelken 
Yüzme 
Basketbol 
Boks 
Dağcılık 
Kayak 
Eskrim 
Futbol 
Güreş 
Halter 

Kulüp : 1 597 

3 776 
2 588 

492 
986 

1 730 
324 
216 
887 
835 
698 

2 256 
6 975 
1 464 

279 
988 
402 

45 254 
2 406 

661 
Masa tenisi 552 
Voleybol - eltopu 8 319 

adedi mevcuttur. 

lisansiye s 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

por< 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Görülüyor ki, sporcu adedi hiç de tatminkâr 
değildir 

Bu miktarı çoğaltmak ve çok sayıda vasıflı 
sportmene sahibolmak mecburiyeti vardır. 

Sporcunun yanında öğretici kadrosunun 
ehemmiyeti bellidir. 

Ne yazık ki bu kadro yeterli değildir. 
Memleketimizde halen 1 500 beden eğitimi 

öğretmeni mevcudolup, bunun ancak 800 ü 
meslektendir. 

Gazi Eğitim Enstitüsünden yılda 35 beden 
eğitimi öğretmeni mezun olmaktadır. Şüphe
siz bu miktar ihtiyacın çok altındadır. 

Diğer taraftan okulların müfredat program
larını da ele almak lâzımdır. 

Zira haftada tek derse inhisar eden çalışma 
ile çocuklarımıza ne sporu sevdirmeye, ne de 
yapılan bu spordan beklenen neticeyi almaya 
elbette imkân yoktur. 

Kaldı ki okullarımız hem tesis, hem harca
ma bakımından fakir durumdadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü arasında çok sıkı işbirliğine 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Filhakika iki kuruluş arasında işbirliği baş
lamıştır. Ancak, bunu daha reel hale getirmeli, 
radikal tedbirler almalıdır. 

Bunun dışında kurulması 40 yıl önce öngö
rüldüğü halde ancak 1968 yılında temeli atılan 
«Anadoluhisan Spor Akademisi» ne büyük ihti
mam gösterilmelidir. 

Bu tesis 1970 - 1971 yılında hizmete gire
cek ve kanaatimce büyük bir boşluğu doldura
caktır. 

Hal böyle iken bu ilim müessesesine neden
se lâyık olduğu yardım yapılmamaktadır. 

Filhakika daha geçenlerde Bütçe Karma 
Komisyonunda bu akademi için lüzumlu ele
manların yetiştirilmesini ve dışarda ihtisas yap
malarını istihdaf eden ödenek verilmemiş, böy
lece hatalı bir durum yaratılmıştır. 

Yani, akademi binası bitecek fakat burada 
çalışacak öğretici kadro temin edilemiyecek. 

Bu yol çıkar yol değildir. Ve mutlaka terk 
edilmelidir. 

Eleman meselesinin asla ihmale tahammülü 
yoktur. 

Bugün Türkiye'de irili - ufaklı 185 stad 
vardır. 41 spor salonu faaliyette olup 17 tane
si de inşa edilmekte ve bunlardan 9 u bu kış 
sonunda, baharda bitecek ve böylece faal spor 
salonu sayısı 1969 da 50 yi bulacaktır. 

Ancak şurasını belirtmek yerinde olur ki, 
mevcut bu mahdut imkânlara rağmen yukarı
da adedlerini saydığımız spor tesislerinin bir
çoğu 1965 yılından bu yana A. P. iktidarı zama
nında yapılmış ve gençliğin hizmetine arz edil
miştir. Tesisler mevzuundaki çalışmalar bütün 
hızı ile devam etmektedir. Esasen bundan 
başka çıkar yol da olamaz. 

Spor tesisleri için yeterli elemana ihtiyaç 
vardır. Filvaki stad, salon adedi her şeye rağ
men yeterli değildir, kifayetsizdir. Ama bun
ların bakımları da bir meseledir. 
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Sözlerimize son verirken, mühim gördüğü
müz bir hususu da işaret etmeden geçemiyece-
ğiz. 

1971 senesinin Ekim ayında İzmir'de yapıl
ması kararlaştırılan Akdeniz Oyunları, dünya 
spor mehafilinde büyük ehemmiyet taşımak
tadır. 

Bu organizasyonun Türkiye'ye verilmesi 
öğünülecek bir husus olmasına rağmen, maale
sef alâkalılar tarafından gerekli alâka ve ehem
miyet gösterilmemektedir. 

Tesislerin yapımı işi tahsisat yetersizliğin
den her nedense yavaş gitmektedir. 

Açıkça ifade etmek isteriz M, gerekli ted
birler alınmadığı takdirde Akdeniz Oyunları
nın izmir'de yapılması tehlikeye girecektir. 

Millî bir prestij konusu olan bu işe gerekli 
tahsisatın süratle tahsisi elzemdir. 

Alâkalılar tarafından tesisler yetiştirilmedi 
diye bu organizasyon başka bir yabancı mem
lekete alınırsa, spor tarihinde beklenmedik 
bir skandal olur ve bundan da henüz gelişme 
halinde bulunan Türk sporu muhakkak ki bü
yük zararlara uğrar. 

Henüz vakit varken, alâkalıları ikaz etme
yi yerinde bir hareket görmekteyiz. 

Bizim Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi münasebetiyle söyliyebileceğimiz hu
suslar bunlardan ibarettir. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanımız ve Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün muhterem erkânı, sayın 
arkadaşlarım, bir konsepsiyon meselesi için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Beden eği
timi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Ka
nununda Türkiye'de yaşayan Türk Milleti yani 
aşağı - yukarı 34 - 35 milyon tutarında olan her 
yaştan bu kütlelerin spor eğitimi, beden eğiti
mini, beden terbiyesini yapmakla görevlendiril
miştir. Bu kadar geniş bu kanunda bir vazife 
vardır. Şimdiye kadar Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün üzerinde durmuş olduğu husus
lar bilhassa kulüpler ve münferit sayısı da çok 
az olan grupçuklar halindedir bu. Türkiye'nin 
topyekûn beden terbiyesi eğitimi değildir. Se
nelerdir bu böyle. Onun için maruzatım, son 
zamanlarda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün başında ve onunla beraber çalışan erkânı 

gayet güzide kıymetli ve geniş görüşlü erkânı 
hazır olduğu için Sayın Bakanımızla birlikte 
bunu arz etmeden gecenin bu saati olmasına 
rağmen geçemiyeceğim. 

Yalnız bugünkü durumla Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bu işi yalnız başına sağlıya-
maz. Bunun için ilgili bakanlıklarla bir koor
dinasyon kurması ve sürekli bir plân ve prog
ram yapması icâbeder. Meselâ Millî Eğitim 
Bakanlığı ile birinci derecede. Zaten Türki
ye'nin istikbali gençliği yetiştirmekte ehem
miyeti birinci derecede gelen hususların bir kıs
mı Millî Eğitim Bakanlığı elinde bir kısmı da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün elinde. 
Biri ilmen biri bedenen yükseltecek eğitim ya
pacak. Memleketin istikbalini sağlıyaeaJk sağ
lam gençler yetiştirecek. Onun için ikisinin 
elele vermesi icâbeder. Bu arada diğer ilgili 
meselâ M. S. B. bütün hususi teşebbüsler 100 
kişiden fazla işçi çalıştıran bütün hususi teşeb
büsler büyük şehirlerde belediyelerden gayrı 
bölgeler meselâ mahalleler, bütün buralara 
kaîdar bu işi yaymak lâzımgelir ki Türk Milleti 
hakikaten kanunda söylenen tarzda beden eği
timi durumuna kavuşmuş olsun. Aksi takdir
de kulüp çalışmaları ile daha birçok seneler bu 
konsepsiyonun dışında kalmış oluruz. Ve bu 
vazife de yapılmamış olur. Onun için mâruzâ
tım hakikaten gençliği iyi yetiştirmek sokaktan 
da kurtarmak istiyorsak konsepsiyon değişik
liğine biran evvel eğilmek ve lâzımgelen hazır
lıkları yapmakla mümkün olacak kanaatinde
yim. 1969 bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını 
temenni eder, saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, konuşmuyor. Sa
yın Turgut Cebe yoklar. Sayın Atmaca yok
lar. Sayın Baysoy vaz mı geçtiniz, yerinizden 
soru mu soracaksınız. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Konuşaca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, benim üzerinde dur
duğum veyahut aklıma takılan bir mevzu var. 
O da şu: Sporcular kulüplerine alınır. Kulüp-
lerce alınıp oynatılır. Ve biz de gider tatlı tat
lı oyunlarını seyrederiz. Ancak, bazan görü
rüz ki büyük yaralanmalar olur, bâzısının aya
ğı kırılır. Ve sakat kalanlar da olur. Bir yol-
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culukta böyle bir futbolcu arkadaşa sordum. 
Arkadaş dedim sen kulüpten ne alırsın? «Maaş 
olarak şunu alırım, prim olarak bunu alırım 
falan» dedi. Evet güzel kazara Allah saklasın 
eğer bir gün böyle bir şey olursa ne olur? 
«Efendim, kulübümüz gerekirse beni tedavi et
tirir.» Tedaviden sonra ya çalış amıyacak bir 
hale gelirsen?, «Mukavelem bitinceye kadar 
maaşımı verir ondan sonra uğurlar olsun der 
bana» dedi. Şu halde bu gençlerimizi bir temi
nat altına alacak acaba bir teşebbüse Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü girmekte midir, ve
ya böyle bir şeyi düşünür mü? Bunu ben mü
him gördüğüm için üzerinde duruyorum, ikin
ci !bir nokta üzerinde duracağım: 

Sayın Beden Terbiyesi mensuplarından aca
ba şu sanayi çarşısı taraflarına şu veya bu se
beple her halde gidenleriniz vardır, öğle pay
doslarında 17 - 18 yaşındaki o çıraik çocuklar o 
sokaklarda bir paçavrayı ortaya koyar başlar
lar top oynamaya. Demek ki bu bir ihtiyaç şu 
ihalde yeni sanayi siteleri kurulduğu zaman ne 
bileyim, bu gençlerin o hareketli hallerini na
zara alarak bir şeyler düşünmek faydalı olur. 

Bir de geçen bütçede Sayın Arıburun arka
daşımızın çok yerinde bir teklifi vardı, bilhas
sa yurtların yanlarında spor sitelerinin yapıl
masını bu yurtlardaki gençlerin başka şeylerle 
meşgul olacaklarına o sahalarda vakitlerini ge
çirmeleri imkânlarının aranmasını geçen sene 
ortaya koymuşlardı. Bilmem ki bu sene acaba 
bu mevzuda bir çalışma düşünülüyor mu? Va
kit geç olduğu için daha fazla konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Ocak, 
Şüphesiz ki soruların büyük bir kısmına yazılı 
olarak cevap vereceksiniz. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep Milletvekili) Vaktinizi fazla almıyacağım 
efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep milletvekili) — Sayın Başkan, 

Sayım senatörler; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi

nin Senatoda müzakeresi esnasında sayın sena
törlerin fikir, mütalâa ve tenkidlerine karşı dü
şüncelerimi ifade etmeden evvel vaktinizi fazla 
almamak şartiyle sporun bir tahlilini, sporda 
ilerlemiş milletlerin neler yaptığını ve bizim 
durumumuzun ne olduğunu izaha müsaadenizi 
rica ediyorum. 
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I Spor her şeyden evvel gençliğin bedenî inki-
1 saf mı sağhyan, sağlam vücutlu ve sağlam karak

terli olmasını temin eden bir vâsıtadır. 
Bugünkü spor mefhumu milletlerin politik 

I ve moral gücü olmaktan çok ötede, fertlerin be
den ve ruh eğitimi ile birlikte, memleketlerinin 

I korunması için yapılması şart olan ve Devletin 
I yüklendiği kaçınılmaz ciddî bir hizmet kapsamı 
I içine girmiştir. 
I Bunun münakaşasız örneklerini, devletlerin 

sportif faaliyetler ve tesisler için bütçelerinden 
I ayırdıkları ödeneklerin tetkikle müşahede et-
I mek mümkündür. 

I Spor bugünkü dünyamızda bütün medenî 
I milletlerin büyük gayret gösterdikleri, büyük 
I harcamalar yaptıkları, üzerinde hassasiyetle 

durdukları ciddî bir mevzu haline gelmiştir. 
I Spor alanındaki iyi durumlarını gıpta ile sey

rettiğimiz milletlerin bu seviyeye nasıl yüksel-
I diklerini beyanda büyük faydalar olduğu kana-
I atimdeyim. 
I Sporun ehemmiyet ve faydalarını yıllar evvel 
I idrak etmiş olan milletler, herşeyden evvel te

sislerin inşaasma başlamışlar, spor akademileri
ni açmışlar, sporun teknik ve ilim haline gel
mesine gayret sarf etmişlerdir. 

Vaktimizi israf etmemek için büyük ve zen
gin milletleri ele almak istemiyorum. Nüfusu 
bizim ancak dörtte birimiz kadar olan, komşu 
bir memleketten, Bulgaristan'dan bahsetmek 
istiyorum. 

Bu memleket spor islerini otuz sene evvel 
ciddiyetle ele almış, o zamanlarda hazırladığı 
plân ve program neticesinde bütün il ve ilçe
lerinde spor tesislerini tamamlamaya muvaffak 
olmuştur. Bütün spor tesislerine sahibolmasma 
rağmen, Bulgaristan 1968 bütçesine bizim para
mızla spor işleri için 350 milyon lira tahsisat 
koymuştur. İşte bumun içindir ki, Bulgaristan, 
sporun birçok dallarında dünyada söz sahibi bir 
hale gelmiş bulunmaktadır. 

Sizlere bir fikir verebilmek malksadiyle bâzı 
milletlerin spor işleri için bütçelerine koyduk
ları tahsisatı arz etmek isterim. 

I Almanya 1 milyar 260 milyon lira, 
Fransa 500 milyon lira, 
Bulgaristan 350 milyon lira, 
Polonya 394 milyon ziloti, 

I İran 512 milyon rial, 
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Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü esaslı plân 
devresine 1963 yılından itibaren girmiş bulun
maktadır. O tarihe kadar Hazinenin Beden Ter
biyesine yapmış olduğu bütün yandım 40 milyon 
lira civarına baliğ olmaktadır. Spor - Totonun 
faaliyete geçmesiyle Beden Terbiyesine intikal 
eden paylarla plân hedeflerine uyg-un tesisler 
yapılmaya bağlanmıştır. 

Vazife deruhte ettiğimiz ilk günden itibaren 
ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'de sporun yüksel
mesi, iyi kalitede sporcu yetişmesi ve memleke
timizin spor alanında arzu edilen seviyeye ula
şabilmesi ancak ve ancak tesislerin yaygın ve 
kifayetli bir hale gelmesiyle mümkün olabilir. 
Bunun için de para ve zaman mefhumunu tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Bugün sporun ilim ve teknik bir hale gelmiş 
olduğunu ifade etmiştim. Sporu ilmî bir metot 
içinde eğitmek için öğreticiye şiddetle zaruret 
bulunduğunu idrak etmiş olduğumuzdan dolayı
dır ki, Anadolu Hisarı Spor Akademisinin teme
lini atmış bulunmaktayız. Bu Akademiden çıka
cak öğreticiler Türk sporuna tamamiyle ilmî bir 
yön vereceklerdir. 

Gerçi, iktidara geldiğimiz günden bugüne 
kadar, gençlerimize birçok tesisler kazandırdık. 
Ama bunun da yeterli olduğunu hiçbir zaman 
iddia etmiyoruz. Daha, fazla tesis ve daha çok 
çalışmak hedefimizdir. Adalet Partisi iktidarı 
zamanında yapılan spor tesisleri bütün Cumhu
riyet devrimde yapılanlardan daha çoktur. Bun
lardan mühim olanlarını arz ediyorum. 

Bitmiş ve bitmek üzere olan kapalı spor 
salonları 

Ankara 
izmir 
Bursa 
Erzurum 
Gaziantep 
Antalya 
Çorum 
Kayseri 
Kocaeli 
Sakarya 
Trabzon 
Afyon 
Rize 
Urfa 
Yozgat 

7 500 ' 
5 000 
5 000 
2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

ÎİŞİ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Samsun 2 000 
Uşak 2 000 
Kilis 2 000 
Kırşehir 1500 
Burdur 1 500 
Eskişehir 1 500 
Diyarbakır 1 500 
Denizli 1 000 
Van 1 000 
Balıkesir 2 000 
Edime 2 000 
Erzincan 2 000 
iskenderun 2 000 
içel 2 000 
Kütahya 2 000 
Manisa 2 000 
Akhisar 2 000 
Tekirdağ 1 000 
Ordu 1 000 
Elâzığ 1 000 
Kastamonu 1 000 
Niğde 1 000 

Yekûn : 37. 

Bitmiş ve bitmek i 
Cebeci 
Antalya 
Bilecik 
Bursa 
Gaziantep 
Nizip 
Fenerbahçe 
Altunizade 
Eyüp 
Maltepe 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kütahya 
Sakarya 
Çorlu 
Yozgat 
iskenderun 
Malatya 
Lüleburgaz 
Antakya 
Anadolu Hisarı 

kişilik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

özere olan stadyumlar 

izmir Halkapınar (Başlanmıştır) 
Maraş 
Ordu 
Rize 
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Osmaniye 
Amasya 
Bandırma 
Biga 
Diyarbakır 
Akşehir 
Erzurum 
Muğla 
Muş 

Yekûn : 34. 

Yüzme havuzu 
Ankara 
Antakya 
Balıkesir 
Antalya 
İzmir 
U fa 
Adana 

Yekûn : 7. 

Telesiyej teleksi 

Bitlis 
Bursa 
Erciyes 
Elmadağ 
Erzurum 
Bingöl! 
Yekûn : 6. 
Bunu her hangi bir iftihar vesilesi olsun di

ye arz etmedim. Hakikî durumumuzu beyan ede
bilmek için ifade ettim. Bunlardan başka yük
sek okul ve üniversitelerin bulunduğu mahaller
de seyircisiz semt saha ve teslisleri yapımına te
şebbüs edilmektedir. 

Çok mahdut imkânlarımız olmasına, bütçe
mizin meselâ küçük Bulgaristan'la kıyas kabul 
edemiyecek kadar az olmasına rağmen şurasını 
açıkça ifade etmek isterim ki, teşkilâtımız âzami 
gayretini göstermekte gerek tesis ve gerekse 
faaliyet bakımından Türk sporuna arzu edilen 
istikameti vermeye çalışmaktadır. Birçok eksik
lerimizin mevcudolduğunu, birçok imkânlardan 
mahrum bulunduğumuzu biliyorum. Bütün bun
lara rağmen spor işlerimizin eskiye nazaran da
ha iyi ve daha verimli olduğunu arz etmek is
terim. Türk sporunun bir bunalım içerisinde ol
duğu şeklindeki iddiaları da reddettiğimi ifade 
ederim. 

Muhterem senatörler, 
Sporun bütün kütleye maledilmesi, vatanda

şa ferdî spor imkânlarının sağlanabilmesi irili 
ufaklı spor tesislerinin yurdun her tarafına da
ğılması ile mümkün olur. Spor yapma çağında 
bulunan okul içi gençlerimizin, ordu ve mües
seselerimizin boş vakitlerini iyi bir şekilde 
değerlendirmelerini temin etmek mecburiyetin
deyiz. Şimdiye kadar ihmal edilmiş olan orta ve 
yüksek dereceli okullarımızın spor işleri zama
nımızda ele alınmış bulunmaktadır. Bütün fede
rasyonlarımızın bütçelerine okul spor faaliyet
leri için ayrı ödenekler konmuştur. Bunun ye
terli olduğunu iddia edemem, fakat az da olsa 
faydadan hâli değildir. Esefle ifade etmek mec
buriyetindeyim ki, bütün derecedeki okulları
mızın yeterli tesisleri yoktur. Bu da gençlerimi
zin spor yapma arzularını engellemektedir. Büt
çe imkânsızlıkları dolayısiyle gerek tesis ve ge
rek faaliyet bakımından arzulanan sürati sağlı-
yamamaktayız. Sporu köye kadar intikal ettir
menin zaruri olduğu kanaatine sahip bulunmak
tayız. Yalnız bu maddi imkânların müsaadesi 
nisbetinde tahakkuk edecektir. Günün ihtiyaç
larına göre hazırladığımız kanun tasarısı Hükü
mete tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Sporda mütemadi galibiyet hiçbir milletin 

inhisarı altında değildir. Galibiyetler kadar 
mağlûbiyetlerin de vâridolabileceğini hiçbir za
man akıldan çıkarmamak icabeder. Milletlerin 
spor hayatında çıkış ve inişler vardır. Ne gali
biyetleri bir zafer ve ne de mağlûbiyetleri heızi-
mek olarak görmek doğru değildir, fakat mağ
lûbiyetlerin sebebini araştırmak ve ona göre ted
birler almak elbette ki icabeder. 

Şurasını bilhassa belirtmek isterim ki, mem
leketimizde uygulanan spor yalnız futbol değil
dir. Futbolun umumi efkârı, bilhassa Spor - To
to vesilesiyle ilgilendirdiği bir gerçek olmakla 
beraJber, diğer yirmibeş federasyonumuzun da 
yurt sathında geniş faaliyetleri vardır ve birçok 
spor dallarımız her gün biraz daha gelişmekte
dir. 

Atina'da yapılan Balkan memleketleri atle
tizm yarışmasında maratoncularımız birinci ve 
ikinci olmuşlardır. İsmail Akçay'm Meksiko, Ja
ponya ve Las Vegasta elde ettiği dereceler fev
kalâdedir. 
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Binicilerimis Balkan şampiyonluğunu kazan
mışlar, Viyana'da yapılan müsabakalarda dün
ya ve olimpiyat şampiyonlarını geçmişler ve bi
rincilikler elde etmişlerdir. Binicilik ekibimiz 
yıl içinde Belgrad'da 4 birincilik, Blei'de 4 bi
rincilik ve 3 ikincilik kazanmışlardır. 

Basketbolde katıldığımız Avrupa Gençler 
şampiyonasında 4 ncü ve yine Gençler Balkan 
şampiyonasında 2 ncilik ve son defa İzmir'de 
yapılan ve beş milletin katıldığı şampiyonada 
iyi derece alarak varlıklarını ispat etmişlerdir. 

Millî sporumuz olan atıcılık günden güne in
kişaf halindedir. 

Boks sporunda kaydettiğimiz ilerlemenin 
gözlerinizden kaçmadığını zannederim. Yurt 
içindeki geniş faaliyetlerimizin neticesi olarak 
boksta korkulur bir rakip haline gelmiş bulun
maktayız. Bulgar millî takımı mağlûbedilmiş, 
Meksiko Olimpiyatlarında büyük haksızlığa uğ
ramamız sonunda bir altın madalyadan olunmuş, 
diğer bir boksörümüz ise sıkletimde Olimpiyat 
dördüncülüğünü elde etmiştir. 

Ata sporumuz olan ve Türk umumi efkârını 
yakından ilgilendiren güreş sporumuz üzerinde 
müsaadenizle durmak istiyorum. 

Güreş bugün bütün devletlerin iddia sahibi 
bulunduğu sportif bir müsabaka hüviyetine bü
rünmüştür, Her spor dalında olduğu, gibi güreş 
ile de hemen hemen bütün devletler yakından 
ilgilenmekte ve çalışmalarını daha başarılı bir 
şekilde organize etmek gayretindedirler. 

Misal olarak, 1948 Londra Olimpiyatlarında 
güreş müsabakalarına iştirak eden devlet sayısı 
8 iken, Meksiko Olimpiyatlarına iştirak eden 
devlet sayısı 68 e yükselmiştir, önümüzdeki yıl
larda bu aded daha da fazlalaşacaktır. 

Halen bütün devletlerin büyük bir kısmı te
sislerini tamamlamışlar, bilgili hoca ve antre
nörlerini yetiştirmişler, tekniğin bütün imkân
larından yararlanarak çalışmalarını bir eğitim 
müessesesi haline sokmuşlar, bu işlerle meşgul 
idareci, sporcu ve diğer personelinin sosyal 
problemlerini esastan çözümlemişlerdir. 

Bizde ise, maalesef bu hususlar uzun yıllar
dan beri arzulanan şekilde organize edileme
miştir. 

îşte telhisan arz edilen bu durumların ıslahı 
bakımından Güreş Federasyonumuzda da ge

rekli değişiklik yapılarak, çalışmaların diğer ül
kelerdeki şekilde organizasyonu cihetine gidil
miştir. 

Güreş Federasyonunun 1969 yılı faaliyetleri 
bir eğitim müessesesinin esprisine göre düzen
lenmiş ve şimdiden gerekli plânlama yapılmış
tır. Yaşar Doğu spor salonu bir eğitim merkezi 
haline getirilerek buradaki çalışmaların benzeri 
aynen diğer bölgelerde de tatbik edilecektir. Ça
lışmalar yılın her gününü değerlendirmek sure
tiyle programlaştırılmış ve detaylandırılmıştır. 

Sporcuların ve antrenörlerin yetiştirilmesi 
sosyal durumlar ve mevzuatta yapılacak deği
şiklikler çalışmalarda göz önünde tutulmuştur. 

Bugün 48 kilodan başlıyarak 10 sıklet üze
rinden yapılacak yeni güreş sistemine göre Türk 
millî takımlarında daima silme bir şampiyonluk 
beklemek de artık hayaldir. Bu bizim için ol
duğu kadar diğer devletler için de aynıdır. 

Meksiko Olimpiyatlarında serbest güreşlerde 
alınan iki birincilik bir beşincilik ve bir altm-
cılık esasında küçümsenecek bir derece değildir. 

Muhterem senatörler, birçok noktalarını has
rederek kıymetli vakitlerinizi israf etmemek, 
sizleri daha fazla yormamak için sözlerimi bu
rada kesmek istiyorum. Yalnız Sayın Yılmaz 
Mete'nin burada değindiği birkaç noktaya ce
vap vermekten de ari olamıyacağım. Kanunun 
çıktığını arz ettim. Federasyonlarda yeni ısla
hat cihetine gidildiğini ifade ettim. Yapmak
ta olduğumuz bilhassa son senelerde yapmakta 
olduğumuz kapalı spor salonlarının yanında 
müstakilen güreşçiler için birer antreman sa
lonu mevcut bulunmaktadır ve bundan sonra 
yapılacak salonlar da bu antreman salonları
nı ihtiva edeceklerdir. 

Son yıllarda binicilerimiz için Almanyadan 
10 aded at getirilmiş ve binicililerimizin emri
ne verilmiştir. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Zamanını söyliyebilir misiniz? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — İki sene evvel. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Geçen senenin bütçesini mi konuşuyoruz?.. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Ama her senede at getirecek deği
liz, buna imkânımız da yoktur. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
MuSLiHiTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Olman Oiinaz. (Karşılıklı konuşma var mı 
sesleri). 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Kürek ve yelken branşlarımız için 
200 aded optiımıs gençler için 8 aded pirak, 
8 adei dragon ayrıca iki aded yarış 'takip tek
nesi yapılmaktadır. Ve bir aded de yerli yapıl
masını temin maksadiyle bir sdnayt getirilmek
tedir. 

Kapalı yüzme havuzları inşaatına başlanmış
tır. Evvelâ Adana'dan bağlanmıştır ve bu devam 
edecektir. Bundan sonra yapılacak bütün yüz
me havuzları kapalı olacaktır. Bu seneki büt
çemizde biraz sonra göreceğiniz gibi 113 yerli 
ve 10 yabancı antrönör için ödenek konmuş
tur. Yardımlarımız münhasıran çok az miktar
da profesyonel takımlara yapılmakla beraber 
geniş mikyasta amatör takım ve klüpler için 
yapılmaktadır. Bu bilhassa malzeme yardımı 
şeklinde olmaktadır. 

Beden Terbiyesine ait her türlü tesisten 
talöbemizin, öğrencilerimizin ve spor yapmak 
is üyen herkesin istifade edebilmeleri hususun
da bölgelere lâzımgelen direktifler verilmiş
tir. 

Muhterem senatörler, öyle tahmin ediyo
rum ki arkadaşlarımı tatmin edici cevap verme 
imkânlarını buldum. Daha fazla vaktinizi al
mamak istiyorum. Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresi dolayısiyle muh
terem senatörlerin grupları, adına, şahısları 
adına dermeyan ettikleri kıymetli fikirler için 
kendilerine teşekkürlerimi ve hürmetlerimi be
yan eder hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan hir dakika Sa
yın öztekin buyurun sorunuzu. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, Sayın Ocak yapılan ve bitmek üzere 
olan yüzme havuzları meyanında Adanayı da 
zikrettiler. Ve ikinci beyanlarında da yüzme 
havuzları Adanadan başlamıştır dediler. Acaba 
Adana yüzme havuzu hangi tarihte haşladı? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Adana yüzme havuzunun birinci 
kısmı ihale edilmiştir ve yapılmaktadır ve ka
palı olarak ilk, Türkiyede yapılan ilk yüzme 
havuzu Adana'da inşa edilmektedir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Han
gi tarihte başladı. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Geçen devrede ihale edildi ve inşaası 
da devam etmektedir. Yani 1968 yılı içinde 
ihale edildi ve inşaası da devam etmektedir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen
dim özür dilerim bu havuzun başladığı tarih
te bendeniz Adana valisiydim. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Efendim yani ihaleye verildiği ta
rihi mi söylüyorsunuz? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Evet. 
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De

vamla) — Onu size yazılı olarak "bildireyim 
(beyefendi, şimdi aklımda değil, 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Esas 
maksat o değil zaten, iki beyanınızda tezada 
düştüğünüz kanaatiyle yüzme havuzları Ada
nadan mı.. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Ada
na) — Adanadan başlandı. Müsaade ederseniz 
yapılan ve yapılmakta olan yüzme havuzları 
meyanında Adanayı söyledim. Ve dedim ki, ilk 
yüzme havuzu Adanaya yapılmaktadır dedim. 
Kapalı yüzme havuzu Adana'da yapılmakta
dır gibi. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Efendim, Sayın Bakandan birinci sorum. 
A. P. iktidara geldiğinden bu yana Cumhuri
yet idaresinde yapılan tesislerden daha fazla 
tesis yapılmıştır buyurdular. Acalba hu tesis
lerin yapılmasında Spor - Toto gelirlerinin ro
lü var mıdır? Yoksa Hazineden ayrılan para
larla mı bu tesisler yapılmıştır. Spor - Toto mü
essesi hangi tarihte kurulmuştur. Bu bir. 

BAŞKAN — Bir dakika teker teker cevap
landırsın Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Spor - Toto müessesesi fiilen 26.3.1960 
da faaliyete başlamıştır. Sayın Mete öyle tah
min ediyorum ki (metinde ifade ettiğim bir 
noktayı ya burada yoklardı veyahut da duy
madılar. Burada demiştim ki bu tesisler Spor -
Totodan elde edilen gelirlerle ve 1963 yılından 
sonra bir program tahtında yapılmaya başlan-
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mıştır. Demiştim. Ve bunlar esas olarak 1965 
senesinden sonra bugüne kadar kendi iktida
rımız zamanında en fazla yapılan tesislerdir. 
Ve onları da teker teker okudum. 

BAŞKAN — Sayın Mete buyurun 2 nci 
sorunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Efendim sorumun sorulmasmdaki sebep 
burada spor tesisleri yapılırken millî gelirin 
artmasında Spor - Toto hasılanmın artmasından 
istifade edilerek birtakım işler yapılırken par
tizanlık yapmadığımız, tenkidlerimizde partiyi 
hiç katmadığımız halde Sayın Bakanın bir 
parti sözcüsüymüş gibi konuşmasını yadırga
dığımız için ifade etmiştir. Mesele aydınlandı. 

Şimdi buyurdular ki her sene at alınmaz. 
Konkur atları dediğimiz mania atlıyabilen kon-
kuripik yarışlarında kullanılan atlar kolay 
kolay yetiştirilen cinsten değildir. Bunların ye
tiştirilmesi özel bilgiler istiyen atlardır. Yur
dumuzda şimdiye kadar birkaç konkur atı ye
tişmiştir. Başarılı olanı bir tanesidir, öyleyse 
yeniden biz buna yüzlerce at alıp nesilden ne-
sile geliştirip yetiştirmemize imkân yoktur. 
Bu teknik bir husustur. Biz yetiştiremiyece-
ğimise göre bu atlar nihayet muayyen bir 
ömür sonra öleceğine göre iki sene evvel 10 
tane at alınmış, geçen sene alınmamış bu sene 
alınmıyor, gelecek sene alınmıyor, sonra 5 - 6 
tane atımız var. Bir kısmı öldükten sonra biz 
dünyada isim yapmış binicilerimizin önümüz
deki yıllar atçılık yönünden müşkül duruma 
düşüp düşmiyeeekleri hususunu. 

BAŞKAN — Soruyorsunuz. 
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De

vamla) — Öyle bir şey mevzubahis değildir. 
Bu işte yetkili arkadaşlarımızın ifadesine göre 
Türkiyede yarışlar için güzel atlar yetiştiril
mektedir. Bunu ifade eden kimseler ömürlerini 
birincilikle geçirmiş arkadaşlarımızdır. Fede
rasyon azalarımızdır. Hattâ bana ifade edildi
ğine göre bundan sonra at ithaline de lüzum 
yoktur. Ve bu Türkiyede pekâlâ yetişmektedir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Efendim.. Profesyonel çabaları ile tanınmış 
milyonluk klüplere yardım yapılmıştır dendi. 
Acaba ben yanlış bilgi mi edindim. Yoksa, ama
tör kulüpler için konmuş olan ödenekler bu şe
kildeki profesyonel ktüplere mi aktarılmıştır. 
Bunu öğrenmek istiyorum?. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep Milletvekili) — Sayın Mete, Beden Ter
biyesi yardımlarını daha ziyade amatör şube
lerde çalışan kulüplere teksif etme gayretinde
yiz. 1968 yılında yapılan yardımların bir ye
kûnunu yaptığımız takdirde amatör şubelere 
daha fazla yardım yapılmış olduğunu, zatıâli-
niz de müşahade edeceksiniz. Eğer arzu ediyor
sanız, hangi kulübe ne kadar yardım yapıldı
ğını, bir yazı ile zatıâlinize bildiririm. 

BAŞKAN — Sayın Cebe. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Efendim, 

ben şahsım adına konuşmak durumu içinde 
olacaktım. Fakat, vakitten tasarruf etmek için 
bunun sual halinde olmasını düşündüm. 

Malûm aliniz 1971 Akdeniz olimpiyatları iz
mir'de cereyan edecek. Duyduğumuza göre Sa
yın Bakanlığın Bütçeden 45 milyon liralık bir 
ödenek talebi bahis konusudur. Bütçeye bu 
ödenek konmadığına göre acaba, dış prestiji
mizi bozma ihtimali olan bu mevzuda Sayın 
Bakanımız ne gibi bir çare bulacaktır da bu 
45 milyon lirayı tedarik edebileceklerdir? Be
nim kanaatime göre, muzdar durumda olan Be
den Terbiyesinin bu hususta takviye edilmesi 
için Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Buna Sayın Beliğ Beler de işa
ret ediyor, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, 1971 Akde
niz oyunlarının izmir'de yapılması hususunda 
teklif tarafımızdan gelmiştir. Ve bu oyunlarla 
meşgul olan komite bu teklifimizi müspet 
karşılamış ve bu oyunların 1971 yılı Ekim ayın
da izmir'de yapılmasına karar vermiştir. Bu 
maksatla izmir'de yapmak istediğimiz büyük 
tesis yani, stad ve etrafındaki açık sahalar 
ihale edilmiştir. Ve inşaata da başlanılmıştır. 
Diğer tesisler kapalı salon gibi, yüzme havu
zu gibi, tenis kortları gibi diğer tesisler esasen 
izmir'de vardır. Bütün mesele ihale ettiğimiz 
o sahanın 1971 yılına yetiştirilmesi meselesidir. 
Biz burada bu hususta karar verirken, yalnız 
kendi Bakanlığımız veya kendi Umum Müdür
lüğümüz namına değil, bütün millet namına 
bu sözü vermiş ve bunu arzulamış bulunmakta
yız. Binaenaleyh, verdiğimiz bu söz muhakkak 
surette tahakkuk edecektir. Ve bu,tesisler 1971 
yılına kadar yetiştirilecek ve inşaallah, Allah 
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büyük bir mani vermezse Akdeniz oyunları 
1971 yılı Ekim ayında izmir'de yapılacaktır. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Teşekkür 
ederim. Bir sualim daha var. Türkiye'de bu 
beden eğitimi ve spor mevzuu Osmanlılar za
manındaki gibi iki ayrı müessese tarafından 
tedvir edilmektedir. Birisi Devlet Bakanlığı ki, 
bünyesinde Beden Terbiyesi G-enel Müdürlüğü 
vardır. Diğeri Millî Eğitim Bakanlığıdır. Biri 
okul içinde, diğeri ise, okul dışı faaliyetleri 
idare etmektedir, Bu iki faaliyet tedvir edilme 
durumundadır. Acaba Sayın Bakanımız veya 
Hükümet bunun tevhidi hakkında bir düşünce
ye sahip midirler? Çünkü önemli bir mevzu 
çikıyor karşımıza. Millî Eğitim Bakanlığı sevk 
ve idare ettiği yerlerde beden eğitimi ve spor 
işleri bir tek hoca tarafından sevk ve idare 
edilmektedir. Acaba Sayın Bakanımız, böyle 
bir tevhid bahis mevzu olamıyacağma göre, 
antrenörler gibi kimseleri, meslek sahibi kim
seleri, eski şöhretleri bu hususta tâyin etme 
gibi bir düşünceye sahip midirler? 

BAŞKAN — Sayın Cebe, Bakan bu husus
ta size yazılı olarak çok geniş ve etraflı bilgi 
verebilir. Yazılı olarak bunu gayet iyi bir şe
kilde, detayları ile bildirilmesi daha iyi olur. 

Buyurun Sayın özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Bakan buyurdular ki, konkurhipiklerde sotör 
hayvanları bundan sonra Türkiye'den temin 
edeceğiz. Bu temini tasavvur ettiklerine göre, 
deşarj ve demoraj gibi terbiye devrelerini kıy
metlendirecek bir tedbir ittihaz etmişler midir? 

BAŞKAN — Teknik bir bilgidir her hal
de bu Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Efendim, müsaade ederseniz arz 
edeyim. Bu hususta bize malûmat veren meş
hur bir binicimiz ve Binicilik Federasyonu Baş
kanı Sayın Polatkandır. O atların burada eği
tilmesi mümkün olduğu yerli atlarımızın buna 
müsait bulunduğunu ve bundan sonra dışarı
dan her hangi bir suretle at celbine lüzum 
olmadığını ifade ettiler. Ben tamamen onların 
söylediği sözleri zatıâlinize aksettirdim. Şu 
halde, bir yetkilinin böyle söylemesi bu işin 
Türkiye'de yapılmasının mümkün olabileceğini 
ifade etmektedir. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Efendim, 
ben maruzatımla ki Sayın Saim Polatkan ve 
Sayın Eyüp öncü'nün bu işteki bilgilerinin mu
hakkak kıymetli olduğunu itiraf ederim. An
cak bundan sonra sotör hayvanların Türkiye'
den temin edilmesi mevzubahsoluyor da bu 
Çifteler Harasından ancak temin edilebilir. 
Bu hayvanların binicilerin nezareti ile demo
raj ve deşarj terbiye devrelerini geçirip ondan 
sonra intikali lâzımdır. Bunun için bir tedbir 
ittihaz edilmiştir. Bu tedbirler hakkında ba
na Sayın Bakanın yazılı olarak bildirmesini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfedin, bunu 
da tetkik ettirip, Sayın özdilek'e yazılı olarak 
verin daha iyi. Hem tetkik ettirmiş olursunuz. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tetkik ettirecek
ler, size yazılı olarak cevap arz edeceklerdir. 

Sayın Bakan teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Efendim tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçesi üzerinde görüşmeler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini (oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür-
ğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 30 000 000 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 40 000 003 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 647 220 
lira 'ki, toplam olarak 84 647 223 lira ödenek 
verilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
3ölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 16 607 248 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 351 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 9 616 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 39 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 837 292. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

/ / - Tranferler 
34.000 Malî transferler 12 56 000 

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

35.000 Sosyal transferler 189 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
"(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 105 200 000 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı ve payları 82 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları 
gelirleri 2 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 3 905 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

B/3 - özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 18 200 000 

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

ikinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1969 yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1989 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün »kurulusu hakkındaki 30.5.1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (G-eçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçla ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebeî Umumiye Kanununun 93 noü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir, 

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

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlasiyle bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

1. Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : 

12 911, 12 912, 14 573, 21 000, 22 000, 23 000, 
32 100, 34 710. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri 14 571 
3. Spor Tesisleri işletme Gelirleri : 15 921 

26 
4. Basımevi Gelirleri 16 116 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan 
kısım ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
edip 'de yılı içimde ödenemiyen borçlar mütaakıp 
yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

•+—- I ^ P I 

— 405 

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

Madde 8. — Gelir bölümlerinden yapılacak 
harcamalara formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
giderleri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Madde 10. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince, her nevi spor saha ve tesisleri 
vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli cet
velinin 21.000 ve 22.000 nci bölümünde yer alan 
ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bilâhare 
bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlar
dan Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr Genel Mü
dürlükçe mutabık kalınacak miktarları Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinin mevcut veya yeni
den açılacak tertiplerine aynı yatırım hizmetle
rine sarf edilmek üzere aktarmak için gerekli 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar 
mütaakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

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

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçesi açık oylarınıza arz edi
lecektir. Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 03,10 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalı'ntn, Türkiye'de yağ konusunu tek 
elden yönetmek maksadiyle bir kurum veya bord 
meydana getirilmesine dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı 
(7/501) 

9 . 12 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalı 

1. A) 1966/1967 ve 1967/1968 kampanya
ları mahsulünden ayrı ayrı olmak üzere Tariş 
tarafından Devlet hesabına ve ortaklarından 
hangi asitlerden kaçar ton zeytin yağı muba
yaa edilmiş ve teslim alınmış ve bunlara kaçar 
lira ödenmiştir? 

B) Bu yağlardan bugüne kadar kaç lira
lık kaç kilo satılmıştır, asitlerine göre vasati 
satış fiyatları nedir? Müdevver stoklar var mı
dır? Miktarı nedir? 

C) Bu yağlar için mubayaadan satışa kadar 
kaç lira masraf edilmiştir? Bu masraflar için
de Ziraat Bankasına ödenen faiz ve ekspertiz 
ücretleri, sigorta bedelleri ne kadardır? Zarar 
var ise bu, alış ve satış arasındaki farktan ve 
idari masraflardan mı yoksa ödenen faiz ve 
banka masraflarından mı ileri gelmiştir? 

D) 1968/1969 kampanyasında tatbik edil
mek üzere ilân edilmiş olan 520 kuruşluk taban 
fiyat hangi esaslara göre tesbit edilmiştir? 
Bu hesabın teferruatı nedir? 

E) Taban fiyatın Tariş tarafından malların 
bölgelerden izmir'e kadar nakliyesi bahane
siyle 515 kuruşa indirilmesi ve geçen yıldan 
bu yıla kabul edilen 10 kuruşluk fiyat farkının 
yemeklik yağların fazlalığı mazeretiyle bu tür 
yağlara intikal etirilmemesi doğru mudur? 
Kooperatif ortaklarına ödeneceğini ilân ettiği
niz % 5 fiyat farkının halen sermayesini dol

duran ortaklara bile ödenmemekte olduğunu ve 
bu suretle sermayesini dolduran ortaklarla ye
ni giren ortakların aynı statüye tabi tutulduk
larını biliyor musunuz? Bunun sebebi nedir? 

2. 1966 yılında İzmir'de yirmibeşbin ton
luk olarak inşasına başlanan terminal tankla
rından bugüne kadar kaç tonluk inşa edilmiş
tir? Bunların tamamlanmamasınm sebebi ne
dir? Tümünün maliyeti kaç lira hesaplan
mıştır? Tamamlanacak mıdır? 

3. Pirina yağı ile zeytin yağlarının değer
lenmesine yardımcı olabilmek gayesiyle tevzi 
edilmekte olan donyağları fiyatlarının bir mik
tar yükseltilmesi düşünülüyor mu? 

4. Et ve Balık Kurumu gerek sürplüs an
laşmaları, gerekse serbest dövizle bugüne ka
dar kaç ton don, ayçiçeği, pamuk, soya v. s. 
yağı ithal ve tevzi etmiş ve bunlara Türk Lira
sı ve döviz olarak ne ödenmiştir? (Sene sene 
gösterilmek üzere) bunların satışından bugü
ne kadar elde ettiği kâr kaç liradır? Bu işi ve 
kârları yağ politikasını tanzim etmek ve des
teklemek konusunda kullanmak ve Türkiye'de 
yağ konusunu tek elden yönetmek gayesiyle 
bir kurum veya bord meydana getirilmesi fay
dalı ve isabetli değil midir? Bu hususta ba
kanlığınızda çalışmalar var mıdır, var ise han
gi safhadadır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28.1.1969 

Teşkilâtlandırma G-n. Md. 
Şube remzi ve No. II. 6/1311 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 10 . 12 . 1968 tarih 9418-7/501-2545 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir tîyesi Nejat 

Sarlıcalı'nm Türkiye'de yağ konusunun tek el
den yönetilmesi maksadiyle kurum veya bord 
meydana getirilmesine dair yazılı soru önergesi 
için bakanlığımızca hazırlanan cevaptan 3 nüs
ha ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
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CEVAP 

1. A) 1966 / 1967 ve 1967 / 1968 kampanyalarında Taris tarafından, Devlet hesabına; 

1966/1967 Kg. 1967/1968 Kg. 

Ortak müstahsıldan 
Ortak dışı » 

Toplam olarak 

3 904 424,2 
1 447 841,5 

5 352 265,7 

740 497,5 
195 491 

935 988,5 
Kilo mubayaada bulunulmuş ve 1966 / 1967 kampanyası için 24 529 178 Türk lirası, 1967 

1968 kampanyası için de 5 174 772,50 Türk lirası ödenmiştir. 
Bu yağların asit derecelerine göre değerlendirilmesi ek: 1, 2, 3, 4- cetvellerde gösterilmiştir. 
B) a) Satış tutarları : 
1986 yılı mahsulü 29 188 477,82 Tl. 
1967 yılı mahsulü 7 116 987,84 » 

Toplam olarak 36 305 465,66 liradır. 

b) Asitlerine göre vasati satış fiyatları : 
1966 mahsulü için : 

30 . 9 . 1967 30 . 9 . 1968 
Zeytinyağının evsafı Kg. / Kr. Kg. / Kr. 

1,5 asit ekstra ekstra 
3,5 asit 1 nci yemeklik 
4,5 asit 2 nci yemeklik 
1 nci küpe 
A Tipi 
Rivyera Tipi 
Sabunluk 
Lampant rafinaj hk 

742,38 
573,59 
555,— 
682,97 
673,22 

— 
499,07 
508,36 

— 
— 
— 
— 

788,23 
694,49 
505,75 

— 

1967 mahsulü için 
Zeytinyağının evsafı 30 . 9 . 1968 sonu itibariyle (Kg. / Kr.) 

2,5 asit ekstra 
3,5 asit 1 nci yemeklik 
2,5 asit kupejlık 
3,5 asit kupejlık 
4,5 asit kupejlık 
Rivyara tipi 
A Tipi 
Rafine 
c) 1966 /1967 mahsulünden : 
Dış piyasaya, 
İç piyasaya 

Cem'an 

1.400 
1.446 

2.446 

714,83 
677,35 
637,57 
664,71 
616,67 
777,90 
726,95 
774,56 Kuruştur. 

Ton 
» 

Ton satılmıştır. 
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1967 - 1968 iş yılma devreden 2.506 ton zeytinyağının tamamı bu iş yılında mubayaa olunan 
936 ton zeytinyağı ile birlikte iç piyasada tüketilı d§, bu suretle içinde bulunduğumuz 1968 - 1969 
kampanyasına stoksuz girilmiştir. 

C) a) 30 . 9 . 1967 tarihine kadar satışı sağlanan 2.846 ton 1966 - 1967 mahsulü zeytinyağı 
için mubayaadan satışa kadar yapılan masrafların yekûnu 2 785 821,78 Tl. dır. Buna göre 1 kiloya 
isabet eden masraf yekûnu 99,78 kuruştur. 

1967 - 1968 iş yılma devreden 2.506 ton zeytinyağının tamamı satılmış bulunmakla beraber, bu 
yıla ait katı hesap neticelerinin henüz alınamadığı, hazırlanmakta olan malî bilançoya göre, takriben 
3 887 986,53 Ti. sı masraf yapıldığı, bir kiloya isabet eden masraf tutarının da 156,45 kuruş olduğu 
Tariş tarafından ifade edilmektedir. 

Yine Tariş tarafından 1967 - 1968 kampanyası içinde mubayaa olunan 936 ton zeytinyağının ta
mamı satümış olmakla beraber bu yıla ait katî hosap neticelerinin henüz alınamadığı, ancak yapı
lan malî bilanço hazırlıklarına göre bu kampanya mahsulü zeytinyağının mubayaasından satışına 
kadar tahakkuk edecek masrafların 1 648 576,47 Tl. sına baliğ olacağı ve 1 kiloya isabet eden mas
rafın 177,89 kuruş olacağı belirtilmektedir. 

b) 1966 - 1867 kampanyası mahsulünden 19G7 yılı içinde satışı yapılan 2.846 ton zeytinyağı 
için; 

60 923,74 Tl. sı sigorta 
' 890 765,12 Tl. sı faiz 

123 294,81 Tl. sı ekspertiz ve bakım 

1 074 983,67 Tl. sı sigorta, faiz, ekspertiz ve balam masrafı yapılmıştır. 
1967 - 1968 iş yılma devreden 2 506 ton zeytinyağı için de bu masrafların; 

51 352,31 Tl. sı sigorta 
2 113 675,91 Tl. sı faiz 

173 632,77 Tl. sı ekspertiz ve bakım olmak üzere cem'an 

2 338 660,99 Tl. sına baliğ olacağının tahmin edildiği Tariş tarafından bildirilmektedir. 

1987 -1968 kampanyasının mahsulü zeytinyağı için, faiz, ekspertiz, sigorta ve bakım masrafları
nın hazırlanmakta olan malî bilanço hesaplarına göre; 

Sigorta 137 613,03 
Ekspertiz ve bakmı 26 094,74 
Faiz 460 067,1G 

Cem'an 623 774,90 Tl. sına baliğ olacağı Tariş tarafından düşünül
mektedir. 

c) aa) Adı geçen Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 1967 - 1968 iş yılı içinde satışı yapılan 
2 846 ton zeytinyağından, 835 86i,91 Tl. sı zarar meydana geldiği, bu zararın meydana gelmesin
den her ne kadar alış ve satış fiyatları arasındaki farkların rolü olmuş ise de, yukarıda bildirilen 
1 074 983,67 Tl. sı tutarındaki sigorta, faiz, ekspertiz ve bakım masraflarının zararın teşekkülünde en 
müessir faktör olduğu, 

bb) 1967 - 1968 kampanyasında satışı temin eülen 1966 - 1967 mahsulü zeytinyağından 
2 100 000 Tl. sı civarında bir zarar hâsıl olacağı, bu zararın meydana gelmesinde stok devreden 
yağların % 90 nının (20 - 30 asit derecesinde) yüksek asitli sabunluk evsafında olmasının ve bu 
tip yağların değerlendirilmesine imkân bulunamamasının keza 2 yıllık faiz ve ekspertiz masrafları
nın kiloda 91,59 kuruşluk bir tesir icra etmesi gibi çeşitli sebeplerin âmil olduğu, 

cc) Tamamının satışının yapıldığı fakat bilançosu henüz çıkarılmamış 1967 - 1968 mahsulü zey
tinyağından 100 000 lira civarında bir zararın beklendiği, bu yıla ait yağların çok müsait fiyat-
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larla satılmış olmasına rağmen, mubayaadan satışL kadar yapılan masrafların çok cüzi miktarda mu-
bayın edilen yağlara tahmil edilmesinin, keza her kiloya isabet eden 52,46 kuruşluk faiz ekspertiz 
ve balım masraflarının ağırlığının zararın teşekkülünde rol oynadığı, 

Bildirilmektedir. 
D) 1368 - 1969 kampanyasında tatbik edilen 520 Kg\/Kr. hık taban fiyatının geçen yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da Bakanlığımızda muhtelif meslekî teşekküllerin temsilcilerinin iştirakiyle ya
pılan toplantıda; 
• a) Bölgenin hususiyetlerine göre, meslekî teşekküller tarafından tesbit olunan zeytinyağı müs-
tahsıllarınm maliyetlerinin ortalaması, 

b) Türkiye'nin umumi zeytinyağı ve diğer nebati yağların üretim, stok, tüketim, kabili ihraç 
miktarları, iç ve dış piyasa fiyatları, 

c) Dünya zeytinyağı stok, üretim, tüketim mi ıtarları ile rakip ülkelerin muhtemel ihraç fiyat
ları, 

d) Zeytinyağı, ihracatçısı rakip ülkeler ile iti alâtçı ülkelerdeki dış temsilciliklerimizden alınan 
raporlav, 

Göz önünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 
E) a) 17 . 10 . 1968 tarihli ve 6/10863 sayı1'. Kararname ile zeytinyağı müdahale alımları 

için 2834 sayılı Kanunun (c) fıkrasına göre izmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(Tariş) görevlendirilmiştir. 

Bu itibarla, Tarişin faaliyet merkezi İzmir ol .uğuna göre, Lampant 5 asitli yağlar için tesbit 
edilen 520 Kg./Krş. luk fiyatın İzmir teslimi esa ma göre uygulanması tabiîdir. Bu husus 1943 yı
lından bu yana yapılan bütün alımlarında, İzmir teslimi esasına göre yapılagelmiş bulunmakta
dır, 

Tariş tarafından verilen bilgiye göre, kooperatiflerin bulundukları alım merkezlerinde İzmir'e 
kadar olan uzaklığa göre tahakkuk edecek fiilî r.akliye masrafları, mahallî kooperatif idare he
yetlerince tesbit olunmaktadır. Bu miktar ahm merkezlerinin uzaklığına göre kiloda 2 - 6 kuruş 
arasında değişmektedir. Bu itibarla kiloda seyyanen 5 kuruş kesilmesi bahis konusu değildir. 

b) Bilindiği üzere destekleme alımları ile ilgili 17 . 10 . 1968 tarihli 6/10863 sayılı Kararna
menin 2 nci maddesinin 2 nci paragrafında «diğer kalite zeytinyağı fiyatları, geçmiş senelerde Ti
caret Borsaları ve Ticaret Odalarında tekevvün eden fiyatlar ve bu hususta cari tatbikat ve 
teammüle göre Tariş tarafından tesbit edilir.» denilmektedir, 

Bu bakımdan Tarişden alman bilgiye göre, geçen yıl 5 asitli lampant zeytinyağlar için tesbit 
edilen 510 Kg./Krş. luk taban fiyatının 1968 - 1969 mahsulü için 10 Kg./Krş. fazlasiyle 520 
Kg./Krş. olarak uygulanması muvacehesinde, bu farkın yemeklik zeytinyağlarma da teşmili müm
kün görülmemiştir. Ayrıca, bu tip yağların fiyat kademelerinin Tariş tarafından geçmiş yıllar
daki teamül ve tatbikata uygun olarak 5 asitli lampant zeytinyağı fiyatları ile yemeklik grupun-
dan 1,5 asitli ekstra - ekstra arasındaki masraflar dikkate alınarak tesbit edildiği ifade olun
maktadır. Yine geçmiş yıllardaki benzeri rekoltelerin idrakinde, bu marjın 40 - 110 Kg./Krş. 
arasında tezahür ettiği ve son 10 yıllık marj ortalamasının 80 Kg./Krş. a tekabül ettiği dikkate 
alınarak, tesbit edilen yemeklik zeytinyağı fiyatlarının normal ve üreticiyi himaye edici olarak 
mütalâa edildiği, belirtilmektedir. 
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Halen yemeklik zeytinyağlarm serbest piyasadaki fiyatları ile bunlara uygulanmakta olan ta-uaıen yemeKiiK zeytmyagiarm serbest piyasa iaKi ııyatıaı 
ban fiyatlarının mukayesesi aşağıda gösterilmiştir, 

îzmir 
teslimi esasına 
göre uygulanan Serbest piyasada g u ı c u.j gu.ıaııaıiı w t ı u t o j pıj ana 

Yemeklik zeytinyağının kalitesi taban fiyatı cari fiyatlar 

1 Asit sızma 620 Kg./Krş. 565 Kg./Krş. 
1,5 Asit Ekstra - Ekstra 000 Kg./Krş. 550 Kg.Krş. 
3,5 Asit Ekstra - Ekstra 570 Kg./Krş. 535 Kg./Krş. 
4,5 Asit 1 nci yemeklik 535 Kg./Krş. 525 Kg./Krş. 

c) Tarişden alman bilgiye göre ortak malı seytinyağ mubayaa bedellerinin tediyesinde ser
mayesini dolduran ortaklarla, henüz sermayesini doldurmamış ortaklar arasında % 5 sermaye pa
yı kadar farklı bir tahakkuk yapılmaktadır. Yine Tariş tarafından, bu tahakkukun 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu ve buna bağlı anamukavelename gereğince % 5 sermaye payı 
ödemek mecburiyetinde bulunan ortaklara yapıla oak ödemelerin ortak oimıyan müstahsıla yapıl
makta olan ödeme seviyesine intibak ettirilmesi li temin için uygulandığı, belirtilmektedir. 

2. 1966 yılında İzmir'de 25 bin tonluk olarak inşasına başlanan terminal tanklarından bugü
ne kadar 6 bin tonluk kısmı inşa edilmiştir. Bunun dışında mahallî kooperatiflerin de depolama 
imkânı mevcuttur. 

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalış
maları No: 534 - İPD. 207 sayılı raporunda belirtildiği üzere 20 bin topluk depo için hazırlanmış 
bir projeye göre 10 milyon Tl. lık yatırıma ihtiyaç vardır. 

Bakanlığımızca bu tesislerin, Tariş tarafın lan inşası ve Et ve Balık Kurumunca ithal edi
len yağların, maliyet ve satış fiyatları arasındaki müspet farkların bu işe tahsisi şeklinde yürü
tülmesi uygun görülmüştür. 

Yukarda adı geçen raporda belirtildiği şekilde stoklama tesislerinin tamamlanmasına çalışıl
maktadır. 

3. Pirina yağı ile zeytinyağlarının değerlendirilmesine yardımcı olabilmek maksadiyle tevzi 
edilmekte olan donyağı fiyatlarının bugün için yükseltilmesi düşünülmemektedir. 

Çünkü; 
a) Halen ithal malı donyağı Bakanlığımız taHmatı gereğince 425 kuruş/Kg. a satılmakta, ay

rıca varil başına 40 lira ücret alınmaktadır. Böylelikle yağ fiyatı 445 Krş./Kg. mı bulmaktadır. 
Buna mukabil sabunun ilkel maddesini teşkil öden pirina 320 - 350 kuruş/Kg., yüksek asitli 
zeytinyağı 410 - 420 Krş./Kg., Soap stok da 225 - 270 Krş./Kg. ma satılmaktadır. 

Pirinacılarla yapılan görüşmelerde fiyatların normal olduğu ifade edilmiştir. Donyağı fiyat
larının yükseltilmesi halinde diğer ilkel maddelerin fiyatları da buna paralel olarak yükselecek
tir. Halkımızın başlıca temizlik maddesi olan sabun fiyatları da artmış olacak ve istikrar temini 
imkânsız hale gelecektir. 

b) îyi cins bir sabun imâl edilebilmesi için sertleştirici yağ olarak % 50 nisbetinde donyağı 
kullanılması, bunun yanında yumuşatıcı ve köpürtücü yağların da sabun hamuruna katılması 
icabetmektedir. Eski senelerde Et ve Balık Kurumunca donyağı tahsisleri % 50 nisbetinde yapıl
makta iken bugün bu nisbet stokların imkânsızlığı sebebiyle Bakanlığımız malûmatı üzerine 
% 10 a indirilmiştir. Bu derece küçük oranda yapılan tevziat dolayısiyle donyağı fiyatlarında 
yapılacak ayarlama yemeklik zeytinyağı fiyatlarını etkilemiyecektir. 

c) Pirinadan daha ziyade ikinci kalite yeşil mutfak sabunu imâl edilmektedir. Bugün için 
memleketimizde deterjan sanayiinin ilerlemiş ve bilhassa büyük şehirlerimizde mutfaklarımıza ka
dar girerek sabunun yerini almıştır. Deterjanın sabuna nazaran fiyatının ucuz, yıkama ameliyesi-
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nin kolay ve kir - yağ gibi maddeleri kolaylıkla parçalaması sebebiyle daha çok tutulmakta ve 
tüketilmektedir. Bu duruma göre sabun fiyatlarının artması, bu sanayi kolunun genişlemesini 
teşvik edeceği gibi pirina ve sabunluk zeytinyağının tüketim sahasını daraltacağından, donyağı 
fiyatlarının yükseltilmesi bugün için yerinde olmıyacaktır. 

4. Et ve Balık Kurumunun gerek surplus anlaşmaları gerekse serbest dövizle 1957 yılından 
1968 yılına kadar ithal ve tevzi ettiği don, ayçiçeği, pamuk, soya ve saire yağlarına ne kadar 
döviz ve Türk lirası ödediği (Ek : 5 cetvelde) gösterilmiştir. Mezkûr yağların iç piyasada satı
şından doğan kârları gösterir cetvel de (Ek 6 dadır.) 

Türkiye'de yağ konusunu tek elden yönetmek maksadiyle Bakanlığımızca bir kurum veya bord 
meydana getirilmesi şimdilik düşünülmemektedir. 

1966 yılında Tariş'in gerek sermaye teçhizat stokunun gerekse depolama imkânının kifayetsiz 
oluşu yüzünden, donyağı ve diğer nebati yağların ithali görevi, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak, Tariş'in yukarda belirtilen görevi ifa edebilecek duruma geti
rilmesini temin için de, Et ve Balık Kurumu tarafından ithal edilen yağların satışından hâsıl ola
cak kârların Tariş'e depo tesisi için devri uygun görülmüştür. Bu yolda şimdiye kadar Tariş'in 
depolama imkânı 12 000 tona yükseltilmiştir. Bu kapasite 30 000 tona eriştirildiği takdirde, Ta
riş'in yağ politikasını tek elden yönetebilecek bir Kurum durumuna geleceği, düşünülmektedir. 
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Ek : 1 
1966 - 1967 Devlet destekleşme onbak dışı 

*Kalüte 
i ' 
i — 

Yeimjefldîlk 
» 
» 
» 
» 

Kupajlılk • 
» 
» 
» 

Rafin'ajhik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sabunluk 
» 
» Dev. stok 

Asit 

0,8 
1,5 
2,5 
3,5 
4,5 

1,5 
2,5 
3,5 
4,5 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 

1 oıci 
2 nei 
2 

alınılan 
Kilo 

520 
9 458,5 

26 
18 
14 

604,5 
681,5 
705 

69 969,5 

3 
2 
6 

— 
888 
234,5 
392,5 

12 515 

10 
10 

129 
48 

218 
128 
286 
172 

77 
164 
76 

145 
94 

148 

133 
873,5 
255,5 
510,5 
338 
161 
869 
760 
066,5 
156,5 
747,5 
578,5 
678 
592 
166 

1 711 885,5 

660 
789 
653 

483,5 
175,2 
498,5 

•Filyiatı 

588 
567 
546 
525 
493 

— 
515 
498 
492 

508 
505 
503 
501 
498 
496 
493 
490 
488 
486 
483 
481 
479 
476 
474 

457 
441 
441 

[JMiSun 

3 057,60 
53 629,69,5 
145 260,57 
98 077,87,5 
72 495,65 

20 023,21 
11 127,81 
31 451,10 

54 
51 
648 
240 
082 
635 
405 
839 
374 
795 
368 
697 
450 
702 

675,64 
911,17,5 
585,16,5 
847,60,5 
723,24 
078,56 
324,17 
124,— 
684,52 
980,59 
730,42,5 
342,58,5 
797,62 
257,92 
306,84 

Posa 
2 103 157,2 

6 897 

3 018 409,59,5 
3 480 262,63,2 
2 881 928,38,5 

12 329,04 

3 904 424,2 18 176 423,21,7 
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Ek : 2 
1966 - 1967 Devlet destekleme ortak dışı 

ITutarı 

Yıemiöklnlk 
> 
» 
> 

Kupajlık » 
> 
> .' 
» 

Rafkıajluk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

SabuTilıık 
» 

Dövreden stok 

ıAsit 

1,5 
2,5 
3,5 
4,5 

1,5 
2,5 
3,5 
4,5 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 

1 nci 
2 nci 

alımüian 
KrüBo 

5 700 
7 422 
3 328-
2 696,5 

19 146,5 

965 
6 332,5 
4 580,5 
1 246,5 

13 124,5 

— 
1 048 

14 502,5 
29 278,6 
36 392 
55 559,5 
28 214 
79 406 
72 584 
29 760 
24 627,5 
27 206 
30 336,5 
12 617 
42 860 

484 391,5 

215 464,5 
277 595,5 
435 777 

Tultaın 

540 
520 
500 
470 

500 
490 
474 
469 

— 
481 
479 
477 
474 
472 
470 
467 
465 
463 
460 
458 
456 
453 
451 

435 
420 
420 

ÎTutarı 

30 780,— 
38 594,40 
16 640,— 
12 673,55 

4 825,— 
31 029,25 
21 711,57 
5 846,08,5 

5 040,88 
69 466,97,5 
139 658,44,5 
172 498,08 
262 240,84 
132 605,80 
370 826,02 
337 515,60 
137 788,80 
113 286,50 
124 603,48 
138 334,44 
57 155,01 
193 298,60 

937 270,57,5 
1 165 901,10 
1 830 263,40 

Posa 
928 837 

2 342 2 901,36 

1 447 841,5 6 352 755,76 
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1S67/1968 destekleme ortak dışı 

Yemeklik 

Kupa j lık 

Rafinajlık 

» 

Sabnnluk 

Yemeklik 

Kupajlık 

1,5 
2 
2,5 
3,3 
4,5 

3,5 

1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
6 
6,5 
7 
8 

1 
2 

1 
1,5 
2 
2,5 

3,30 
4,50 

1,5 
2,5 
3,5 
4,5 

2 441,5 
S 253,5 
17 145 
100 496 
5 926 

131 262 
402 

402 
2 884,5 
7 240,5 
1 204 
1 890 
1 542 
1 799 
430 
32,5 

42 080,5 
130,5 
198 
188 

59 619,5 
2 547,5 
1 660 

4 207,5 
195 491 

504 
11 722,5 
33 398 
93 080,5 

118 499 
56 437,5 

313 641,5 
6 064 
10 631 
8 423 
3 624,5 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
«X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

600 
590 
590 
570 
535 

520 

528 
525 
523 
521 
518 
515 
513 
510 
505 
502 
500 
495 

450 
420 

651 
630 
620 
609 
599 
562 

572 
562 
546 
541 

14 649 
30 995,65 
99 441 

572 827,20 
31 704,10 

2 090,40 

15 230,16 
38 012,62 
6 296,92 
9 846,90 
7 987,56 
9 264,85 
2 205,90 

165,75 
212 506,52 

655,11 
990 
930,60 

11 463,75 
6 972 

3 281,04 
73 851,75 

207 067,60 
566 860,24 
709 809,01 
317 178,75 

34 686,08 
59 746,22 
45 989,58 
19 608,54 

749 616,95 

2 090,40 

304 092,89 

18 435,75 

1 074 235,99 

1 878 048,39 

160 030,42 

28 742,5 
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Rafinaj lık 

Sabunluk 

Posa 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 

1 
2 

6 385 
29 361,5 
39 161,5 
34 273 
12 298 
44 081,5 
29 761 
21 846 
25 252 
6 505 
17 206,5 
4 131 
12 187,5 
5 289,5 
5 819,5 

293 558,5 
33 893 
69 140 
1 522 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

557 
554-
551 
549 
547 
544 
541 
539 
536 
532 
530 
527 
525 
522 
520 

473 
441 

35 564,45 
162 662,71 
215. 779,86 
188 158,77 
67 270,06 

239 803,36 
161 007,01 
117 749,94 
135 350,72 
34 606,60 
91 194,45 
21 770,37 
63 984,37 
27 611,19 
30 261,40 

160 313,89 
304 907,40 

4 461,15 

740 497,5 

1 592 775,26 

465 221,29 
4 461,15 

4 100 536,51 
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1957 - 1968 yularına Et ve Balık Kuru 
Hidrojene 
Soya yağı Pamuk yağı I. defa rafina Tam rafina Ayçiçeği yağı 

Yıllar Donyağı N.M.T. N.M.T. soya yağı soya yağı N.M.T. 

1957 

1958 

1959 

1960 

20 437 000 

15 291 000 

19 701 000 

17 947 000 

26 998 000 

53 880 000 

1 ' » ı ı ı ' • • . ı 

27 582 000 

29 984 000 

15 029 964 
14 979 777 

29 982 000 
4 995 383 

1963 20 498 767 
20 629 095 

51 597 661 
8 062 129 

1964 24 077 321 
30 370 401 

17 649 106 
31 345 877 

1965 6 779 000 

1966 3 650 000 
31 240 000 

Alt kısmı okunamadı. 
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munca ithal edilen yağ miktarı ve kıymeti 
Surphıs anlaşma ile 

Cooo yağı 
N.M.T. $ FAS Tl. 

4 471 615 
4 093 107 

11 448 109 
3 931 315 
9 940 158 

20 839 789 
8 829 372 

5 664 407 

5 176 169 
2 579 752 
8 813 811 
1 541 625 

5 997 991 
3 642 615 
13 561 136 
1 987 418 

6 697 698 
5 887 473 
4 477 374 
7 985 963 

40 244 535 
36 837 963 

103 032 981 
35 381 835 
89 461 422 

187 558 101 
79 464 348 

50 979 668 

46 585 521 
23 217 768 
79 324 229 
13 874 625 

54 251 837 
32 947 459 
122 660 475 
17 976 202 

66 347 264 
60 713 830 
45 142 223 
79 477 760 

Serbest döviz 
$ FAS Tl. 

Ek : 5 

Anlaşmalı memleketler 
$ EÎE Tl. 

1 499 926 13 619 330 

1 078 594 
6 620 315 
2 744 370 

4 605 698 
1 165 915 

9 793 630 
60 112 470 
24 918 880 

41 819 740 
10 586 420 

2 624 000 28 
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Yıllar 

ithal yağı satış kârları 

Surplus Dövizli 

1956 - 1961 yılları kârı 
1962 yılı 
1963 » 
1964 » 
1965 » 
1966 » 
1967 » 

kârı 
» 
» 
» 
» 
» 

114 173 779 
19 436 820 
49 935 951 
48 478 662 
42 803 685 
2 786 173 

88 
61 
73 
16 
08 
46 13 375 409 91 

8 331 096 63 

Toplam 277 615 072 92 21 706 506 54 

Genel toplam 299 321 579 46 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ-
Jıatiin Özgür'ün, 1968 Aralık ayında İstanbul'
da 67 ilin vali ve aileleri ile yapılan toplantılara 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Baham Faruk 
Sükan'ın cevabı (7/510) 

13 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aralık 1968 ayında İstanbul'da 67 ilin vali 

ve aileleri ile yapılan toplantılar hakkında aşa
ğıdaki hususların içişleri Bakanından yazılı 
olarak cevaplandırîMmsma delâletlerinize saygı
larımla, 

Selâhattin Özgür 
Tabiî Üye 

1. Toplantı ne maksat ile yapılmıştır? Kaç 
gün sürmüştür? 

2. Verilen harcırahların Tarabya gibi bir 
lüks bir otelde aile masraflarını karşılayıp kar
şılamadığı? 

3. Harcırahların hangi fasıldan ödendiği ve 
şahıs başına düşen miktar? 

4. B;51gevi olarak yapılmakla olan mutat 
toplantıların dışında ve îas mevsiminde bütün 
valilerin illerinden çok uzek bir yerde toplan
masını gerektiren âmillerin ne olduğu? 

5. Verilen ziyafetlerin hangi daire ve mües
sesler tarafından karşılandığı ve miktarı? 

6. istanbul ve civarında yapılan gezilerin 
plân tatbikatı ile alâkası olup olmadığı? 

T. C. 
İçişleri Bakaariığı 28 

T. B. M. M. ile İlişkiler Bürosu 
Sayı: 11-13/503 

1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Baskanhğına 
ilgi: 14 . 1 . 1969 gün ve Genel Sekreterlik 

-Kanunlar Müdürlüğü 9537 - 7/510 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Se-

lâihattin Özgür'ün istanbul'da yapılan valiler 
toplantısı ile ilgili yazılı soru önergesi inceletildi: 

1. DPT Müsteşarlığından alınan 7.6.1968 
tarihli bir yazıda, «Plânın başarıya ulaştırılabil
mesi içim gereği şekilde anlaşılabilıme ve benim
senmesi zaruretini kabul eden teşkilâtın onu ta
nıtmak için plân hedefleri, plân ve plân tatbikatı 
hakkında gerekli bilgiyi vermek, sorumlulukları 
belirtmek maksadiyle il kademesi yöneticilerine 
(Vali muavini, kaymakam, il idare şube başkan
ları) toplantılar tertibi» istenmiş ve bu husus 
gerçeMeştiılIınişıtdr. 

Aynı yazı ile valiler seviyesinde yapılması 
derpiş ve zaruretler sebebiyle birkaç defa tJehir 
edilen toplantı; valilerin plân taJtbikatiyle ilgili 
görüşlerini almak, uygulayıcıların kamaştıkları 
güçlükleri en salâhiyeti, şahıslardan öğrenmek, 
plâncı ve uygulayıcıların karşılıklı görüşmeleri 
ile dar boğazları gidermek, plân ve programlar
daki görüş ve yenilikleri izah etmek, plâncı ve 
idareci ilişkilerini kuvvetlendirmek, plânm ta-
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nıtümasiyle beraber ikinoi Beş Yıllık Plânın 
birinci dilimi olan 1968 yılı programının son
larında 1968 ve 1969 yılı programlarındaki bâzı 
özel projelerin ve programın bütününün uygu
lanması, koordinasyonu ve izlenmesini plân uy
gulayıcısı olan valilerle görüşüp tartışmak mak-
sadiyle, Bakanlığımla Devlet Plânlama Teşkilâ
tı tarafımdan varılan prensip kararı uyarınca beş 
gün süreli olarak programlanıp uygulanmış
tır. 

7 - 10 Aralık 1968 tarihleri arasında tertip
lenen toplantıda Devlet Plânlama Teşkilâtından 
katılan Müsteşar, Sosyal Plânlama, iktisadi 
Plânlama, Koordinasyon, Teşvik ve Uygulama 
daireleri başkanları ile diğer uzmanlar gerekli 
izahlarda bulunmuşlar, valilerimiz de lüzumlu 
gördükleri mevzulardaki görüş ve kanaatlerini 
ifade etmişlerdir. Toplantının kapanış celsesin
de DPT mensuplarının, uygulayıcılara ait görüş
lerden faydalandıklarını açıkça beyan etmeleri, 
basının bu toplantıya gösterdiği geniş ilgi, plân 
ve programların tanıtılmasında umulandan da
ha faydalı sonuçlar alındığının ayrıca delili ol
muştur. 

Toplantının bir günü valilerin bir araya gel
melerinden faydalanılarak Başkanlığıma has 
müşterek konuların, özellikle emniyet ve asayiş 
meselelerinin tetkikine hasredilmiştir. 

2. Toplantının devamı süresince ihtiyar olu
nan ikâmet masrafları, DPT ınca 1988 yılı büt
çesinin 14.150 (1968 yılı programınım uygulan
ması, koordinasyonu ve izlenmesi) maddesinden 
karşılanmıştır. 

3. Bu toplantı vasilesiyle hiçbir ilden ge
çici görev yolluğu tertibinden, ödenek istenme
miştir. 

4. Birinci maddede toplantını" maksadı ve 
sağlanan faydalar açıklanmıştı. Buraca toplan
tının Kış mevsiminde yapılması, bütün valile
rin bir defada toplantıya çağrılmaları, ve çok 
uzak bir yerin toplantı yeri olarak soçilmesi se
beplerine işaret edilecektir. 

a) illerin iş durumu, DPT nin gerekli kad
ro ile toplantıya katılma imkânları göz önünde 
tutularak toplantı Aralık 1968 de tertiplenmiş
tir. 

b) Plân tanıtılması amaciyle 1966 yılından 
bu yana toplantı yapılamamıştır. Söz konusu 
yılda toplantılar izmir, Adana, Erzurum illerin
de tertiplenmişti. Üç ayrı ile gitmenin DPT ye 

tahmil ettiği büyük zaman kaybını ve aynı 
kişilerin üç defa aynı konferansları vermeleri
nin, üç ayrı yerde birbirinden fazla farklı olmı-
yan tenkid ve temennileri dinlemelerinin tahas-
sul ettiği sonuçları müşahede fırsatı bulmuştuk. 
işaretlenen bu sebeplerle toplantının tek yerde 
ve bütün valilerin iştirakiyle icrasına Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile birlikte karar verilmiştir. 

c) Toplantı yapılacak ilin seçilmesinde is
kân şart ve imkânları kadar personel üzerindeki 
moral tesirleri de göz önünde tutulmuştur. Bu 
noktada uzaklık mefhumunun da izafi olduğuna 
işaret etmekte fayda vardır, istanbul ili Erzu
rum Valisi için uzak sayılabilir. Eğer toplantı 
Erzurum'da icra olunsaydı bu defa da istanbul 
veya Edime valisi için Erzurum'un uzak oldu
ğunu beyan etmek mümkün olacaktı. 

5. Plânlama ile ilgili toplantının devamı 
süresince istanbul Valiliğince bir kokteyl parti 
ve DPT ce bir ziyafet verilmiştir. 

Birincisi için 5 708 lira, ikincisi için 16 221,50 
lira sarf edildiği öğrenilmiştir. 

6. Toplantının son günü iki iş adamı tara
fından istanbul içinde ve civarındaki sanayi te
sislerinin valilerce ziyaret edilmesi yolundaki 
rica, bu tesisleri tanımanın sağlıyaeağı faydalar 
yönünden, kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişierri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilce merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in 
cevabı (7/529) 

Cumhunyst Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak Senatomuzda cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi üstün saygılarımla 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
İstanbul, Beykoz ilçe merkezine otoma

tik telefon santrali ne vakit yapılacaktır? Bu 
santral yapılıncaya kadar halkın hiçolmassa 
umumi telefon ihtiyacı tatmin edilebilecek mi? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 25 . 1 . 1969 
Sayı : İ864-1 
C. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'-

in Soru önergesi Hîk. 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

2 . 11 . 1967 gün ve 86Ö2 - 6/463 ve 22.1.1969 
gün 8602 - 7/529 sayılı yazılarına. 

0. Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 
sözlü sorusu olup Genel Kurulun 21.1.1959 
tarihli 22 nci birleşiminde yazılı soruya çevri
len önergeleri cevabıdır : 

Beykoz ve civarının telefon ihtiyacı Paşa-
bahçe'de kurulu 200 hatlık CB santralden kar
şılanmaktadır. Bu santralin 1970 yılında 1 000 
hatlık bir otomatik santralle tebdili progranı-
laştırılmış bulunmaktadır. 

Beykoz ilçesinde halen Beykoz vapur iske
lesinde, Beykoz PTT merkezinde ve Anadolu-

kavağı PTT merkezinde olmak üzere üç aded 
ankesörlü umumi telefon kurulu bulımnıakta-
dır. Ayrıca Beykoz Adliye binası önüne, Orta-
çeşme PTT şubesine ve Yalıköy Mahallesine de 
birer ankesörlü umumi telefon konulması ka
rarlaştırılmış ise de, şebeke durumu müsait ol
madığından tesis yapılamamaktadır. Şebekede 
imkân bulunduğunda mezkûr mahaller de bi
rer ankesörlü telefon kurulacaktır. 

Santral ve şebeke kifayetsizliği sebebiyle 
telefon isteklerinin tamamı karşılanamadığın
dan halkın telefon ihtiyacının kısmen gide
rilmesini teminen ankesörlü ve ankesörsüz 
umumi telefon adedinin imkân nisbetinde artı
rılması prensibolarak ele alınmış ve santraller
de türlü sebepler dolayısiyle boşalan numara
lar ilk plânda bu isteklere tahsis edilmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 
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Kars Üyesi Sırrı Atalay ve üç arkadaşının Devlet Plânlama Teşkilâtı 
1969 Bütçesinin reddine dair önergesi 

Yüksek Başkanlığa 

1969 malî yılı bütçe kanun tasarısı Anayasanın öngördüğü 35 nci maddesinde Devletin ve 
diğer kamu tüzel kişilerin ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirlerin alın
masını ve teşkilâtın kurulmasını; 37 nci maddesinde toprağın verimli olarak işletilmesi, toprak
sız olanların yeteri kadar toprağa kavuşması, çiftçilerin işletme araçlarına sahibolması; 42 nci 
maddesinde çalışanların insanca yaşamaları, çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 
sosyal, ekonomik ve malî tedbirlerin alınması, çalışanların korunması - çalışmanın desteklen
mesi - işsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması; 43 ncü maddesinde çocukların, 
gençlerin ve kadınların çalışma şartları bakımından özel olarak korunmalarını; 45 nci maddesinde 
çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine kavuş
ması, bunun için bütün çalışanların adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirlerin alın
masını; 48 nci maddesinde bütün vatandaşların sosyal güvenliğinin sağlanması; 49 ncu madde
sinde vatandaşların beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve sağlık bakımı görmesini Dev
lete ödev olarak tanımış, yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçla
rı için gerekli tedbirlerin alınmasını; 50 nci maddesinde öğretim ve eğitimde fırsat eşitliğini, mad
di imkânlardan yoksun, başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını 
sağhyacak tedbirlerin alınmasını; 51 nci maddesinde kooperatifçiliğin gelişmesini sağhyacak 
tedbirlerin alınmasını; 52 nci maddesinde, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını, toprağın kaybının önlenmesini, tarım ürünleri
nin ve tarımda uğraşanların emeklerinin değerlendirilmesini, kesin olarak emretmekte ve ger
çekleşmesini istemektedir. 

1969 malî yılı bütçesinde Anayasanın emrettiği bu ödevlerin yerine getirilmesini sağhyacak 
ciddî tedbirleri bulmak mümkün değildir. 

Uzun vadeli kalkınma plânının hedef ve stratejisi dengeli ve hızlı kalkınmayı başlıca amaç 
saymıştır. Dengeli kalkınma, sektörler ve bölgelerarası dengeli kalkınmanın ifadesidir. Bölge
lerarası dengeli kalkınma için ciddî tedbirlere bütçede raslanamaz. 

1969 yılı Bütçesinin Anayasanın emrettiği ödevleri yerine getirir bir karakter taşımadığı gö
rülmektedir. Gelir dağılımında adaleti sağhyacak, fırsat eşitliğini getirecek, bölgelerarası fark 
lıhğı giderecek tedbirlerden de yoksundur. 

Bütün bu çaresizliği, yoksunluğu içinde 1969 malî yılı bütçesinin bu önergemizle sadece bir 
yönünü berraklığa kavuşturarak tümünün reddi için dayandığımız sayısız gerekçelerden birinin 
bile yeterliğini göstermiş olacağız. 

91 sayılı Kanun plâna bağlanmada ulaşılacak hedefin stratejisinde bölgelerarası dengeli kal
kınmayı tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda bölgeler arası dengeli kalkınma için millî plân içinde plânın aracı 
olacak bölgesel plânlama öngörülmüş ve gerekli hazırlıklar yapılmış idi. Dönem sonuna doğru 
iktidar değişikliği üzerinde, bölgesel plândan ciddî ve inandırıcı hiçbir gerekçe gösterilmeden vaz
geçildi. İkinci Beş Yıllık Plânda ise bu görüş tam anlamı ile terkedildi. 

Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerin kalkınma için bölgesel plân yoliyle basan gösterme
leri gerçeği hattâ gelişmiş ülkelerde bölgesel farklılık için bölgesel plânlama yolunun başvu
rulan ekonomik yegâne yol olduğunun bilinmemesine ve bunun savunulmasına rağmen A. P. 
iktidarı bölgesel plânlama yoliyle bölgelerarası farklılığın giderilmesinin inat ve ısrarla karşı
sında yer almıştır. 
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ikinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi sırasında, bölgelerarası farklılığın giderilmesi için böl
gesel plân usulünü şiddetle yeren A. P. iktidarı mensupları yıllık icra programlarla, bütçelerle, 
plânın esaslarının uygulanması için çıkarılacak kanunla böigelerarasmdaki farklılığın hızla ve 
mutlaka giderileceğini ve kalkınmanın behemahal sağlanacağını kesinlikle iddia etmiş ve taa-
hütte bulunmuşlardır. 

Hükümet üyeleri çeşitli beyanlarında geri kalmış bölgelere milyarı aşan yatırımların yapıl
dığını, görülmemiş bir kalkınmanın olduğunu kamu oyunda iddialı olarak savunmuşlardır. 

Kalkınma plânınım uygulanması esaslarına dair kanunun görüşülmesi sırasında da aynı iddia
lar tekrarla teyidedilmiş bu kanun 1 nci maddesindeki «Plânın bölgelerarası dengeli kalkınma 
ilkesi de göz önünde tutularak» hükmünün, bölgeler arası farklılığı giderecek, geri kalmışlıktan 
hızla kurtulmayı sağlıyacak tedbir ve imkânları getirecek bir nitelik tşıdığı gururla ifade edil
mişti. 

Plânla ilgilenen bir Devlet Bakam sözü geçen kanunun getireceği imkân ve kuracağı fonlarla 
geri kalmış bölgeleri öylesine süratle kaikındırılacak, öylesine hizmet imkânları getirecek ki de
mişti, herkes hayret edecek. Hatırınızdan bile ge ciremiyeceğiniz tedbirler ve imkânlar getirilecek, 
almacak, bölgeler arası farklılık ortadan kaldırılacak. Bütün bu tatlı sözler, bütün bu iyimser 
iddialar neler getirmiştir? 

Gerçekten bölgelerarası farklılık giderilmiş midir? 
Gelirde adalet sağlanmış midir? Fırsat eşitliği sağlanmış mıdır. 
Yuvarlak sözler, şukadar yüz milyon lira yatırım, şu kadar milyon lira yardım, gerçekten fark

lılığın giderilmesi için yapılmış ve farklılık biraz olsun giderilebilmiş midir? 
Bu karşılıklı farklılık giderilsin gerekli ciddî tedbirler alınsın fikri ve karşısında, daha ne is

teniyor milyarlarca liralık yardım yaptık - yol - su - okul işte muhteşem bir kalkınma tablo
su - kim demiş geri kalmış bölgeler kalkınmamış... Gerçek olan nedir ve 1969 yılı bütçe farklı
ğı giderilebilecek nitelikte midir? 

Şayet 1968 veya 1967 yılı bütçeleri farklılığı giderecek bir amaca sahip ve bir nitelik ta-
şıyorduysa onlardan farksız 1969 yılı bütçesi de farklılığı giderebilecek bir niteliğe sahiptir de
nebilir. 

Şu kadar milyar lira yardım, şunca yatırım iddialarını gerçeğin masasına koyacak rakam
ları hizmetlerle bir arada göstereceğiz. 

Gerçekten kalkınmaya gidilebilmis midir, bölgeler arası farklılık biraz olsun azalabilmiş mi
dir, yoksa farklılık daha da mı artmıştır, bunu tesbit edeceğiz. 

A. P. iktidarının övünerek savunduğu görüş - (Bölgelerarası farklılık giderilmiş, gerek
li yatırımlar yapılmıştır. Kalkınmanın içindeyiz) 

Karşı görüş- (fukaralığın, çaresizliğin, ilkel hayatın tüm yaşantılarının görüldüğü bölgelerde 
bâzı alt yapı hizmetlerinin götürülmesi ve görülmesi farklılığın kapanmasına, azalmasına, hat
tâ muhafazasına esas olmamıştır, Bölgelerarası farklılık yürütülen ekonomik politikayla daha 
da artmıştır). 

Bölgelerarası farklılık genel olarak coğrafi yüzeyde farklılığın kavramı olarak ifade edilir
se, farklılıkta görülen benzerlik yurdun birçok yerinde görülmektedir. Orta - Anadolu'nun köy
lülük: yerlerinin bir kısmındaki yaşantı Doğu - Anadolu köylük yerinden daha da iyi değildir. 

Bölgelerarası farklılık esas geçimin ziraat ve hayvancılık olduğu, yani gelir kaynaklarının 
bulunmadığı, gelirden en az payın düştüğü, sermaye piyasasının teşekkül etmediği, özel teşebbüsün 
girmediği, kooperatifçiliğin gelişmediği, alt yapı hizmetlerinin yetersiz, kalitesiz olduğu., ilkel 
hayatın yaşandığı 18 Doğu - Anadolu ilinde bensorlik göstermesi ve geri kalmışlıkta yaygın bir 
saha olması itibariyle, bölgeler arası farklılığı «Doğu - Anadolu bölgesi» için daha ciddî olarak 
düşünmek gerekir. 

Gerçekten ekonomik dengesizlik, sosyal ve fiziksel dengesizlik farklılığı meydana getirmiştir. 
Tarım sektöründe dengesizlik: Doğu - Anadola'da esas geçim kaynağını tarım teşkil etmekte

dir. Sanayi sektöründe çalışma ve gelirlerinden pay oranı yurt ortalaması karşısında. «Hiç» ile 
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ifade edilecek seviyededir. Tarımın yegâne geçim ve gelir kaynağı olduğu bölgede hububat üreti 
min tüketimi dahi karşılaması gerçeği yanında dengesizliğin vahameti görülür. Tarım ürünleri 
gelirlerine göre illerin yurt ortalaması yüzde oranına göre 20 den aşağı olan illeri mevcuttur. Böl
gede nüfus başına düşen yıllık et tüketimi yurt ortalamasının 5 te birinden, 
veya 8 de birinden, sebze 3 de birinden daha azdır. Bölgede çiftçi aile
lerin de % 37,3 nün hiç toprağı yoktur. Traktör oranı % 6,8 iken karasapan 
oranı % 20 dir. Genel değeri % 0,3 ün aşağısında olan iller mevcuttur. 3 325 köyün sulama su
yu mevcut değildir. Tüm zirai kredilerin ancak % 9 u bölgeye verilmektedir. Sadece îzmir iline 
ayrılan zirai kredi miktarı Doğu Anadolu 18 ilinin zirai kredi toplamının üç katma yakındır. 

1 816 tarım kredi kooperatifinin 155 i ancak Doğu Anadolu bölgesindedir. 123 hayvan ve hay
van üretimi kooperatifinin 10 tanesi, 152 zirai istihsal kooperatifinin 5 tanesi, 635 pazarlama 
kooperatifinin 46 tanesi Doğu Anadolu bölgesindedir. 249 tarım satış kooperatifinin 5 tanesi Do
ğu Anadolu illerindedir. ' c : 

Tarımda yatırım durumu daha ilginç bir durum gösterir. Tarım yatırımlarının yüzde oranı 
içinde DSl yüksek rakamı gösterir. Toprak - Sı daha az bir oranla ikinci sırayı teşkil eder. 1967 
yılında DSİ tarım sektöründeki yatırım toplamı 4,8 milyar liradır. DSl 8 - 9 - 1 0 bölgelerini 
kapsıyan Doğu Anadolu illerine yapılan yatırım toplamı ise 341 milyon liradır. Oran % 9 dur. 
DSÎ 1968 yılı programına göre tarım sektörüne yatırım 1,2 milyar liradır. Doğu Anadolu bölgesi 
için bu yıl tarım yatırımı 102 milyon liradır, oran % 9 dur. 1969 sonrası için öngörülen yatırımlar 
11,2 milyar liradır. Doğu Anadolu illeri için öngörülen yatırım toplamı 960 milyon liradır, oran 
% 9 civarındadır, 

1966 - 1967 yıllarında Toprak - Su işleri olarak yapılan işlerin beşte biri, harcanan paranın 
yedide biri Doğu Anadolu bölgesine isabet etmektedir. 1968 yılında sulama developmanı olarak 
yapılacak 4 büyük iş bölgede olmıyacak münferit 26 tee 80 milyona yaklaşık harcamanın 4 işine 
isabet eden 3 milyon liralık işin oranı % 4 civarındadır. Yani 172 işin 49 u ancak Doğu Anado
lu bölgesinde olacaktır. Arazi ıslah ve toprak muhafaza yeni isleri bölgede görülmiyecektir. Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri bu ölçüler içinde 
yürütülmektedir. 1968 yılı sonuna göre 19 aded hayvan ıslah ve yetiştirme kurumunun 2 tanesi, 
12 aded hayvan hastalıkları ile savaş kurumunun ancak 2 adedi Doğu Anadolu bölgesindedir. 

Doğu - Anadolu bölgesinin yegâne geçim kay nağı hayvancılık ve ziraat olmasına rağmen, 
hayvancılık ve ziraatte kalkınma plânının yarı dönemine varılmasına rağmen iyiye yönelme veya 
gelişme olmamıştır. 

Hububat ekilisinde 1964 yılında 1 nci tarım belgesi olan Orta - Kuzey - Anadolu'da nüfus başına 
ekiliş hektar ortalaması 0,60, üretim 0,68 iken 1966 yılında ekiliş 0,59, üretim 0,79 
olmuş 2, 3, 4 ncü bölgeler buna paralel gelişmeler göstermiş, 5 nci tarım bölgesinde 
nüfus başına isabet eden hektar ekiliş 0,31, üretim nüfus basma ton 0,34 iken 1966 yılında 0,32 eki
liş, 0,34 ton üretim olarak hiçbir gelişme gösterememiş. Bakliyat 1964 yılında nüfus basma ekiliş 
nüfus basma 0,007 hektar, üretim nüfus basma 0,007 tondur. 1966 yılında 0,007 ekiliş, 0,007 
üretim üç yıl içinde hiçbir gelişme olmamış, durum olduğu gibi kalmıştır. 

Sınai bitkiler 1964 te ekiliş 0.014, üretim 0,17 iken 1966 da 0,015 ekiliş, 0,19 üretim olarak aşa
ğı - yukarı hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. 

Meyvalar 1964 te 0,002 ekiliş, 0,005 üretim; 1966 da 0,003 ekiliş, 0,004 üretim olarak eksilme 
kaydetmiş. 

Hayvan sayısında 1964 te koyun nüfus basma 2,03, sığır 1,01 iken 1966 da 2,15 koyun, 1,12 sı
ğır olarak çok az bir sayı artışı halbuki aynı dönem içinde II tarım bölgesinde 1964 te koyun 
0,78, sığır 0,26 dan 1966 yılında koyun 0,83, sığır 0,27 ye çıkmıştır. Süt üretimi 1964 yılında 0,04 
koyun, 0,19 inek sütü üretimi 1966 koyun 0,04, inek 0,21 olarak koyun da aynen kalmış inek sütü 
üretiminde 3 yılda 0,002 bir artış olabilmiştir. Aynı dönem içinde ikinci bölgede de 0,001 artış gö
rülmüştür. 
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Tarımda gelişme - ürün artısı - ürün kalitesi iyileştirilmesi, ürünlerin değerlendirilmesi söz 
konusu edilmemiş ve bunlar için ciddî bir tedbir alınmamıştır. 

Tarımda çalışan nüfus gelirin en azı ile haşhaş a bırakılmıştır. Doğu - Anadolu bölgesinin kade
rinin bağlı olduğu tarımda farklılığı ortadan kaldıracak gelişme olmamıştır. 1969 yılı Bütçesinde 
farklılığı ortadan kaldıracak yahut azaltacak tedbir ve çarelere raslanmamaktadır. 

Sanayi sektöründe : Sanayileşme için ciddî bir çabanın olmadığı bilinmektedir. 
Hakkâri ili çimentoyu Elâzığ'dan. Kars, Sivas'tan, Van, Elâzığ'dan tedarik etmektedir, ödenen 

fiyat bâzı yerlerde üç katlıdır. Doğu - Anadolu bölgesine 1966 yılında verilen çimento oranı yurt 
üretiminin % 5 inden azdır. Bingöl ilinin 1966 yılında özel ve Devlet sektöründen temin ettiği 
özel ve resmî iğlerde harcanan çimento 3 000 tondur. Hakkâri'nin ise 2,8 bin tondur. Makina sa
nayii, dokuma ve giyim sanayii, deri ve deriden memul eşya sanayii, bölgede mevcut değildir. 

Yurtta mevcut işyerlerinin % 6 sı ancak bölgede mevcuttur. Gıda, yem, kimya, demir - çelik 
ve demirden başka metaller, madenî eşya, tarım alet ve makinalan, sanayi bölgeye götürülmemiş-
tir. 

Sanayide esas unsur olarak görülen elektrik üretim ve tüketimi örnek gösterilirse 1965 rakam
larına göre elektrik santrallerinin kurulu güc ve enerji üretimi brüt olarak 4 941 500 (103 Kwh) 
dır. Tüketim ise 3 088 000 sanayi 110 000 sokak aydınlatması 725 000 ev ve ticarthane aydınla
tılması 180 000 resmî daireler olmak üzere 4 167 000 dir. 

Doğu - Anadolu'nun en çok elektrik enerjisi tüketen 8 ilinin 9 606 ev ve ticarethane aydınlatıl
ması 12 447 si sanayi olmak üzere toplamı 22 053 tür. Yani 4 167 000 karsısında 22 053. 

Yurtta elektrik tüketiminin üçte ikisi sanayidedir. Doğu - Anadolu illerinde ise ev aydmlatıl-
masmdaki tüketim % 60 arasındadır. Elektrik cihaz ve malzemesi imal eden 65 fabrika son yıllar 
içinde kurulmuştur, hiçbiri Doğu - Anodolu illerinde değildir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 196S yeni işler için harcanacak 120 milyon lira Doğu - Ana
dolu bölgesi için bir kısım ayırmaroıstır. "*"' 

Madencilik ve hampetrol sektörü 1968 yılıtoplamı olan 499,5 milyon liradan bölgeye isabet 
eden miktar 32,5 milyon liradır, 

Şeker sanayiinde devam eden 13,9 yeni işler için 19,5 milyon lira toplam olarak 33,5 milyon 
lira için bölgede bir meblâğ ayrılmamıştır. 

Tütün mamulleri sanayii için devam eden ve yani ieler toplamı 1968 yılında 30,2 milyon liradır, 
bölgeye ayrılan miktar 1 milyon liradır. 

Basım sanayii toplamı olan 11,1 milyon içinde ayrılan miktar 1,5 milyon liradır. 
Plânın uygulama esaslarına göre kurulan geliştirme ve teşvik fonlariyle sanayi ve sanayie 

bağlı madenciliği geliştirme fonları için ayrılan £35 milyon liradan Doğu - Anadolu bölgesini sa
nayileşmeye yönelmesi ve sanayi gelişmesi için r.yrılan bir milrtann olmayışı sanayide aradaki 
farklılığın daha da artacağını aç:kça ve kesin bir -şekilde göstermektedir. 

4 . 6 . 1968 tarihi itibariyle Etibanktan cereyan alan belediyelere yıllara göre paçal satış fiyat
ları tetkik edilirse Etibanktan cereyan alan 173 belediyeden münhasıran 6 belediyenin Doğu -
Anadolu illerindeki belediyelere aidolması farklık ğm derecesi hakkında bir fikir verebilir. 

Küçük sanayi işletmeleri 1963 yılında 14 325 tın 1965 yılında 20 461 e çıkarken Doğu - Anadolu 
bölgesinde oran % 5 in altında devamlı olarak kalmıştır. 

1964 - 1967 yılları arasında Sanayi Bakanlığınca kredi yardımı yapılan küçük sanayi site ve 
çarşılarının sayısı 24 tür. Doğu - Anadolu bölgesinin üç ili bundan faydalanabilmiştir. 

Gelir Dağılımı Farklılığı (Adaletsizliği) 

1963 rakamlarına göre toprak dağılımı yaklaşmasına göre tarımsal gelirin gruplar ara
sında dağılımı Orta - Kuzey Anadolu bölges'nde 40 000 topraksız ailenin sadece hayvancılık
tan geliri vardır. Ve bu da 39 milyon liradır. 40 000 ailenin hayvancılığa dayanan geliri çiftçi 
ailesi başına 1 000, nüfus başına 200 lira gelir ifade etmektedir. 
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Diğer yanda 1 ilâ 5 dekar araziye sahip 38 572 çiftçi ailesinin hayvancılıktan ve toprak 
ürünlerinden gelir toplamı 51 milyon liradır. Nüfus basma tüm gelir 250 liradan aşağıdır. Bu ör
nekleri diğer çiftçi aileleri için göstermek mümkündür ve değişiklik görülmektedir. Tarımda 
yüzde 50 oranında masraf düştükten sonra 1965 yılında Tunceli'nde çiftçi ailesinde nüfus ba
şına düşen yıllık gelirin 400, Diyarbakır'da 330, Bingöl'de 326 liraya düşmesi bu illerde köy
lük yerlerde yaşıyan halkın aylık bütün insan olmanın, yaşamanın şartlarını sağlamak için 
ayda 30 liranın imkân olarak düştüğünü ve bazan bu 30 liranın bile aşılamaz bir seviye ol
duğunu düşünmek farklılığın ve adaletsizliğin vahametini ortaya koyar, sanayide 5 000 lira
lık gelir ortalaması ve Yurdun bâzı yerlerinde nüfus başına ortalama 3 000 liranın üstünde 
gelir isabet etmesi gelir dağılımındaki faklıhğm derecesini göstermektedir. Bu farklılık yıldan 
yıla artmaktadır. 

1963 - 1967 yılları arasında farklılık daha da artmıştır. Ekonomik politikanın bugünkü seyri 
ve ikinci dönem plânın tatbikatı, farklılığı daha çok artıracaktır. 

Sosyal farklılıklar : Sosyal hizmetlerin miktarında ve kalitesindeki farklılıklar sosyal denge
sizliği gösterir. 

Haberleşme, eğitim, sağlık ve diğer alt y^pı sosyal hizmetlerin yurt sathında dağılma
sında miktar ve kalite yönünde mevcut farklılıkta artmaktadır. 

Ulaştırma : a) 59 047 kilometre toplam yol uzunluğu içinde Doğu - Anadolu bölgesi yol
larının uzunluğu 14 882 kilometredir. 117 ilçenin bütün kaplama yolu yoktur. 14 256 kilometre 
bütümlü kaplama yol uzunluğu içinde bölgenin bu evsaftaki yol uzunluğu 1 831 kilo
metredir. Şebeke harici bütümlü kaplama 575 kilometre içinde ise 71 kilometredir. Halbuki 
44 431 kilometre kaplamasız yol toplamının ise yolun % 50 si Doğu - Anadolu bölgesindedir. 
20 251 Km. ?Wf*z/ 

1 . 1 . 1967 tarihine göre 3 434 aded Devlet karoyolu aracının bölgeye isabet eden sayısı az 
kalitesi ise farklıdır, örnek olarak en çok görülen 6 tür araçtan 981 in karşısında yol du
rumu daha kötü olan ve iklim şartları daha ç?,tin olan bölgede sayısı 189 dur. 225 büyük 
grayderin 42 si bölgededir. 

1966 - 1967 yıllan arasında Devlet yolu köprüleri yapımı 6 015 metredir. Doğu - Anadolu 
bölgesine isabet eden miktar 1 180 metredir. 

Köy yollarında 1966 yıllarında köprü yapımı 1 650 metredir. Doğu - Anadolu bölgesinde 
579 metredir, 1967 yılında ise Toplam 1 910 metreye çıkmış Doğu Anadolu bölgesinde ise 471 
metreye inmiştir. Hangi yönden alınırsa farklılık artmakta ve artmaktadır. 

1967 yılında ihaleli yol yapımında alt yapıda oran 91,8 bölgede 12,8. Üst yapıda 168, bölgede 
ise sıfırdır. 

Trafiğe açılan yol 149,5 şe karşı sadece 4, ve 409 a karşı 16,8 dir. 
1967 yılı içinde Devlet yolları yeni geçit onarımı alt yapı, üst yapı ve trafiğe açılan ki

lometre toplamı 144 dür. İl yolları toplamı in s 262 Km. dir. Bu işler içinde Doğu - Anado
lu'ya isabet eden kilometre uzunluğu sadece «?» dir. 

YSE tarafından 1967 yılında köy yolları üzerindeki köprüler için 10 935 000 lira harcan
mıştır. Doğu - Anadolu köylerine isabet eden miktar 1 425 000 liradır. 

Doğu - Anadolu bölgesinde 8 220 köyün 3 406 sının yolu patika 4 258 nin ise ham yoldur. 
1966 yılında köy yollarına 53 709 000 lira, Doğu - Anadolu köy yollarına 12 123 000 lira har

canmıştır. 1967 yılında harcanan para 65 752 000 liraya çıkmış, Doğu - Anadolu köyleri için 
harcanan miktar 14 932 000 liradır. Oranda hiçbir değişiklik yoktur. Yani farklılığı gider
mek için köy yollarında da farklılığı kapatacak bir çaba gözükmemektedir. Yol uzunluğu ve 
onarımı oranı da aynı oranları göstermektedir. 

1968 ylıı Devlet ve il yolları olarak ihaleli ve emanet yol yapımı, yeni geçit onarımı için 
ve yeni yol yapımı için harcanacak para miktarı ve yol uzunluğu keza köy yolları için 
farklılığı azaltan veya kapatan bir çaba ve teşebbüsün mevcudolmadığına işaret etmek gerek. 
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Doğu - Anadolu bölgesinde 133 ilce merkebinin ancak 35 tanesine her gün posta seferi ya
pılmamaktadır. 252 bucağın 154 ünde posta hizmeti mevcut değildir. 133 ilçenin 7 sinde ancak 
bütün gün posta hizmetleri görülmektedir. 

Halbuki Yurdun 923 bucağının 369 unda ancak işyeri yoktur, ve oran % 39 dur. Doğu - Ana
dolu'daki bucaklar çıkınca oran % 29 dur. Doğu - Anadolu'daki bucaklar oranı ise % 60 a ya
kındır. Ve bu farklılık diğer hususlar içinde de gözükür. 

1961 yılında Yurt kara _taşıt sayısı içinde Doğu - Anadolu bölgesi binek otomobil oranı 
% 2,3, kamyon % 6,8. Otobüs % 5,8 iken bu oran 1963 yılında azalma suretiyle otomobilde 
% 2,1, kamyonda % 6,5 otobüste % 5 düşmek suretiyle farklılığın daha da arttığını göstermek
tedir. 

Hava ulaşımında farklılığın daha da arttığı görülmektedir. 
Demiryolu ulaşımında, Doğu - Anadolu bölgeline işletilen lokomotif ve vagonların kalite farkı 

her yolcuyu üzecek bir niteliktedir, örnek olarak Haydarpaşa - Kars arası lokomotiflerin 1949 
menşeli buharlı diğer hatların dizel olduklarını; Kars - Haydarpaşa arası yolcu vagonlanmn çoğu
nun 1936 - 1940 menşeli, Doğu Ekspresi yemekli ve yataklı vagonlarının 1925 -1929 menşeli olduk
larını ifade etmek kalite farkını berraklığa kavu iurabilir. 

Olağanüstü hal ve âfetler dışında ve yılın iklim şartlarının her bölgede en müsait sayılması 
gereken Mart - Haziran - Eylül aylarının 1967 yıl", içinde Ankara - Kars seferi yapan ek&pres ve 
yolcüTtrenleri ile Ankara - Haydarpaşa ve Ankara - izmir arası ekspres ve yolcu trenlerinin yap
tıkları tehirin tetkiki hizmetlerin görülmesinde da farklılığı gösterir. Ankara - Kars arası 1967 
yılı Mart - Haziran - Eylül aylarının 90 günlük 180 seferinde sadece «7» vaktinde sefer olmuş, 
sadece Mart ayında bir yolcu treni 7 996 dakika gecikme kaydetmiştir. Diğer yolcu treni 8 069 
dakika gecikme kaydetmiştir. Aynı dönem için ele 180 seferde Ankara - izmir arası seferde ise 
sadece «4» gecikme olmuş 350 dakikalık geç kalma, kaydedilmiştir. Bu örnekleri bütün trenlerde 
ve seferlerde görmek mümkündür. 

Radyo sayısı : 1963 yılında yurtta radyo sayış?. 1 909 627 iken Doğu - Anadolu bölgesinde 
131 749 tır, oran % 7 civarındadır. 1966 yılında toplam 2 642 644 e çıkmış, Doğu - Anadolu böl
gesinde 191 733 e çıkmış oran % 7 nin aşağısında kalmıştır. 

Sağlık hizmetleri : Doğu - Anadolu bölgesinde 636 köyde sıtma, 1 350 köyde trahom, 322 
köyde cüzam, 386 köyde verem yaygın halde bulunmaktadır. Beslenme şartları çok düşük ve 
yetersizdir. Nüfus başına tüketilen et, süt, sebze, meyva yurt ortalamalarının dörtte birinden az
dır. Mesken ısınma şartları ilkel hayatın ötesine geçmemiştir. Tezek ısınma, kandil aydınlat
ma aracı olmada önsırayı işgal etmektedir. 

Bu dar boğaz içindeki köylük yere sağlık hizmetlerinin götürülmesinin zorunluğu kendiliğin
den önem taşır. 

Yurt ortalamasına göre il başına 795 hastane yatak sayısı düşmektedir. Doğu - Anadolu illeri 
dışındaki 54 ilde bu oran il basma 913 olmakta ir. On bin nüfus başına yurt ortalaması yatak 
sayısı 17,78 , elli dört il ortalaması 18,74 olmak 'a/dır. Doğu - Anadolu illerinde ise il başına or
talama hastane yatak sayısı 302 ye 10 009 nüfus başına ise 8,58 e düşmektedir. Doktor sayısı 
yurt ortalaması il basma 166 doktor, 10 0O0 nüfusa 3,72 doktor, 54 ilin il başına ortalama 197 
doktor, 10 000 nüfus başına ortalama 4,03 doktor olmakta; Doğu - Anadolu illerinde il ortalaması 
38 doktora, 10 000 nüfus başına doktor ortalaman 1,37 ye, eczacı oranı aynı sıralarla 26 ile 32 den 
4 e düşmekte; diş hekimi 27 ile 33 ten 5 e; hem fire 71 ile 82 den 23 e; ebe 61 ile 68 den 31 e düş
mektedir. Sağlık ocaklarının köylerde 'hiçbirinde doktor bulunmamaktadır. Sağlıkla ilgili resmî 
rakamların bir kısmının gerçeği de j'-ansıtmadığı göz önüne getirilirse; beslenme, mesken şartla
rının bu derece ağır, yetersiz ve ilkel olmasına karşılık farklılığın azaltılması için yapılanların 
farklılığı kapatma niteliğinde olmadığı kesinlikle tesMt edilir. Sağlık Bakanlığı resmî istatis
tikleri içinde Kars ilinin Posof ilçesi Âşık Ziüali köyünde sağîk ocağı mevcudolduğu görülmek
te, hattâ bu sağlık ocağı kadrolarında bir doktor ve diğer sağlık personeli isimleriyle yer almak-
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tadır. Gerçekte ise Posof'un Âşık Zülali köyünde sağlık ocağı açılması kararlaştırılmış fakat 
köye yol olmadığı, inşaat malzemesi götürüleni3ligi için ihale yapılamamış ve adı geçen köyde 
sağlık ocağı için hiçbir işlem yapılmamış; ihalesi, temeli, tek taşı olmıyan bir sağlık ocağı, bütün 
kadrosu ve faaliyetleriyle resmî rakamlarda yer almaktadır. 

Hastane sayısı 1962 yılında Türkiye toplamı 813 iken, 1965 te 621 olmuş; Doğu - Anadolu böl
gelinde 1962 yılında 93 iken, 1965 yılında 78 e düşmüş, 1968 yılında bu düşük oran daha da 
düşmüştür. Tedavi edilenlerin toplamı 1962 - 1388 dönemi için yurt ortalamaları altında kal
mış, farklılık kapatılmamıştır. 1962 yılında 211 kimyagerin Doğu - Anadolu'ya isabet eden sa
yısı 12 idi. 1965 te 165 olan Türkiye toplamı içinde Doğu - Anadolu'ya isabet eden miktar 8 ola
rak azalma kaydetmiş, 1968 yılında bu azalma önlenmemiştir. 

1962 yılında 1 597 eczacı sayısı Doğu - Anadolu illerine 64 eczacı payı veriyordu. Oran % 4,2 
idi. 1965 yılında 1 771 e yükselen eczacı toplamı Doğu Anadolu illerinde 75 olmuş, oran % 4.2 
olarak kalmıştır. 1968 yılında % 4,2 oranı değiş nsmişt'ir. 1963 yılında 12 Doğu - Anadolu ilinde 
42 ihtısaslı olmak üzere 184 doktor sayısı 1967 yılında 49 u ihtısaslı olmak üzere 341 e çıkmıştır. 
On bin nüfus basma isabet eden doktor sayısı 1,37 olması karsısında diğer illerde bu oran 4,03 
dür. /1968 yılında bu çok farklı oran düzelmemi}, gittikçe fark artmış, ihtısaslı doktor sayısı 
ise azalmıştır. 

1964 - 1967 yılları arasında Doğu - Anadolu'nun 18 iline sağlık hizmetlerine yapılan yardım, 
aynı dönem içinde yapılan diğer illerin yardımının 15 te birinden daha azdır. 

1968 yılında sağlık evleri gibi 49 000 lira civarında olan küçük ve etkileri az tesisler ile ve
rem savaş dispanserleri ve sağlık ocaklarının ikmali gibi hizmetler dışında tedavi kurumları ve 
sağlık hizmetlerinin ihtiyacı karşılayacak niteliğo yönelmediği görülmektedir. İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde Doğu - Anadolu illeri için 1961 yılı için bir, 1971 yılında bitirileceği işaret edi
len üç tedavi kurumu aradaki ciddî farklılığı kanatacak mahiyette değildir. Sağlık okullarında 
devam eden 12 isten 2 si Doğu - Anadolu illeri:1.dedir. 1968 yılında yapılan 22,8 milyon liralık 
harcamanın 3 3 ü Doğu Anadolu illerindedir. 1039 yılı bütçesinde aradaki vahim farklılığı önli-
yecek - azaltacak hiçbir ciddî tedbir bulunmam akta dır. 

Millî eğitim hizmetlerinde mevcut farklılık : 
1963 - 1964 yıllarında 21 275 köy ilkokulunu". 3 965 i Doğu - Anadolu -bölgesinde bulunuyordu. 

Oran % 18 di. 1967 - 1968 ders yılında 26 339 köy ilkokulunun 5 391 i Doğu - Anadolu'da idi ve 
oran % 20 dir. Doğu - Anadolu'da yıllarca önen yapılmış, yıkılmış, harap ve çoğu tek dershaneli 
bu okulların tamamının orana sayılmasiyle 5 yıl içinde % 2 bir artış kaydı görülür. 1968 yılı 
içinde yapılan okullar sayısı oranı ise farklılığı azaltan bir nitelikte olmamıştır. 1969'yılı büt
çesindeki rakamlar farklılığı azaltacak mahiyetle değildir. 36 663 muhtarlığın 26 339 unda ilkokul 
vardır ve oran % 71 dir. Doğu - Anadolu illeri dışında oran % 77 dir. Doğu - Anadolu bölgesinde 
oran ise % 56 dır. 1969 bütçesi % 21 oranındaki farkı azaltacak hiçbir imkân getirmemektedir. 
Doğu - Anadolu illeri arasında da ayrıca farklılık mevcuttur. Siirt ve Muş illerinde oran % 50 nin 
çok altındadır. Muş'ta 5 yıl içinde yapılan köy okulu sayısı 17 yi geçmemiştir. 8 143 köyün 
5 209 unda ilkokul üstü öğretime imkân sağlanmamıştır. Bu fırsat eşitliğinden mahrumdurlar. 
Okuma - yazma bilmiyenlerin oranı % 84 civarındadır. 1966 yılında Siirt ilinde köylük yerde 
okur - yazar oranı % 9, Urfa'da % 10 civarında idi, 1^69 yılı bütçesi bu vahim düşük oranı iyi
leştirecek tedbirleri getirmektedir. 

Ortaöğretim ve diğer öğretim örgütleri daha iyi bir veçhe arz etmez, 1964 yılında bucak ve 
köylerde 6 ortaokul açılmış, hiçbirisi Doğu - Anadolu illerine isabet etmemiştir. 

1985 yılında 22 içinde 3 eîmu3; 1966 yılında 48 içinde 3 olmuş, 1967 yılında 101 içinde 7 ol
muş, 1968 yılında bu ölçü devam etmiş 1963 yıl içinde artan bu farklılık göz önünde tutularak 
azaltmak için bir tedbir getirilmemiş; ilçelerde açılan liselerde 1965 te 1 de bir, 1966 yılında 
28 da 3 olmuş, 1967 de 6 ela 2 olmuş, 1968 de bn oran değişmemiş 1969 yılı bütçesi farklılığı azal
tacak bir tedbir getirmemiştir. 
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Yüksek özel okulların hepsi muayyen şehirlerde ticari gayelerle açılmıştır. Yüksek özel okullar 

geri kalmış illerin biraz daha haksızlığa mâruz kalmalarının bir başka sebebi olmuşlardır. Yük
sek öğrenime devam için uygulanan test şekli Erzincan, Gümüşane, Hakkâri Lisesini bitiren öğ
renci ile, Roberfc Koleji - Fen Lisesini bitirenlerin aynı ölçülere göre değerlendirdiğinden geri kalmış 
illerin liselerinden mezun olan öğrenciler resmî yüksek okullar ve üniversitelere girememekte, 
okuyabilmek için aileleri topraklarını, geçim kaynaklarım elden çıkarıp özel yüksek okullara baş
vurmaktadırlar. özel yüksek okullara başvuranların çoğunluğunu geri kalmış illerin yoksul aile
lerinin çocukları teşkil etmektedir, özel yüksek okullar geri kalmış Anadolu illerinin imkânlarını 
sömürmektedir. Bu vahîm bir adaletsizliktir. 

1966 - 1967 ders yıllarında üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrencilerin illere ve bölgelere 
göre dağılımı konuya ehemmiyetle eğilmeyi zorunlu kılmaktadır, 

Marmara bölgesi % 36S2İ oranmı, Ege bölgesi % 13,92 oranı, Akdeniz bölgesi % 15,42 oranı
nı, İç Anadolu % 10,37 oranını, Karadeniz bölgesi % 13,83 oranmı,. Doğu Anadolu % 313, 
Kuzey - Doğu Anadolu bölgesi % 2,07 oranını göstermektedir. 

1967 - 1968 yıllarında bu oran % 3 olmamıştır. Farklılık bu ölçüler içinde vahimdir ve vaha
metini devam ettirmektedir. 1983 - 1985 - 1963 - 1987 yıllarında lise, ortaokul pansiyon binası yap
tıran müteşebbis derneklere yapılan toplam 21 milyon liradır. Eğitim seviyesi bilinen Doğu Ana
dolu illeri için bu meblâğdan ayrılan kısım 4 milyon liradır. 1968 yılında bu oran muhafaza edil
miştir. 1969 bütçesinde farklılığı azaltacak bu imkân görülmüyor. 1963 - 1967 yılları arasında der
neklere ortaöğretim, kız teknik genel müdürlüğü ve ticaret liseleri ve turizm okuılarmca yapılan 
yardım oranı % 2 si Doğu Anadolu illerine olmuş, bu oran 1988 de devam etmiş, 1969 bütçe
sinde değişme gösteren bir tedbir mevcut değildir, 

1968 yılında 9 ticaret lisesinin 1, kız enstitülerinin 44 te 7 si Doğu Anadolu bölgesine ayrıl
mıştır. 1969 yılı Bütçesinde daha elverişli imkânların işareti mevcut değildir. 

Lise tahsili Türkiye ortalaması % 2.3 iken Doy;u Anadolu illerinde % 1 dir. Bu oranı artırabil
mek için 1969 bütçesinde bir tedbir söz konusu değildir, 

1968 yılında ortaokul, lise, kolej yeni yapım harcamaları 143,6 milyon uranın Doğu Anadolu 
illerine isabet eden miktarı 18,9 milyon liradır. 1969 da bu oranın artırılması ve farklılığın gide
rilmesi için hiçbir kayıt vo imkâna raslanrmyor. 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü için 1963 yıh harcamaları, 7,4 milyon liraı?m 1 milyo
nu Doğu Anadolu illeri için ayrılabilmiş, öğret'nen okulları için 19,6 milyon liranın 300 000 li
rası ayrılmış, ticaret liselerinin 9,2 milyon lirasın lan ise hiç ayırma yapılmamıştır. 1969 yılı büt
çesi bu fırsat ve imkân eşitsizliğini ve büyük farkı iyileştirecek tedbirleri getirmemektedir. 

Ücretsiz yatılı olarak okutulan öğrencilerin yurt coğrafyası dağılımına göre, kredi ve burs 
alan ve dış memleketlere öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt coğrafyası dağılımına göre 
oranlan yukarda işaret ettiğimiz üniversite ve yüksek okullara girmedeki çok açık farklı oran
lara paralel bir durum arz etmektedir. 

Millî Eğitim hizmetlerinde bölgelerarası farklılığı azaltacak tedbirlerin alınmadığı, mevcut 
farklılığın daha da arttığı kesin karşılaştırmalarla tesbit .edilmektedir. 

Berraklığa kavuşan gerçek şudur ki, su ka bar milyon lira yardım ve çeşit çeşit yatırım id
diaları mesnedsiz, yuvarlak sözlerdir. Farklılık bütün veçheleri ile gittikçe artmaktadır. Azal
tılması için dünyanın başvurduğu ve tecrübe elti ti ciddî ve plâna bağlanmış tedbirler alınmadık
ça cari harcamalar ve her hükümetin behemaha! yapacağı bâzı alt yapı hikmetlerini büyüterek, 
büyülü iddia ve propaganda söylevleri iciprh kalkınma mümkün değildir. 

1969 yılı bütçesinin getirdikleri Millî Eğiti -1. hikmetleri yönünden mevcut farklılığı azalta
cak karekterde olmadığından Anayasa buyruğun x "plân hedeflerini ve plânm uygulaması esasla
rına dair kanunun birinci maddesinin hükümle , :ri Millî Eğitim hizmetleri yönünden de yerine 
getirmediği için kabule ma?har olamaz, Bütçe Karma Komisyonunda yeniden görüşülerek, yu
karıdaki niteliğe kavuşturulması zorunluğu vardır. 
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Diğer sosyal hizmetler yönünden de farklılık azalmış değildir, aksine çoğalmıştır 
Sosyal hizmetlerin sahası sosyal devlet kavramı içinde klâsik anlamına göre daha değişik ve 

geniştir. Devlet aracılığiyie yapılan hizmetlerin sahası sosyal devlet kavramında bâzı ihtiyaç 
maddelerinin tevziinden turizm tesislerine kadar geniş bir saha içinde yer alır. Hele geri kalmış 
ülkelerin gelişmelerinde bu sahanın sınırı gelişmenin imkânları ile çizilme istidadı içinde daha da 
genişler. Bu yönden sosyal hizmetlerin hepsini ele almak ve karşılaştırılmasına uğraşmak bir 
hayli güçtür. Bâzı sosyal hizmetlerdeki farklılığa işaretle yetineceğiz. 

Meskenlerin çok az sağlık şartlarına uygun olmasına ve doğal şartların ağır bulunmasına rağ
men köylük yerde ısınma için ilkel araçların değiştirilmesi iyileştirilememiştir, şehir ve kasaba
lara verilmekte olan kok kömürü ise fiyatta asın farklılığa rağmen 1962 - 1968 yılları arasında 
kontenjan]arın ve serbest olarak verilen miktarların artış şöyle dursun kayda değer azalma 
gösterdiğine şahidoluruz. 

1962 de Türkiye toplamı olan 340 610 ton içinde Doğu Anadolu illeri tahsisi 26 751 ton, 
1963 - 1964 yıllarında 356 168 ton içinde 26 842 ton, 1967 yılında 425 801 ton içinde 37 702 ton 
olmuştur. 

Turizm alanında, Millî Eğitim Bakanlığı y. nünden 10 milyon liralık 1938 yılı harcamaları 
içinde Doğu Anadolu bölgesine ayrılan meblâğ 450 000 lira, Millî Savunma Bakalığı yönünden 
aynı yıl içinde harcanan 12,5 milyon lira içinde 2 milyon lira, Bayındırlık Bakanlığı yönünden 
harcanan 7 milyon liradan Doğu - Anadolu bölgesine bir miktar isabet etmemiş, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 20 milyon lira harcamasından 1,9 milyon lira isabet etmiş, Karayolları Genel Mü-
dü"lü'Jifüff'ünün 21 milyon lira, Emekli Sandığının 39 milyon lira, Turizm Bankasının 10 milyon lira, 
Emlâk Kredi Bankasının 3, Denizcilik Bankasının 9 milyon lira harcaimalarında Doğu - Anadolu böl
gesine bir miktar ayrılmamıştır. İller Banka ̂ nm 8 milyon lira harcamasından bölgeye devam eden 
işler için 450 000 lira aynlmıstır. 1969 yılı Bütçesinde bu istikametteki harcamaları değiştirecek 
hiçbir iıtifdait görülmemektedir. Bu yönden de farklılık daha da artmakta 1969 yılı Bütçesi de ar
tacak farklılığı bariz bir şekilde bünyesinde ta": maktadır. 

il, ilçe, kasaba beledi yel erinin harita, imar planları, çeşitli yapı isleri, içme suyu, enerji, kana-
ILsasyo'n illeri mukayesesi yapılacak olursa; başlıca sosyal hizmetler sayılan bu işlerin büyük öl-
"•••"''.3 v ̂ r-n, yahut mevcut olanların kalite düşüklüğü içinde olduğunu tesbit etmek mümkün
dür. Özellikle enerji ve içme suyu tesislerine ka"nv;mıyan hele diyeler Doğu - Anadolu şehir ve ka-
aa^a belediye!sridir. iller Bankasının sosyal hhmetler içinde yaptığı diğ-er tesisleri bölgeye götür
mediği bilinmcMedir. 1969 yılı Bütçesinde bu i1, ilçe ve kasaba belediyelerinin sosyal hizmetlerin
deki farklılığı azaltacak tedbirleri bulmak mümkün değildir. Aksine farklılık daha da artacak
tır. 

Konut : 
Saflık Bakanlığının 4 doktor lojmanı. Gümrük ve Tekel Bakanlığının, Jandarma Genel Komu

tanlığının konutları toplanı itibariyle önemli olrıadığı ve toplum kalkınması alt yapı hizmetleri için-
'İ3 sayı'mıyacağı için üzerinde durmıyacağız. 

1. imar ve iskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü tarafından devam eden işler için 1968 
yılımda 71 336 bin lira harcanacaktır, Doğu - Anadolu bölgesi için devam eden işler için harca
nacak 71,3 milyon liradan 7,5 milyon lira harcanacaktır. 16,3 milyon lira gecekondu fonu ile top
lam 87,7 milyon liradan 7,5 milyon lira ayrılacaktır. 

Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünce devan eden işler için harcanacak 5,7 milyon lira Doğu -
Anadolu bölgesinde gözükmiyeoektir. Yapı malzomesi için harcanacak 2,7 milyon liradan Doğu -
Anadolu bölgesine bir miktar ayrılmıyacaktır. Yeni işler için ayrılan 3,4 milyon liradan Doğu -
Anadolu bölgesine ayrılan miktar yoktur. 

2. Âfet işleri Genel Müdürlüğünce devam eden işlere 1968 yılında 39 milyon lira ayrılmıştır. 
Doğu - Anadolu bölgesinde bu miktarın 8,6 milyonu harcanacaktır. Yeni isler için 20,2 milyon lira 
harcanacaktır. Doğu - Anadolu illerine bu miktarın 5,1 milyon lirası ayrılacaktır. 
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3. Son beş yıl içinde yıkılan konut sayısı Do ini - Anadolu bölgesinde 21 853 tür. Aynı devre 
içinde yurtta tabiî âfetler yüzünden yıkılan konut sayısı 38 592 dir ve oran % 55 tir. Son yılların 
depremüeri bu rakamlara dâhil değildir. Buna rağmen âfetler yüzünden mesken yapımı işlerinde 
harcanan para Doğu - Anadolu illerinde harcanan miktarın % 25 i civarındadır. 

4. Aşağıdaki tabloda muhtarlık sayısı, mevcut ::raui say:i:, yeni yapılan konut, yıkılan konut
ları bölgenin mesken durumunu köylerde yansıtmaktadır. Yeni yapılanlar % 16 oranını, yılnlan-
lar ise % 41 oranını teşkil etmektedir. 

Son beş yıl 
Muhtarlık Konut 1962 - 1C-63 yılları içinde 

sayısı sayısı Yap. konut, Yık. konut yıkılan konut 

Türkiye toplam 36 663 4 174 549 140 963 58 502 38 592 

Doğu - Anadolu 9 39 i 887 931 24 166 17 863 21 853 

Açıkça görülmektedir ki, son beş yıl içinde Doğu - Anadolu bölgesinde yıkılan konut sayısı, bü
tün yurtta yıkılan konut sayısının % 41 ini bulmakta, yapılan konut sayısı ise % 16 nm aşağısında 
kalmaktadır. 

Doğu - Anadolu bölgesi köylük yerdeki evlerin % 99 unda hela. % 99 unda hamam yoktur. 
Etibanktan cereyan alan belediyelerin 1968 yılı başı itibariyle sayısı 173 tür. Bu 173 belediye

den ancak 6 tanesi Doğu - Anadolu bölgesine isabet etmektedir. 
Diğer belediyelerin çoğunluğu akar yakıtın paıalı, işletmesinin külfetli olduğu «motor» aracılığı 

ile enerji tüketmektedir. Böylelikle çok külfetli ve pahalı bir alanda kalmaktadırlar. Küçük sana
yiin aslında cılız olduğu bölgede temel mesnetler len sayılan enerjinin pahalı elde edilmesi ile kü
çük sanayi çaresizlik içinde kalmakta, evlerde ve işyerlerinde aydınlatma hem yetersiz, hem çok pa
halı olmaktadır. Ortadaki kesin farklılık 1969 bütçesinde azalma yolunda bir imkâna kavuşmıya-
caktır. 

1963 yılında yurtta mevcut küçük sanayi işlet leleri sayısı 14 325 iken 1964 yılında 16 618 ol
muş 1965 yılında bu miktar 20 461 i bulmuş ve bu artış oran.1, 1988 e kadar devanı etmiştir. Doğu -
Anadolu bölgesinde ise bu oran % 6 nın üstüne çıkamamıştır ve oran artışı kay:-edilememiştir. 
Aradaki farklılığın kapatılmasını öngören tedbir ve imkânları 1969 yılı bütçesi taşımıyor. 

Sanayi Bakanlığının temin ettiği kredilerle yapılan küçük sanayi site ve çarşılarının şimdiye ka
dar sayısı 24 ü ancak bulmuştur. Bunlardan en küşük tip olmalı üzere 4 ü Doğu - Anadolu bölgesine 
olmuştur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 19 tesisinden ancak bir adedi, - o da Ağrı - G-ürbilek danışma 
büro binası olarak bölgeye götürülmüştür. 

Türkiye Vakıflar Bankasının 4 işten bölgeye götürülen olmamıştır. 
Emekli Sandığı tarafından şimdiye kadar yaptırılan 22 tesisten hiçbiri bölgeye getürûlmerrıiştir, 
Turizm Bankasının şimdiye kadar gerçekleştirdiği 12 tesisten hiçbiri bölgeye götürülmenıiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bugüne kadar yaptığı işlerden 58 tanesinden ancak bir tanesini böl

geye götürebilmiştir. 
Ziraat Bankası ile İş Bankası yukarıdaki nitelikte tesislerinden hiçbirini bölgeye götürmemiş

lerdir. 
Doğrudan doğruya yahut iştirak suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından inşa ettirilen 

veya inşası devanı eden 50 işten sadece bir iş Doğu - Anadolu Bölgesine götürülmüştür. 
Bu hizmet, tesis ve işler arasında bariz farklılığı azaltacak, tedbir ve çareleri 1969 yılı bütçesin

de görmüyoruz. 1969 bütçesi bu yönden de farklılığı azaltır bir nitelik ve karekterde değildir. 
1965 yılı sonunda yurtta mevcut işyerlerinin sadece % 6, 3 ü Doğu - Anadolu Bölgesinde yer 

almaktaydı. 1968 de bu oran daha artmış değildir. 
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1964 sanayi ve işyeri sayımlarına göre imalât sanayii kuruluşlarından sadece % 2,1 i Doğu -
Anadolu Bölgesinde idi. Bu kuruluşların Devlet kesiminde oranı % 16 ya varmakta, özel sektör
de % 0,9 a düşmektedir. 

özel sektörün bölgede teşebbüsten ne derece mahrum olduğunu göstermektedir. 
Banka, sigorta, ticaret gibi önemli ekonomik faaliyet kollarında çalışanlar nüfusun % 1,6 sini 

teşkil etmektedir. Bu oran artmamıştır. Yurtta aktif nüfusun % 18,8 i ücretli olarak çalışmak
tadır. Doğu - Anadolu'da ise oran % 8 dir. Bu oranlar ekonomik faaliyetlerin en iptidai tarzı olan 
«aile üretimi» seviyesinin yaşantısını göstermektedir. 

1963 te % 12,8 olan ticari mevduat 1965 yılında % 9,3 e düşmüştür. Sermaye piyasası mevcut 
değil, tasarruf imkânları da gittikçe azalırsa, mevduat ve sermaye gelişmiş bölgelere akar ve geri 
kalmış bölgeler, gelişmiş bölgelerin daha çok gelişmesine hizmet etmiş olur. 

1968 yılında ticari mevduat daha da azalmıştır. 
Doğu - Anadolu Bölgesindeki mevduat, bölgede verilen ve sağlanan kredi hacmmdan daha çok 

başka bir deyimle kredi hacmi mevduat toplamından az olduğu için geri kalmış Doğu - Anadolu 
Bölgesi mevcut yoksulluğu içinde, kısmen gelişmij bölgelerde özel sektörün daha çok zengin olması 
ve kazanmasına hizmet etmektedir. 

Bu derecede adaletsiz ve haksız bir durum mevcuttur. 1969 yılı bütçesi bu bozuk düzeni ıslah 
imkânlarına sahip değildir, bunun için bir şeyler getirmemektedir. 

Geri kalmış bölgelerde tarımda çalışan faal nüfus toprak yetersizliği, azlığı, kredi adaletsizliği 
ve yokluğu, gelir dağılımındaki farklılık, işsizlik, ilkel şartların iticiliği yüzünden şehirlere göç 
etmek zorundadır. 

Mütemadi ve sürekli bir iç göç trafiği karşısı .da gerekli tedbirler alınmış değildir. Büyük şehir
lerin etrafını çeviren gecekondu sakinlerini şehi de odacılık, kapıcılık arayan tarım alanındaki ak
tif çaresiz nüfus teşkil etmektedir. Bitlis'in 253 köyünden 169, Mardin'in 708 köyünün 436, Erzu
rum'un 1 039 köyünün 818, Van'ın 516 köyünün 187, Urfa'nm 644 köyünün 297, Bingöl'ün 325 
köyünün 253, Ağrı'nın 544 köyünün 255, Adıyaman'ın 339 köyünün 288, Erzincan'ın 559 köyü
nün 472, Siirt'in 469 köyünün 72, Tunceli'nin 114 köyünün 351, Muş'un 366 köyünün 227, Diyar
bakır'ın 663 köyünün 288, Kars'ın 764 köyünü:ı 589 köyünden mevsim veya geçici şekilde olduğu 
kadar daimî göçe rastlanmaktadır. Bölgedeki % 46 oranındaki aktif nüfus oranı % 2,3 ü alama
maktadır. Ticaret, banka, sigorta v. s. alandaki aktif nüfusun bu dengeniz dağılışı iç göçü zor
layan sebepler içinde görüp çareler bulmak gerekirken, sanayi, tarımın esas geçim kaynağı olan bu 
bölgede gelişmesi şöyle dursun sanayiin bu bölgolerde söz konusu olmadığı görülmektedir. 

Sanayi sektöründe özel teşebbüsü geniş şekil le destekliyen ekonomik politika, geri kalmış bölge
lere özel sektörün yatırım götürmemesi nedeni ilo geri kalmış bölgelerin daha da farklılığa itilmesi
ne sebebolmaktadır. Ankara gecekondu aileleri üzerinde incelemelerde bulunan Prof. İbrahim Ya
sa'nın tesbit ettiğine göre, gecekondu bölgeleri sakinlerinin % 8 inin aile başına gelirleri 100 ilâ 
200 lira. % 45 inin 200 ilâ 400 lira arasında old ığu, yani % 50 sinden çoğunun aile olarak ellerine 
400 Uranın çok altında para geçmesine, yaşama şartlarının kalite düşüklüğüne rağmen, bu durumun 
geri kalmış bölgelerdeki ilkel hayat şartlarına rağmen çok cazip görülmesi nedeni, geri kalmış böl
gelerden aktif nüfusu çekmektedir. 1969 yılı bütçesi geri kalmış bölgelerdeki bu farklılığı önîiye-
cek tedbirleri salik verimiyor, çareleri getirmiyor, göstermiyor. 

Kredi tevzi ve desteklemesinde -bölgeler a ra ı farklılık azalması yönünden ciddî bir tedbirin 
alındığı iddia edilemiyeceği gibi, son yıllar içinö 3 kredi tevzi ve desteklenmesi politikasının bölge
ler arası farklılığın daha çok artmasına sebebold ığu inkâr edilemez. 

Kredi kaynaklarını sanayide orta ve uzun vadeli kredi taleplerini karşılayan kaynakları tarım 
sektörüne orta ve uzun vadeli kredi taleplerini karşılayan kuruluşlar ve diğer kredi kaynakları ola
rak kısaca bir eleştirmeye tabi tutarsak, farklılığın nasıl, arttığını tesbit edebiliriz. 

Sanayi sektöründe kamu yönetimindeki kredi kaynakları kuruluğu olarak, Devlet Yatırım Ban
kası 1968 yılına kadar 26 kamu iktisadi teşebbüs 'mü, işletmeci kurum olarak Yatırım Bankası kay-
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naklanndan iktisaden geri kalmış bölgeler için bir teşebbüsü olmamıştır. 1965 yılı içindeki 2 mil
yar- 170 milyon, 1966 yılı içinde 3 milyar 68 milyon, 1967 içindeki 3 milyar 2BQ milyon lirayı bu
lan yatırım ve yatırımlann bir kısım kaynağını teşkil etmesi karşısında bu yatırımların Doğa - Ana
dolu Bölgesine aktarılan ksımı % 1 i bile bulmamıştır, özel sektöre sanayide sağlanan kredi kay
naklan olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1967 Ağustos ayı itibariyle özel sektöre açtığı 725 
milyon liradan Doğu - Anadolu bölgesi illeri her hangi bir rekil ve miktarda yararlanamamıştır. 

Sanayim kurulması ve gelişmesinde etkisi öne:?, tabyan bu kuruluşun para ve kredi politikasında 
nasıl bir davranışın hâkim unsur olduğunu göstermektedir. 

Türkiye Sınai Yatırım ve Kredi Bankası ise oıta vadeli yatırım ve işletme sermayesi sağlamak 
amacı taşımasına rağmen 1967 yılı Ağustos ayı i çitariyle sağladığı 268 milyon lira krediden Do
ğu - Anadolu illerine bir miktar olsun kredi sağlamamıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Sümerbank aracılığı ile vermiş olduğu krediler aynı dönem için 
34 milyon lirayı bulmuştur. Bu krediden de Doğu - Anadolu bölgesine ayrılan bir miktar gösteri
lemez. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca idare edilen özel fonlar, Marshall Plânı özel teşebbüs fonu
nun 1965 yılı itibariyle imkânları 100 milyona yakın fon 48 milyon lira birikmiş kârlar olarak 147 
milyon liralık bir hacmi bulmaktadır. 130 milyon liralık usun vâdsli AİD kredisi ile 225 milyon 
lirayı bulan bu kredilerden Doğu - Anadolu bölgesi illerine ayrılan miktar % 1 i aşmamaktadır. 

Yukarıda sözü geçen kredilerin dağılışı, 1968 yılında daha âdil bir ölçüye varmadığı gfü fark
lılığı kapatacak bir istidat ela göstermemiştir. 1969 yılı bütçesinde bu konuda farklılığı azaltacak 
bir tedbir söz konusu dahi değildir. 

Türkiye Halk Bankasının 1963 yılında 202 i lilyon lira olan küçük sanat ve esnaf kredisi 
1967 yılı Ağustos ayı itibariyle 523 milyon liraya yükselmesi karşısında geri kalmış bölgelere bu 
artış oranında kredi sağlanamamıştır. 

Sanayi geliştirme, yeniden sanayi kurma, küçük sanayi muhtaç Doğu - Anadolu bölgesinde 
sanayi sektöründeki krediler verilmezken Halk Bankası kredilerinin farklılığı biraz olsun azal
tır bir amaçla geri kalmış belgelere destek olmadı ümidedilirdi. 

1965 yılında 87 821 962 lira olan Halk Bankan esnaf kredisi içinde geri kalmış Doğu - Anado
lu'nun 18 iline verilen meblâğ 10 927 982 lira idi. 1987 yılı itibariyle Bankanın bu tür kredi mik-
tan 198 841 000 liraya çıkması karşısında geri kalmış Doğu - Anadolu'nun 18 iline ayrılan miktar 
21 620 C JO üi'ü olmuştur. Bankanın kredi artrı oranında f7ahi °:eri kalmış belgelere kredi sağlan
mamıştır. Aradaki farkın daha da artmasına meydan veriîmhtir, 1988 yık kredi oranları aynı 
karekteri muhafaza etmiştir. 

Yapı tasarrufu mukabili 1987 yılı Ağustos ayı itibariyle 955 milyon lira inşaat kredisinin % 5 
inden azının bölgeye tahsisi, 1968 yılında bu oranın artmayı?!, 1969 bütçesinde artış ümidi olma
dığı görülmektedir. 

İşçi mesken kredisi 1967 yılı 305 milyon lirafck tahsfcin % 4 ünden azı bölgeye yapılmış, 1968 yılı 
oran değişmemiştir. 

Kredi tahsisi suretiyle küçük sanayi çarşı ve 'iteleri ile H^yük sanayi bölgeleri kurulması için 
açılan kredilerden Doğu - Anadolu gölgesi birinci kategoride çok az yararlanmış, ikinci kategori 
krediden ise yararlanmamıştır. 

Özel sektöre maden finansmanı olarak AID tarafından sağlanan demir madenleri sahip ve 
işletmecilerine aynı teşkilât tarafından sağlanan kredi imkânları belgeye götürülmemigtir. 

Doğu - Avrupa ülkelerine mal ve hismet ithali amacı ile kurulmuş fon ile özel demir - çelik iş
letmeleri teşviki amacını taşıyan fonlar da bölgeya grtürülmemiştir, Küçük sanayii geliştirmek için 
küçük sanayie teçhizat işletme kredisi ise yeter iz bir nitelikte verilmiştir. Sanat modellerini satı-
nalma ve dağıtma fonundan bölgeye tahsis yapılmamıştır. 

Küçük sanatları teşvik için Ziraat Bankasının kaynak teşkil ettiği krediler bölg&ya tahsis edil
memiştir. 
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Turizm yatırım ve işletme kredisi olarak AID tarafından sağlanan fondan bölgeye ayrı
lan miktar % 4 olabilmiştir. 

Özel ve Kamu turizm tesisleri için bütçelere konan miktarlardan Doğu - Anadolu'ya tahsis 
mevcut değildir. 

Kredi ve para politikasının bölgeler arası farklılığı göz önünde tutmadığı geliştirme ve teş
vik fonlarının bu farklılığı azaltma şöyle dursun daha da artırdığı kesin rakamlar ve teshillerle 
karşımızdadır. 

Kamu sektörünün bütün faaliyet alanlarında yatırıma yönelmiş tesislerin geri kalmış bölgele
re götürülmediği görülmektedir. Teşvikle geliştirmeye mazhar olan özel teşebbüs çimento fabrika
larından, elektrik tesislerine, özel yüksek okuldan, kimya tesislerine kadar bütün bütün yatırım
ları geri kalmış bölgelerin dışında toplamaktadır. 

Geri kalmış bölgeler, sanayim her ceşidindon yoksun ve uzak kalmaya mahkum ve mecbur 
edilmektedir. 

1988 yılı 2 670 040 Gelir Vergisi mükellefi içinde Doğu - Anadolu illerine isabet eden mü
kellef sayısı 180 000 civarındadır. 

1958 yılı Gider Vergisi mükellefi 7370 müessese içinde 528 dir. Bölgeye isabet eden rakam. 
1987 yılı sonlarına doğru (Ekim ayı itibariyle) kredi hacmi (Konsolide) 22 milyar 562 mil

yon lira içinde geri kalmış Doğu - Anadolu bölgesine isabet eden miktar (ziraî krediler - Ti
cari krediler - Halk Bankası ve diğer kuruluşlar kredileri olarak) 594 milyon lira civarındadır 
ki oran % 2,5 tir. Bu oran bütün acılığı ve açıklığiyle durumu ifade etmektedir. 

Doğu - Anadolu geri kalmışlığının kader çizgisi içinde yer alan tarım sektörü aslında kredi 
politikasında farklılığın içindedir. Nüfusun % 72 sinin çalıştığı tarım sektöründeki tüm kredi 
miktarı 1967 sonları itibariyle % 20 civarındadır. Nüfusun % 72 si tarım sektöründe olmasına 
rağmen kredi hacmi içinde düşen oran ancak % 20 dir. Doğu - Anadolu bölgesi 18 ili içinde 
tüm kredilerden ayrılabilen miktar ise % 2,5 tir. 

Doğu - Anadolu'da esas geçim kaynağını hayvancılık ve ziraat teşkil etmesini göz önünde tu
tarsak mâkul bir düşünce prensibi ininde hi; olmazsa; tarım kredileri için farklılığı azalta
cak, fukaralığı azaltacak, çaresizliği azaltacak bir ışık olarak sarılma akla gelir. 

Doğu - Anadolu'da halkın esas gecirn kayn: ,ğı hayvancılık ve ziraattır, sanayi söz konusu 
değildir. Ticari faaliyet ve diğer faaliyet türleri cılız bir seviyededir. Tarım ilkel şartların bağlı
lığından kurtulmamıştır, tarımdaki faal nüfus gelir düşüklüğü, yaşama şartlarının çekilmez 
oluşu, topraksız oluş, sermaye piyasasının kurulmaması nedenleriyle dar boğaz içinde bulunan 
halicin, tarım sektöründe imkânlara s&hibolması zorunlu hale gelmiştir. 

Yurt y'iız ölçümünün % 27, nüfusun % 18 ini teşkil eden 18 ilin kaderinin bağlı tutulduğu 
tarım sektöründe tarım kredisinden düşen oran % 9,2 yi geçememiştir. Yalnız 1963 yılında bu 
oran bir defaya mahsus olmak üzere % 11,7 olabilmiştir. Ziraat Bankasının her çeşit kredi oranı 
ise 1963 te % 8,2 iken 1988 da % 7,2 olmuştur. 1968 yılında bu oran artmamıştır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi, teşviki ve hayvancılıkla uğraşanlara verilen tüm krediler kre
di 'hacmi içinde düşündürücü en az oranı teşkil eder. 

Doğu - Anadolu bölgesine ayrılan miktar eleştirmeye değer. 
1981 yılında hayvancılığa ayrılan 55 milyon liraya yakın kredinin % 8,9 u Doğu - Anadolu 

bölgesine, 1962 yılında 116-2 milyon liranın % 22,8 i bölgeye, 1963 yılında 102,7 milyon liranın 
% 14,4 ü bölgeye, İD8d yılında 91,9 milyon lirinin % 13,9 u bölgeye, 19Ö5 yılında 126,6 milyon 
uranın % 11,4 ü bölgeye, 1068 yılında 182,1 milyon liranın % 13,9 u bölgeye, 1937 yılı (Eylül 
ayı itibariyle) 142,. 4 milyon liranın % 13,1 i bilgeye ayrılmıştır. 1982 yılının % 22,8 i de dahil 
geçen yılların yüzde ortalaması % 14 dür. 10G 3 yılı bu oranı bulamamıştır. 

Hayvancılıkta dahi aradaki fark kapatılmamıştır. 
Bu kadar az verilen tarım ve özellikle hayvancılık kredilerinin dağılımı araştırılırsa asıl ada

letsizlik bariz bir ölçüde tesbit edilebilir. 
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Ziraat Bankasının 84 lira 50 kuruş kredi sağladığı çiftçi aile sayısı 150 000 civarındadır. 
206 lira 52 kuruş kredi verdiği çiftgi sayısı 401 504 idi 1962 yılında. 

1985 yılında bu rakamları içine almak üzere ortalama kredi miktarı 297 lirayı bulmıyan ve 
ekseriyetini 100 lira teşkil eden çiftçi ailesi sayısı 600 000 idi. Çiftçi ailesinin % 80 i tarım 
'kredilerinin % 36 sim, geri kalan % 20 çiftli ailesi tarım kredilerinin % 65 ini almıştır. 

Sanayi sektörü karşısında, tarım sektörü adaletsizliğe ve haksızlığa mâruz. Tarım sektöründe 
ise bünye içinde aynı ölçülere g'öre dikkatleri önemle çekecek adaletsizlik çiftçi ailesinin % 80 
ini tarım kredilerinin % 30 u ile yetinecek ve kalınacak geri kalan % 20 si ise % 65 oranında 
kredi alacaktır. 

Asıl önemli husus, Doğu - Anadolu 18 ili çiftçi ailesinin tarım kredilerinin ancak % 36 sim ala
bilen % 80 nin içinde olması ve % 80 in içinde de en az yani en düşük krediye müstahak görülen 
çiftçi ailesinin bulunmasıdır. 

Tarım kredi kooperatifleri kredilerinin ayni düzen içinde olduğunu işarete lüzum yoktur sa
nırız. 

1 lira ile 500 lira arasında kooperatifler aracıl'ğı ile dağıtılan kredilerin işe yaramaz bu limitin 
% 80 inin Doğu - Anadolu illerinin çiftçi ailelerine aidiyetine ele ayrıca işaret etmeye lüzum yoktur 
sanırız. 

izmir iline Ziraat Bankasının açtığı kredilerin 18 Doğu - Anadolu ilinden daha çok, Ankara ili
nin ise 18 Doğu - Anadolu ilinin üç katı olduğunu görmek, geri kalmışlığın dar boğazının kolay 
kolay aşılamayacağım bilmektir. 

1969 yılı bütçesi dengesizliği ortadan kaldıracak bir çare, bir tedbir, bir ümit getirmemekte
dir. 

Dengeli kalkınma ilkesine yönelememiş bir bütçe kanununu bu gerçeklerin ışığı içinde Yüce 
Senatoda görüşmek mümkün müdür? 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanunun 1 nci maddesinde bölgelerarası fark
lılığın önemle göz önünde tutulacağını ve bu farklılığın giderilmesi için tedbirlerin alınacağını 
derpiş etmektedir. Sözü geçen kanunun uygulanmasında bölgelerarası farklılığı giderecek bir 
durum olup olmadığını tesbit etmek pek güç sayılamaz. Kanun yatırımların teşviki için özel sektör 
yatırımlarının belirli bir kısmına Devlet yatırım indirimi yoluyla yardımı sağlamaktadır. Bu yar
dım da özel sektörün geri kalmış belgelere gitmemesi, daha kârlı gördüğü gelişmiş bölgeleri seç
tiği, gelişmiş bölgelerde himayeye mazhar oluşuyla, geri kalmış bölgeleri tercihi düşünmiyeceği 
bilinen gerçeklerdir. Yatırım indiriır-inden faydalanan kazançlar, aradaki farla daha çok artırma 
yansı içinde geri kalmış bölgelere uğrama zahmetini hatırlarından bile geçirmemektedir. 

Nitekim, bu yardımlardan yararlanan hiçbir ezel teşebbüs yatırımı geri kalmış bölgelere git
memiştir. 

Gümrüklerden tam veya kısmî muafiyet geri kalmış bölgelere yukarıdaki nedenlerle uygulama 
nasibine kavuşamamıştır. 

Sözü geçen kanunun bünyesinde geliştirme ve teşvik fonları hızlı ve dengeli kalkınmanın aracı 
mahiyetini taşır. 

Oysa kurulan teşvik ve geliştirme fonları den eli kalkmma niteliğinden bir hayli uzaktır. 
Sanayi gelişme fonları, gıda, kimya makina imalât, gemi inşa, diğer üretim, ulaştırma, 

depolama, küçük sanayi olarak, makina imalât, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, 
madencilik gelişme fonları olarak geri kalmış bölgelere götürülmemiştir. 

Aslında bu fonların ayrılışında sanayi teşvik fonları büyük rakamları ifade eder. 1968 yılı 
için 545 milyon lira toplam fonlar içinde bütün tarım sektörüne tahsis edilen meblâğ 60 milyon 
lira idi. Yani 1968 yılında 500 milyon liraya yakın tüm sanayi sektörü geliştirme ve teşvik fonla
rından geri kalmış bölgeler tam anlamiyle mahrum edilmişlerdir. Geri kalan 60 milyon liralık 
tarım fonlarından ise yüzde on oranından yararlanma mümkün olmuştur. Şu halde 545 milyon 
liralık teşvik ve geliştirme fonlarından bölgeye isabet eden fon tutarı 10 milyon lira civarmda-
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dır. 1969 yılı için teşvik ve geliştirme fonlarının toplamı 600 milyon lira olarak hesabedilmekte-
dir. 500 milyon lirası sanayi sektörüne tahsis edildiğine göre, bu fonlardan geri kalmış Doğu -
Anadolu bölgesinin faydalanması söz konusu olamaz. Tarım sektörüne ayrılan teşvik ve geliş
tirme fon toplamı 100 milyon liradır. Bu meblâğın ancak bir kısmı bölgeye tahsis edilebilece
ğine göre geliştirme ve teşvik fonlarının bölgeler arası farklılığı kapatacak bir tedbir ve çare sağ
lamadığı kesin olarak tesbit edilebilir. 1969 yılı bütçesi farklılığı giderebilecek tedbirleri getir
memektedir. 

özet ve sonuç 

Yukarda sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın hızlı ve dengeli amacına rağmen bölge-
lerarası farklılığın giderilmesi için ciddî ve yeteri kadar tedbirlerin alınması ve farklılığın gi
derilmesinin sağlanması şöyle dursun sektörler ve altyapı hizmetleri miktar ve kaliteleri ile 
bütün faaliyet alanlarında görülen hizmetlerin özetleri karşılaştırılmasında geri kalmışlığın dar
boğazını, çaresizliğini, farklılığın daima artmakta olduğunu belirli hatlariyle kesin olarak tes
bit etmiş bulunuyoruz. 

Anayasa 41 nci maddesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın demokratik yollarla 
sağlanması için kalkınma plânlarının hazırlanmasını, 129 ncu maddesinde kalkınmanın gerçek
leşmesi için plânın nasıl hazırlanacağını ve korunacağını tesbit etmiştir. Kalkınma Plânının hedef 
ve stratejisi, bölgeler ve sektörlerarası dengeli ve hızlı kalkınmayı temel amaç olarak almıştır. 
933 sayılı Kanun, 1 nci maddesinde bölgelerarası dengenin dikkatle göze alınacağını salık vermek
tedir. Bütün bunlara rağmen bölgelerarası farklılık kapatılma, azaltma şöyle dursun, biraz daha 
artmıştır. Bu artışı yukarda kesin belgelerle tesbit etmiş bulunuyoruz, izlenen ekonomik po
litika ve yürütülen esaslarla bölgelerarası farklılığı gidermek mümkün de değildir. Milyar ve 
milyon rakamlar iddiası yuvarlak propaganda cümleleriyle ciddî ve güç konuların çözüme ula
şamadığı aşikârdır. 

Plânlama Teşkilâtı, Anayasanın emrettiği hususları yerine getirmemiştir. 
Kalkınma Plânının hedef ve stratejisinde açıklanan ve kesin şekiller alan temel amaçları bir 

yana ittiğinden, 933 sayılı Kalkınma Plânı uygulama esaslarına ait Kanunun 1 nci maddesini 
yerine getirmediğinden, yıllık icra programları ile 1969 bütçesi arasında mutabakat sağlamadı
ğından, görevini yerine getirmiyen teşkilâtın bütçesinin kabul edilmemesini zorunlu görüyo
ruz. içtüzüğün 73 ncü maddesine dayanarak talepte bulunuyoruz. 

Karma Bütçe Komisyonu giderlerde seyyanen yüzde beş indirim yanında 933 sayılı Kalkınma 
Plânı uygulama esaslarına ait kanun gereğince tesis edilen fonlar için öngörülen 600 milyon li
ralık tahsisattan 75 miiyon liranın denge sağlama amaciyle gerekçe ve çıkarma yeri gösteril
meden bir kalem içinde tenzili cihetine gidilmesi karşısında Devlet Plânlama Teşkilâtının bir ba
kanlığın, şube müdürlüğü niteliğinde görülmesi bu teşkilâtın görevine sahip çıkmaması karşısın
da Anayasadaki yerine ulaşması görevlerine sahip çıkması yönünden de bu teşkilâtın bütçesi
nin reddine baslıbasına sebep teşkil eder. Bu sebeplerle Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin 
reddini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Sırrı Atalay Mehmet Hazer Sadık Artukmaç Salim Hazerdağlı 
Kars Kars Yozgat Elâzığ 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /569) 

tas 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 798/8757 

30 . 11 . 196 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca 'hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütç 
nunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demir 
Başbakan 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969 malî yılı katma bütçe hizmet ve masraflarının müfredat ve 
lerde açıklanmış olduğu üzere ( A / l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için 30 000 000 lira, yatırım harcam 
teşkili ve transfer harcamaları için de 14 647 200 lira ki, cem'an 84 647 220 lira üzerinden tanzim edilerek tek 

1968 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle 1968 malî yılı bütçesine nazaran 34 804 151 lira no 
tadır. 

Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneğin artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan 
sırasına göre aşağıda kısaca arz ve 1968 yılının 8 aylık harcamma göre ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olun 
aynı teklif olunmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 
4047 sayılı Beden Terbiyesi Grenci Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetve 
lardan (L) cetveline alman 9 aded memur kadrosu çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kad 
da 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve 3 üst derece aylık alanların ve 1969 yılın 
zamları ile birlikte bir yıllık aylıkları tutarı 5 535 lira noksaniyle 782 528 lira ödenek teklif 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince ödenecek avanslar icûn açılan bu maddenin muhafazası için 1 lir 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Bu sene teklif edilen iki memur kadrosunun kabulü halinde % 35 zamları ile birlikte 1 yıl 
1 688 500 lira teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
İzmir'de yapılması kararlaştırılan 1971 Akdeniz Oyunları organizasyonunda görevlendirilme 
Arapça lisanlarını bilen 10 mütercim kadrosu, bir filim operatörü, 113 antrenör kadrosu 
yönetimi için istihdamına lüzum duyulan 1 teknik işler şefi kadrosunun % 35 zamları ile 1 
le 2 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Yurt dışından getirilecek 20 aded yabancı uzman ile yardımcılarının ücretlerini karşılam 
888 000 lira fazlasiyle 1 888 000 lira teklif edilmiştir. 

Bedşn T. ön. ,Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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'Bölüm Kaclde 

12.281 Matbaa işçi ücretleri : 
•Spor - Toto kuponlarını basan matbaanın işçilerine ücret ve toplu sözleşmeye göre verilmesi lâz 
lında faaliyete geçirilecek 2 nci bir baskı makinası için alınacak 2 elemanın yıllık ödeneklerini k 
nazaran 59 595 lira faz!asiyle 284 198 lira teklif edilmiştir. 

12.282 Bu yaz sezonunda montajları tamamlanarak hizmete girecek olan Bingöl, Bitlis, Bursa - Uludağ, 
Kayseri - Erciyos telesiyejlerindn ilâvesiyle adedlcri 7 ye çıkacak olan bu tesisler için işçi takv 
na nazaran 129 480 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılığı : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 7236 sayılı Kanunun 7 nci m 
Sandığına ödenecek emeldi kesenekleri karşılığı olarak 868 lira fazlasiyle 161 000 lira teklif edil 
12.110 Aylıklar 782 528 
12.210 Hizmetliler ücreti 1 688 500 

2 471 028 X 6,5 = 160 616,82 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve pirim karşılıkları : 

12.230 Geçici hizmetliler üc. 2 000 000 
12.281 Matbaa işçileri üc. 284 198 
12.282 Diğer işçi üc. 300 000 

2 584 198 X % 12 = 290 000 

193 750 lira fazlasiyle 290 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla mesai ücreti : . 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi gereğince günlük çalışma" saatleri d 
ren hizmetlerde çalıştırılacaklara verilmek üzere 101 699 lira fazlasiyle 101 700 lira olarak teklif 

12.520 Kasa tazminatı : 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 147 sayılı tebliği uyarınca yapılan hesaplara göre 2 640 lira f 
lif edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. SayıSl : 1164) 
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Bölüm Madde 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Avukatların bölge dâvalarımı takibetmek üzere dâva mahallerine ve diğer idareci elemanl 
yapacakları tetkikler için yol ve yevmiyelerini karşılamak üzere 1968 yılına nazaran 60 00 
edilmiştir. 

12.821 Müfettişler yolluğu : 
Bölgelerin spor teşkilâtını teftiş ve kontrol eden 3 müfettişe ilâveten yeni senede tâyinle 
tiş muavininin yol yevmiyeleri karşılığı olarak 1968 yılına nazaran 40 000 lira fazlasiyle 1 

12.834 Kurs yolluğu : 
1969 yılında hizmet içi eğitime tabi tutulacak personelin yoluklarını karşılamak üzere 1968 
27 000 lira teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt içi geçici görev yolluğu : 
Federasyonlarımızın yurdumuzda öğretim ve eğitim faaliyetlerini yürütecek yabancı uzm 
harcırahları için geçen seneye nazaran 8 000 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Gerek sportif öğrenim ve eğitim hizmetlerinde görevlendirilmiş veya görevlendirileceklere v 
spor tesisleri ile, klorlama ve filitrasyon makinaları ile teçhiz edilmiş yüzme havuzlarında 
ve kurslarda yetiştirilmeleri maksadiyle yurt dışına gönderileceklerin yolluk ve yevmiye 
geçen yıla nazaran 70 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.911 idaıeci ve sporcuların yurt içi yollukları ; 
21 federasyonun faaliyet programları gereğince memleket dahilindeki spor temaslarına işt 
ve sporcuların 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince harcırahlarını ka 
2 500 000 lira ihtiyacı karşılamadığından (başka fasıllardan aktarma yoluna gidilmiştir) 
3 500 000 lira fazlasiyle 6 000 000 lira teklif edilmiştir. 

12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları : 
21 federasyonun faaliyet programları gereğince memleket dışı spor temaslarına iştirak e 
rahlarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 1 500 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira tekli 

13.000 13.120 Basılı kâğıt alım ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtının 1969 malî yılmdaiki kâğıt ihtiyacı r e bastırılacak idari 
üzere geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

ıBeden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde 

Yayın giderleri : 
1969 yılı abone bedellerinin karşılanması, teşkilâta fayda temin edecek yabancı eserlerin satın alın 
pılması ve çıkarılacak günlük haber bülteninin masraflarını karşılamak üzene bu bölüme 20 000 
lif edilmiştir. 
Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük dışında ve genel müdürlüğe ait kendi binalarında oturmakta olan atletizm, eskr 
genel müdürlüğümüze aidolan Elmadağ teleski tesislerinin bulunduğu binaların bir yıllık yak 
nazaran 13 000 lira fazlasiyle 23 000 lira teklif edilmiştir. 

Hizmetli giyim ve alım giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtında çalışan ve giyim eşyası verilmesi gereken personelin bu ihtiy 
çen yıla nazaran 10 840 lira fazlasiyle 29 600 lira teklif edilmiştir. 
Su giderleri : 
'Teşkilâtın içme ve şehir suyu ihtiyacı için geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira fazlasiyle 40 000 li 

Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlük ve İstanbul'da bulunan federasyonların aydınlatılması ile ilgili ihtiyacı karşılamak 
ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 10 000 lira fazlasiyle 85 000 lira teklif edilmiştir. 
Sağlık araç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Mevcudu günden güne artmakta olan sporcularla Genel Müdürlük personelinin ilk yardım ve tedavil 
ması zaruri görülen sağlık araç, gereç ve ilâç alımları için geçen seneye nazaran 2 500 lira fazlasiyl 

13.430 Taşıma giderleri : 
1971 Akdeniz Oyunları ile 6 il merkezinde kurulacak sağlık merkezleri bürolarına ait eşyaların nakil 
nazaran 2 500 lira fazlasiyle 5 000 lira olarak teklif edilmiştir, 

13.250 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Satmalman bir triportör ile Steyşin vagon makam arabasının yedek parça ve akaryakıt giderle 
seneye nazaran 7 000 lira fazlasiyle 12 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Geçen yıla nazaran 200 lira fazlasiyle 818 520 lira olarak teklif edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1184) 
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Bölüm Madde 

14.000 14.342 1126 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Sivil savunma ekiplerinin eğitin inin yapılabilmesi ve aynı zamanda karargâh, ilk yardım ve k 
rekli malzemenin temini bakımından 4 999 lira fazlasiyle 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Yurt sathında yayılan spor tesisleri ve inşaatlarında görevlendirilen personelin aylık ve ücret 
geçen sene konulan 1 500 lira ihtiyacı karşılıyamadığmdan 1 500 lira fazlasiyle 3 000 lira öd 

14.510 Kurs giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun teşkilâtlar bünyesinde hizmet için eğitim ve tekâmü 
fından yönetilmesi hususundaki hükümleri gereğince eğitim uzmanlığımızın 19(59 malî yılı içer 
da teşkilât dışından temin olunacak para ders ve konferans ücretleri ile kurs giderleri kar 
20 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
14-16 sayılı Kanundan yararlanarak ihtisas için kurumumuz adına yurt dışına burslu öğrenci 
açılan bu tertibe 1 lira teklif edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri : 
1416 sayılı Kanundan yararlanılarak ihtisas için 1969 yılında yabancı ülkelere gönderilecek 
mak amaciyle yeni açılan bu tertibe 1 lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz tarafından kurulması kararlaştırılan ve inşaat ihalesi yapılan Millî Sp 
faaliyetini yürütecek 25 mütehassıs elemanın görevlendirilecekleri konularda ihtisas yapmalar 
mevzularında mütekâmil bir veya birkaç yabancı ülkeye 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesin 
delerine göre ihtisasa gönderilmeleri düşünülmektedir. 
Bu itibarla yeni açılan bu tertibe 75 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir; 

14.571 idame ve geliştirme giderleri : 
Yurt içinde tertibedilen millî ve resmî her türlü spor yarışmalarından elde edilen gelirin tama 
sine alınması dolayısiyle Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi için yajnlaeak giderler ile 
karşılanması için geçen seneye nazaran gelişme carisine dâhil olan bu maddeye 600 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (0. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde 

14.573 7258 sayılı K a n u n u n 4 nnü nıa^io;*. gereğince yapı lacak gider ler : 
21 federasyonun faaliyet p rog ramı gereğince y u r t içinde ve y u r t dışında yapacak la r ı her t ü r lü spo 
bunlar-m hazırl ık çalışmaları , yerl i ve milletlerarası kamplar ın , kurs la r ın gerekt i rd iğ i masraf lar 
kalar ın gerekt i rd iğ i her tü r lü masraf lar ı karş ı lamak amaeiylc gecen yıl büt<;osine konulan 6 030 
diğinden (1968 yı l ında hu t e r l ibe başka te r t ip le rden kanun i a k t a r m a teklif edilmişt ir) geçeri yıla 
siyle gelişme carisine dâhil (dan bu bölüme 7 476 629 lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.921 Büro giderleri : 
Uludağ. îvrciyes, lârzu"iım, Maiikiüir; , E lmadağ, Bingöl ve Bitlis, Teleski ve Telesiyej l)inaları ile 6 
kezlerinin büro malzemesi iht iyacını karş ı lamak amaciyle gelişme carisine dahil olan İm ter t ibe ge 
la siyi e 25 000 Hra konulma s: istenilmiştir . 

15.G22 Ulaş t ı rma giderler i : 
Mevcut 2 teleski tesisim1 i lâveten bu yıl inşaat montajı t amamlan ıp hizmete girecek obuı 3 telesiy 
yıl teklif edilen ödeneğin kâfi gelmiyeeeği anlaşı ldığından gelişme carisine dâhil olan bu bölüm 
lira -"demek kmıubrmm teklif ö d e n i ş t i r . 

15,923 İşletme ve onarma g i d o r b r i : 
Halihazır faaliyette olan 7 aded teleski ve t ölesiye j tesisi ile 1969 yı l ında hizmete girecek (dan 6 sp 
karş ı lamak üzere gelişme carisine dahil olan bu ter t ibe 30 000 l ira fazlasiyle 59 000 lira ödenek 

15.925 Giyim, kuşam ve alım gider ler i : 
Teleski ve telesiyej tesisleri ile (î bölgede hizmete girecek olan spor sağlık merkezler inde is t ihdam 
lık elbise, gocuk, çizme, ayakkab ı ve sair giyim eşyalarını karş ı lamak üzere bu bölüme 2 800 l ira 
teklif edilmiştir. 

15.000 15.926 Malzeme alım ve gider ler i : 
Mevcut teloiki ve telesiyej ler ile bu yıl hizmete girecek teleski ve telesiyej ferin malzeme ve akaryakıt 
girecek olan spor -sağlık merkezlerinin malzeme ihtiyacı iein geçen seneye nazaran 90 000 lira fazlasiy 
tertilbe 100 000 lira teklif edilmiştir. 

15.929 Diğer alımlar ve giderler : 
15.921 - 15.926 ncı ter t iplerden karşılanması mümkün okınyan 7 aded tesleski ve telesiyej ile 6 bölged 
lık 'merkezlerinin zuhuru muhtemel ihtiyaçları için geçen yıla naazran 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira 
in istir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçe l i (İS. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde 

16.000 16.112 Ulaştırma giderleri r 
Spor - Toto kuponlarını basan Genel Müdürlüğe ait matbaanın kâğıt ve diğer taşınır malzemelerim 
üzere 1968 yılı ödeneğinin kâfi gelmiyeceği göz önünde bulundurularak gelişme carisine -dâhil ola 
50 000 lira ödenek konulması teklif edikrıiştir. 

16.114 Kira bedeli : 
Bu yıl hizmete girecek olan ikinci Spor - Toto baskı maMnasınm yerleştirilmesi için yer bulunm 
ması düşünüldüğünden, geçen yıla nazaran 20 000 lira falzası ile 30 000 lira ödenek konulması 

16.115 Giyim, kuşam alımları ve giderleri : 
Mevcut toplu iş sözleşmesi gereğince işçilere yılda iki defa giyim eşyası verilmesi gerekeceğinden 
siyle 5 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

16.116 Malzeme alım giderleri : 
İkinci Spor - Toto 'baskı makinası kurulması ile malzeme ihtiyacı da bir misli artacağından gelişm 
1 000 000 lira fazlasiyle 2 000 000 ldra konulması teklif edilmiştir. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
İkinci Spor - Toto baskı makinasımn hizmete girmesi ile personel adedi 11 kişiden 15 kişiye çık 
sair yiyecek bedellerinin karşılanabilmesi için gelişme carisine dâhil olan bu tertibe 7 000 li 
teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alım ve giderleri : 
İkinci Spor - Toto baskı makinasımn hizmete girmesi ile ihaiyaçlar da o nisbette artacağından 
•5 000 lira falzasiyle 50 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
İlk 6 aylık sarfiyat seyrine göre geçen yıl konulan 10 000 liralık ödenek kâfi gelmiyeceğinden ge 
15 000 lira konulması teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Grenel Müdürlüğümüzün işgal etmekte bulunduğu binanın 120 odası ile 12 koridorunun badana e 
geçen yıla nazaran 35 000 lira fazliasiyle 40 000 lira konulması teklif edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca etüt ve proje faslı kaldırıldığından bu tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 
Teknik personel ücretleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca etüt ve proje faslı kaldırıldığından bu tertibe ödenek teklif 'edilmemişti 
Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca etüt ve proj'e faslı kaldırıldığından bu tertibe ödenek teklif edilmemişti 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Geçen senelerden mukaveleye bağlı olarak devreden inşaatlarla 1969 yılı programına dâhil inşaatların y 
ri için 42 140 0O0 lira noksaniyle 37 350 000 lira ödenek konulma-sı teklif edilmiştir. 
Teknik personel ücretleri : 
Yatırım hizmetlerinde çalışan teknik 'personel ile yurt sathına yayılan spor saha ve ıtesislei'imizdn inşa 
yevmiyelerini karşılamak üzere 1 500 000 lira noksaniyle 2 000 000 lira ödenek konulması teklif edilm 

Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
1969 malî yılında matlbanya, alınacak m akma ve teçhizat ile mcevutlarm onarımı işi için gelişme carisine 
lira fazlasiyle 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Taşıt alımları : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca bütçeden çıkarılan bu tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 
Teknik personel ücretleri : 
Bütçeden çıkarılan bu tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
1969 yatırım programı ile ilgili olarak istimlâk edilecek arsa bedellerini karşılamak üzere tahmini -olara 
lira noksaniyle 1 837 292 lira teklif edilmiştir. 

32.270 İller Bölge Müdürlüklerinin banka kredi borçları için yardım : 
655 sayılı Kanunun neşrinden sonra gelirleri kesilen ve bu sebepten banka kredi borçlarını ödeyemiyen b 
larını ödeyebilmeleri «maksadiyle bu maddeye 600 000 lira noksaniyle 500 000 lira konulması tekl 
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Bölüm Madde 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Yeni teklif olunan ücretli kadrolarla eski kadroların bir yıllık tutan olan 2 471. 028 lir 
seneye nazaran 864 lira fazl asiyle 25 000'lira teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Emekliye ayrılacakların emekli işlemlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran. 20 000 lir 
miştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
ilandık yönetim giderleri olarak J9G9 yılı içinde Emekli sandığına ödenmek üzere geç 
siyle 9 928 lira ödenek konuhaası teklif edilmiştir. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
5434 sayılı Kanunun geçici .'52 nci maddesi gereğince dul ve yetim aylıkları ile 7184 s 
ğince Genel Müdürlüğümüz emeklilerinden ölenlerin ölüm .yardımlarını karşılamak üzere g 
lasiyle 15 000 lira ödemde konulması teklif edilmiştir. 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur- ve Hizmetliler Biriktirme ve Yardımlaşma S 
öğle yemeğinde kullanıhmvk üzere) Başbakanlık, ve Maliyi1 Bakanlığının yazılarına göre G 
murlarının öğle yemeğine .yardım için geçen seneye nazaran 28 600 lira fazlasiyle 70 00 

36.000 36.300 Geçen yıl borçları : 
Seneleri içinde ödenmiyen ve zamanaşımına uğramamış ödenmesi zaruri borçlar için geçen 
1969 yılı için 50 000 lira teklif edilmiştir. 

(B) CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 

1968 malî yılı bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üze 
çemizin 1968 yılı bütçesine nazaran 14 251 371 liralık bir noksanlık arz etttiği görülür. 

Gelirin mahiyeti ve artışları bölüm sırasına göre mucip sebepleri ile aşağıda kısaca arz 

(B/2) VERGİ DİŞİ GELİRLER 

61.000 61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir : 
Spor - Toto gelirinin tamamının Genel Müdürlük gelir bütçesine alınması dolayısiyle Spo 
hissesi olarak bir sene zarfında tahmini olarak geçen seneye nazaran 19 890 000 lira no'ks 
edilmiştir. 

Beden T. Gn. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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Bülüiii Madde 

62.000 62.145 Diğer has ı la t lar : 
Yu-'t i* imle ve yiü'i dışında, y a p d a u sportif faaliyetlerin ar tması ile bu bölümdeki gelirimizin 
l undu ru l a r ak 1968 yılma nazaran 81!) 992 lira i'azlasiyle 1 000 000 lira c ivar ında olacağı t ahmin 

62.000 62.147 Spor tesisleri işletme gelir leri : 
B u bölümdeki gelirimiz 19(58 yı l ında hizmete girecek olan teleksi ve. teiesiycj tesisleri ile Bur 
g. lirle birl ikte 450 000 lira i'azlasiyle 600 000 lira civarında bulunacağı t a l m i n edilmiştir. 

62,320 Fa iz : 
Başhâyi Em'lâ'k Kredi i>aı-k.-'sının 82 sayılı hesabında bekletilen Spor - Tot'> gelirinin 1969 
195 bin lira. fazlası iie. (595 000 lira, o larak teklif edilmiştir. 

63.000 63.310 Spor faal iyet ler inden elde edilecek gelir : 
Y u r t içinde tert ibedilen millî ve resmî spor yar ı şmalar ından elde edilecek bir yıllık geliri 
o 900 000 l ira civarında olacağı tahmin edilmiştir. 

72.000 72.100 Hazine ya rd ımı : 

Kend i kaynaklar ımızdan temin edilemiyen gelir dışındaki zarur i masraf lar la bölgelere yapı laca 
sadîyle Hazinece yapı lacak ya rd ım karşılığı olarak bu maddeye 1 870 057 l ira fazlası ile 1 
lif edilmiştir . 

72.400 G-eçeıı y ı ldan devreden nak i t mevcudu : 
1968 yılı bütçesinin 8 aylık t a t i n k a h doiayısiyie geçen yıla nazaran 600 000 lira noksaniyle 1969 
r ında naki t devredeceği tahmin edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (>S. Sayısı : 1164) 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına : 

Teknik .görevini aldığımız Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969 yılı bütçesinin hizmet ve mevizuların 
ca anz edilmiştir. 

Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğümün kuruluş, Teşkilât ve görevleri. 
Kuruluş : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 30 yıl evvel 16 . 7 . 1938 tarihinde yürürlüğe konan 3'530 sayılı Kanun 

ve memuriyet unvanları 30 . 5 . 1941 gün ve 4047 sayılı ek bir kanunla değiştirilmiştir. 29 . 4 . 1959 gün v 
Müdürlüğü Teişkillâtı kurulmuştur. 

Otuz yıl evvel kabul edilmiş bir kanunun bugünün gelişmiş, (genişlemiş ve değişmiş lolan şartlarına cevap 
beri tesbit edilmiş bir vakıadır. Bu kanunun değiştirilmesi beklenirken süratle tatbiki lâzımgelen aşağıdaki 
Filhakika Beden Terbiyesi Bölıge Müdürlüklerini Merkeze bağlıyan, Teftiş Heyetinin takviye edilmesini istihda 
gelen tasarı dahi kanunlaşamamıştır. 

Teşkilâtın bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amaciylc hazırlanan 'Teşkilât Kanununun Hükümete a 
lunuyoruz. 

Bugünkü tatbikatta tesbit olunan eksikliklerin giderilmesine medar olmak üzere hazırlanmış bulunanı T 
müddetçe mevcut imkânlarla bugün elde edilen neticenin en iyisi olduğuna inanmak icabeder. 

Bu teşkilâtın vatandaşın şahsını geliştirici, toplum ruhunu olgunlaştırıcı, yurt savunma .gücünü yükseltic 
tanıtılması hususunda değerli bir vasıta olduğu gereği karşısında ve bugünkü hüviyeti ile bu gö revlcri yapam 
larak ona yeni bir hüviyet vereceği muhakkak olan tasarının bir an evvel kanuni aşra ası lüzumuna inanmakta 

Teşkilât : 
Merkez Teşkilâtı bir Genel Müdür, bir Genel Müdür muavini Genel Müdürlüğe bağlı Federasyon heyetleri 

lüğü, Sağlık Dairesi, Talim Terbiye ve Tesisler Dairesi, Neşriyat ve Propaganda Şubesi, Muamelât ve Zâtisi e 
cil Lisans Şubesinden ibaret olup Genel Müdür bu Teşkilâtın ita âmiridir. 

Bu teşkilâtın daimî memur kadrosu 30 . 5 . 1941 gün ve 4047 sayılı Kanunla (01) kişi olarak tesbit edilmi 
de bir Hukuk Müşavirliği dâhi yer almamıştır. Personel ihtiyacı müstahdem kadroları ile her yıl bütçesine 
lışılmış, Spor - Toto Kanununun kabulünden sonra artan teknik eleman ihtiyacı da 10195 sayılı Kararname i 
miştir. 

1968 yılında istihdam edilen personel adedi 40 ı memur, 192 si (D) cetveli müstahdemi, 31 (L) cetveli 
işıçi olmak üzere 420 kişidir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1161) 
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67 vilâyette kurulu Bölgelerin Merkeze bağlı olmayıp Talilerin emrinde bulunması Genel Müdürlük için bir ida 
Spor - 'Totıo'nun kabulünden sonra memleketin hemen her tarafına yayılmış olan inşaatın yürütülmesi ve mur 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü asıl vazifesi olan spor işlerini ikinci plâna atmak durumuna girmiştir. 
Bu izahatım Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne organizasyon bakımından yeni bir veçhe verilmesi lüzumunu be 

yukarıda işaret ettiğim tasarının kanunlaşması ile mümkündür. 

Amacı : 
Kanunun birinci maddesinde belirtildiği özere yurttaşın uzvi ve ahlâki kabiliyetçe inkişaf ve tekemmülünü he 

gençliğini bedeni faaliyet mükellefiyeti altında bulunduran umumî hükümleri ihtiva eden ulusal ve inkılâpçı amaçl 
oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmektir. Bu faaliyetleri okul içinde ve -okul dışında olmak ü 
biliriz. 

1. Okul içindeki faaliyet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. 

2. Okul dışı faaliyetler mevizuu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) 

Halbuki .gençliğin sportif faaliyetlerini bu şekilde bölmek yerinde değildir. Bunu bir tüm olarak mütalâa etmek 
bütün bu faaliyetleri içine almıştır. 

Tetkikimize verilen bütçeyi 1967 fiili sarfiyatı, 1&68 yılı bütçesi ve 1969 yılı teklifini mukayeseli olarak arz ediy 

Ödeneğin Çeşidi 

(A/ l ) Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

1967 yılı 
bilfiil ödenen 

9 775 551 
908 986 

13 198 761 
138 644 

1 062 320 

25 084 262 

1968 yılı 
Bütçe Öd. 

8 517 441 
1 255 080 
7 468 502 

54 200 
1 132 000 

18 427 223 

1969 yılı 
teklifi 

16 607 248 
1 351 120 
9 616 632 

200 000 
2 225 000 

30 000 000 

Fazlası 
Lira 

8 095 342 
96 040 

2 148 130 
145 800 

1 093 000 

11 578 312 
5 535 

Noksanı 
Lira 

5 535 

5 535 

11 572 777 Fazlası 
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Ödeneğin Çeşidi 

(A/2) Yatırım harcamaları : 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı tesis ve büyük onarım gid. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 

(A/3) Sermaye teşkili ve trans
fer ha,rcamaları kamul aştırma 
satma İma 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Toplam : 
(A/ l ) 
(A/2) 
(A/3) 

1967 yılı 
bilfiil ödenen 

613 544 
53 205 382 

— 

53 818 926 

11 300 494 
10 938 605 

46 303 
21 581 

22 306 985 
25 084 262 
53 818 926 
22 306 985 

101 210 178 

1968 yılı 
Bütçe Öd. 

153 000 
83 140 000 

407 000 

83 700 000 

4 000 000 
13 165 000 

134 148 
25 000 

17 324 148 
18 427 223 
83 700 000 
17 324 148 

119 451 371 

1969 yılı 
teklifi 

— • 

39 500 000 

500 000 

40 000 000 

1 837 292 
12 565 000 

189 928 
55 000 

14 647 220 
30 000 000 
40 000 000 
14 647 220 

84 647 220 

Fazlası 
Lira 

— 
— 

450 000 

450 000 

— 
•— 

55 780 
30 000 

85 780 
11 578 312 

450 000 
85 780 

12 114 092 

Noks 
Lir 

.15 
43 64 

35 

44 150 

2 162 
600 

2 762 
5 

44 150 
2 762 

46 918 

1968 malî yılma nazaran 1969 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sebeplerini 
yoruz. 

1. Personel giderlerindeki 8 095 342 liralık artışın 3 095 342 lirası 4047 sayılı Kanunla kabul edilen k 
çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kadrolardan 4598, 7244 sayılı kanunlar gereğince 1, 2, ve 3 üst derece a 
yal yardımlar ile teşkilâtın gösterdiği inkişaf do/layısiyle hizmetin aksaksız olarak yürütülmesini teminen (E 
sene 124 aded kadronun ilâvesi zaruri görüldüğünden bu husus bütçede yer almıştır. Bunlardan 113 kad 
tadır. 
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Geriye kalan 5 000 000 lira fazlalık ise özel hizmet yollukları giderleri içinde mütalâa edilen ve 7258 sayılı K 
lirinden sağlanan 12.911, 12.912 nci idareci ve sporcuların yurt içi ve yurt dışı yolluklarını karşılamak için 2 
gramları gereğince ve 6245 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden idareci ve sporcuların bir senelik tahm 
yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edildiği görülmüştür. 

2. Yönetim giderleri : Bu bölümde görülen 1 255 080 liralık fazlalık iş hacmi devamlı surette günden güne 
teşkilâtının 1969 yılı genel yönetimle ilgili kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, döşeme ve demirbaş alımları, yayın 
binicilik federasyonlarının yakacak alımları, hizmetli giyim alımları, teşkilâtın su giderleri, temizlik giderleri, 
graf giderleri, telefon giderleri, taşıma giderleri, kira giderleri gibi bir yıllık zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için 
tesbit edilmiştir. 

3. Hizmet Giderleri Hizmet giderleri için de 14 571 (Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri) ile 
4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler) bir yıllık karşılığı olarak 1968 yılma nazaran 600 000 lira fazlasiyle 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler olup, spor tesisleri dışında her türlü spor alet ve ma 
çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun geliştirilmesine yararlı işlere sarf edilmek üzere Spor 
bir taraftan bütçeye irat, diğer taraftan ödenek kaydı sureti ile geçen seneye nazaran 1 446 629 lira fazlasiyle bu 
nek teklif edildiği görülmüştür. 

4. Yatırım harcamaları : A/2 yatırım harcamaları cetvelinin tetkikinde görüleceği üzere yatırım harcamal 
noksanlık müşahede edilmektedir. Tasdik edilen yatırım plânı gereğince bu sene yatırımlar için plânlamaca kabu 
nek olarak aynen konulduğu görülmüştür. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
5. Bu cetvelde görülen ve giderleri Spor - Toto gelirinden karşılanan bu bölümdeki 2 162 708 liralık eksiliş 

müdürlüklerinin borçlarının bir kısmının 1968 yılında ödenmiş olmasından, 2 162 708 liranın da yine gideri Spor 
bütçe kanunu gereğince lüzumu halinde yatırım ödeneklerinden aktarma yapılmak suretiyle bu bölümün artabile 
miktarın konulmasından ileri geldiği görülmüştür. 

6. ıSosyal transferler bölümünde 1968 yılma nazaran görülen 55 780 liralık fazlalık yeni teklif olunan ücretli 
sandık yönetim giderleri, Emekli, dul ve yeıtim aylıkları, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlil 
Sandığına (memur ve hizmetlilerin öğle yemekleri) için sandığa yapılacak ödemeler karşılığından ileri geldiği gö 

7. 1968 yılı Bütçesinin bütün bölüm ve maddelerinde 9 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarrufa r 
çesinin (B) işaretli gelir cetvelinde gösterilen gelirlerin Spor - Toto, Matbaa ve Genel Müdürlüğün gider kayn 
ilgililerce yapılan temastan öğrenilmiş, geçen yıldan devreden nakit mevcudunun 1 200 000 lira civarında olacağı 

Teklif edilen bütçenin mukayesesinin ve artış sebeplerini böylece tesbit ettikten sonra genel müdürlüğün dur 
yaç ve ilâvelerin tesbitine geçiyoruz. 
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— 18 — 

Sporda eğitim : 
Sporda eğitimin değeri izahtan varestedir. Nitekim 3530 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde, bundan 30 y 

önünde tutularak bir ENSTİTÜ kurulması hükmü yer almıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ENSTİT 
doluhisarı'nda inşasına başlatmıştır. Enstitü bina ve sportif tesisleri 1970 yılında tamamlanacaktır. Ancak, 
yurt dışında eğitimleri için hazırlanmış olan kadrolar tetkik ettiğimiz bütçe ve eklerinde mevcut değildir. Bu 
bittiği zaman bu eğitimi yapacak uzmanlar bulunamıyacak ve istihdaf edilen gaye elde edilmiyecektir. 

Sağlık kontrolü : 
•Sporda sağlık kontrolünün önemini uzun uzadıya izaha lüzum olmadığı kanısındayız. Bütün dünyada yılla 

yapan gençliğin sağlığını kontrol altında tutacak tesislerin yurdun, muhtelif yerlerinde kurulması ve bunla 
ve mütahassıs personelin vazifelendirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Tesisler : 
Memleketimizdeki spor tesisleri Spor - Toto Kanununun kabulüne kadar belediyeler ve özel idarelerin ver 

lirdi. Bu paylardan yapılabilen tahsilat mahdudolduğu için yapılan spor tesisleri pek mahdut kalmıştır. Hale 
ren Spor - Toto gelirlerinden yapılmaktadır. Ve asıl tesis faaliyeti Spor - Toto Kanununun kabulünden sonra 

Yıl 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Toplam 

Yatırım Tl. 

7 773 970,57 
26 001 992,32 
58 517 684,84 
31 577 163,38 
22 124 763,92 
33 983 171,49 
53 205 382,92 
77 607 925,65 

310 792 055,09 
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Kamulaştırma için sarf edilen paralar ise şunlardır 

Yıl Kamulaştırma Tl. 

1964 46 168,38 
1965 1 378 387,02 
1966 12 601 185,64 
1967 11 354 927,84 
1968 6 694 562,16 

Toplam 32 075 231,04 

ıSarf edilen işbu 310 792 055,09 + 32 075 231,04 = 342 767 286,13 lira ile yurdun birçok yerinde stad, kapalı sa 
leri, telesiyej ve teleski gibi kayak tesisleri ve poligonlar inşa edilmiştir ve edilmektedir. Ancak, Spor* - Toto 
tif faaliyetler ve hattâ genel müdürlüğün diğer ihtiyaçları karşılandığı için tesislere ayrılan meblâğ yetersiz k 
kanlığının ve üniversitelerimizin spor tesislerine yeterli yatırımlar yapamadığı da göz önünde bulundurulursa, g 
re henüz kavuşamamış olduğuna inanmak lâzımdır. 

Yapmış olduğumuz tetkikte, sporu bir memleket propagandası olarak kullanan gerek demokratik, gerekse dem 
tesislerin yapılmasına büyük önem verdikleri sonucuna varmış bulunuyoruz. 

Gençliğin boş zamanının en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve zararlı meşgalelerden kurtarılabilmesi için spor 
çok önem verilmesi ve kanunun üzerinde ehemmiyet ve ciddiyetle durulması şarttır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü dört yıllık yeni bir yatırım kanunu hazırlıyarak Hükümete tevdi etmiştir. 
alınması kanısındayız. 

Tetkik ettiğimiz 1969 yılı Bütçesinde yapı tesis ve onarım giderleri için konan ödenek 40 000 000 lira, kamulaş 
ödenek 1 837 293 liradan ibarettir. 

Halbuki yaptığım tetkike göre : Tl. 

1969 yılına devredilen işler için gerekli ödenek : 25 950 000 
1969 yılı için, sari mukaveleye bağlanmış olanlar için gerekli ödenek : 53 875 000 

lira olmak üzere eem'an 78 825 000 
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Liraya baliğ olmaktadır. Bu meblâğ ile sadeoe başlanmış olan tesisler bitirilebilecek, Beden Terbiyesi Genel M 
bir yeni tesisin yapılmasına başlıyamıyacaktır. Ayrıca, yatırım bütçesinin bu şekilde kalması halinde Beden Te 
Oyunları için hazırlanacak tesisleri yapıp yetiştirebilmesi için ya devam eden işleri durduracak veya millî prestij 
mir'de yapılacak olan oyunlar için gerekli tesislerin yapımını aksatacaktır. Bu itibarla, genel müdürlük bütç 
45 .milyon Tl. lık bir ek ödenekle genel bütçeden desteklenmesinin şart olduğu kanısındayız. 

Spor faaliyetleri : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 21 federasyon bağlı bulunmaktadır. Bunların sportif faaliyetlerinim bi 

makta idi. Ancak, 14 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunla kaldırılan bölgelerimizin belediyeler ve özel idar 
bu gelir kayıtlara göre yaklaşık olarak 35 milyon Tl. civarındadır. Ve buna karşılık genel bütçeden bölgeler 
sadeee 12 milyon Tl. sı verilmektedir. Bundan dolayı da faaliyetlerin bütün yükü 1965 yılından itibaren 
müdürlüğün üstüne yüklenmiş bulunımaktadır. 

Faaliyetler için harcanan para miktarımı şöyle sıralıyabiliriz : 

Yıl Lira 

1960 813 966,16 
1961 913 127,04 
1962 4 033 426,67 
1963 5 556 333,33 
1964 7 402 543,07 
1965 14 861 339,04 
1966 19 205 816,28 
1967 17 733 242,91 
1968 12 814 477,15 + 6 000 000 (Aktarma) 
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Tetkik ettiğimiz bütçede spor faaliyetleri için ayrılan ödenek 12.911, 12.912, 14.573 maddelerde cem'an 16 476 
dışında doğrudan doğruya sportif faaliyetlerle ilgili ödenekler şunlardır : 

Madde 

1 264 477 
1 188 000 

15 000 
80 000 
60 000 

12.230 Geçici hizmetler içinde antrenörler 
12.250 Yabancı uzmanlar 
12.814 Yabancı uzmanlar yolluğu (Yurt içi) 
12.854 Yabancı uzmanlar yolluğu (Yurt dışı) 
34.720 Uluslararası kurum ve demeklere katılma payı 

Ceman 2 607 477 

liradır. Yukarıdaki 16 476 629 liraya bu meblâğ ilâve edildiği takdirde 19 084 106 liranın sportif faaliyetle 
mektedir. 

Yaptığımız tetkikte federasyonların % 80 i yurt içi faaliyetlere, eğitime, spor neşriyatına, spor malzemesine 
mış oldukları program, 35 107 477 liradır. 

'Günden güne gelişen, kamu oyunun üzerinde hassasiyetle durduğu spor ve gençlik dâvamızın hakkı ile yürütül 
ödenek kifayetsizdir. 

1968 yılında Uluslararası karşılaşmalarda binicilerimizin, birkaç atletimizin, genç basketbolcularımız ile boks 
rı iyi neticeler dışında bilhassa millî sporumuz olan güreşte ve yurtta çok yaygın ve sevilmiş bir spor olan fut 
dur. Bunların tekerrür etmemesi, kamu oyunda devamlı bir üzüntü konusu olmaması için federasyonların çalışm 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bilhassa güreş mevzuunu önemle ele almış bulunduğunu ve yeni bir progra 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Bölgelerin durumu : 
67 vilâyette kurulmuş olan bölgelerin memur aylıkları için Hazine 1966 yılından beri her sene 12 milyon liral 

lerin o tarihten bu yana süratle artmış bulunması muvacehesinde bu ödeneğin 4 yıldır dondurulmuş olmasının iza 
rum karşısında bölgelerin ve tesislerin gereği gibi idare ve idame edilememesini tabiî karşılamak icabeder. 

Bunun bir tetkik mevzuu yapılarak önümüzdeki yıl ıslahına işaretle iktifa ederiz. 
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Spor - Toto : 

29 . 4 . 1959 gün ve 7258 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan Spor - Toto Teşkilâtı Beden Terbiyesi Genel 
çalışmaktadır. Spor - Toto gelirleri ilk yıllarda süratle artmış, fakat son iki yıl içinde duraklamıştır. 

Yıllar 

1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (kısmen tah.) 

Tl. 
6 765 284 
82 660 732 
96 386 678 

115 847 422 
123 639 946 
138 931 634 
174 298 386 
213 694 266 
216 971 868 
216 000 000 

Spor - Toto gelirini artırmayı hedef tutan bir gayret içerisindedir. Bütün vatandaşı toto oynamaya sevk 
lere kadar gidilmektedir. Bu yıl hâsılatı artıracak teşvik ikramiyeleri konulmuş bulunmaktadır. Buna mü 
birlerle faydalı çalışmalar yapılmakta bilhassa idari masraflarda basiretli ve tedbirli bir tacir gibi hareket 
melerin tahmil ettiği zaruri masraflar dışında masraflarda en ufak bir artış olmamıştır. Şunu da kabul et 
di seviye ve millî gelirin insan başına düşen hissesi dolayısiyle hasılattan daha büyük rakamlar beklemek mü 

•Buna rağmen teşkilâtta hasılatı artırmaya matuf yeni çalışmalar yapılmaktadır. 
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Spor - Toto Teşkilâtının elde ettiği gelirin taksimi şöyledir : 
(Futbol mevsimi itibariyle) 

Yıl 

1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Verilen 
ikramiyeler 

3 413 753,88 
43 081 604,55 
43 602 595,09 
51 677 723,75 
54 804 696,28 
60 845 483,50 
74 955 127,98 
91 420 432,70 
90 619 420,34 
32 651 144,39 

547 071 982,46 

B. T. On. Md. 
hissesi 

2 275 836,40 
28 721 063,79 
32 296 218,42 
38 279 794,88 
40 596 071,18 
45 070 728,43 
55 522 317,04 
67 718 838,98 
67 125 496,60 
24 186 032,89 

401 792 398,61 

Verilen 
komisyon 

599 524,39 
7 572 727,69 
9 426 188,08 
11 341 369,65 
12 103 247,73 
13 600 399,78 
17 063 811,63 
20 920 668,82 
21 241 545,99 
7 561 591,38 

121 431 075,14 

Masraf 

437 177,33 
2 186 485,22 
4 334 871,26 
5 060 528,65 
5 941 686,56 
7 664 592,38 
9 922,811,59 

11 426 049,16 
16 286 925,15 
4 734 646,29 

67 995 773,59 

Yurtl 

4 844 
5 741 
6 089 
6 760 
8 328 
10 157 
10 068 
3 627 

55 619 Toplam 
(30 . 11 . 1968 tarihine kadar) 

.Bir itibar müessesesi olarak Spor - Totonun faaliyetini memnunlukla kaydetmek isterim. 

Tekliflerimiz : 
1. Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Kanununun biran evvel çıkarılması. 
2. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü inşaatının Bayındırlık Bakanlığı tarafından deruhte edilmesi için aşağıdak 

ilâvesini: 
a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan her türlü spor tesisleri inşası 3530 sayılı Kanun esas 

kanlığınca yapılır. 
{h) Spor tesisleri inşasına ayrılacak ödenekle 7258 sayılı Kanuna göre temin edilecek gelirlerden bu tesislerin 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde açılacak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yatırımları maddesine ödenek kaydetm 
'C) Bu ödeneklerden yılı içerisinde sarf edilemiyen kısım ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
3. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinde açılması unutulan etüt ve proje giderleri faslının gerektiği za 

sağlaımalk maksadiyle karşılığına 1 Tl. konularak açılması. 
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4. Enstitü kadroları olarak ekli cetveldeki uzman kadrolarının (D) işaretli cetvele eklenmesini ve bir yıllık ö 

543 510 Liranın 12.210 maddeye 

35 328 » 12.370 

ilâvesini, 

5. 1969 yılında İstanbul, Ankara, ve Erzurum'da kurulacak sağlık kontrolü merkepleri için ekli cetvelde 
(D) işaretli cetvele eklenmesini ve 6 aylık özlük hakları olan: 

'364 500 Liranın 12.210 maddeye 

23 693 » 12.370 » 

ilâvesini, 

6. 1969 yılında devam edecek olanlarla 1969 yılında mukaveleye bağlanmış tesislerin ikmal edilebilmesi 
kontrol merkepleri için : 

45 000 000 liranın 22.811 yapı, tesis ve büyük onarım giderlerine, 
550 000 liranın 23.811 makina ve teçhizat alımlarına ilâvesini, 
7. Sportif faaliyetlerin tesıbit edilen programlar dâhilinde yürütülebilmesi için: 
'16 023 371 liranın 14.573, 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderlere, 
8. Yukarıdaki ödeneklerin toplamı olan 62 540 402 liranın (B) işaretli cetvelin 72.100 Hazine yardımı cetvel 
Arz ve teklif eyleriz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Raportörleri 

Lebit Yurdoğlu Ekrem Dikmen 
İzmir Milletvekili Trabzon Milletvekili 
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1969 yılı için istenilip hiç verilmeyen kadrolar 

1. Enstitü kadroları : 

Kadro adedi 

3 
1 

rH
 

5 
7 
8 

Kad ro ücreti 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

Kadro unvanı 

Doktor 
Kinezoterapöt 
Besleme Uzmanı 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 

Toplam : 25 

2. Ankara, istanbul ve Erzurum'da kurulacak spor sağlık merkezleri için istenilen kad 

1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

600 
950 
600 
600 
700 

Başlı ekim 
Diş Hekimi 
Kalb Mütehassısı 
Dâhiliyeci 
Asabiyeci 
Ortopedist ve Travmatolog 
Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı 
Röntgen Mütehassısı 
Fizyolog 
Fiziko - Terapist 
Eczacı 
Laborant 
İdare Âmiri 
Dosya Memuru 
Daktilo 
Elektrikçi 
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Toplam : 

Kad 

22.811 
22.812 
22.813 
23.000 

ro adedi 

3 
o 
3 

57 

Kadro 

Yapı tesis ve onarım] 
Teknik 
Teknik 

personel ücreti 
personel 

Makina teçhizat 
yolluk 

ücreti 

700 
700 
450 

İ C 

Kadro unvanı 

Hastabakıcı (Erkek) 
Hastabakıcı (Kadın) 
Hademe 

M A L 
37 350 000 

2 000 000 
150 000 
500 000 

40 000 000 

32.000 Kamulaştırma 1 837 292 

1968 de bitirilnıeyip 1969 yılma devredilen 25 950 000 Liste (1) 
İhale edilmiş işler olup mukaveleye bağlanan 
1969 sâri olarak 47 875 000 Liste (2) 

75 325 000 
40 000 000 Mevcut ödenek 

35 325 000 
Halkapınar için Mve 4- 9 675 000 

45 000 000 
İİç sağlık merkezi Maık. ve tesisat 1 050 000 

500 000 

550 000 
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LİSTE 1. 

1968 yılında bitirilemiyen ve 1969 yılma devreden 

Ankara Ödenecek 

Cebeci Stadı 5 500 000 
7 500 Salon ikmali 1 000 000 
Afyon 
Kapalı Salon 1 500 000 
Aydın 
Stad • ' • • . • 50Q 000 
Balıkesir 
Kapalı Salon G00 000 
Bilecik 
Stad 400 000 
Bitlis 
Teleski ' 200 000 
Bursa 
Kapalı Salon 600 000 
Denizli 
Taraş Stadı 200 000 
Edirne 
Kapalı Salon , , 2 000 000 
Erzincan 
2 000 İlk Salon 

12' 500 000 
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Nakli yekûn : 
Eskişehir : 
Kapalı Salon 
Stad İnşaatı 
Gaziantep 
Stad 
Salon 
Kilis iSalonu 
Hatay : 
İskenderun Kapalı 
İçel : 
Kapalı Salon 
İsparta : 
Stad 
İstanbul : 
Fenerbahçe Stadı 

. Salon 

çimi 
Sarıyer Stadı ve çimi 
Kütahya : 
2 000 lik Salon 

Manisa : 
Kapalı Salon 
Akhisar Kapalı Salonu 

Ordu : 
Stad 
Sakarya : 
Stad 

Teflrirdağ : 
Stad 

Uşak : 
Salon 

12 500 000 

'500 000 
5 000 000 

1 300 000 
— 

'500 000 

500 000 

500 000 

500 000 

350 000 
1 000 000 

— 

500 000 
500 000 

500 000 

500 000 

300 000 

—. 
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Urfa : 
Kapalı Salon 
Yüzme Havuzu 

ihale edilmiş ileri senelere sâri mukaveleye bağlanmış işler 1969 senesi 

Antalya : 

Yüzme Havuzu 
Burdur : 
Kapalı Sak>n 
Bursa : 
Velednom 
Erzurum : 
Kapalı Salon 
İstanbul : 
Fenerbahçe Stadı 
Anadoluhisan Bnst. 
Anadolu Sitesi 
îzmir : 
Halkapmar 
Kocaeli : 
Stad 
Muş : 
Stad 
Rize : 
Kapalı Solan 

500 000 
600 000 

25 960 000 

(Mukaveleten 
ödenecek 

1 515 000 

678 000 

1 292 000 

1 996 000 

5 000 000 
7 000 000 
2 862 OOO 

25 000 000 

403 000 

267 000 

1 862 000 

47 875 000 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/569 
Karar No. : 131 , ; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı», ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür ve MaMyo Bakanlığı temsilcilerinin de k 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısında, (A/ l ) cari harcamaları (A/2) y 
maye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle 30 000 000, 40 000 000 ve 14 647 220 lira ki top] am olarak 8 

Genel Müdürlük bütçesi üzerinde gerekli incelemeleri yapmakla görevlendirilen Sayın Raportörlerimizin h 
mizin bilgilerine sunulmuş, rapor dışı verdikleri tamamlayıcı bilgilerden sıonra sayın üyeler de yapıcı tenkid 

Özellikle, söz konusu Genel Müdürlüğün, halen Hükümete sunulmuş 'bulunan Teşkilât kanunu tasarısının 
için gerekli çabuklaştırmanın lüzumuna işaret edilmiş, aksi halde, halen mevcut imkânlarla bugün elde edilen 
lenmek ve bununla 'da yetinilmek görüşü savunulmuştur. 

Sonucu, yurt. savunma gücünü etkiliyecek kadar geniş kapsamı olan sporun, kişinin fizikî yapısını geliştire 
toplum terbiyesi üzerindeki müspet etkisinin değeri üzerinde durularak gençliğin boş zamanlarının en iyi şek 
galelerden uzak tutulması için spor tesislerine gerekli önemin veril/m esi lüzumuna işaret edilmiştir. 

Genel Müdürlüğe yöneltilen tenkid, temenni ve sorularla ilgili olarak Bakan/karş ı t görüşlerini bildirmiş, 
sayın üyelerle hemfikir olduğunu, ancak malî gücümüz üstünde ve portesi, bugünün imkanları ile kıyaslanamay 
tezeldcn gerçekleşemiyeceğini de ifade etmiş, %pm- faaliyetleri, tesisler, yurt içi ve yurt dışı sportif temasla 
seli rakamlar ve bilhassa son yıllarda Spor - Toto gelirleri ile yapılan ve yapılmakta olan tesisler hakkında ayr 
ben maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1968 yılı Bütçe rakamları ile bu yıl ki tasanda teklif edilen miktarlar karşılaştırıldığında, cari harcamalarda 
harcamalarında 43 700 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında ise 2 676 928 liralık bir eksiliş mü 

Cari harcamalardaki artış; 
(L) cetvelindeki bir kısım kadroların serbest '"bırakılması, hizmet icabı (E) cetvelindeki''kadrolara 124 ad 

özlük haklarında kanunların zorunlu kıldığı yükselişleri karşılamak üzere bölümlere konulması zaruri ödenekl 
tim ve hizmet giderlerine akseden farklı ödenek ayırmak zorunluluğundan ileri gelmiştir. 

Yatırım harcamalarında müşahede edilen 43 700 000 liralık noksanlık ise; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tetkik ve tasdik için Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilen yatırım 

lık kısmının onanmış olduğu cihetle Genel Müdürlükçe de bu miktarın ödenek olarak konul/muş olmasından iler 
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(A/3) işaretli, sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki noksanlığın ise, Sptor - Toto gelirinden karşılanan 
lüzumu halinde yatırım ödeneklerinden aktarma yapılmak suretiyle bu bölümün artabileceği 'düşüncesiyle tahminî 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Yukarda artış veya eksiliş nedenleri izah edilen cetvellerden, Komisyonumuzca, (A/2) işaretli cetvelin yatırı 
'de, sırasiyle 21.811 nci (etüt ve proje giderleri) 21.812 nci (teknik personel ücretleri) ve 21.813 ncü (teknik per 
maddelerine, yıl içerisinde gerektiğinde gereken ödeneğin konulalbüimesini teminen bütçe tekniği icalbı olarak 1 e 
tiyle 1 nci madde bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

'Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri, ile bağlı cetvelleri aynen kaibul edilmiştir. 
Bakanlar Kurulunun, 1969 yılı yatırım programı uygulaması ile ilgili 29 . 11 . 1968 gün ve 6/10999 sayılı Kar 

Müdürlüğünce yaptırılmakta olan tesislerin de badema 1969 yılından itibaren Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılm 
Söz konusu Genel Müdürlük bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 21.000 nei ve 22.000 nci bölümünde yer alan 

mutabık kalınacak miktarların Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerine aktanlalbilmesini teminen yeni b 
edilmiş, idolayısiyle tasarının 10 ncu maddesi ' i l nci ve 11 nci maddesi de 12 nci madde olarak aynen kaibul edi 

Genel Kurulun tasıviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Balkan V. Sözcü Kâtip Ankara 

Kütahya Aydın Zonguldak Ordu Y. Köker 
M. Erez 1. C. Ege K. D. Sungun Ş. Pehlivanoğlu 

Balıkesir 
Muhalifim 

8. Koç 

Güimüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Traibzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

K. Demir 

İstanbul 
İV. Berkol 

Muğla 
Söz hakkım mahfuz 

T. Şahin 

Samsun 
A. F. Alişan 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Çorum 
A. Topçubaşt 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Niğde 
K. Bayhan 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Erzurum 
C. önder 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
Söz halkkım saklıdır 

M. K. Pdlaoğlu 

Uşafc 
O. Dengiz 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
Muhalifim 
R. Soyer 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğl 

Van 
Muihalifim 
F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 30 000 000 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
40 000 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 647 220 lira ki, toplam olarak 
84 647 220 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 105 200 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1969 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağh (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
hakkındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağh (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

Beden T. Gn. Md. 
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I ıBÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi G 
ları için (A/l) işaretli cetvelde göst 
tırım harcamaları için (A/2) işare 
40 000 003 lira, sermaye teşkili ve t 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 
84 647 223 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci m 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

d (S. Sayısı : 1164) 
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• ('Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçla 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebeî Umumiye 
Kanununun 93 ncü madesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 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 ödenekten ödenir, 

MADDE 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli cetvelin ilgili terkibindeki gelir fazlasile bunları aşan gelirleri 
gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere Ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : 12 911, 12 912, 14 573, 
21 000, 22 000, 23 000, 32 100, 34 710 

2. iSpor faaliyetleri gelirleri : 14 571 
3. Spor Tesisleri işletme Gelirleri : 15 921 - 26 
4. Basımevi Gelirleri : 16 116 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan kısım ertesi yıla devir 
ve 1 nci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödene-
miyen borçlar müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

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

MADDE 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
Tesis ve Büyük Onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi 

(ıBütce Karma Komisyonu 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı madd 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 
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(Hükümetin Teklifi) 

işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
8. Demir el 

Devlet Balkanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Balkana 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakamı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 

1. 8. Çağlayangil 
MMî Eğitim Balkanı 

1. Ertem 
Ticaret B,alkana 

A. Türkel 
Göm. ve Tekel Balkana; 

/. Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

8. Bilgiç 

(Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 10. — 7258 sayılı Kanunu 
nevi spor saha ve tesisleri vücuda geti 
Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işa 
nci bölümünde yer alan ödeneklerden 
hare bu bölümlere ödenek kaydedilece 
kanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mev 
tiplerine aynı yatırım hizmetlerine sa 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bak 
yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar mü 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işle 
dairesinde yürütür. 

MADDE 11. — Tasarının 10 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdas 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 

Sanayi Ba 
M. Turg 

Turizm ve Ta. 
N. Kürşa 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği • 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yı 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 8 517 441 16 607 248 

AYLIKLAR Kesim toplamı 788 064 782 529 

12.110 Aylıklar 
12.150 8J9 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 

788 063 

2 847 313 

12.210 
12.230 
12.250 

12.281 
12.282 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Matbaa işçi ücretleri 
Diğer işçi ücretleri 
(İşçi ücretleri toplamı : 584 198) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

1 675 500 
476 690 
300 000 

224 603 
170 520 

277 382 

8 500 
1 000 
3 500 
8 000 

782 528 

5 460 698 

1 688 
2 000 
1 188 

500 
000 
000 

284 198 
300 000 

472 000 

8 500 
1 000 
3 500 
8 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLAR 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu1 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

160 132 

96 250 

1 

250 680 

5 280 

245 400 

1 

3 000 

351 000 

4 000 
60 000 

15 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira l i r 

161 000 

290 000 

101 700 

253 320 

7 920 

245 400 

1 

3 000 

534 000 

4 000 
120 000 

15 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.829 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 274 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 260 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

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

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Beden T. 
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1969 yılı 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

60 000 

7 500 

22 000 
500 

100 000 

7 500 

27 000 
500 

50 000 

72 000 

30 000 
30 000 

4 000 000 

2 500 000 
1 500 000 

1 255 080 
— — : 3 

50 000 

80 000 

100 000 
30 000 

9 000 000 

6 000 000 
3 000 000 

1 351 120 

. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bolüm 
Lira L 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.350 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Sn giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 

205 760 259 600 

30 000 
30 000 
75 000 
40 000 
10 000 
18 760 
2 000 

106 000 

20 000 
10 000 
75 000 
1 000 

30 000 
40 000 
75 000 
60 000 
23 000 
29 600 
2 000 

136 000 

40 000 
10 000 
85 000 
1 000 

2 550 5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

ULAŞTİRMA GİDERLEEİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşlıları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

117 500 

35 000 
80 000 

2 500 

5 000 

818 320 

22 000 

10 000 
12 000 

2 

7 468 502 

1969 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

120 000 

35 
80 
5 

000 
000 
000 

12 000 

818 520 

22 000 

10 
12 

000 
000 

5 001 

5 000 
Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

15.000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para tasıma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 
KURUM GİDERLERİ 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

SPOR TESİSLERİ İŞLETME GİDER
LERİ 

15.921 Büro giderleri 
15.922 Ulaştırma giderleri 

1 500 

7 445 000 

15 000 

1. 400 000 

6 030 000 

54 200 

10 000 
4 000 

54 200 

3) 000 

9 586 631 

35 000 
1 

1 
75 000 

2 000 000 

7 476 629 

200 000 

25 000 
10 000 

Beden T. Gn. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 116 lı 



— 41 — 

1969 

16.810 

BAKIM VE KÜÇÜK 
LERİ 
Bina onarımı 

ONARIM GİDER-

Bölüm Madde 

15.923 
15.925 
15.926 
15.929 

16.000 

16.111 
16.112 
16.114 
16.115 
16.116 
16.117 
16.119 

16.710 

Ödeneğin çeşidi 

Tesisler, işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

20 000 
7 200 

10 000 
8 000 

1 117 000 

15 000 
30 000 
10 000 
4 000 

1 000 000 
13 000 
45 000 

10 000 

Lira 

1 132 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira 

50 000 
10 000 

100 000 
5 000 

2 170 000 

15 000 
50 000 
30 000 

5 000 
2 000 000 

20 000 
50 000 

15 000 

Lira 

2 225 00 

5 000 40 000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 8 517 441 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 255 080 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 7 468 502 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 54 200 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 1 132 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 18 427 223 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı 
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30 



— 43 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
l i r a Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yolluk]arı 

YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
22.8! 2 Teknik pe ı/son el üc ret! eri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİN A, TiiOHiEAT YE TAŞIT ALIM
LARI VS ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 
0 Teknik personel ücretleri 

153 000 

407 000 

no ooo 
354 000 

3 000 

153 000 

407 000 500 00 

500 000 

500 000 

150 000 
2 000 
1 000 

83 140 000 

79 4ÎÎ0 000 
3 500 000 
J50 000 

83 140 000 

39 500 000 

37 350 000 
2 000 000 
150 000 

39 500 00 
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Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gl-
LERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA§IT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

153 000 

83 140 000 

407 000 

83 700 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

39 50 

500 

40 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat 

34.260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak yar
dım 

34.270 İller bölge müdürlüklerinin banka kredi 
borçları için yardım 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

4 000 000 1 837 29 

4 000 000 

13 105 000 

5 000 

12 000 000 

1 100 000 

13 165 000 

1 837 292 

12 505 000 

5 000 

12 000 000 

500 000 

12 565 000 

60 000 60 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 134 148 189 928 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

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

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emeldi, dul ve yetim aylıkları 

DKRNEIC, DİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Deden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur 
ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardı »ulaş
ma Sandığımı, (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıl borçları 

36.400 İlama bağlı borçlar 

(Bu ödeneği, ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

82 748 

24 
40 
8 
10 

636 
000 
112 
000 

1.0 000 

41 400 

20 000 

5 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lira 

104 928 

25 
60 
î) 
10 

000 
000 
028 
000 

15 000 

5 000 

70 000 

25 000 5 

50 000 
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19 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 4 000 000 1 837 

34.000 MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 13 165 000 12 565 

35.000 SOSYAL TFANSFERLER 
Bölümü toplamı 134 148 189 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 25 000 55 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 17 324 148 14 647 2 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1164) 
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B - CETVELİ 

Böîüm Madde Gelirin çeşidi 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 

61.110 Basımevi gelirleri 

PAYLAR 
61.280 Futbol müsabalarmda müşterek bahis ha

sılatından elde edilecek gelir 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ 

62.145 Diğer hasılatlar 
62.147 Spor tesisleri işletme gelirleri 
62.320 Faiz 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 

63.400 Bağışlar 

2 800 000 

98 890 000 

180 008 
150 000 
500 000 

2 000 000 

5 000 

101 690 000 

830 008 

2 005 000 

2 800 000 

80 000 000 

1 000 000 
600 000 
695 000 

3 900 000 

5 000 

82 80 

2 29 

3 90 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

B/3 •— Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 
Bölümü toplamı 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

14 926 363 

13 126 363 

1 800 000 

101 690 000 

830 008 

2 005 000 

14 926 363 

16 200 000 

15 000 000 

1 200 000 

82 800 000 

2 295 000 

3 905 000 

16 200 000 

GENEL TOPLAM 119 451 371 105 200 000 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 

16 
30 
29 

7 
5 
4 

1938 
1941 
1959 

3530 
4047 
7258 

C - CETVELİ 

ÖZETİ 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
Futbol müsabakalarında Müşterek Bahisler- Kanunu 

). 

o 
o 
3 
3 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Memuriyetin nev'i 

Spor Müşaviri 
Bölgeler İşletmecisi 
Kevizör 

Aded 

1 
1 
1 

Organizasyon ve Metod Müdürü 1 
Revizör 
Spor Tesisleri İşletmeleri 
Müdürü 
Revizör 
Salon Âmiri 
Zâtişleri Tahakkuk Şefi 
Personel Şefi 
Matbaa Şefi 
Muhasebe Tetkik Şefi 
Eğitim Uzmanı 
Organizasyon ve Metod 
Müdür- Yardımcısı 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

ü 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

cret 

250 
250 
250 
100 
100 

100 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 

950 

D. 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Muhasebe Tetkik Memuru 
Muhasebe Tetkik Memuru 
Elektrik Teknisyeni 
Federasyon Büro Sekreteri 
Memur 
Plânlama Memuru 
Spor Tesisleri İşletme Şefi 
İstatistik Teknisyeni 
Muhasebe Tetkik Memuru 
Daire Âmiri 
Dâva Takip Memuru 
Santral Memuru 
Mubayaa Memuru 
Kütüphane Memuru 
Teknik Hesap Memuru 
Memur 

Aded 

1 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
"1 
1 
1 
7 

Ücret 

950 
800 
800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

D. 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

Me 

Hemşire 
Spor Te 
Kayıt M 
Mubayaa 
Antrenö 
Tahakku 
Müracaa 
Federasy 
İstatistik 
Memur 
Daktilo 
M'otorcu 
Şoför 
Ambar M 
Dosya M 
Kayıt M 
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D. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 

Memuriyetin 

Büro Memuru 
Kadro Memuru 
Evrak Memuru 
Ayniyat Memuru 
Memur 
Daktilo 
Muakkip 
Kaloriferci 
Matbaa Bekçisi 
Nalbant 
Memur 
Daktilo 

nev'i 

Bölüm 

Aded 

1 
1 
2 
1 

10 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
8 

Madde 

Ücret 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
450 
450 

D. 

10 
10 
10 

11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

Teksirci 
Seyis 
Başhademe 

Federasyon Büro Sekreteri 
Memur 
Memur 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Hademe 
Bakıcı 
Bekçi 

(E) CETVELİ 
ödeneğin 

Aded 

1 
5 
1 

2 
6 
2 
2 

1 
5 
2 
2 

çeşidi 

Ücret 

450 
450 
450 

400 
400 
400 
400 

400 
400 
400 
400 

D. Memur 

12 Memur 
12 Daktilo 
12 Santral Mem 
12 Hademe 
12 Bekçi ve K 
12 Bekçi 
12 Teleski ve T 
13 Teleski ve T 
13 Hademe 

12.000 Personel giderleri 
12:230 Oeiçici 'hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
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(L) CETVELİ 

D. 

6 
7 
6 
7 
8 
8 
l8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Reis Muavini 
iMüitercim 
'Mim'ar 
Mimar Muavini 
Fen Meımuru 
Sekreter 
Mütercim 
Doktor 

Toplamı 

Afled 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 

Aylık 

800 
700 
800 
700 
600 
600 
600 
500 

R - CETVELİ 

1969 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Bölüm 14.571 : İdame ve geliştirme giderleri, 
I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları, 

I I - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kulüp ve bölgelere ödenecek s 
14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler, 
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunların hazırlık çalış 

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 değe 
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 

Beden T. On. Md. (Bütçesi (S .Sayısı : 1164) 
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4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince, yabancı takımlara verilecek paralarla, y 
ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyulan tercüman, mihmandar, spiker ve yardımc 
tihkakları ile benzeri ödemeler, 

6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personelin yolluk 
derleri, 

7. Beden eğitimi öğretimine 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 çalışmala 
idarecilerin hakem, antrenör, masör, doktor, idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların hizmetli ve işçiler 

1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsili müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrılmala 

ları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar, 
3. Beden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince verileeek ikramiye mükâfat ve ödüller, 
4. Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve sporeularm giydi 

fetleri ve spor kazaları sigorta ücreti, (Millî ve temsili müsabakalarda idareci ve sporeularm giydirilmeleri hariç.) 
III - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret, bedel re istihkaklar ile benzeri ödemeler, 
IV - Genel Müdürlükçe tertibedilecek resmî ve millî müsabakalarda hakemler, müşahit ve saha komserlerine hiz 

natlar, 
V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 

VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve propaganda giderleri 
VII - Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca birinci bend 

VIII - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin federasyonların toplantı, denetim ve inceleme göre 
yurt dışı yollukları ve oturma gündelikleri, yurt dışından bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikâmet giderleri, 
IX - Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek vergi, resim, harç. ve benzeri ödemeler, 

X - Binicilik yarışmaları ve oyunlarına katılacak hayvanların taşıma, kamp, yarışma ve oyunlara tahsis anından 
Federasyonu atlarının ise devamlı olarak yem, tedavi, taşıma, bakım, yiyecek ve barındırma giderleri ile bunlara il 
yol ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine federasyonlarca ödenecek aidat, 
XII - 1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz oyunları hazırlık çalışmalarının gerektirdiği giderler, 

14.573 ncü maddeden ödenir. 

Beden T. Gıı. Md. Bütçesi (S .Sayısı : IIÇ4) 
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Yatırımlar 

Bölüm 21.000 - 23.000 : Etüt, proje yapı, tesis ve büyük onarım giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt alıml 
21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 nci bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanu 

nek kaydolunacak meblâğların 7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor, saha ve tesislerine harcam 
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlar formülü uygulanır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.260 : İller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 
Bölgelerin aylık ve ücret harcamaları sosyal yardımlar kesimine dâhil giderleri ile (Yönetim giderleri), ( 

natlar) 12 000 000, «Oniki milyon» lira dâhilinde kalınmak üzere bu tertipten karşılanır. 
Yardımın tevziinde esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi gereğince bölge hisse ve spor faaliyetlerind 

len her türlü gelirlerinin tamamını aylık olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. 

T - CETVELİ 

»Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşut Kanununum 11 nci maddesine 
nılmakta olan taşıt cetveli : 

;Satmalm-
Aded Cinsi Markası dığı tarih Bedleli Kullanıldığı yer 

1 Sepetli motosiklet Java 13 . 5 .1963 14 000 Genel MüjdürlüJk evrak dağıt 
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E - CETVELt 

1968 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 12.230 ncu geçici hizmetliler ve 12.250 nci yabancı uzmanlarla yardımc 
ödenekten, Bakanlar Kurulunun 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 sayılı Kararma göre ücret alanların kadro unvanların 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizm-ettlifer ücreti 

Görevin adı 

Mütercim 
Haber Derleme ve Propaganda Uzmanı 
'Güreş Mütehassısı 
Mütercim 
Sevk ve idare Anallisti 
Güreş Müşaviri 
Foto Muhabiri 
Lisan Bilir Daktilo 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 
İntibaklarına göre kadrolarının fbir yıllık % 25 
zam tu tan 

Adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
7 
5 
2 
1 
3 
1 

37 

Aylık 
ücreti 

1 25 
1 25 
1 25 
1 10 
1 10 
1 10 

95 
95 
95 
80 
70 
60 
50 
45 
40 
30 

-Genel toplam. 
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Böilüm Madde ödeneğin çeşidi 'Görevin aldı 

12.230 Geçdc'i hıiızmfcltfflter ücretti (ıbarom Avuıkat 
iiçi) » 

Toplam 
Intıibakiarma göre kadrolarının % 25 zam. tu
tarı 

12.250 Yabancı uıamianlairla yardımcıları Ecnebi Uzman 
ücreti » > 

">•• mm>9<* 

'Toplam 

'Toplam 

;Bedeıı.T. 0n . Md. Bütçesi (S .Sayısı : 1164) 

A 
Adedi ü 

1 
1 
1 

3 

10 
8 

18 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 117 

1 9 6 9 YILI 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve B 
Karma Komisyonu raporu (1 /581) 

T. C. 
Başbakanlık 30 .11 .1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-797/8756 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
ca 30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yıla Bütçe kanun 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demi 
Başbakan 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu gerekçesi 

GENEL AÇIKLAMA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuştur 
1965 - 1967 yıllarının tahsilat seyri ile inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan J 969 yılında elde edi 

şitli hasılatlar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider 
63 763 883 lira olan 1968 yılı bütçesine nazaran 3 951 582 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

GELİR BÜTÇESİ 

67 715 465 lira olarak teklif edilen 1969 yılı gelir bütçesinin 40 718 485 lirası Vakıflar Genel Müd 
ve 26 996 980 lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; (7044 sayılı Kanunla devralman 
leri ücreti, etüt ve proje giderleri, 7044 sayılı Kanunla devralman ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
ve bu onarım işlerinde çalışacak teknik personelin ücretleri ve geçici görev yollukları ile âbide ve eski ese 
giderleri, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertiplerine kon 
etmektedir. 

İşbu bütçe tasarısı, 1968 yılı bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı 3 951 582, lira f 
Bu noksan ve fazlanın sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar maddelere 

Bölüm Madde Gelirin Çeşidi 1968 yılı bütçe tahmini 1969 

62 000 62 121 İcarei Vahide 24 290 000 

Bu gelir, vakıf akaarlarm kiralarından temin edilmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat miktarı ile 1968 
ayrıca kiraların serbest bırakılmasından ve gerekse 1967 - 1968 yıllarında inşasına başlanmış olup da 1 
olan (Çanakkale, Adana, Antalya, Ankara (Baymdır), İstanbul (Aşırefendi, Adahan, Felemenk) işhanlarmm 
tış olacağı cihetle geçen yıla nazaran 4 710 000 lira fazlasiyle 29 000 000 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 
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Senesi 

1965 
1966 
1967 
Bölüm 

62 000 

Bütçe 
tahminleri 

16 314 700 
16 513 860 
18 900 000 

Madde 

62 122 

Gelirin Çeşidi 

İcarei Müeccele 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

18 981 815 
21 215 466 
26 554 787 

1968 yılı bütçe tahmini 

20 000 

1969 yıl 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icarcteynli gayrimenkullerin ]0 yıl ve 4755 say 
tılan bu süre de 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermekle bir vıllık icarelcrinin 20 misli bir taviz karşılığında büt 
2762 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş ve vak 
gayrimenkullerin tamamı bu ivaz karşılığında birinci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre artık icar 
ğilse de eski yıllara ait bakayadan aşağıda yazılı üç, yıllık tahsilat seyrine göre 15 OOO lira elde edileceği a 
ve teklif edilmiştir. 

Seıııesi 

1965 
1966 
1967 

Bölüm 

62 000 

Bütçe 
tahminlerii 

20 000 
20 000 
20 0O0 

Madde 

62 123 

Gelirin Çeşidi 

Mukataa 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

34 230 
33 557 
16 332 

1968 yılı bütçe tahmini 

5 000 

1969 yıl 
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İcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da tasfiyeye tabi olup bu kaini gayrimenkullerde i 
esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan artık mukataa alınmadığı 
nazaran devam etmekte olan bakaya tahsilatından 5 000 lira kadar bir gelir sağlanabileceği anlaşılmakta 
yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmişti]-. 

Senesi 

1965 
1966 
1967 

'Bölüm 

Bütçe 
tahminleri 

5 000 
5 000 
5 000 

Madde Gelirin Çeşidi 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

7 115 
9 375 

10 682 
1968 yılı bütçe tahmini 

62 000 62 124 Vakıf Memba; suları kira 
ve işletme hasılatı 

1 000 

196 

İstanbul'daki Vakıf Taşdelen ve Karakulak memba suları 1967 yılı sonuna kadar ihale suretiyle müstecir 
bütçeye gelir konulmakta idi. 

Bu kere bahse mevzu suların arzu edildiği şekilde işletilmediğinden kiraya verilmiyerek 3913 sayılı Ka 
den itibaren kurulan, işletme eliyle işletilmesine, İdare Meclisinin 21 . 2 . 1967 tarih ve 60/58 sayılı Kara 

Faaliyete geçen işletmece 1969 yılında 200' 000 lira bir kâr ve hasılat elde edileceği anlaşılmakla bu mik 

Bölüm Madde Gelirin Çeşidi 

62 OOO 62 Kİ Mahlûl muaccelesi 

1968 yılı bütçe tahmini 

1 200 000 

196 

Mahlûl muaccelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâvelet ölümü dolayısiyle mah 
vakıflar idarelerince öğrenilmiş bulunan menşei vakıf olan icareteynli gayrimenkullerden kira getirmeme 
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görülmiy enlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. Geçen yılda elde edilen satışın, 1969 yılında mümkün ola 
miktarından anlaşılmakla bu yıl 600 000 lira tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi 

1965 
1966 
1967 

Bölüm 

Bütçe 
tahminleri 

1 000 000 
1 400 000 
1 400 000 
Madde Gelirin Çeşidi 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

2 171 621 
1 570 830 

672 726 
1968 yılı bütçe tahmini 

62 000 62 142 Zeytinlikler hasılatı 268 000 

1969 yı 

Bu gelir işletme bölgeleri haricinde bulunan İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyetleri dahilindeki z 
kıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 1969 yılında 300 000 lira hasılat sağlanabileceği tahmin edilmiş 
da gösterilmiştir. 

Senıesi 

1965 
1966 
1967 

Bölüm 

Bütçe 
tahminlerii 

336 000 
336 000 
268 000 
Madde Gelirin çeşidi 

Yılı içimde yapılan tahsilat 

268 498 
792 285 
343 629 

1968 yılı bütçe tahmini 

62.000 62.143 Arazi ve incirlikler hası
latı 

410 000 

1969 yılı 
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Bu 'gelir,, serbest kiiria rejimine tabi bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydm'daki inci 
dan elde cddlmektedir. İlgili vakıflar (idaresinden alınan malûmata nazaran 1969 yılında (450 000) liraya 
şılmakla bu miktar teklif (edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi 

1965 
1966 
1967 

Bölüm 

62.000 

Bütçe 
tahminleri 

600 000 
600 000 
600 000 
Madde 

62.144 

Gelirin çeştidi 

Zeytinlikler işletmeleri 
hasılatı kira ve kârı 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

€95 764 
562 628 
523 072 

1968 yılı bütçe tahmini 

1 000 000 

1969 

Bu gelir,, 3913 isayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan vakıf zeytinlikler işletmeler 
kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bu yılın kira ve kârı ertesi yıl bütçesine irat kaydedi 
yılı geliri, 1969 yılı bütçesine frat kaydedSleeektir. Sözü geçen İşletmelerde tistihsal olunan zeytin yağlarınd 
1968 — 1969 yılı içinde satılmasiyle Gene! Müdürlüğün, her iki işletmeden elde edeceği Mra, hasılat ve k 
noksan olacağı müşahede edJilmekle buna göre istihsalim daha da düşeceğinden ancak (60 000) lira g 
dığından bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık hâsılat sıeyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi 

1965 
1966 
1967 

Bölüm 

Bütçe 
tahminlerii 

3 000 000 
3 000 000 
2 396 980 

Madde Gelirin çeşjidi 

Yılı liçinde yapılan tahsilat 

62.000 62.145 Dıiğer hâsılatlar 

793 387 
849 441 
417 756 

1968 yılı bütçe tahmini 

2 200 000 

196 
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Bu gelir, mülhak vakıfların, vakıflar idarelerince tahsil olunan icara ve mukataaları ile emaneten veya 
idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil 'gelirlerinden, münhal tevliyet 
sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş geilir fazlalarından,, 1050 sayılı Muhase 
maddesi mucibince zaman aşımına uğrıyan paralardan, eskimiş veya yıkıntı bedellerinden, idare lehine hükmo 
keme gıideıieri istirdadından terekkübetmektedir. Bu hasılatın bir ölçüye dayanılarak tahmin edilmesi mümkün 
tahsilat seyrine ve vakıflar idarelerinden alman malûmata göne (2 500 000) lira kadar tahsilat yapabileceği tah 
.edilmişti Y. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

Bölüm. 

G2 000 

1965 
1966 
1967 

Madde 

02 321 

1 800 OOO 
il 800 OOO 
1 900 000 

Gelirin Çeşidi 

T. Vakıflar Bankası 
temettüleri 

'2 939 352 
4 170 999 
4 048 513 

1968 yılı bütçe tahmini 

,3 000 W0 

1969 yı 

'6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan T. Vakıflar Bankasının 50 000 000 lira sermayesinin % 
ne ait bulunmaktadır. Bankaların genel kurul toplantıları ertesi yılm Mart ayı içinde yapılmakta olduğundan tem 
kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1969 yılı bütçesine irat kaydı lâzımgelen 1968 yılı temettü ünün 3 500 000 
mekle aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri 

Bölüm 

62 000 

1965 
1966 
1967 
1968 

Madde 

62 322 

1 500 OOO 
1 500 000 
2 OOO OOO 
3 000 000 

Gelirin Çeşidi 

Akaar ve toprak satış 
bedeli faizi 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

1 407 749 (1964 temettüü) 
2 213 656 (1965 » ) 
2 (623 003 (1966 » ) 
3 444 343 (1967 » ) 

1968 yılı bütçe tahmini 

993 '687 

'1969 y 
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Getirdikleri ıgelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmeyen akar ve toprakla 
12 ııci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşasına sarf edilinceye kadar Vakı 
vadeli faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata tahsis edilen bu paralar toptan değil istihkak tahakkuk ettikçe pey 
rine yeni satış bedelleri ıgelmektedir. Yatırım prog ramının tam m ân asiyle tatbikini sağlıyabilmek maksadiyle .ge 
satışlardan geçen yıla nazaran fazla satış bedeli elde edileceği anlaşılmakla buna ıgöre 1 1500 €00 lira faiz tahm 
aşağıda gösterilmstir. 

Senesi Bütçe tahminleri 

Bölüm 

62 000 

1965 
1966 
1967 

Madde 

519 250 
559 250 
750 23ıl 

Gelirin Çeşidi 

62 323 Taviz bedeli faizi 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

1 108 683 
1 832 187 
2 '526 993 

1968 yılı bütçe tahmini 

15 000 

196 

îeareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince 
kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği .gibi yeni inşaata tahsis ve sarf edilmektedir. Son senelerde 62,122 nc 
dolayı taviz bedeli tahakkuk ve tahsilatı nisbeten arttığı anlaşılmakla !50 000 lira faiz elde edilebileceği umu 
ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri 

Bölüm 

72 000 

1965 
1966 
1967 

Madde 

50 000 
10 000 
10 000 

Gelirin Çeşidi 

72 100 Haizine yardımı 

Yılı içinde yapılan tahsilat 

13 164 
1(5 666 
46 432 

1968 yılı bütçe tahmini 

28 000 000 

196 

1969 yılı bütçesine konulan 26 996 980 lira hazine yardımı 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler 
proje giderleri 7044 sayılı Kanunla devralman âbidevi eski eserler onarımı ile bu onarım işlerinde çalışacak te 
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görev yollukları ile abide ve eski eserlerin kamulaştırma ve satırı alma giderleri, dernekler ve köyler tarafından inş 
yardım tertiplerine konulan ödeneklere karşılık olarak 26 996 980 lira teklif (olunmuştur . 

Bölüm Madde Gelirin Çeşidi 1968 yılı bütçe tahmini 1969 yıl 

72 000 72 400 Geçen yıldan devreden 2 361 196 
nakit 

1968 yılında elde edilecek gelir, yıl içindeki harcamadan daha fazla olacağı müşahede edilmekle 1 998 485 lir 
tolacağı anlaşılmakla bu miktar tahmin ve teklif edilmiştir. 

Cari Harcamalar 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760, 230, 107, sayılı kanunlarla 11 Ağ 
giren 932 sayılı Kamınla alman cem'an 544 aded kanuni kadrodan 42 adcd (L) cetveline alınmak 
nun yıllık tutarı olarak 3 804 600 lira 4598 ve 242 sayılı kanunlarla verilmekte olan ve 1969 yılı 
yıllık tutarı için 633 600 lira, % 35 zamları için de 1 553 370 lira olmak üzere cem'an 5 991 570 
Geçen yıla nazaran vukubulan 29 808 lira artışın, (L) cetvelinden serbest bırakılan 2 aded Vakı 
mütehassıs ile 2 aded asistan kadrosunun ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları : 
İşbu ödenök ilgili bulunduğu 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümünde yeni açılan 14.125 nci ma 

12.112 Tevliyet ve evladiyet aylıkları : 
İşbu ödenek ilgili bulunduğu 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümünde yeni acılan 14.12(3 nci m 

12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları aylıkları : 
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra 1931 yılından itibaren Diyanetten devredilmiş bulu 
lardan hayatta kalan ve 1968 yılı Bütçesine konulan (1) aded (250) liralık kadroda aylık alan is 
siylc mezkûr tertibe ödenek konulmamıştır. 
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Bölüm Madde 

Fer'i hizmetler aylığı : 
İşbu ödenek ilgili bulunduğu 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümünde yeni açılan 14.127 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsiss edilen aylıklar : 
İşbu ödenek ilgili bulunduğu 14.000 nei (Hizmet giderleri) bölümünde yeniden açılan 14.12 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 
1. J968 yılı Bütçesiyle kabul olunan (D) cetvelinde yazılı 889 aded kadroya, 
A) Merkez arşivine alman Mikro - Film makinasırıın çalıştırılması için 1 aded 450 liralık Mikro 
IB) Genel Müdürlük merkezinde mevcut santralde istihdam edilmek üzere 1 aded 400 liralık 
tihdam edilmek üzere 1 aded 350 liralık teksiıci kadrosu, 
C) İstanbul - Eyüp'te mevcut imarete yardım suretiyle verilen canlı hayvanın kesimi için 1 
D) ' Arşivde mevcut defterlerle, Resmî Gazete, Dergi ve mecmuaların, ciltlenme ve onarma işl 
liralık mücellit kadrosunun, 
E) Bu yıl açlıacak olan 6 öğrenim talebe yurdu ile halen mevcut yurtların müstahdem 
mından 1 aded 700 liralık talebe yurdu müdürü, 1 aded 450, 8 aded 400 liralık talebe yurd 
hademe, 7 aded 400 liralık aşçı, 8 aded 300 liralık aşçı yamağı kadrosu. 
F) 1969 yılında alınacak 5 aded taşıtta istihdam edilmek üzere 5 aded 400 lira aylıklı altı a 
O) Evvelce ve bu yıl inşaları ikmal ve hizmete giren vakıf çarşı ve işhanı ile apartman 
dam edilmek için 1 aded 600 liralık sanatkâr işçi, 1 aded 500, 2 aded 450, 4 aded 400 lira 
asansörcü 2 aded 300 liralık bekçi, 2 aded 300 liralık 1 aded 250 liralık hademe, 
Kadrosu olmak üzere yeniden 57 aded kadro ilâve edilmiş ve bu suretle 1969 yılı kadrosu 
muştur. 

2. Ayrıca kadrosuzluk yüzünden yıllardan beri terfi edemiyen 1 aded 1 100 liralık kadro 
liraya, 2 aded 700 lira 800 liraya, 7 aded 500 liralık kadro 600 liraya 1 aded 450 liralık k 
kadro 450 liraya yükseltilmiştir. 
Yukarda açıklanan hizmetlerin ifası sebebiyle 946 adede baliğ olan kadronun geçıen yıla n 
aded müstahdemin terfilerin! sağlamak amaeiyle aylıklarının birer derece yükseltilmesi seb 
hil yıllık ücreti karşılığı olarak geçen yıla nazaran 464 780 lira fiazlasiyle 5 300 000 lira öden 
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Bölüm Madde 

12.000 12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlileri ücret farkı 
İşbu ödenek ilgili bulunduğu 14.000 nei (Hizmet giderleri) bölümünde yeniden açılan 14.129 

12.230 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti : 
1968 yılı bütçesine konulan ve Bakanlar Kurulu kaııariyle kabul olunan (E) cetvelinde yazılı 4 
'A) Merkez arşivinde mevcut vakfiyelerin, tercüme, telif ve yeni ihdas olunan kayıtlara yeni h 
anlar mütercim istihdamına lüzum hâsıl olduğundan 1 aded 1 100 liralık mütercim kadrosu, 
Olmak üzere yeniden 1 aded kadronun ilâvesiyle 1969 yılı (E) cetveli kadrosu 50 adede baliğ 
iMe^kûr kadronun bir yıllık ücret ve % 35 zammı karşılığı olarak geçen yıla nazaran 25 725 li 
konulmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine dair 
ma ve rapor verme bakımından dış memleketlerde tanınmış eski eserler mütahassıslarmdan ge 
dilecek yabancı uzman ve yardımcılarına verilecek ücrete karşılık olmak üzere 20 000 lira t 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
3913 sayılı Kanunla kurulan vakıf zeytinlikler işletme müdürlükleriyle işletmeler haricinde 
İla ilgili idari ve teknik bakımla etüt işlerinin tedvirine, mevcut 1 aded Y. Ziraat Mühendis 
den 1 aded 77 lira ücretli Y. Ziraat Mühendisi kadrosu, 
1968 yılında alınan 6 aded kadroya yeniden 1 aded kadro ilâve edilmiş olmakla bu suretle 1969 
rosu 7 adede baliğ olmuştur. 
Mezkûr 7 aded kadronun bir yıllık ücreti ile mahrumiyet zammı karşılığı ol?rak 190 000 lira 

Aded Kadrosu (Günlük ücreti Unvanı 

1 110 112 Y. Ziraat Mühendisi 
1 77 77 » » » 
1 77 77 Kadastro fen memura 
2 66 132 » » » 
2 51 102 (Kadastro teknisyeni 

.» 1 

7 509 
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Bölüm Madde 

12.280 Tarım işçi ücretleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan; 
A) İzmir, Hatay, Mhığla ve Manisa'da tesbit edilebilen 70 000 zeytin ağacı ile bunların dışın 
İB) Kütahya'da 160 dekarlık vakıf arazisi üzerinde yeni teısis edilen beş milyon lira değer 
>C) Giresun'da 126 parçada bulunan fındıklıklarla nıeyva bahçelerinin, 
D) Urfa'da bulunıan geniş arazi ve bahçenin, 
İmar, timar, bakım ve mücadele işlerinde oalıştırılmıakta olan zirai işçilerin günlük ve götür 
olarak geçen yılın sarfiyatı ve 1969 yılındaki yeni program nazara alınarak 200 000 lira ö 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetleri ücreti : 
7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler onanımı hizmetlilerine ait 1968 yılı bütçesine ba 
1 aded 1 250, 1 aded 950 liralık teknisyen, 1 aded 700 liralık sürveyan, kadrosunun bir yıl 
olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 46 980 lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
öMerikez ve illerde çocuk zammına müstahak 600 eocuk adedine göre hesaplanmış ve gecen 
edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
1967 yılı fiilî tediyesine ve 1968 yılı sarfiyat seyrine göre 7 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı anl 
edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
1967 yılı fiilî tediyesine ve 1968 yılı sarfiyat seyrine göre 8 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı 
miştir. 

12.000 12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanun la değiştirilen 9 nem maddesi gereğince memurlara, veri 
yesi hakkında 12 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yönetmeliği hükümleriyle 'dairesi 
riyle gözlük camı ücreti ile vsaır tedavi giderlerinde ve 1967 yılında, hastane'lerde tedavi ve muay 
nıasiyle 1967 yılı tediyesi ve 1968 yılındaki sarfiyat seyrine göre 100 000 lira ihtiyacı karşılayacağ 
li t' edilmiştir. 
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12.350 Yakacak sanımı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 1500 ve daha yukarı rakımlı yeri erde vazife gören me 
tedir. Bu itibarla, 4 vilâyetin rakımı 1500 ve d alı a. yukarı olduğundan, burada vazife gören memurlar 
6 aylık yakacak zammı tutarında gecen yıla nazaran bir artış vukübulmadığından 990 lira aynen tekl 

12.370 Emekli keseneği kargılıkları : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince memur ve hizmetlilerin maa 
fa hizmete alınanların maaş ve ücretlerinin % 25 i, terfi 'suretiyle maaş ve ücreti artanların ilk aya 
metlinin çalıştığı kurum ve daire tarafından da bu sayılanların bir misli karşılığı eklenmek suretiyle 
tırılması icabetin ektedir. 
Bu hükme göre 12,110, 12.211 ve 12.290 ncı maddeler konulmuş bulunan coman 11 338 550 lira ay 
üzerinden hesaplanan 737 000 lira kesenek karşılığı ödenek konulmuştur. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.270 nci maddeye konulan teknik personel ücretinden Sosyal Sigortalar Kunımuna ödenmesi gere 
rak 22 800 lira. ödenek konulmuş tm'. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Genel Müdürlüğümüz -mevzu at iyi e ilgili; 
A) Kanun, tüzük ve yönetime!lideriyle bunlar hakkındaki ek ve tadillerinin derlenip tek metin halin 
B) Arşivde mevcut vakfiyelerin tercüme ve eski harflerle yazılmış defterlerdeki kaydın yeni harfle 
çirmek, 
C) Vakıf gayrimenkullerin tesbit ve tescillerinin düzenlenme'Sİyle envanterini yapmak ve yeni kayıt 
gibi işlerde çalışacak memur ve müstahdemlere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre verilecek 
bütçesine 'konulan 60 000 lira ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla 140 000 lira fazlasiyle 200 000 

12.510 Ek görev tazminatı : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunla,, Vakıf Gureba Hasta 
lira ek görev tazminatı ve aynı zamanda buna 4178 sayılı Kanunun birinci maddesinin halen ımer'i 
ce 400 liradan Gelir Vergisi çıktıktan sonra kalan miktarının % 15 nisbetıinde fevkalâde zam verilm 
göre 5 500 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
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12.000 12.520 Kasa tazminatı : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 'hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 10 neu maddesin 
veznedar ve muavinlerine aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kadar verilmekte olan aylık 
yılı bütçesine konulan 18 000 lira ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen Başasistan ve Asistanlar tazminatı : 
229 sayılı Kanunla Gureba Hastanesi Başasistan ve asistanlarına ayda 200 lira tazminat verilm 
Teşkilât Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve halen fiilî kadroda bulunan 25 aded asi 
rak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanlarını kazanacak memurlara ve 
ve lüzum görüldüğünde ödenek konulmasını .temin bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca Vakıflar Genel Müdürlüğ 
verilmesi kabul edilmiş ve mezkûr 175 lira temsil ödeneği ayrıca 7236 «ayılı Kanunla 350 liraya 
4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
1967 yılı fiilî tediyesine ve 1968 yılının sarfiyat seyrine göre 25 000 lira ihtiyacı karşrl aya cağ 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1968 yılında başlanan ve 1969 yıl] sonunda ikmal edileceği tahmin olunan gerek merkez ve ge 
gayrimenıkullerin tesbit ve tescilini temin için Vakıf envanterini yapmakla görevlendirilmiş bu 
({alışan teknik personelin, hor yıl meslekî 'bilgilerini artırmak için merkeze gelen kursiyerlerin yev 
lan 260 000 lira ödeneğin ihtiyacı karşılayanı ıyacağı cari yıldaki sarfiyat seyrindeki işlemlerden 
360 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesi gereğince atlı tahsildarlarla Vakıî' zeytinlikler 
zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan ımemurlara •aylıklarının % 30 unu geçmemek üzere v 
lira teslbit ve teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
1968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (11) cetvelinde, kadroya göre müfeitişier'm harcırah yev 
bit ve kabul edilmiş bulunmak ta dır. 
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Bu diminin, 'göre '6700 sayılı Teşkil fut Kanunu ile. kabul olunan (9) aded kanuni ve fiilî kadroda göre 
lerin .1969 yılında tatbik ed ibed ; bir yıllık mesai programına. ve kadroya göre 45 ve 50 lira üzerinde 
derlerine karşılık 154 000 lira te.-'bit vo teklif olumu ustur. 

12,824 Kontrolör ler geçici görev yolluğu : 
(!enel Müdürlük Muhasebe Müdür lüğünde isî İkdam olunan Muhasebe Kontrolörünün bir yıllık yevmiy 
4 500 lira tesbit ve teklif olunmuştuı*. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Memurlar ın meslekî bilgilerini a>1ırmak maıksa'diyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezîde açılacak 
nî'emıırlarm yollukları için bu yıl da aynen 5 500 lira. t esi) it ve teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1967 yılında, tedavi yolluğu olarak Hilen ödenen miktar ile 1908 yılının sarfiyat seyrine göre 2 5(50 li 
şıldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.000 12.853 Y u r t dış ı geçici görev yol luğu : 
İBu yıl geçici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zarure t görülen memurlar ın yolluk v 
nan 40 000 lira ödenek konulmuştur . 

12.854 Yabancı uzmanlar la yard ımcı la r ı geçici görev yo luğu : 
Onarı lması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine dai r 
alma ve rapor vermek üzere dış memleketlerde1 tanınmış eski eserler mütehass ıs lar ından geçici o 
cek yabancı lar ın yol ve sair giderlerini karş ı lamak üzete 10 000 lira aynen teklif olunmuştur . 

12.000 12.871 Y u r t dışı s taj ve öğrenim yol luğu : 
4489 sayılı K a n u n u n 1 nci maddesinin (,B) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtisaslarını a r t ı rm 
d a n fayda lanmak suretiyle bu yıl y u r t dışına gönderilecek memurlar ın yol luk ve yevmiyeleri ka 
ve teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNKTliM G İ O B R L E R İ : 
13.110 Kır tas iye al ımları ve gider ler i : 

Merkez dâhil, 22 Vilâyet Bölge Müdür lüğü ile bunlara bağlı (39) vakıf lar memur luğunun yıllık 
yıl olduğu gibi bu yıl da 50 000 l ira teklif o lunmuştur . 
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 22 Vilâyet Bölge Müdürlüğü ile (39) Vakıflar memurluğunun yıllık evrakı ma 
kesin hesabı, bâzı defter tabı ve evrakı matbualarda değişiklik ve yeni numuneler ihdas ed 
edilenlerin tabı icabetmekle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 120 000 lira tesbit ve teklif edil 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 39 vakıflar memurluğunun bir kıs 
şının noksan ve bir kısmının da mevcut olanlarının ise kullamlmıyacak derecede eskimiş ve o 
ğinden yenisinin alınması icabetmektedir. 
ıBu itibarla 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
'Genel Müdürlük merkezi ile Vilâyetler teşkilâtının yönetimi ile ilgili : 
A) Lüzumlu kitap, kanun, dergi, resmî ve günlük gazete ve saire gibi yayınların satmalına 
B) Vakfı tanıtma için her yıl yayınlanmakta olan yedinci cilt Vakıflar Dergisinin ve ayrıc 
kıfla alâkalı diğer önemli konuları içine alacak bültenin neşri, telif ve yazı ücretleriyle ta 
C) Eski yazıları okuma anahtarı adlı eserin ikinci tabı ücreti, 
D) Mevcudu kalmıyan 1 ve 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikinci 
gibi masraf ve ücretlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 35 000 lira fazlasiyle 100 00 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 Bölge Müdürlüğü ile 39 Vakıflar memurluğunun yıllık yakacak mikt 
mahallerinden alman bilgilerden anlaşılmakla 35 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki müstahdemlerine her yıl verilmekte olan elb 
bir yaptırılan palto bedeli olarak bu yıl da 92 733 lira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Madde unvanının muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 lira ödenek konulm 

13.210 Su giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve taşradaki teşkilâtının her çeşit su giderlerini karşılamak üzere 1 

13.220 Temizlik giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile 22 Bölge Müdürlüğü ve bunlara bağlı 39 vakıflar memurluğunu 
lira ödenek konulmuştur. 
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Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektrik ve 
ödenek konulmuştur. 
Diğer yönetim .giderleri : 
13.210 - 13.280 ııcu maddelerden karşılanamayan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen gen 
şılğı olarak 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf giderleri için geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı karş 
fazlasiyle 95 000 lira ödenek konulmuştur. 
Telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkil ritmin telefon giderleri için gcqeıı yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılamadı 
lasiyle 125 000 lira ödenek konulmuştur. 
Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Madde unvanını muhafaza bakımından 1 lira ödenek konulmuştur. 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım programına giren mahallerin fazlalaşmasına paralel olarak seyahatlerin ve malzeme 
dolayı halen mevcut 18 taşıtın bir yıllık işletme ve onarım karşılığı ile mevcut taşıtın ihtiyaca 
tırım programının tahakkuku için 5 adcd daha taşıt alınması icabetmekle buna göre geçen yıla 
102 000 lira ödenek konulmuştur. 
Kira giderleri : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta olduğu binaların yıllık kirası, mahallerinden alman malûm 
rilmekle bu miktar aynen konulmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve (sigorta giderleri : 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğacak: 
1 000 000 lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş yıllar 
rak fona yatırılmış bulunduğundan yalnız Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'daki tur 
lerine, ayrıca mülhak iken mazbut vakıflar meyanma alınacak vakıflara ait gayrimenkullerden 
sigorta giderleriyle bilûmum vakıf akaarlann korunmaları için gerekli yangın malzeme ve giderler 
ödenek konulmuştur. 
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14.000 14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
İşbu ödenek 1967 yılı sonuna kadar hizmete girmiş bulunan vakıf işhanı ile apartmanları 
ve sair çeşitli giderlerinin karşılığını teşkil etmektedir. 
1968 yılı sonuna kadar inşaları ikmal ve hizmete girecek olan (Gaziantep, Diyarbakır, İzmir 
Malatya ve İstanbul - Hamidiye) işhanları ile ayrıca inşasına başlanıp da 1939 yılı sonun 
girecek olan (Çanakkale, Adana, Antalya, Ankara'da - Bayındır, İstanbul'da - Aşircfendi, A 
iiıın yukarda açıklanan genel giderleri karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran 600 000 lira 
konulmuştur. 

14.122 İmaretler giderleri : 
Halen 4 adedi İstanbul'da ve 22 adedi de diğer illerde olmak üzere faaliyette bulunan 26 ima 
olmak üzere 46 yüksek ve orta öğrenci yurdunda barındırılacak olan öğrencilerden ayrı bu y 
bir öğün yemek yedirilmek için geçen yıl çocuk mevcudu olan 9 685 adede mezkûr 600 çocu 
yükselen beher çocuğun bir öğle yemeği için 75 kuruş hesabiyle yılda 150 gün iaşe edilmek 
günlük iaşe bedeli için 1 178 437 lira, yakacak, aydınlatma, temizlik ve ima etle ilgili di 
derleri olarak 171 565 lira olmak üzere cem'an 1 350 000 lira ödenek tesbit ve teklif olu 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Mazbutaya alınan vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getiril 
rülenlerin gerektirdiği giderleıle, Ankara'da yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdumıuz bulun 
cilerinin Ankara'daki mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapılacak yurt m 
yılın ödeneği kâfi gelmekle 125 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.124 Vakıf (hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıcıoğlu medresesinde ve Konya vilâyetinin Beyşehir 
diğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz b 
bir tetkikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis edilen dep 
nin hünkâr mahfillerinde meveudolan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhiri mas 
pılmamış olan hayrat gayrimenkullerin tesbit ve tescili için geçen yıl bütçesine konulan 150 
makla aynen teklif edilmiştir. 

14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Cfeçen yıl bütçesinin 12.111 nci maddesine konulan işbu ödenek, 1968 yılında 'muhtacoldukla 
lira, 600 muhtaç için ayda 60 lira aylık tahsis ve mıuktezi 1 017 000 lira ödenek konulmuş 
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1968 yılında gerek kör ve gerekse muhtaçlardan müracaat edenler çoğalmış ise de mevcut kadro 
aylık tahsisi yapılamamasından müracaat sahiplerinin sızlanmasına ve dolayısiyle üst mercilere b 
lanmasını tevali ettirmektedirler. 
Bu sızlanmaları önlemek amaciyle bu yıl bütçesinde 650 kör kadrosuna 50 aded ilâvesiyle 700 
da 50 aded ilâvesiyle 650 adede yükseltilmek suretiyle mezkûr kadroların bir yıllık maktu ayl 
ran 81 000 lira faz]asiyle 1 098 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçen yıl bütçesinin 12.112 nci maddesine konulmuş olan işbu ödenek, 2762 sayılı Vakıflar Kan 
evvel zaptedilmiş ve idaresi mazbutiyet altına alınmış bulunan vakıfların alâkalılarına o tarihte ca 
lerindeki şarta göre tahsis edilen aylık karşılığı ödemeyi teşkil etmektedir. 
Ancak idaresi mazbutiyet altına alınmış bulunan ilgili mazbut vakfın kira gelirinde bir artış o 
istihkak sahiplerine verilmekte olan aylığın pek dûn olması ve dolayısiyle bugünkü geçim şart 
mekte olan aylıklara % 30 oranında bir zam ilâvesiyle geçen yıla nazaran 6 540 lira fazlasdylc 28 
muştur. 

Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçen yıl bütçesinin 12.114 ncü maddesine konulan işbu ödenek, 2762 sayılı Ka umun yürürlüğe 
olan vakıflara ait camilerde his'uet gören ve mazbut camilerde benzeri bulunmıyan cüzhanlık, d 
fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sırasındaki hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre verilmekte 
lan tediye ve gerekse 1969 yılı içinde mazbuta ya alınacak vakıfların vakfiyelerinde yazılı bahse 
lamıyacağı müşahede edilmekle geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tesbit ve tekli 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Geçen yıl bütçesinin 12.115 nci maddesine konulan işbu ödenek, 2762 sayılı Ka'iunun yürürlüğe 
olan vakıfların ilgililerine, nıeycut vakfiyesindeki şarta ve intifa hakkı Nizamnamesinde belirtil 
kadar tahsis edilmiş ve gerekse 1968 yılında mülhak iken mazbutaya alınmış ve alınacak vakıflar 
tu aylığı karşılamak üzere 1969 yılında mazbutaya alınacaklar da nazara alınarak 400 000 lira 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak ödemeler : 
'Geçen yıl bütçesinin 12.212 nci maddesine konulan işbu ödenek, gelirleri müsaidolmıyan mülhak 
mescit görevlilerine 405 liradan noksan ödenen aylık ücret farklarının, vakfın gelirleri müsaidolu 
müz bütçesinden yardım suretiyle ödenmektedir. 
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1967 yılında ödenen ücret farkları ile 1968 yılındaki fiilî ödeme dunumu nazara alınarak 
saniyle 1 200 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
Mahkeme hare ve giderleri : 
OBu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanunun 
nek alınması mümkün görülmekle bütçe mülâhazasiyle geçen yıla nazaran 173 600 lira 
nulmuştur. 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü gereğince madde unvanını muhafaza bakımından 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
gibi bu yıl da 23 000 lira ödenek konulmuştur. 
Aidat : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 11 nci maddesi gereğince kadrolarında tahsildar olmıyan m 
ları, tahsil olunan gelirlerin mahiyetine göre genel müdürlüğün tensibi ile % 2 den 8 e ka 
üzere (konulan bu ödenek ihtiyaca kâfi gelmemekte ise de lüzumu halinde Genel Muhasebe K 
•ete ödenek temini mümkün olmakla bütçe ımülâhazasiyle 50 000 lira noksaniyle 100 000 lira öd 

Para taşıma giderleri : 
Geçen yılın sarfiyatı nazara alınarak 1 000 lira ödenek konulmuştur. 
Bina ve Arazi vergileri : 
Bina ve Arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılayamadığı cih 
maddesine göre ihtiyaç ek ödenekle temin edilmekte olduğundan bütçe mülâhazasiyle 240 000 li 
nulmuştur. 
Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Belediye Vergi ve Resıimleriyle, Tapu Hare ve giderlerine karşılık olmak üzere konulan işbu öd 
girecek olan gayriımenkullerin bahse mevzu giderlerini karşılayamıyacağı anlaşılmakla geçen yıl 
lira ödenek konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak üzere her yıl açılan 6 aylık kursun her türlü genel giderl 
ğu gibi bu yıl da 30 000 lira ödenek konulmuştur. 
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14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde -Grenci Müdürlük hesabına okutulan 20 öğrenciye ayda 250 şer lira burs verilmek 
sizliği dölayısiyle müracaatta bulunan öğrencilere burs verilememekte olduğundan mezkur kadroya 5 
makla bir yıllık burs ücreti ile ayrıca verilecek sömöstıir harcı vesair giderleri karşılığı olarak geçen 
siyle 110 000 lira teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 «ayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzum hissedilecek memurl 
şit giderlerini karşılayacak ödeneğin temini ve madde unvanının muhafazası bakımından bir lira öden 

14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
İstanbul ve Ankara'dakiler yüksek öğrenim öğrenci yurdu ve diğer vilâyetlerdeki orta öğrenim öğrenci 
açılan 6 orta öğrenci yurdu ile birlikte 40 a baliğ olan yurda ilâveten 1969 yılında da 
mektedir. 
Buna göre 1969 yılında adedi 46 ya yükselen yurtlarda barındırılacak 4 153 öğrencinin bir yıllık iaş 
açılacak yurtların ilk tesis masraflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 850 000 lira fazlasiyle 
olunmuştur. 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatısiz ve cılız çocukların ıtemiz hava ve iyi gıda alarak sağlıkl 
sadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampının her çeşit giderlerini karşılamak üzere g 
kâfi geldiği anlaşılmakla 40 000 lira ödenek bu yıl da aynen konulmuştur. 

14.811 Büro giderleri : 
İşletme bölgeleri 'haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki Vakfa ait zeytinlik 
büro giderleri için 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletme ibölgeleri hardeinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki Vakfa ait zeytinlik 
lanılan taşıtların işletme ve onarım giderleri karşılığı olarak 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerindeki Vakfa ait 'zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan taşıtı 
li giderleriyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleri bedellerine karşılık olmak üzere 2 000 lira öden 
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14.000 14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Vakıf zeytinlikler işletmesinin haricinde bulunan; 
A) İzmir'de 37 000, Hatay'da 23 000, Manisa'da 10 000 aded olanak üzere ceman 70 000 zeytin 
renciye bahçelerinin, 
B) Kütahya'da 160 dekar arazi üzerinde yeni tesis olunan beş milyon lira değerindeki kavaklığı 
C) Giresun'da geniş arazi üzerine yayılan 126 parçada mevcut fındıklıkların, 
D) Urfa'da mevcut arazi ve bahçelerin, 
Teknik balkımdan tatbiki gereken imar ve bakım tedbirlerinden, toprak hafriyatı, gübreleme, bud 
olaca'k hastalıklarla. mücadele ve ilâç lamı anın esaslı şekilde ele alınmak suretiyle zirai 'gelirlerin ar 
1969 yılında programa alman yukarıda izah olunan her türlü zirai im Kir, Mı mır ve bakımla ilgili 
le geçen yıla nazaran 45 000 lira falzaslyle 90 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve giderler : 
14.811 - 14.816 ncı maddelerden karşı la nam ıVan Vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinin [a 
leri karşılığı olarak 20 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.511 Büro giderleri : 

İstanbul'da 400 yataklı Vakıf Guröba Hastanesinin büro gıido-krine karşılık olmak üzere geçen 
lındaki sarfiyata göre ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla 51 800 lira fazlasiylc 400 000 lira ö 

15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Gurdba Hastanesinde mevcut ımotorlu taşıtların esaslı onarını ve yedek parça 
karşılamak üzere geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiylc 17 000 Mra ödenek konulmuştur. 

15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
Sağlık İşçileri Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince hastanede mevcut 177 personel 
lecek 'giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi giyimi, eşyası bedeline, hastaneler 
şire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşılamak üzere geçen yıl bütçesine konan 
nen teklif edıilmdşıtir. 

15.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanbul'da 400 yataklı Vakıf Guröba Hastanesinin malzeme alım ve giderleri karşılığı olaralk g 
ra ödenek kâfi gelmekle aynen teklif edilmiştir. 
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15.517 Yiyecek alım ve giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Gureba. Hastanesinde mevcut beher yatak dein günde 700 kuruş hesabiyle Fakült 
tanedeki 293 yatağın bir yıllık iaşe bedeli için 700 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.519 Diğer alım ve giderler : 
Bu maddeye konulan ödenek Yakıt' Gureba Hastanesinin, 

5 000 Lira defin masraflarına, 
2 500 Lira sivil savnnımı eğitimi için alınacak araç ve gereklere, 
2 500 lira hemşire yardımcı yetiştirme kursunun eğitim ve araç giderleri, 

10 000 lira hastane atölyesinde hastanenin küçük onarım malzeme alım ve giderlerine, 
10 000 lira sabit teknik cihazlarının bakını ve onarımı giderleri, 

30 000 Toplam 
Yukarıda sayılan hizmetlerinin ifası için geçen yılın ödeneği kâfi gelmekle bu yıl için de 30 000 li 

16.000 ÇEŞİTLİ Crİ DERLER : 

16.811 Bina onarımı : 
Vaki i: akaarkırnı pek çoğu harap bir durumda bulunmaları lıasabiyle bunların küçük tamirleri y 
onarımları yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun önüne geçilmesini temin bakımından geçen 
gelmediği anlaşılmakla 180 000 lira, fazkişiyle 050 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.812 Hayrat onarımı : 
Yurdumuzda pek çok çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için halen elde mevcut olup bekl 
tutan âcil hayrat onarim.la.nnnz mevcut olmakla beraber aynı zamanda idaremize kira sağiıyacak b 
saray gibi kıymetli eserlerin onarımları bu yıl ele alınması icabetmekle 50 000 lira fazlasiyle 250 000 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Merkez ve İstanbul'da mevcut marangoz atölyelerinde makmaların onarım ve yedek parça bede 
unvanını muhafaza bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 
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YATIRIM HARCAMALARI 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

Etüt ve proje giderleri : 
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının tasvibine sunulan 1969 yılma ait programda yazılı res 
gerektirdiği giderlere karşılık olmak üzere bu yılki iş hacmi da nazara alınarak 150 000 lira ö 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserl 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibine sunulan 1969 yılı plânında yer alan âbideler ile 7044 sa 
mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarım ve restorasyonları için 16 561 000 lira ödenek 
Teknik personel ücretleri : 
İdaremizce restorasyonları yaptırılmakta olan ve sayıları (3 000 - 4 000) i bulan tarihî değeri 
ması ve bunlara yapılan yatırımların titizlikle harcanması işi, bu işle mütenasip bir teknik per 
olacağından bu hususu gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan ve İdare Meclisi ve Devlet Baka 
yeli teknik personel kadrosunun bir yıllık ödenek ihtiyacı olarak 1969 yılı için Devlet Plânla 
ğince 3 214 000 lira ödenek konulmuştur. 
Teknik personel geçici görev yollukları : 
1969 yılında yeni bir pozisyonla çalıştırılacak olan yevmiyeli teknik personel adedine mütenaz 
ihtiyacı karşıladığı anlaşılmakla 525 000 lira ödenek aynen konulmuştur. 

22.000 22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giierleri : 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzide mahallerinde bulunan ecdat 
binaların yıllardan beri, akaar kiralarının cüziyetine binaen fazla gelir sağlanamaması d 
lamıyarak ancak . her yıl bütçesinde ayrılan cüzi ödeneklerle ayakta kalabilmelerini te 
rımları yapılmış ise de bu da harabiyetten kurtarılmalarını önleyemediği gibi idareye da 
olmuştur. 
Bu itibarla 1969 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlamanın tasvibine sunulan programda 
ları ile hayrat onarımları için geçen yıl konulan ödeneğin kâfi gelmediği anlaşılmakla bu 
6 500 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 
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27.722 Teknik personel ücretleri : 
22.721 nci tertibe konulup Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan yapı, bina ve hayratın bakım 
yıl içinde alınacak olan teknik personelin yıllık ücretini karşılamak üzere 500 000 lira ödıneek konulm 

22.723 Teknik Personel geçici görev y llukları : 
Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan program gereğince yapı, bina ve hayratın büyük bakım ve 
lıştırılacak olan teknik elemanların yollukları için geçen yıl bütçesine konulan 125 000 lira 
25 000 lira fazlasiyle 150 000 lira ödenek konulmuştur. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
23.622 Taşıt alımları : 

Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan program gereğince 22.721 nci yapı, bina ve hayrat 
6 500 000 liranın harcanmasında, ekserisi Ankara ve İstanbul'da ve bir kısmı diğer illerde 
onarımlarının takip ve kontrolmıda ve mevcut onarım ekiplerinin, onarım mahallerinin çok u 
ve malzeme nakli özel nakil vasıtalariyle yapılması hem fazla masraflı olduğu ve hem de 
açtığı müşahede edilmiş olduğundan bu mahzurları bertaraf etmek için mevcut taşıt ihtiya 
yatırımın aksamadan yapılmasını sağlamak üzere 5 aded taşıt alınması için 2 50 000 lira ödenek 

23.623 Makina ve teçhizat alımları : 
Genel Müdürlük merkez arşivinde mevcut vakfiyelerle bunların yerine kaim olan diğer k 
mikro - filmleri çekilmek üzere bir mikrofilmi sistemi kurulmuştur. 
Bu sistemin gerektirdiği mikro- film makinası 1968 yılında alınmış ve çalışmalara başlanılmıştır 
Ancak filimlerin yıkanması için bir aded banyo (Devclopman) cihazı ile filme alınmış vesik 
üzerine fotokopilerini verecek büyütücü (Agrandisör) cihazının da alınması icabetmekle 
40 000 lira kâfi geleceği anlaşılmakla geçen yıla nazaran 110 000 lira noksaniyle 40 000 lira 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar : 

32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmalar : 
Âbide ve eski eserlerin etrafının açılabilmesini teminen bu mahallerde bulunan eşhasa ait g 
tmalına bedellerini karşılamak üzere bütçemize konulan bu ödenek Devlet Plânlama Başkanlı 
yılı yatırım programı ile ilgili İstanbul'da Süleymaniye, Nuruosmaniye ve Rüstempaşa camilerin 
derpey istimlâki için teşebbüse geçilmiş bulunduğundan yılı içinde yapılabilecek istimlâk ve s 
500 000 lira teklif edilmiştir. 
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34.000 Malî transferler : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat 

580 sayılı Kanunun 13 neü maddesi gereğince Millî prodüktivite merkezine ödenecek aitdat iç 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Hazineye ödenecek karşılık 

1950 yılma kadar mazbutaya alınarak mezkûr yılda Diyanete devredilen 2 250 mazbut cam 
dar 92, 1968 yılı için de 14 olmak üzere mazbutaya alınmış olan cem'an 2 250 + 92 + 14 = 
aydınlatma, ısıtma ve bakım giderleri karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran 1968 yıl 
için 21 000 lira fazlasiyle 251 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

35.000 Sosyal transferler : 
35.210 % 1 ek karşılıklar : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (E) fıkrası 55 nci mad 
lûllüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkla 
aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nisbetinde verilecek ek karşılıklar na 
sını hükme bağlamış olmakla 12.110, 12.211, 12.290 ncı maaş ve ücret tertiplerine k 
% 1 olan 113 385 lira ek karşılık olarak teklif olunmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre (39 ncu ma 
pılan ödemeler dâhil) fiilî hizmet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş olanlardan emek 
65 yaşını dolduranlardan emekliye ayrılacaklara ödenecek ikramiyelerini karşılamak üzere 18 
tur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince sandığa ödenec 
kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince ödenen karşılıklar üzerinden sandıkça 
lira ödenek konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine göre Vakıflar Genel 
% 15 nisbetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci maddesi gereğinc 
vukubulacak aynı mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 54 
sine göre re'sen emekliye ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğ 
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yıllık toplamının % 10 u nisbetinde emekli sandığına ödenmesi gereken paralar da bu 
bu kabil ödemelerin tahakkuku halinde Emekli Sandığına ödenmesini temin bakımından 10 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
5434 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 669 sayılı Kanunla emekli, 
tabanı 250 liradan aşağı olmıyacağı kabul edildiği cihetle 1966 yılı için yeniden yapılan tahsis 
ve yetim aylıklarının yıllık tutarı 1 292 069,88 lira, 1967 yılı içinde 7184 sayılı tKanıun gereğinc 
natı ile evlenecek kız çocuklarına verilecek evlenme ikramiyesi karşılığı için de 107 930,12 lir 
lira ödenek tes'bit ve teklif okiûrruıştur. 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıf hayratına yapılacak yardım 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince gelirleri sabit ve muayyen olmıyan mülha 
görevlilerinin aylık ücretleriyle mezkûr hayratın aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine yap 
ödenek konulmuştur. 

Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılacak yardı 
muştur. 
Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım (memur ve müstahdemlerin 
Genel müdürlük ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bilfiil vazife gören memur ve hizm 
giderleri karşılığı olarak 33 500 lira ödenek konulmuştur. 

Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
Dernekler ve köyler tarafından inşa veya onarılacak hayrata Hazinece yapılan yardımın karşı 
konulmuştur. 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (Ç) fıkrası 
yardım : 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (Ç) fıkrası 
yardım için 50 000 lira ödenek konulmuştur. 
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36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar 'borçları : 

Geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödenemiyen borçların tasfiyesini temin için 50 000 lir 
36.400 ilâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nöbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçlara kargı 
nek konulmuştur. 

36.600 Geliverilecek paralar : 
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısiyle cari yıl bütçesine irat kaydolun 
bu kabil alacakların sahiplerine ret ve iadesi için işbu bölüme konulan ödeneğin kâfi gelmeme 
Kanununun 48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanmakta oldu 
muştur. 

36.800 Faiz, Acyo giderleri : 
iMaaş ve ücret ile sair mukannen masrafları karşılıyacak kasa mevcudunun bulunmaması h 
ği yetkiye dayanılarak genel müdürlükçe açılacak kısa süreli avanstan doğacak faiz, ve sa 
lira ödenek konulmuştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Vakıflar G-enel Müdürlüğünün 1969 yılı Bütçe kanım tasarısı tarafımızdan tetkik edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 bütçesinin gelir ve gider toplamı 67 715 465 lira olup, 1968 yılı bütçesine n 

lık arz etmektedir. 
1969 yılı gelir bütçesinin 40 718 485 lirası genel müdürlüğün kendi kaynaklarından, 26 996 980 lirası da Haz 

tedir. 
Genel müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 40 718 485 liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyled 
Gelirin Cinsi Lira 

Kiralardan 29 000 000 
Hasılatlardan 4 670 000 
Temettü ve faizlerden 5 050 000 
Geçen yıldan devreden nakit 1 998 485 

40 718 485 

Genel müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 40 718 485 liralık gelir, 1968 yılma nazaran 5 104 602 lir 
1969 bütçesinin 67 715 465 liralık gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamaları ise şöyledir : 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 31 094 580 
Yatırım harcamaları 27 890 000 
Sermaye teşkili transfer har. 8 730 885 

67 715 465 

Gelir ve gider rakamlarına böylece işaret ettikten sonra 1969 bütçe tasarısı ile ilgili görüş kanaat ve temen 
Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
Ferdin hayırseverliğine ve yardımlaşma arzusuna ulvi bir cevap teşkil eden ve onun bu heyecan ve arzusunu 

dan eşsiz âbide ve eski eserleriyle Türlk medeniyet tarihine dünya medeniyet tarihinde önemli yerini kazandırm 
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don öngördüğü sosyal hizmetleriyle de topluon hayatımızda tarih boyunca önemli bir mevki işgal ederek bi 
miştir. 

Binlerce vakfiyelerde kurulan vakıfların vücuda getirdiği eserlerin bakım, onarım, ve korunmaları ve yin 
sosyal ve kültürel hizmetlerin ifası ve geliştirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne mevdu bulunmaktadır. 

Genel müdürlük tabiatiyle vâkıfın irade ve arzusuna uygun olarak gelir kaynaklarını en iyi şekilde değe 
lardan elde edilecek gelirler ile hizmetleri gene en iyi şekilde yapmak mevkiindedir. 

Bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü Anayasamızla benimsenmiş olan «İnsan hak ve hürriyetleri», «İns 
ve «Sosyal adalet» ilkelerinin ışığı altında daha fazla gelişme ve hizmet etme imkânlarına kavuş ııa gayreti iç 

Gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar Ge 
didedici bâzı mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle, gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirm 
nomik şekilde tahakkuk ettirmek bakımından, bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük h 
cak yeni bir teşkilât kanununa kavuşturulması yerinde mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle bugün yeterli eleman temininde çekilen müşkülât da nazarı itibara almaarak kadro imkânları 
tır. 

Filhakika gecen sene yaptığımız bu temenni, Vakıflar İdaresince nazarı itibara alınarak Vakıflar Genel 
zı maddelerinin değiştirilmesine, aynı kanuna ek maddeler ile geçici maddeler eklenmesine dair bir tasarı h 
edilmiştir. Tasarı halen Meclis komisyonlarında bulunmaktadır, 

Teşkilât kanunundaki bu değişiklikle, vakıf hizmetlerinin rasyonel ve günün ekonomik ve sosyal şartla 
si ve hususi hukuk hükümlerinden faydalanmak suretiyle vâkıfın arzusunun en iyi şekilde kıy netLoııdirilme 

idarenin denetimine bağlı kurumlara gelince : 
1. — işletmeler : 
a) Vakıf Zeytinlikler işletmeleri : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan geniş çaptaki vakıf zeytinliklerin mahsulü, kurulmuş bu 

rantabl bir şekilde kıymetlendirilerek elde cdifen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun ve salamura zeytinleri 
İdarenin mevcut zeytinliklerini en fennî usullerle imar ve timar ettirdiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında 
rikalarla teçhiz ettiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Murat Paşa arazisindeki 22 500 kadar zeytin ve 12 000 civarındaki naren 
muhafazasını sağlamak makssadiyle 1965 yılında Antalya'da bir fabrika kurulmuş ve bu zeytinlerin işlenmek 
mahallinde halledilmiştir. 
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Ayrıca aynı fabrikada halkın zeytinlerinin de işlenmesi bir hizmet olarak ele alınmıştır. 1967 yılında bu hizmet 
1968 yılında 5 000 000 kg. zeytin toplanacağı ve bundan 1 000 000 kg. zeytin yağı istihsal edileceği tahmin o 

tin yağı, sabun ve salamura zeytinlerini vatandaşın daha fazla istifadesine arz etmek amaciylc 1968 yılı içinde A 
tış mağazası açmış bulunmaktadır. 

b) Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesi : 
1960 senesinden bu yana seneliği 150 000 liraya kiraya verilmiş bulunan Vakıf Taşdelen Memba Suyunun müst 

göre işletilmemesi ve vakfa verdiği kiranın pek az olması sebepleriyle, suyun modern ve sıhhi esaslarla bizzat V 
işletilmesi kararlaştırılmış, gerekli modern ve sıhhi tesis için hazırlanan projeye göne 1 270 000 liralık yıkama, d 
riyle montaj dâhil ihale edildiği öğrenilmiştir. 

2. — T. Vakıflar Bankası T. A. O. 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. nığının 50 milyonluk sermayesi vardır. Bunun 

dürlüğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liranın tamamen ödenmiş oldu 
A) Bankadan 1967 yılı temettüü olarak 3 860 931 lira alınmış ve 1968 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 
B) Memleketimizin iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir icra e 

hızla gelişmektedir. Filhakika Ekim 1968 sonu itibariyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana gelen öz 
'liraya, mevduatı 686 296 886 milyon liraya, diğer fanlar ve imkanlar toplamı yi e birlikte öz ve yabancı kaynakla 
ları ise 785 281 075 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyulan konaklama i 
geliştirilmelerine yardımcı olmak maksadiylc özel sektör teşebbüslerinin bilhassa yeni otel, motel ve diğer turist 
rın tevsii ve ıslahı ve ayrıca işletme kredisi ihtiyaçlarını temine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Turizım v 
kara Misyonu ile T. Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalara banka nezdinde 72,5 milyon liralık bir fon 
mamı ikraz olunmuştur. 

Banka 1967 yılında 13 871 199 lira safi kâr sağlamıştır. 
(Kârın ödenmiş sermayeye oranı % 28,68 dir. 
Bankanın yılbaşındaki şube adedi 86 iken 1968 yılında yeniden 24 şubenin hizmete girmesiyle şube adedi 11 
1969 yılında ise yeniden 26 şubenin açılmasının programa, bağlanmış okluğu memnunlukla müşahede ve tosbit 

3. — Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun ile Taksim'de inşa edilecek otel için 70 000 000 lira sermayeli An 

ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 22 milyon, Türkiye 
İş Bankası 10 milyon ve Güneş Sigorta 1 milyon lira ile iştirak etmektedirler. Yapılan etütlere göre Taksim Oteli 
tır. Otelin temel hafriyatı ikmal olunarak 1968 Nisan ayında temeli atılmıştır. İnşaata, programına uygun olarak 
ğu memnunlukla öğrenilmiştir. 
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Hizmetin gelişmesi : 
1. Gureba Hastanesi : 
Vakıflar G-emel Müdürlüğünün sosyal hizmetlerinin çok önemli bir yönünü teşkil eden Vakıf Gıureba Ha 

Valide Sultan Vakfı ile tesis edilmiş olup, 125 seneden beri fakir ve garip kimselerin sağlık yardımına koşma 
tin içinde bulunmuştur. 

Hizmetin ehemmiyetini tebarüz ettirmek bakımından bâzı istatistik! rakamların belirtilmesinde fayda 
Hastanenin muhtelif servislerinde 1967 yılında 57 094 poliklinik, 3 522 klinik tedavisi ve 1 636 ameliyat 

52 290 poliklinik, 3 725 klinik tedavisi ve 1 751 aded ameliyat yapılmıştır. 
Mezkûr vakıf arsası üzerine, yine aynı vakfın arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınmak 

bedelleriyle 575 yataklı takriben 34 milyon lira proje değerinde modern bir hastane inşaatı, ikinci beş yıllık 
1968 tarihinde temeli atılmıştır. İnşaat devam etmektedir. Bu programın gerçekleştirilmesiyle Vakıflar İda 
hizmetleri meyanına bir yenisini daha ilâve etmiş olacaktır. 

2. — Yurtlar : 
Halen muhtelif illerimizde 41 aded vakıf öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlardan üç adedi yüksek öğrenim 

erkek, diğeri kız olmak üzere ikisi İstanbul'da ve bir kız öğrenci yurdu ise Ankara'dadır. 
Bütün bu yurtlarda barınan öğrenci adedi 4 163 tür. 
1969 yılında açılacak yeni yurtlar nazarı itibara alınarak bütçeye 850 000 lira fazlasiyle 4 850 000 lira 
Vakıflar G-enel Müdürlüğünün önemli bir hizmeti olan öğrenci yurtlarının son birkaç sene içerisinde geni 

zudaki tahsisatın iki sene içerisinde 2 200 000 liradan 4 850 000 liraya çıkarıldığı ve 11 yeni yurdun ilâv 
şahede edilmiştir. 

Zayıf bünyeli bakıma muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocukların her türlü ihtiyaçlarını sağhyan ve onl 
kamp hizmeti için de 1969 bütçesine yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

3. — imaretler : 
Halen üçü İstanbul'da ve 29 u diğer vilâyetlerde olmak üzere 32 aded vakıf imaret, hali faaliyettedir. B 

öğrenciye yemek verilmektedir. 
1969 yılında, açılacak imaretler için 150 000 lira fazlasiyle bütçeye 1 350 000 lira tahsisat konulmuştur. İ 

mektedir. 

4. Âma ve Muhtaç aylıkları : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sosyal hizmetleri meyanmda yer alan âma ve muhtaç maaşları mevzuunda 

81 000 lira fazlasiyle 1 098 000 lira «denek konulmuştur. 
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Mezkûr ödenekten 700 amaya 75 er lira, 650 muhtaca da 60 ar lira aylık ödenecektir. 
5. Dernekler ve köyler tarafından injşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertibine 1968 yılında 6 000 
Bu para ile 4195 aded derneğe yardımda bulunulabilmiştir. İhtiyacın .çok fazla olması dolayı siyle ayrılan ta 

yardım çok küçüktür. 
1. Âbide ve Eski Eserler Onarımı ve Restorasyonu : 
Vakıflar İdaresinin kendi kaynaklarından temin ettiği gelirle lonarımlarma imkân lOİmıyan ve 7044 sayılı K 

ğüne devredilen eski eserlerin onarımı içki 1969 yılı Bütçesine hazine yardımı olarak 20 450 000 lira ödenek ko 
1969 yılına ait onarım programı Devlet Plânlama Müsteşarlığımın vizesinden geçmiş ve proıgrama dâhil eser 

başlanmıştır. Programda 242 aded cami, medrese, han, hamam ve Ikervansaray restoresi önlgörülmüştür. Onarını v 
gun olarak yapılmıştır. 

Eski eserleri sanat ve tekniğim ica/plarına göre restore ettiren Vakıflar (Genel Müdürlüğü, loınları günün ihtiy 
ederek halkımızın ve insanlığın hizmetine arz etmektedir. 

Anıtların korunmaları, anların bir toplum hizmetine verilmeleriyle daha kolay sağlanacağı şüphesizdir. 
Restore edilen camiler, daha iyi bir şekilde ibadete hasredilirken medreseler, kütüphane ve öğretim yurtları i 

sanayiinin oteller ihtiyacına tahsis lohmmaktadır. 
Filhakika restoresi ikmal edilmiş bulunan Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı orjiııal durumu ile ya 

bir otel haline getirilmiş ve dolar üzerinden kiraya verilerek 1968 yılında hizmete açılmıştır. 
Ayrıca Edirne Riüstem Paşa Kervansarayı, İstanbul Haseki Medresesi, Kayseri'de Darüşişifa, Aksaray'da Su 

nın restorasyonlarıma süratle girilmiş olup bunların da sıra ile otel haline getirilmesi için çalışmalara başland 
Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı otel olarak hizmete açılacaktır. 

Bu tesislerin turizm potansiyelimize 800 yatak ve turizm gelirine de 8 000 0O0 lira karşılığı döviz ilâve etme 
yetle öğrenilmiştir. 

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik edebildiği miktar ile aJkaar nev'inden olan bin 
Bütçesine konulan 4 425 OOO lira; 1969 yılı Bütçesinde 7 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

2 — Yeni înşaat : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi gereğince irat getirmiyctn ve elde 

lunmıyan gayrim en külleri satarak elde edilen paraları akaar toprak satış bedeli fionu namı altında toplamakta 
lerinde yeni yatırımlara gitmekte ve böylece vakfın gelirinin devamını ve artırılmasını sağlamaktadır. 

Bu yatırımlar da Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş Yıllık olarak plânlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste 
İkinci Beş Yıllık Plân devresinde akaar yatırımının daha geniş bir programla ele alındığı memnuniyetle mü 

Yıllık Plân döneminde 30 milyon liralık harcamaya mukabil İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için 107 000 000 milyo 
def alınmıştır. 
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Filhakika 1968 yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 10 iş hanı ve bir hastane binasının temeli atılmış 
Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı birer gelir kaynağı teşkil etmesi aynı zamand 

rinin imarına ve ekonomik 'kalkınmasına yardımcı >olması bakımından (olumlu karşılanmıştır. 
Ke^za aynı kanunun 10 ncu maddesi gereğince tahsis edildikleri maksada 'göre kullanılmaları kanuna veya âm 

yahut işe yaramaz bir hale ıgelen hayrat geyrimenkuller, kanunun öngördüğü formalitelerle satılarak, bunlarda 
dışı ve hayrat satış bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanmakta ve bununla memleketimizin kültürel ve sosy 
hayrat tesisleri yapılmaktadır. 

1968 yılında temeli atılan Gureba Hastanesi inşaatı, bunların başında gelmektedir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1 — 1968 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşkili ve tr 

'ira ödenek konulmuş lolup, me!zkûr ödeneğin tamamını, bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, kanuni yar 
inşa edilecek hayrata yardım ve Emekli Sandığına yapılan ödemeler teşkil ettiği ve 19(69 yılı [Bütçesine ise aynı 
18ı9 180 lira fazlasiyle 8 730 885 lira ödenek konulduğu 'görülmüştür. 

2 —. 1968 yılı harcamaları, hizmet plânına uygun, zamanında ve yerinde kullanılmıştır. 
:3 — Kurum ve derneklere yapılan malî yardımlar maksadına uygun bir şekilde yapılmıştır. 
4 — Genel Müdürlüğün ıgecen yıl borçları ile ilâma bağlı borçları için (Ek: ödenek dâhil) 19 68 yılı 'Bütçesi 

lup bugüne kadar İ285 72,7 lirasının mevizuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 

Geçen yıl bütçe uygulaması : 
1 —• Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında 

maddesini (A) fıkrası ıgereğice Maliye Bakalığmca ikinci altı aylık dönem sonunda mevcut ödeneğin bir kısmın 
verilmiş ve % 10 unun ise mevkuf tutulması istenilmiş olduğundan mezkûr emir (gereğince tasarrufa riayet olunm 

12 —• ödenek harcaması ve tevziin in Bütçe Kanununa uygun yapıldığı, 
3. Ödeneklerim tevzii, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtların vâki ihtiyaç talepleri nazara alınmak 
4. Kadrolarda hizmeti 'aksatacak açıklar bulunmadığı, 
5. Bugüne kadar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci miaddesi gereğince 5 068 600 lira ek 

uygun bulunduğu, 
'Görülmüştür. 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
1. Muhasebei Umumiyenin âmir hükümlerine ve beş yıllık programlara göre konan hizmet karşılığı ödenek 
2. İnşaat, onarım ve restorasyon ödeneği muntazam bir plân ve projeye göre ayarlanmış olup, âbide ve 

ları ayrıca Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tasvibinden geçtikten sonra tatbik edilmek 
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Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdürlü 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen programlara göre tatbik edilmektedir. 

3. Bütçeye konan maaş ve ücret ödeneği fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince veri 
bikatı nıevcudolup mevzuatına uygun olarak yürütülmekte ve aded itibariyle hizmetlerle ahenkli bulunmaktad 
tur. 

4. Hizmeti aksatımıyacak kadro tasarrufu olmamıştır. 
5. (L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ıait maaş kadrolarında çalıştırılacak teknik eleman bulunmadı 

yevmiyeli töknik personel talimatnamesindeki esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edilmekt 
İlerde idarenin taşrada açacağı teşkilâtta istihdam edilmek üzere halen (L) cetvelinde 46 kadro muhafaz 

zum ettiğinde kullanılacaktır. Bu yıl (L) cetvelinden serlbest bırakılmış kadro mevcudolmadığı müşahede edilm 
6. (D) cetvelinde geçen yıla nazaran kadroda cüz'i bir artış mevcuttur. Bu artışın bu yıl açılacak yurtl 

cek müstahdem ihtiyacına karşılık bulunmaktadır. 
7. Geçici hizmetlilerin 3656 sayılı Eanunun 9 ncu maddesine uygun bulunduğu, sürekli hizmet kadroları 

çalışanların Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki gayrimenkullerin tesbitinde ve kış aylarında 
lerine yardımcı mahiyetinde çalıştırılmakta olan işçileri teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bunlar lüzumlu elemanlar ol 
bu geçici kadronun konulması yerinde görülmüştür. 

8. Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanun gereğince İstanbul'da Vakıf 
için ek görev tazminatı verilmekte olup, başkaca ek görev ile doldurulan kadro bulunmamaktadır. 

9. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser onarım ve restorasyonları ha 
alınmak üzere dış memleketlerden getirttirilecek tanınmış eski eserler mütahassıslanndan faydalanmak için ge 
yolluğu ile yevmiyelerine karşılık olarak bu yıl bütçesine konulan 10 000 lira ödenek yerinde görülmüştür. 

10. Yatırım programının zirai kısmında yer alan projenin tahakkuku için ecnebi memleketlerdeki mütaha 
için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için 20 000 lira ödenek konulm 

Bu ödenek, vakfa ait geniş zirai sahaların daha rantabl bir şekilde değerlendirilmesi için yerinde ve fayd 
11. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde israfa kaçılmamıştır. 1969 yılı için bu, tertibe konulan ödenek yeri 
12. Daire hizmetlerine ıait ödeneklerin verimlilik derecesine göre ikmal edildikleri ve yeni isteklerin de v 

bara alındığı kanaatine varılmıştır. 

13. Vakıflar Genel Müdürlüğünde 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre 15 aded taşıt nıevcudolup, bunun 2 t 
yönetim ve onarım hizmetlerinde, 7 tanesi İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü idare ve eski eserler onarımında 6 
kıflar bölge müdürlüklerinin zirai ve yönetim hizmetlerinde kullanıldığı müşahede edilmiştir. 

14. Yayın alımları ve giderleri bölümüne konulan 100 000 lira ödeneğin, 
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A) Vakıflar dergisi adı altımda neşredilmekte bulunıan 8 nci cilt mecmuanın tercüme, telif ve tab'ı. 
B) Genel yönetimle ilgili, kanun, genel yazılar, resmî ve günlük gazetenin abonesi, 
C) Mevcudu kâlmıyan 1 ve 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikinci baskısının t 
D) Çok kıymetli âbide ve tarihî özellikleri haiz eski eslerlerden başlamak suretiyle bunların özellikler 

şürler basımı, 
•E) Vakıflarda mevcut dokümanları da ihtiva edecek vakıflar bülteni neşri, 
Ücretlerine karşılık bulunduğu görülmüştür. 
15. Vakıflar Grenel Müdürlüğünün 1968 yılı cari harcamalarında tasarrufu mümkün bir konunun mevzu 

Dilek ve genel düşünceler : 
1. Bugün Vakıflar İdaresi, vakfiyelerin şartlarını yerine getirebilmek için, bir taraftan vakfiyelerle öng 

ye çalışırken, diğer taraftan ecdadın çok kıymetli yadigârı olan cami, çeşme, mescit, medrese, han, hamam, 
niyetinin bu büyük sanat eserlerini orijinal zenginliklerine zarar vermeden onarmak, bakım ve muhafazaları 
gelecek nesillere intikal ettirmek gibi önemli ve kutsal bir vazifeyi başarmaya gayret etmektedir. 

Son Yüzyıl içerisinde ihmal edilen bu eserlerin onarım ve restorasyonlarının âcil bir duruma gelmiş bulun 
günkü gelirleriyle yerine getirilmesi mümkün olmadığı aşikâr bulunduğundan her sene Devlet Plânlama Teş 
zinece Vakıflar bütçesine yardım yapılmaktadır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonları için tahminen 600 milyon liraya ihtiyacolduğu hesaplanm 
içerisinde gerçekleştirilmesi için her sene en az 00 milyon lira ayırmak gerekmektedir. Duna rağmen Hazinece 
müsteniden senede vasati 20 milyon lira tefrik olunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçesinin hazırlanması sırasında Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutab 
yon lira ödenek tefrik edilmiş iken bil âh ara vize sırasında 3 050 000 lirasının çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

Tamire muhtaç eserlerin çokluğu ve halk efkârını ilgilendirmesi bakımından programın sonradan değiştirilm 
dan kesilen 3 050 000 liranın ödeneğe ilâvesini zaruri görmekteyiz. 

Kaldı ki kanunun önemi göz önünde tutularak her sene raporlarımızda Hazinece yapılacak yardımın 30 mily 
gelmişizdir. Bu sene de aynı temenniyi tekrarlamayı zevkli bir vazife telâkki ederiz. 

2. Turizm sektörüne dâhil olan âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon ihaleleri 2490 sayılı Kanun hü 
Ancak sözü edilen eserlerin onarımında bu işte ihtisası bulunmıyan mütaahhitlerin ihaleye iştirak etmeleri 

liyakati bilinenlerin tercih edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu yüzden eski eserlerin gerektiği şekilde onarım 
izahattan anlaşılmıştır. 

Bu sayılan mahzurların giderilmesi, Hükümetçe hazırlanan Artırma, Eksiltme ve îhale kanun tasarısına, esk 
ehliyet ve ihtisası idarece bilinenlere bu işlerin tercihan yaptırılmasına ve gelecek yıllara sâri taahhüt ve mukav 
küîıüer konulmasının yerinde olacağı mütalâa olunmaktadır. 
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3. Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmalar bölümüne geçen yıla nazaran bütçeye 150 000 lira 
konulmuştur. 1969 yılı onarım ve restorasyon programının tam olarak gerçekleştirilebilmesi için bu ödeneğin 1 000 00 
mektedir. 

4. Yurdumuzda 200 bini mütecaviz korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır, bunların himaye edilmesi ve cemiy 
yetiştirilmesi için korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri kurulmuştur. 

Bu birliklerin faaliyeti 200 bin çocuğu korumaya yeterli değildir. Bütün hayır kurumlarının çalışmalarını bu mevzu 
yal bir hizmet olacaktır. Sosyal hizmetler bakımından yurdumuzda önemli bir mevkie sahip bulunan Vakıflar idaresin 
çocuklar için konmuş bulunan 50 ,000 lira ödeneğin hiç olmazsa 100 000 liraya çıkarılmasını bilhassa zaruri görmekteyiz 

5. Ayvalık ve Aydın vakıf zeytinlikleri işletmelerinden elde edilen yağların 1968 senesinde, Ankara ve İstanbul'd 
siyle doğrudan doğruya tüketiciye satışı teşebbüsünü memnuniyetle karşılamakta ve bu mağazaların artırılmasını temen 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal ve kültürel hizmetlerini önemli bir şekilde geliştirme yoluna girmiştir. Bu 
•a) Bezimi Âlem Valide Sultan-Va'kfradan olan Gur'aba Hastanesinin h.izmnt kapasitesini artırmak, günün ihtiyacına 

lenmesini ve fakir vatandaşlarımızın daha, iyi şartlar içinde tedavi imkânını temin etmek maksadiyle Vakıfların hayrat 
niıı -satışlarından ekle edilen para ile yeni bir hastane binasının inşasının kararlaştırıldığı 34 milyon lira proje bedelli 
ralık karkas kısmının ihale edildiği ve temelinin atıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 576 yatak i)üliklinik, klinik, ame 
kıflar İdaresi memlekete modern bir hastane kazandırmaktadır. Bu teşebbüsü takdir ve inimi eti e karşılar, hastanenin ka 
çapında şöhreti olan bir duruma getirilmesini, kanser tedavi servisinin de ilâve edilmesini temenni ederiz. 

b) Vakıf öğrenci yurtlarının gerek kadro miktarlarının, gerekse yurt adedinin artırıldığı, 1967 senesinde 4, 196 
1969 yılında da 6 yurdun açılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. Vakıfların öğrenci yurt hizmetlerinin her sene artırılm 
teşmili en hayırlı hizmeti olacaktır. Bu gelişmenin devamını temenni ederiz. 

c) Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarını ihtiva eden ve memleket kültü 
Vakıflar Dergisi için bütçeye bir miktar ödenek konulmuş ise de bu değerli eserin hiç olmazsa senede iki sayı halinde çık 
maktayız. 

Bu arada geçen sene 7 nci cildi neşredilen Vakıflar Dergisinin İm sene 8 nci cildinin neşri için gerekli hazırlık yapılm 
du 'kalmıyan ve çok kıymetli yazı etütleri ihtiva eden ve Garp ilim çevresinde aranan 1 nci ve 2 nci ciltlerin yeniden bas 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde bulunan son derece kıymetli ayrıca birer yazı sanatı eseri olan vakfiyel 
mamasını ve en iyi şekilde muhafaza edilmelerini temin maksadiyle alman mikrofilm, makinasınm hizmete konulduğu me 
yelerin mikrofilme alınmadan «işinin süratle neticelendirilmesini temenni ederiz. 
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e) Birer sanat şaheseri olan Vakıf eski eserlerin mevcut fotoğraflarını ve restorasyon sırasında ve restorasyo 
nif, muhafaza ve birer kıymetli doküman olarak geleceğe intikalini sağiaımaik için kurulan Vakıf Fotoğraf Arşi 
arşivin zengin Ve iyi 'bir şekilde ikmalini temenni ederiz.. 

f)' Vakıflar (ienel Müdürlüğünim dünyada ve Türkiye'de 'vakıflar hakkında yazılmış eserleri toplamak için 
hanesi 'tesisi kararım burada zevkle belirtir. Bu kararın gerçekleştirilm'csini gönülden temenni ederiz. 

7. — Ferdin vakıf yapma arzusunu kıymetlendirmek ve vakfın tarihî gelişmesini devam ettirmek ma'ksadiyle 
nulan 903 sayılı Kanunun öngördüğü tüziık tasarısının Vakıflar Cîenc'l Müdürlüğünce müddeti içerisinde hazırl 
laşılmıştır. 

Tümiğün bir an evvel neşrolunarak taıtbikine geçilmesini temenni ederiz. 
8. — Bugünkü Vakıflar Teşkilât Kanunu, Vakıflar İdaresi memur ve teknik elemanlarını maddi yönden ta't 

sonel İdareden ayrılıp başka teşkilâta girmektedir. Bu ayrılığı önlemek, Vakfı eleman bakımından takviye, Vakı 
sosyal ve kültürel hizmetleri lâyıkıyle yapabilmesini temin etmek için Teşkilât Kanununda gerekli değişiklikleri 
rında bulunan kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Vakıflar (İenel Müdürlüğü 1969 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennilerimizi Yüksek Ko 
.arz 'ederiz. 

Raportörler 
Samsun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Uşak Senatörü Kâmran 
Ragıp Üner M. Faik Atayurt (Söz hakkım 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/581 
Karar No. :130 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup Komisyonumuza havale edilen (Vakıflar Gen 
Kanunu tasarısı), ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Kanunu Tasarısında, sırası ile (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller 
malar için 31 094 580, yatırım harcamaları için 27 890 000, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 8 73 
retiyle söz konusu Genel Müdürlüğün gider bütçesindeki harcamalar toplamı 67 715 465 lira olarak teklif edilmekte 

Komisyonumuz adına Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde gerekli incelemeleri yapan Raportörlerimizi 
teakip, sayın üyelerimizin görüşlerini beyan ile gelecek yıllarda göstereceği faaliyetler ve beklenen sonuçları üze 
celerini açıklamış, ilgili Devlet Bakanı ve diğer sorumlular Genel Müdürlük faaliyetleri üzerinde geniş bilgi verm 

Temeli, kişinin hayırseverliğine ve ebediyete intikalinde topluma yararlı olmak gibi ulvî istekleri üzerine bina 
deniyet tarihimizin, dünya tarihindeki önemli yerine ulaşmasını sağlıyan eşsiz anıt ve eski eserlerimizin değer ölç 
ken, diğer yandan da toplum hayatımızda bir kısım kamu görevlerini de yerine getirmek çabası içindedir. 

Halen, söz konusu Genel Müdürlüğün iştigal alanında, tarım, özellikle zeytinlikler işletmesi, içme suları, bank 
yurt, imaret, yoksullara yardım, anıt ve eski eserleri onarmak ve restore etmek ve nihayet gelir sağlıyacak inşaat 
vardır. 

Bu kadar değişik konuları ve bunların gereği olan hizmetleri yürütmekle yükümlü Genel Müdürlüğün bu yılki b 
zaran 3 951 582 lira bir fazlalık göstermektedir. Gelir bütçesinin 40 718 485 lirasını kendi kaynaklarından ve m 
Hazine yardımından sağlıyan Genel Müdürlük bütçesindeki bu artış farkı, bilhassa bankacılık dalında, halkın günb 
sonucu ve kısmen de değerlendirilmesinde titizlikle durulan diğer kaynakların artan gelirinden doğmaktadır. 

Genel Müdürlüğün yukarda özet olarak ifa.de edilen faaliyet ve hizmetlerinin her yıl bir önceki yıla nazaran gö 
ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca 1 nci madde, maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, 12.000 nci bölümündeki 12.520 nci (Kasa tazm 
nunun 10 ncu maddesi kapsamı dışında kalan ve fakat gördükleri hizmet icabı kasa tazminatından faydalanmaları g 
görevlilerinin mağduriyetlerini önlemek üzere 440 000 lira ilâve edilmek suretiyle, 

(A/2) işaretli cetveli, cetvelin 22.000 inci bölümündeki 22.621 nci eski eser ve âbidelerin onaranı ile ilgili maddesi 
günbegün maddî ve manevi değerini yitirmek üze re olan bir kısım eski eser ve anıtın restoresi veya hiç olmazsa halih 
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min etmek, turistlerin, bu değerleri değerlerine uygun şekilde 'tanımalarını sağlamak ve nihayet halk psikolojisi il 
olan güven ve itimadın devamını sağlamak nedeniyle 3 050 000 lira ilâve edilmek suretiyle, 

(A/3) işaretli cetvelin (dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım) ı kap 
dar imkânlı kişileri tamir ve inşaata teşvik ve Devletin katkı oranını bir miktar yükseltmek nedeniyle 2 000 000 
rilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, 1 nci maddede yapılan bu değişikliklere paralel olarak, (B) işaretli cetvelin 72.000 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 5 050 000 lira, 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine de 440 
tirilerek kabul edilmiş, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeler tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Kıymet muhafızlarının kasa tazminatından faydalanmalarını teminen yeni bir madde 8 nci madde olarak tasa 
Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu, 9 neu maddesi 10 ncu,, 10 ucu maddesi 11 ncıi ve 11 nci maddesi de 12 nci m 
Tasarıya bağlı (R) işaretli cetvelde kasa tazminatını formüle eden kısım çıkarılarak kıymet muhafızlarını d 

lenerek (R) cetveline dâhil edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere; Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 

Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
S. Koç 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Trabzon 
O. L. Hocaoğlu 

Bakkam V. 

Aydın 
/ . C. Ege 

Bolu 
K. Demir 

Istanlbull1 

N. Berkol 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
A. F. Alışan 

Tralbizon 
A. R. Uzuner 

Sözcü 

Zonguldak 
K. D. Sungun 

Çorum 
A. Topçubaşı 

fatanbul 
N. Eroğan 

Niğde 
K. Baykan 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 
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Kâtip 

Ordu 
S. Pehlivanoğlu 

Erzurum 
C. Önder 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Uşaik 
O. Dengiz 

(S. Sayısı : .1176) 

Ank 
Y. Kö 

Eskiş 
M. 1. 

Kays 
F. Ko 

Niğ 
R. So 

Trab 
A. Ş. Ağ 

Va 
Söz 'hakk 

F. M 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 094 580 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 27 890 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 730 885 lira ki, toplam olarak 67 715 465 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 67 715 465 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

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 kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Büt
çe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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 1969 yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

Vakıflar G. Md. 
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ıBÜTCE KARMA KOMİSYONU 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdü 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gös 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
gösterildiği üzere 10 730 885 lira ki, t 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Valaflar Genel Müd 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 73 20 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

(S. Sayısı : 1176) 
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(I fükümetı n Tekli fi) 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidoiup da Muhasebeî Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman ağımına uğramış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin ilgili 
hrınıet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden ('Geçen yıllar borç
ları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) işaretli esir/elin (Ya'n, 
tssis VÜ büyük onarım giderleri) bölümüne dahil maddelerden (A/8) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktrnna 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komis 

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

MADDE 9. — 1969 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakan
lığın onayı ile, 500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük selâhiyetlidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

'tirll'j]:, 7. — Tcısarımn 7 nci. 

J7/1LHDE 3. — Vakıflar Genöl M 
±v.' ve veznedar yardımcıları ile f 
ı.iü:mır':.ra va kıyı-net muhafızlarına 
ii:j3rtad3n S0 . 1 , 1964 gün ve 39 
dairesinde hesaplanmak suretik k 
Monir. 

6763 sayılı Kanunun 10 nen ma 
uygulanmaz. 

I I J I D D E 9. — Tasarının 8 nci m 
'kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 nc 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

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

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakan; 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloglu 

Devlet 'Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Hakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakam 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Siikan 

th-dsie; i Bakam 
/, S. (Jaglaıjangil 

Millî Eğitini 1'akaıii 
İ. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. T ürk el 

ilam. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Vakıflar (i. M d. Büteesi 

(Büter .Karına .Komisyon 

I^AJÎDB' 12. — Tasarının 11 nci 
.vnen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakana Ulaştırma Ba 
C. BiJfji-hca S. BU gi 

Bayındırlık Bakanı Sanayi Baka 
O. Alp M. Turg 

;S. ve Sos. Y. Bakara Turizm ve T. 
V. Â. Özkan N. Kürşa 
Tarım Bakanı K 

B. Dağdas 

(S. Sayısı : 1170) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 15 710 640 13 909 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
0 Muhtaç ve körlerin aylıkları 
0 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
0 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

aylıkları 
0 Fer'i hizmetler aylığı 
0 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis 

edilen aylıklar 400 000 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 6 737 595 

7 411 563 

5 961 762 
1 017 000 

21 800 

3 000 
8 000 

5 991 571 

5 991 570 
0 
0 

0 
0 

13 909 

1 
6 046 180 

5 300 000 
HİZMETLİ LER ÜCRETİ 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 4 835 220 
0 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö

revlileri ücret farkı 1 220 000 0 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.230 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti 263 475 289 200 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 20 000 20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

12.270 Teknik personel ücretLeri 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

499 200) 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.280 Tarım işçi ücretleri 
12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 
(İşçi ücretleri toplamı : 246 980) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

151 920 190 000 

TAZMİNATLAR 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 

Kesim toplamı 

200 

4G 

000 

980 

906 520 

72 
7 
8 

100 

704 

000 
000 
000 
000 
990 
857 

13 673 

60 000 

83 500 

5 500 
18 000 

200 000 

46 980 

947 790 

72 000 
7 000 
8 

100 

737 

22 

200 

83 

5 
18 

000 
000 
990 
000 

800 

000 

500 

500 
000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 



— 48 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Lir 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 
asistanlar tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.71.0 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.816 

12.821 
12.824 

12.834 

12.841 

12.853 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 566 260) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

60 000 

1 

4 200 

507 261 

25 
260 

000 
000 

14 760 

165 
4 
000 
500 

500 

2 500 

60 000 

4 200 

636 260 

25 000 
360 000 
14 760 

154 000 
4 500 

5 500 

2 500 

40 000 

Vakıflar O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 

Lira Lira 

.12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM Y OL LUKLARİ 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 70 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
1.3.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

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

10 000 

20 000 

777 735 
. 3 

10 000 

20 000 

402 734 

50 
120 
40 
65 
35 
92 

000 
000 
000 
000 
000 
733 

54 000 

13 
16 
15 
10 

000 
000 
000 
000 

437 734 

50 000 
120 
40 
100 
35 
92 

000 
000 
000 
000 
733 
1 

54 000 

13.000 
16 
15 
10 

000 
000 
000 

868 7 
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Bölüm Madde (Meneğîn çe§Mi 

14.000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
VAKIFLARIN VAKFİYELERİNDEKİ 
ŞARTLARIN İCABETTİRDİĞİ HER 
TÜRLÜ ÖDEMELERDE VAKFI YAŞAT
MA VE YÖNETİM GİDERLERİ 

14.121 Vakıf akarların çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

1968 ödeneği 
Madde (Bölüm toplamı 

Lira Lira 

210 000 

15 000 

Hükümetçe îstenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

220 000 

20 000 

90 000 
120 000 

56 001 

1 

56 000 

55 000 

4 213 600 

9 788 602 

95 
125 

000 
000 

102 001 

102 

55 

1 

000 

000 

7 531 340 

13 78 

2 400 000 3 000 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım gi

derleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 

eşyanın ineeleme ve ayırma giderleri 
14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık 

karşılığı ödemeler 
14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan 

aylık karşılığı ödemeler 
14.127 Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık 

karşılığı ödemeler 
14.128 intifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis 

edilen aylık karşılığı ödemeler 
14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö

revlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak 
ödemeler 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 7 361 340) 

14.130 Mahkeme harç ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

Vakıflar Cİ. 
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1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lir 

1 200 000 

125 000 

150 000 

323 600 

23 001 

1 350 000 

125 000 

150 000 

1 098 000 

28 340 

10 000 

400 00® 

1 200 000 

150 000 

23 001 

23 000 23 000 

'A[d. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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»ölüm Madde OıiiMM'̂ iii cesi.lı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 
975 000) 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
.14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gider

leri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

341 000 

150 000 
1 000 

741) 000 
450 000 

4 

1 
T. 

132 001 

30 000 
02 

000 

10 

000 
1 

000 

000 

79 

1 076 000 

100 000 
1 000 

500 000 
475 000 

5 030 001 

30 
110 

4 850 

40 

(S00 
000 
1 

000 

000 

(i 000 
ü 000 

124 000 

G 000 
6 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi S. Sayısı : .1176: 
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>ö! (im Madde 

15,000 

16.000 

ödeneğin eesidi 

14.815 Giyim-kuşam alım ve giderler 
14.810 Malzeme aOm ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

KUŞUM GİDERLERİ 

YATAKLİ T Kİ) A1 

D EKLET?! 
KURUMLARI Gİ-

Kesim toplamı 

15.511 

VAKIF GUREBA 11 AST A A Bİ
LERİ 
Büro giderleri 

15.51;'» Taşıt işletme ve onarma giderle* 
15.515 Giyim - kuşam a hm ve giderleri 
15.510 Malzeme alım ve giderleri 

Yiyecek alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

4 GİDER-

15.517 
15.519 

ÇEŞİTLİ GİDEBLES 

BAKIM YE KÜÇÜK 
LERİ 

ONARİM GİDER-
Eesira toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARİMİ 
10.811 Bina onarımı 
10.812 Hayrat onarımı 
10.820 Makina ve teçhizat onarımı 

196 
1968 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 
45 000 
20 000 

1 570 200 

i 570 290 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

2 000 
90 000 
20 000 

1 632 000 

1 632 00 

448 200 
7 000 
75 000 
110 000 
700 000 
40 000 

G70 001 

470 000 
200 000 

1 

670 001 

400 000 
17 000 
75 000 

410 000 
700 000 

30 000 

900 00 

900 001 

050 000 
250 000 

1 

Vakıflar G. Md_ Bütçesi (S. Sayısı : 1176; 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARt HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 
Madde 

Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

15 710 640 

777 735 

9 788 602 

1 570 200 

670 001 

28 517 178 
—r-mtmmumsmmmn 

Hükümetçe istene 
Madde 
Lira 

Bölüm t 
Li 

13 90 

86 

13 78 

1 63 

90 

31 09 
= r n » " V ' v 

Vakıflar (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

150 000 

150 000 

26 125 000 

150 000 

150 00 

27 450 00 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 27 700 000 

23.000 

22.621 Abideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait abi
devî eski eserler onarımı 

22.622 Teknik personel ücretleri 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 
22.722 Teknik personel ücretleri 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

18 700 000 
2 475 000 

525 000 
4 425 000 

3 800 000 
500 000 
125 000 

20 300 000 

16 561 000 
3 214 000 

525 000 
7 150 000 

6 500 000 
500 000 
150 000 

430 000 290 00 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.622 Taşıt alımları 
23.623 Makina ve teçhizat alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

430 000 

280 000 
150 000 

290 000 

1.50 000 

26 125 000 

430 000 

26 705 000 

250 000 
40 000 

1 

27 4 

2 

27 8 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.160 Abide ve eski eserlerle ilgili kamulaştır
ma ve satmalmalar 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

HAZİNEYE YAPILACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

350 000 

350 000 

5 000 

230 000 

235 000 
1 • = 3 

7 876 705 
. =3 

500 0 

500 000 

256 0 

5 000 

251 000 

7 894 8 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira L 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

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

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.68ü Vakıflar Nizamnamesinin 52 nei maddesi 
gereğince mülhak vakıf hayratına yapıla
cak yardım 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar memurları Yardıııdasma ve Bi
riktirme Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri için) 

365 205 383 385 

1.10 205 
180 000 
65 000 
10 000 

1 400 000 

28 000 

18 000 

10 000 

6 033 500 

113 
180 

385 
000 

80 000 
10 000 

400 000 

33 500 

28 000 

18 000 

10 000 

6 083 500 

33 500 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa ve 
tamir ettirilecek hayrata yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
(Ç) fıkrası gereğince birliklere yapılacak 
yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Gecen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindo artırmaya 

Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.800 Faiz, acyo giderleri 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

6 000 000 

50 000 

50 000 

23 000 

5 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

6 000 000 

80 000 
50 000 

50 000 

23 000 

5 000 

80 

2 000 

350 000 
235 000 

7 876 705 
80 000 

8 541 705 
— : ^ 3 

2 000 

500 
256 

7 894 
80 

8 730 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B - CETVELİ 
1 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lira 

B/2 —• Vergi dışı gelirler 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİR
LERİ Kesim toplamı 

KİRALAR 
62.121 İcarei vahide 
62.122 İcarei müeccele 
62.123 Mukataa 
62 124 Vakıf menba suları kira ve isletme hası

latı 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ VE 
HASILATLARI Kesim toplamı 

62.141 Mahlûl muaccel esi 
62.142 Zeytinlikler hasılatı 
62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı 
62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı, kira ve 

kârı 
62.145 Diğer hasılatlar 

24 316 000 

24 290 000 
20 000 
5 000 

33 402 687 

29 220 000 

29 000 000 
15 000 
5 000 

38 720 

1 000 

5 078 000 

1 200 000 
268 000 
410 000 

1 000 000 
2 200 000 

200 000 

4 450 000 

600 
300 
450 

000 
000 
000 

600 000 
2 500 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
62.322 Akar ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Tâviz bedeli faizi 

B/3 — Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakid 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

196 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe 'tahmin edile 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

4 008 000 

3 000 000 
993 687 
15 000 

28 000 000 

2 361 196 

30 361 196 

33 402 687 
30 361 196 

63 763 883 
T—. 3 

5 050 000 

3 500 000 
1 500 000 

50 000 

26 996 980 

1 998 485 

28 995 4 

38 720 0 
28 995 4 

67 715 4 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8 . 3 . 1934 2387 
» 20 . 4 . 1936 2950 
» 27 . 5 . 1955 6570 

Nizamname 19 . 5 . 1934 

Kanun 28 
21 . 

13 
5 , 

. 6 . 

. 7 . 

. 1 . 

. 6 . 

. 1952 

. 1953 

. 1954 

. 1965 

5982 
6183 

6219 
623 

5 . 6 . 1935 2762 
1 . 7 . 1953 6092 

5 . 6 . 1935 2762 

27 . 1 2 . 1937 3294 
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C - CETVELİ 

ÖZETİ 

icarei vahide 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne suretle kiraya ve 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsûllerinin ne 

İcarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkı 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ncı ve 9 ncu 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek a 
dürlüğünün katılmasına dair Kanun. 

Akar ve toprak satış bedeli faM 
Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm satış şek 

Tâviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nei maddesi. 

Mâhlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle satıla 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 
» 

Nizamname 

8 
20 . 
19 . 

. 3 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 1934 

. 1936 

. 1934 

2387 
2950 

Kanun 23) . 8 . 1940 3913 

8 . 3 . 1934 Î:387 

» 
» 

Nizamname 

Kanun 

5 
20 
17 . 

26 , 

. 6 

. 4 
7 . 

. 5 , 

. 1935 

. 1936 
1936 

. 1927 

2762 
2950 

1050 

13 . 7 . 1967 903, 
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ÖZETİ 

Zeytinlik hasılatı, arazi ve incirlikler hasılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne suretle kiraya verileceğ 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Kan 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsûllerinin ne suretle 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındak 

Vakıf menba suları hasılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne suretle kiraya verilece 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri, 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Ka 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 ııci maddesi, 

Muîıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşya ve 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetler mu 
nan vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü fa 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin 

Kanunun 78 nci maddesi. 
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D. 

3 
5 
7 
8 

11 
8 

11 
10 
12 
11 

7 
8 
9 
6 
8 
9 

11 
9 

10 
11 
12 
10 
10 
11 
12 
13 
13 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Teknisyen 

» 
Onarma Ustası 

» » 
Usta 
Sanatkâr İşçi 

» » 
Operatör (Mikrofilm) 
Teksirci 
Santralci 
Şoför 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dâva Takip Memuru 
Memur 

•» 

> 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Gece Bekçisi 

Aded 

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

Ücret 

1 250 
950 
700 
600 
400 
600 
400 
450 
350 
400 
700 
600 
500 
800 
600 
500 
400 
500 
450 
400 
350 
450 
450 
400 
350 
300 
300 

D. 

4 
5 
6 
6 
7 
4 
7 

12 
8 
9 

11 
13 
14 

8 
9 

11 
10 
13 
13 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
» 
» 

Usta 
» 

Sürveyan 
3> 

Mücellit 
Sanatkâr : 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 

[şçi 
» 
» 
» 
» 

İLLER 

Şoför (6 aylıktır) 
Şoför 
Kütüphane Memuru 
Bahçıvan 

Aşçı 
» 
» 
» 
* 
» 

Aded 

1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 

1 
1 
5 
<> 
o 4 
5-
2 
4 
5 
5 
2 
3 

1 
14 

1 
38 

3 
3 

Ücret 

1 100 
950 
800 
800 
700 

1 100 
700 

350 
600 
500 
400 
300 
250 
600 
500 
400 
450 
300 
300 

600 
500 
450 
400 
350 
300 

D. 

13 
14 
11 

6 
8 
9 

12 
4 
7 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
6 
8 
9 

Mem 

Aşçı Ya 
» 

Kasap 
Daktilo 

» 
» 
» 

Talebe Y 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yurt Do 
Teknisye 
Kalorife 

» 
» 
» 

Asansörc 
Memur 

» 
» 
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D. Memuriyetin nev'i Aded 

11 
13 
14 
13 
9 

10 
11 
12 
12 

13 

10 
11 
12 
13 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

13 
13 
10 

» 
» 

Memur 
Takip ve 

(Seyyar) 
İcra Memuru 

Dâva Takip Memuru 
» 
» 
» 

Hademe 

» » 
» » 
» » 
(Vakıf çarşı, işhani 

ve apartmanlar için) 
Hademe (Vakıf çarşı, işhani 
ve arpartmanlar için) 

Yoklama 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
.» 
» 
» 
» 

Koruyue 

ve Tahsilat Memuru 
» » 
» » 
» » 

(Talebe yurdu için) 
(Talebe yurdu için) 
(Talebe yurdu için) 

u (Eski eserler için) 
Bekçi (Eski eserler için) 

( Vakıf, çarşı işhani, 

9 
10 
5 
7 
1 
o 
2 
1 

1 

13 

2 
13 
13 
17 

1 
53 

102 
2 

47 
23 

17 
8 

apt. için) 
11 Bekçi » » » » 
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Memuriyetin nev'i D. 

12 » » » » 
13 » » » » 
13 Bekçi 
14 » 
13 Başkoruyııcu (Seyyar) 
14 (Koruyucu (Seyyar) 
14 İşçi 
14 Tarım İseisi 

Aded Ücret 

9 
14 
3 

13 
39 

1 

Gureba Hastanesi hizmetlileri 

1 
1 
3 
1 

S-J 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

5 
6 
7 
8 
w 

9 
11 
13 
9 

11 
8 
9 
9 

13 
14 
8 

13 
7 

Başteknisyen 
Teknisyen 

» 
» 

Usta 
» 
» 
» 

Eczacı Kalfası 
» » 

Diyetçi 
» 

Sanatkâr İşçi 
» » 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 

350 
300 
300 
250 
300 
250 
250 
250 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
600 
500 
500 
300 
250 
600 
300 
700 

D. Mem 
10 Aşçı 
14 Aşçı Yam 
13 » » 
10 Laborant 
11 » 
12 Hemşire Y 
13 Hastabakı 
14 » 

9 İmam ve 
12 Daktilo 
10 Memur ' 
12 » 
13 » 
12 Başhademe 
14 Hademe 
13 » 

11 Kapıcı 
12 » 
13 » 
13 Gece Bekç 

7044 say 
eser 

3 Teknisyen 
5 » 
7 Sürveyan 
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(E) CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Gerici hizmeti il er ücreti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 
Âbide ve Yapı îgderi Dairesi Âbide Şubesi 

4 Başmimar (Sulbe Müdürlüğü 
vazifesini yapar ihtisas mev
kii) 1 1 250 

4 Restorasyon Mütehassısı 
(Yüksek Mimar, ihtisas mev
kii) 1 1 250 

4 Rölöve Mütehassısı (Y. Mi
mar,, ihtisas mevkii) 1 1 250 

5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 2 1 .100 
6 Y. Mimar (ihtisas mevkii) 1 950 

Yapı işleri Şubesi 

4 Başmühendis veya Başmi
mar (Şu'be Müdürlüğü vazi
fesini yapar ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Tesisat Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 BeitoraajrımJe Müttehassiisı (Y. 

D. 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Mühendis, ihtisas mevkii) 
5 Y. Mimar veya Mühendis 

(İhtisas mevkii) 
0 Mühendis veya Mimar (İhti

sas mevkii) 
8 Başressam 
9 Ressam 

Aded Aylık 

1 1 250 

3 1 100 

2 950 
1 700 
1 600 

Hayır işleri ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 
Hayır işleri Bürosu 

10 Memur 
11 » 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

12 Memur 1 

Gureba Hastanesi 

500 
450 

400 

4 Birinci Sınıf Mütehassıs 
6 İkinci Sınıf Mütehassıs 
7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 

1 1 250 
2 950 
4 800 
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I). Mem 

Arşi 

8 Raportör 

4 Y. Mima 
(İhtisas 

5 Y. Mima 
(İhtisas 

6 Y. Mima 
(İhtisas m 

10 Fen Mem 
12 Ambar M 

8 Asistan 
9 » 
8 Eczacı 
9 Hemşire 

10 Hemşire 
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R - CETVELİ 

1969 yılı Genel Bütçe Kanununa bağl ı (R) işaret l i cetveldeki ha rcama formülleri bu bütçe içinde uygulanır. 
Kasa tazminat ı : 
1. Veznedar ve veznedar yardımcısına, kadrosu olmadığı halde bu sayılan görevleri fiilen yapan şef veya memu 
2. Kıymet muhafızı o larak : 
Muhasebe müdür ve yardımcılar ı , mesıd muhasip, muhasebeci ile servis şeflerine, obnıyan yer lerde bu görevleri 

ve yardımcıları ile servis şeflerine, hulunmıyai! yer lerde bu görevi fiilen idare odcıı memuruna, levazım müdür v 
şeflerine, şef bulunmadığı t akd i rde levazım Memuruna; merkez ve illerde mevcut ambar ın kıymet muhafızına, ay 
şefine, bulunmıyan mahal lerde bu görevleri fiilen ifa, eden m e m u r u n a ; merkez ve illerdeki tahsilat ve icra memurl 
muhafızımı; fiilen gelir işlerini yöneten müdür ve yardımcıları ile şeflerine olmıyan yerlerde bu görevi ifa edim 
"muhafızı d u r u m u n d a olan müdür ve şeflerine, 

Yukarıda, yazılı olanlar dışında kalan Vakıf lar (!euel ),; üdür lüğü merkez ve iller kuru luşundaki aylıklı memurl 
edilen aylık t u t a r l a r ı üzerinden CJeıud idüdü-'lökçe Bütçe Kanununun S nei maddesinde tâyin olunan nisbetler 
12.520 nei maddeden (»denir. 

Ancak, yuka r ıdak i fıkralarda bahsi geçenlerden; (>7(>0 sayılı Kanunun "! 1 nei maddesi gereğince a idat alan ve a 
uyar ınca vekalet ücretinden, faydalanan memurla: ' i'le. Valkıf (fnrcba Hastanesi Baştabibi ve t ab ip le r i (Doktor ) , ba 
hemşire ve hemşire yardımcı lar ına kasa. tazminatı ödenmez, 

Yayın al ımları ve giderler i : 
Eski eser ve vakıf larla ilgili resim, fofoğrn!' ve malzeme bedelleriyle bunların muhafazaları , vakfiyelerin tercüm 

işler için har içten çalışt ır ı lacak kimselerin gündolikloriyle komisyon huzur ücretleri 13.140 nei maddeden ödenir. 

KMSİAI : YAKIELAIUN YAKEİYELERİNDEiv t ŞAKTLAkIN irABETTİ"t t l )İ(H İIFÂİ TÜRLÜ ÖDEMELEKEE 
TİM (MDKKLEltf : 

Vakıf akarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf gayr imenkul ler in her tü r lü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunlar ın mahal ler inde veya kayı t la r ı ü 

işleriyle ilgili giderler ve bilirkişi ücret leri , bu işler için har içten çalışt ır ı lacak kimselerin gündelikleri , komisyonlar 
K u r u m u n a ödenecek prim ve kesenek karşı l ıklar ı 14.121 nei maddeden ödenir. 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân bedeli, öğrencilerin iaşe giderleriyle açılacak imaret ler in ilk tesis ve küçük onar 

ödenir. 

Vakıf lar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1176) 
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Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından Genel Müdürlükçe ifası uygun görülenlerin 

Yeni Cami imamlarının sükna bedeli, mahya kurma ücret ve malzeme bedeli, ilân ve komisyonların huzur ücreti, 
yüksek öğrenci yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapılacak yardımlar 14.123 ncü mad 

Vakıf hayratın ve hayrattaki laymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve tescili ile ilgili giderleri ve hariçten b 

ücret ve teberrükât depolarında çalıştırılacakların gündelikleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve ke 
den ödenir. 

Muhtaç ve körler içm tahsis olunan aylık karşıhğı ödemeler : 
Geçimini temin edecek geliri ve kanunen iaşesiyle mükellef kimsesi ohmyan ve bir iş göremiyecek kadar yaş 

anlaşılan (600) muhtaca ayda (60) şar, (700) köre ayda (75) şer lira aylık tahsisi suretiyle yapılacak ödemeler 14. L 
Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zaptedilmiş veya idareleri mazbııtiyel allına alınmış olan v 

o tarihte cari olan vakfiye hükümlerine göre tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.126 nci maddeden 

Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıflara ait cami ve mescit 

lerde benzeri bulımmıyan cüzhanlık, devirhanhk ve aşirhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sırasında ve v 
edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.127 nci maddeden ödenir. 

intifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Zaptedilen vakıfların, vakfiyelerinde yazılı şarta, ve intifa hakkı Nizamnamesindeki esaslara göre vakıfların i 

olan aylık karşılığı ödemeler 14.128 nci maddeden ödenir. 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşıhğı yapılacak yardım : 
Gelirleri müsait olmıyan vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine vakfından tahsis ve ödenen aylık ücretle 

ücret farkları 14.129 ncu maddeden ödenir. 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri ile öğrencilerin giyecek, yiyecek, yakac 

rinin gerektirdiği giderler ve bu konu ile ilgili komisyon üyeleri huzur ücreti ile yurtların ilk tesis ve küçük 
den ödenir. 
Bölüm Madde 

23.000 23.622 Taşıt alımları 
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237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 

Aded Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

i Station - Wagon tenezzüh şase 4 X 4 ('îetıel Müdürlük hizmetlerinde 
4 Arazi Binek (4) kişilik 4 X 4 !'ji-;ki csıer ve bina onarımı ile diğer hizm 

Geri verilecek paralar : 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar araşma alman vakıfların ilgililerine "baylanacak intifa haklarının birikmiş 
diye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler o(J.60ü neü maddeden inlenir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara 

Sıra No. Modeli Markası Kullanıldığı yer 

1966 
1966 
1954 
1957 
1957 
1960 
1:954 
1966 
1967 
1968 
1968 
1968 
1955 
1954 
1967 
1967 
1967 
1967 

iHeymoutJh 
Dodgc 
Ohevrolet 
Jeep 

» 
» 

Dodge 
» 

Jeep 
Kamyon 
Kaptıkaçtı 

» 
Jeep 

> 
» 
» 
» 
» 

Merkezde 
» 
» 

Istaıiibul'da 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
Antalya 
Diyaııba'kır 
Edirne 
Aydın 
Balık esi i* 
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E - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yıîı Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetvel 
desinden yöneltilen hizmetlilere ait kadro. 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Tosıbit Bürosu Şefi 
» Memuru 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Maihlûlât Tasfiye Memuru 

Takip, Tesbit ve Tasfiye Memuru 
» 
» 
» 

» » » 
•» » » 
» » » 

işçi 
» 
» 

Kurs Öğretmeni 

» 
» 
» 

Adöd 

1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
o 
O 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
9 
6 

49 

Ücret 
Lira 

1 100 
700 
'600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
400 
350 
300 
600 

Hizmetin süresi 

(1) 

Ay 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 
6 

Toplam 

Tutarı 
Lira 

46 335 
20 790 
17 820 
22 275 
26 730 
11 880 
14 850 
17 820 
8 910 

14 850 
13 365 
23 760 

6 480 
11 340 
21 870 
14 400 

263 475 

yo Oı) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Zamsız 

Düşü 

zam dâh 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(1) Ek görev olarak 2/3 nisoetinde verilecektir. 
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