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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirilerek, 

Cumhuriyet Senatosu; 
Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı 

bütçeleri kabul olundu. 
30,5 milyon Amerikan dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anlaşması hakkında araştırma ya
pan Komisyona 13 Mayıs 1970 tarihinden iti

baren bir ay mehil verilmesine dair adı geçen 
Komisyon Başkanlığının tezkeresi, 

10 Mayıs 1970 Pazar günü saat 09,00 da top
lanmak üzere Birleşime saat 18,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhunhaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

/SORU 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul ilinin nâzım plânı ça
lışmalarına dair yazılı soru önergesi, imar ve 
iskân Bakanlığına gönderilmiştir (7/672) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), S&mi Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/286; Cumhuriyet Senatosu 
ym : 1387) (1) 

1/1115) (S. Sa-

C — SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 
D — ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN

LIĞI BÜTÇESİ : 

(1) 1387 S. Sayılı Basmayazı 9.5. 1970 
tarihli 67 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Programımızda Sayıştay ve 
Anayasa Mahkemesi bütçeleri vardır, ikisi müş
tereken müzakereye alınmıştır. 

Bütçelerin tümü üzerinde grupları adına söz 
istiyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 
Sayın Soydan, Sayın öztekin C. H. P. Grupu 
adına; Sayın Bahadırlı, Sayın Alpaslan Gü
ven Partisi Grupu adına; Sayın Kürümoğlu, 
Sayın Demirel A. P. Grupu. adına; Sayın Soy
dan şahsı adına ayrıca söz istemişlerdir. 

83 — 



0. Senatosu B : 68 10 . 5 . 1970 O : 1 

O. H. P. Grupu aidına, Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi üzerinde, Sayın öztekin, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER 
ÖZTEKİN (Adana) —- Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; geçen Şubat ayında 1970 yılı 
Bütçe müzakerelerinde Anayasa Mahkemesi 
konusunda gnıpumuızun fikirlerini ve görüşle
rini arz etmiş, bu vesile ile bâzı temenni ve tav
siyelerimizi de izah etmeye çalışmıştık. Bu ko
nuşmamızdan kısa bir süre sonra Meclislerimiz
de ve kamu oyunda Anayasamız, rejimin ka
deriyle ilgili, çetin ve yoğun bir tartışma ko
nusu haline getirildi. Bilhassa Anayasamızın 
132 nci maddesi, en çok okunan, üzerinde en 
çok yazı yazılan, söz edilen önemli bir mevzu 
oldu. Faydasına yürekten inandığımız Şubat 
konuşmamızdan bâzı kısımları süratle tekrar
lamak faydalı olacaktır : 

Pek muhterem arkadaşlarım; hukuk, temel 
ve mahiyeti itibariyle, bdr telâkki veya inanç 
meselesidir. Bir ekseriyet tahakkümü, bir de
magoji, bir özel anlayış meselesi asla olmamış
tır. Muayyen bir olayın hmkukî dayanağını 
savunurken gösterilen heyecan, aynı olay hak
kında zıit görüş savunucularını da dinlerken, 
tezahür ederse halledilemüyeoek güçlük ve ihti
lâf olmaz. Heyecanlı konuşma kadar sükûnetle 
dinlemek, gerçeği anlamaya çalışmak da önem
lidir. Belki de bu tarz bir müzakere daha güç
tür. Beşerî hodgâmhk ve za'fumzı şahsi çıikar-
larımiizın ötesinde yenebildiğimiz ölçüde millet 
ve memleket hizmetlerini önplâna alabiliriz. 
Şu konuştuğum kürsüde yaptığımız yeminin 
samimî yürütücüsü de ancak o şekilde olabiliriz. 

Meşhur Hukukçu Duigitt'in, çok güzel ifa
de ettiği şekliyle «Hukuk duygusu olduğu öl
çüde, hukuk mevcuttur.» Hukuk kurallarını 
müesseseler yaratır, yaşatır, benimsetir, değiş
tirir, onlara sosyal ve kültürel gelişmelere mü
tenazır yeni anlamlar, şekiller verir, daha ile
riye götürür. Tabiîdir ki, bu oluşumlar cereyan 
ederken münakaşalar olacaktır. Fikir alanın
da atılan her adım çetin tartışmalarla geçer. 
Mesele, bu devrelerin sükûnetle ve efendice bir 
anlayış içinde geçiştirilebiî meşindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan siya
si rejimin otoritesini güçlü kılmak, diğer ta
raftan idare edilenlerin bu otoriteye, hürriyet
leri mahfuz ve saygılı tutulmak kaydiyle, ita
atlerini sağlamak, idare edenlerin görevidir. 

Bunun aksini savunmak, mazur görülemiye-
cek bir aczin, çaresizliğin itirafı olur. Elbette 
ki, idare edenler görevlerini yerine getirirken 
samimiyet ve dikkatle Anayasa esprisine sadık 
kalacak, idare edilenlerin şüphe ve tereddütle
rini yok edici belirli ve açık iyiniyet gösteri
sinde bulunacaklardır. Hür demokrasilerde 
idare edenler her fırsattan, her vesileden fay
dalanarak dönemlerinin övünme ve propagan
dası yerine icraatlarının sorulsun, sorulmasın, 
hesabını vermeyi âdet haline getirmişlerdir. 
Aynı samimî davranışın Sayın Demirel tarafın
dan da içten benimsendiğini, hepimiz görmek 
isteriz ve istiyoruz. Bunu istemek hakkımız ol
duğu kadar da görevimizdir, 

idare edenler, müsbe't icraatlarından ziyade, 
kendilerini murakabe ve muhakeme eden kendi
leri üstündeki Anayasa kuruluşlarına saygıları 
ölçüsünde itibar, takdir ve hürmet görürler. 

] Anayasa sevgisi ve saygısı, onu duyduğumuz, 
anladığımız ve tezahür ettirdiğimiz ölçüde mev
cuttur. Ezbere savunulan ve tekrarlanan Ana
yasa maddeleri yeni bir merhale sayılmaz. Ak
sine siyasi rejim ve müesseselere zarar getirir. 
Sosyal nizam, ilmî müesseseleri anlamak ve po
litikayı yürütmek için gereklidir. Biyolojinin 
tıp, matematiğin de mühendislik için şart oldu
ğu kadar.. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 Anayasası ha
zırlanırken Anayasa Mahkemesi, hukukun ve 
Anayasanın üstünlüğünün sağlanması ve korun
ması maksadiyle, gerekli bir mekanizma olarak 
düşünüldü. Esas itibariyle Anayasa Mahkemesi 
Hukuk Devleti tatbikatının korunması gayesiy
le kurulmuş bir müessesedir. Kanununlann, 
Anayasaya aykrralğmın murakabesi yetkisinin 
özel surette kurulmuş bir mercie verilmesi 
sebepleri büyülk anlamlar ifade eder. Hukuk 
Devleti ve Cumhuriyet rejiminin mevcudiyet, 
meşruiyet ve bekası "bu müesesenin fonksiyo
nunun tam ve kusursuz olarak ifa etmesiyle 
•kabil olacaktır. 

Şubat konuşmamızda da açıklamıştık. Biz, 
(3. H. P. Grupu olarak seçim bildirgemizde de 
kamu oyuna açıkladığımız üzere Anayasa Mah
kemesine üye Seçimlerinin yasama meclislerine 
ilişkin tatbikatını tatminkâr görmediğimizi, 
Anayasada gerekli değişiiklâlklerin yapılarak 
noksanlığın ıslâhını ve böylece politik etkiler 
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ve tercihlerin dışında tarafsız bir tevcihin ya
pılması mümkün olacağını belirtmiştik. 

Seçimin ertelenmesi, orman suçlarının affe-
cıilefoilmesi konulariyle ilgili Anayasa tadilleri 
MeclMerimizden partilerarası anlaşmaya g-öre 
müsbet olarak geçti. 

Aynı imzalı anlaşmaya dayanarak meclisler 
\Q,L tatiline girmeden Anayasa Mahkemesine 
üye seçimleri konusunun da süratle sonuçlan
dırılmasını temenni etmekteyiz. 

Yazılı metin ve karşılklı imzalı vesikalar 
haline getirilen müzakere ve vaitlerin şeref sö
zü niteliğinde olduğunu kısa belirtmek isterim. 

Anayasa Mahkemesinin görevleri Anayasa
nızın 132 ile 152 nci maddelerinde ve 44 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinde belirtilmiştir. Ana
yasa Mahkemesi insan hak ve hürriyetlerinin 
bekçiliğini mutlak bir titizlikle yapacak, halk 
iradesi, millet iradesi isimleriyle ortaya çıkan 
VÖ bazen yasama organları ve bazen de Hü
kümet organları vasıtasiyle hudutsuz bir şekil
de hiçbir engefl tanımaksızın iş görme istidadın
da bulunan kuvvetin, hukuk esprisine aykırı bir 
mahiyet iktisabetmesini önliyebilecektir. 

Lâik, demokratik ve sosyal vasıfta bir hu-
l.uk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde ka
nunların ve T. B, M. M. İçtüzüklerinin Anaya
saya, şekil ve muhteva yönlerinden, uygunlu
ğunun denetlenmesiyle görevli ve yetkili buSu-
ran Anayasa Mahkemeisi, kısaca Anayasa pren
siplerine saygının teminatıdır. 

Çok nazikâne ifade edilen saygı kelimesi 
ötesinde Anayasa Mahkemesi kararları kesin
dir. Hiçbir mercie bu kararlar aleyhinde mü
racaat olunamaz. 

Anayasa Mahkemesi kararlan onları uygu
lamakla görevdi merciler tarafından hiçbir su
rette verilmemeli, eleştirme arzuları da müm
künse politika dışı organlara terk edilmelidir. 

Anayasa nizamını sarsacak şekilde kararla
rın ve müesseselerin yerilmesi, siyasi faaliyet
lere müsamahalı olmak şeklinde izah edilemez. 
Müeseselere yapılan hücumlar siyasi çıkar ama-
ciyle onları yıprattığı ölçülerde rejimi ve hu-
<kuk düzenini de sarsar. Siyasi iktidarlar mo
dern, hür, demokratik hukuk devletlerinde ar
tık meşruiyet çizgi ve ölçülerini değerlendire
cek miyarı, ancak Anayasa Mahkemesi karar
larında bulacaklardır. 

10 . 5 . 1970 O : 1 

I Bütün siyasi partiler için Anayasa Mahke
mesi kararlarına saygılı ve itaatkâr olunduğu 
ölçülerde meşruiyet vardır. 

Eğer hür demokrasinin birtakım dar geçit
lerden sarsıntısız geçmesini arzu ediyor ve bu
na samimiyetle inanıyorsak rejimin meş
ruiyetinin teminatı olan Anayasa Mahkemesine 
hürmet, saygı ve güvende kusur etmemeye mec
buruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayıştay Bütçesi üzerinde 

C. H. P. G-rupu alına Sayın Soydan, buyurun. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

sayın senatör arkadaşlarım; 1970 yılı Sayıştay 
Bütçesinin Yüce Senatoya ikinci şevki sebebiyle 
bu hususta C. H. P. olarak şahsi görüşlerimi be
lirtmek üzere söz almış bulrnuyorum. 

AHMET N U S R E T V J N A (Kastamonu) — 
Şahsi mi? 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Şahsi efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Soydan, buradaki listede 
zatıâlinisin ismi bir defa C. H. P. grubu adına 
gösteriliyor. Bir de şahsınız adına ayrıca... 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Peki, efen
dim, grup adına. 

BAŞKAN — Her ikisi de 10 dakikadır, efen
dim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — öyle ise 
grup adına konuşuyorum efndim. 

BAŞKAN — C. H. P. G-rupu adına, buyurun. 
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — C. H. P. 

grııpu adına söz almış bulunuyorum. 
Sayıştay Bütçesi bir Anayasa müessesesidir. 
Olayların incelenmesine girmeden evvel Sa-

yıştayın memleketimizde bir hesap mahkemesi 
olarak tarihine kısaca tetkik edelim. Sayıştay 
Divanı muhasebat olarak 1861 tarihinde tan-
Eİmat devrinde nizamname ile kurulmuştur. 

ikinci Meşrutiyet devrinde 1293 tarihli ilk 
Osmanlı Anayasasiyle Sayıştayın yetkileri ge
nişletilmiş yine bir Anayasa müessesi olarak gö
revine devam etmiştir. 

Cumhuriyet ilânından sonra 1924 Anaya-
sasiyle müessese bir hesap mahkemesi olarak 
yetkileri genişletilmiş modern esaslar dâhilinde 
görevine devam etmiştir. 27 Mayıs ihtilâli ve 
Kurucu Meclis tarafından tedvin edilen 1961 
Anayasasiyle Anayasanın 127 - 128 nci madde-

I lerindeki derpiş edilen modern Devlet anlayışiy-
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î° yenilikler ve Devletin Bütçesini denetliyen 
görev ve yetkiler bugünkü sosyal bünyeye uy
gun ve çıkarılan 832 Nolu Teşkilât Kanunun 
müesseseyi bütün ihtiyaçları kapsıyan müsta
kil bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe bir mileltin hasiyet ve vakarını ifa 
eder bu yönden bütçenin tatbikat ve denetleme
sinin aynı derecede olduğundan mutabakat lâ
zımdır. Vergiyi ödiyen millet, vergiyi rızası ile 
millet adına veriyorsa, vergilerin nerelere sarf 
edildiğini milletin tâyin ve denetlemesine tabi 
olduğu bir gerçektir. Millî hâkimiyetin temeli 
budur. Bu bakımdan miM hakimiyete müstenid 
memleketlerde bütçenin millet adına denetlen
mesi ön safta gelir. 

Bütçenin ilk olarak hasırlanmasından sonra 
tanzim ve tasdiki ve bundan sonra denetleme 
safası gelir. Bakanların ve Bakanlığa ait büt
çelerin tedvini mevzuunda kendilerine mevdu 
görevleri ifa edip etmedikleri yaptıkları islerin 
müsbet durumuyla belli olur. iste Kanunun ger
çek esaslara uygunluğu tesri denetlemenin 
ehemmiyeti ile tezahür eder. 

Gerek milletvekili ve gerekse senatörlerin 
bütçede haiz oldukları hudutsuz ve tetkik, de
netleme hakkı bu esaslardan çıkmaktadır. Cum
huriyet rejiminin kurulduğu günden beri pren-
sıpman ilmî kaideler olarak bütçede umumiyet, 
samimiyet, huzur ve vahdet, iktisat ve tevazün 
esanslarının taayyünü denetlemenin en müteka
idi] şekli olduğunu arzu ve temenni etmekteyiz. 

Anayasamız yönünden denetlemenin teşrii, 
idari ve kazai olmak üzere üç prensip üzerin
den yapıldığı Anayasamız ve gerekse 832 nu
maralı Sayıştay Teşkilât Kanunu hükmü muk-
tezaısındandır. 

idari denetleme teftiş dairelerince ve Hazi
nece kazai dentleme B. M. Meclisi namına Sa-
yıştayca teşri denetleme kesinhesaplar üzerinde 
B. M. Meclisi ile yapılmaktadır. 

Gider ve gelir kesinhesaplarınm ne şekilde 
tanzim ve tedvin olunduğu Genel Muhasebe Ka
nunumuzda yazılıdır, işte bu yönden bütçenin 
teftiş ve denetlemesinin kesinhesaplardan sonra 
!teşri organ olarak Millet Meclisinin,tetkikinden 
geçtikten sonra eski ve yeni Anayasamıza gö-
ı T. B. M. Meclisi namına denetleme ve yar
gılama görevini Sayıştay teşkilâtı üzerine al
ınıştır. 

Bu sebeple ciddî bir mesele olarak millet
lerce bütçe murakabesi malî mevzuatlarda der-
piŞ edilmiştir. 

Devlete ait para ve malların muhafazasında 
hikmetlerin ifasında gelirlerin tahakkuk tah
silinde Devlet masraflarının ödenmesinde niha-
j n bütün malî işleri yapmakla mükellef olan
ları aylık ve senelik hesaplarda denetleme ve 
teftiş esasları son denetleme safhasında kesin-
hesapların mutabakat beyannameleriyle Sena
toya intikâlinden sonra Millet Meclisince ya
pılmaktadır ki, denetlemenin en müessir tara
fı da budur. 

Bir devletin bütçe tatbikatı teftiş ve denet
lemenin mükemmeliyetine bağlıdır. 

Masraf denetlemesinin en mühimi taahhüt 
denetlemesine lâyık olduğu ehemmiyeti vermek 
mümkün olabilir. Bütçenin iyi vasıflarından 
biride yapılan hizmetlerin âzami tasarruf ve 
akenoınik kaidelere uygun olmasına bağlıdır. 

Umumi hizmetlerin ifası halktan alınacak 
meşru vergilerle karşılanması tevazününü tâ
yinde tasarruf esaslarına riayet edilmesi ilmî 
ve malî prensipler icabıdır. 

Kesinhesaplarm Sayıştayca tetkikinde muta
bakat beyannameleriyle sınırlı kalmaları ithal 
edilen tahsisat üzerinde durmamaları teşri de
netlemede bariz bir noksanlıktır. 

Hizmetlerin ifa şekilleri, bir hizmetin yapıl
ması için o işe ait tahsisat kullanılmıyarak ithal 
edilmesinin veya bir yatırım konusunun yapıl
mamış olmasının tesbit ve tahlil olunmaması ba
kımından denetlemenin kifayetsiz olduğu kanı
sındayız. 

Bakanların kendilerine ait bütçeleri ile ifa 
etmek istedikleri hizmetlerin mesuliyetlerinin 
kesin neticesi üzerinde malî, siyasi mesuliyetle
rinin denetlemenin yapılmasındaki ehemmiyet 
üzerinde durmak isteriz. 

Bu yönden 832 sayılı Sayıştay Teşkilât Ka
nununun denetlemeye hizmet ve ehemmiyet ve
recek yeni hükümleri hizmetin ifasına yararlı 
kadroyu kanunun içine alması bakımından tat
bikatta fayda olacağına inanıyoruz. 

Yukarıdan beri arz ettiğim izahlardan sonra 
Sayıştayın idari, kazai ve teşrii denetlemeleri 
üzerinde durmak isterim. 
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Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinde Bakanların iller ve merkezde 
aylıkla çalışan bir memuru tâyinindeki esaslara 
göre tâyinin yapılması ve o bakanlığa ait iş için 
orada bakanlık teşkilâtı ve boş vazife bulunup 
bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın kadrosu ile 
yurt içinde dilediği yerde çalıştırabileceği ka
bul edilmiş, bu hususta âmir bir hüküm mevcut 
iken ve bu hükümde mevcut hizmetin aksama
ması için konduğuna göre hizmet karşılığı ol
madığı halde adedleri çok miktarda bulunan me
murların, kanunun bu hükmünden faydalanarak 
merkeze alındığı ve bir hizmet verilmediği bariz 
bir hakikattir. 

Bir aylık hizmet karşılığı verilen, hizmet 
karşılığı olmıyarak bir memura tahakkuk sure-
tiye verilen aylıklar ivazsız iktisap sayılır. Bu 
suretle Devlet bütçesinden o memur fuzuli para 
almış olur, 

Sayıştay bugüne kadar da mevzular üzerin
de durmamış tahakkuk memurlariyle sayman
lar hakkında bir muamele yapmamıştır. 

Birinci derecede âmiri itaların mesuliyetleri 
hakkında Meclise rapor, malûmat vermemiştir. 

Bütçede aktarma kanunlarının gerekçeleri 
kifayetsizdir. Hizmetin mahiyeti sebep ve lü
zumu izah edilmemekte munzam tahsisatlar kar
şılığının bütçede ne şekil karşılanacağı belirtil
memekte, yalnız bütçe tasarrufundan temin edi
leceği izah olunmaktadır. Bütçe açıkla kapandı
ğı ve bütçeden yapılacak tasarrufun açığın pek 
cüzi miktarını karşılıyabileceği düşünülürse bu 
düşüncelerin gerekçelere göre samimiyet kaide
lerine ayları olduğu anlaşılır. 

Tahsisat aktarmaları normal seyrini taMbet-
meyip malî yılın son günlerine getirilmektedir. 

Tahassul eden bir halde şu netice çıkarılır, 
kalan bakiye tahsisatı sarf etmek gibi bir dü
şünce neticesine varan ve bütçe tasarruf pren
siplerine uymıyan işbu halin önlenmesinde Sa
yıştayın titiz hareket etmesini temenniye şayan 
buluruz. 

Tahsisat mevcudohnadığı halde ertesi yıla 
boş devredilmesinden noksan hizmetin yapılmış 
olduğu hakkında bâzı tereddütler hâsıl olmak
tadır ki, bu hususlar üzerinde de Sayıştayın ke
za titizlikle durmasını yine temenniye şayan bu
luruz. 

Genel muhasebe esasları dâhilinde yeni bina 
yapılması ve Sayıştayın kira vermemesi ekono

mi kaidelerine uygun bir prensiptir. Bu yönden 
Sayıştayın ihtiyaçlarını karşılıyacak yeni bina 
yapması da kira israfının önüne geçilmesi yö
nünden biran evvel bina inşası tasarruf esasla
rına uygun görülmüştür. 

Devlet mallarının denetlenmesi kırk yıl ev
vel yapılan bir ayniyat talimatına bağlıydı. 
Modern devirde bu denetleme kifayetsiz ve ih
tiyaca elverişli değildir. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, bir dakikanız 
kaldı, efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Peki, efen
dim. 

Bâzı bakanlıkların teşkilât kadrolarına ek 
istekler süratle çıkarılmaktadır. Gerekçelerde 
kadronun hangi ihtiyaç için alındığı açıklan
mamıştır. Müşahade ediliyor ki, yeni alınan kad
roların mühim bir kısmını ek vazifelere tahsis 
edildiği görülmektedir, israftan kaçınmak için 
bu cihetlere âzami dikkat edilmesini temenniye 
şayan buluruz. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin bi
ran evvel Hükümetçe yürürlüğe konması elzem
dir. 

Kuvvet ayrılığı prensibine göre icranın bu 
kanun hükümlerinin yerine getirmesi hem zaru
ret ve hem de elzemdir. Gelir hesaplarının da
ha esaslı şekilde denetlenmesi lâzımdır. Bu hu
susu da kısaca temenniye şayan görmekteyiz. 

Sayıştay Teşkilât Kanununa göre Devlet 
bütçeleri içerisinde mütalâası gereken Spor -
Toto ve benzeri müesseselerin fon hesaplarının 
taallûk ettiği idarelerin kesinhesaplannın Yük
sek Meclise getirilmesini kazai ve teşrii denetle
me dışında kalan bu müessese hesaplarının da 
bu suretle gözden geçirilmesini yine temenniye 
şayan buluruz. 

Genel Muhasebe Kanunu ile mutabakat be
yannamelerinin belli süre içinde verilmesinin 
ifa eden hizmetlere ait isahnanıelerin kesinhe-
sap ve mutabakat beyannameleri ile beraber 
Meclise gönderilmesinin teminini arz etmekte
yim. 

Kamu ve iktisadi Teşebbüsü idarelerini, he
saplarını denetliyen Yüksek Denetleme Kurulu 
raporlarının titizlikle ifa edileceğine inanıp te
menniye şayan görürüz. 

Evvelce olduğu gibi Anayasanın 127 ve 832 
numaralı Sayıştay Teşkilât Kanununun hüküm-
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lerine g-öre Sayıştayın yargılama ödevlerini ya
parken gördükleri hata ve noksanları hesap ve 
işlemleri kanun hükümlerine göre uygun görme
diği takdirde tedvin edecekleri mütalâalariyle 
birlikte Millet Meclisine ve Senatoya bilgi ver
mek mecburiyeti tahmil olunduğu gibi denetle
mede birinci derecede âmiri itaların mesuliyetle
rini tâyin bakımından Sayıştayca ve mevzuat 
dâhilinde titizlikle incelenerek gördükleri usul
süzlükler ve yolsuzluklar hakkında zamanında 
Meclise rapor ve malûmat vermeleri çok yerinde 
olur. 

Sayıştayın bir de vize meselesinde durmak 
isterim. Sayıştayın 832 numarah Kanunun 30 
ncu ve bunu takibeden maddelerine göre Sayış
tay genel ve katma bütçelerde Sayıştayın vize
si olmaksızın harcama yapılamaz, kredi açıla
maz ve avans ödenmez. 

Kadroların dağıtım işleri dahi önceden Sa
yıştayın vizesine bağlıdır. 

Harcamadan önce vize yapıldığı gibi harca
madan sonra da vize yapılmaktadır. Her iki yö
nü ile vize işlerinin zamanında ve yerinde yapıl
mamasında fayda mülâhaza ederiz ve bu husus
ları da bu şekilde temenniye şayan buluruz. 

Bütçenin (R) formülü tatbikatta birtakım 
tereddütlere sebebolmaktadır. 

Temsil ödeneklerinin sarfında israf politika
sının önlenmesi için esaslı değişikler yapılması
nı Maliye Bakanlığından temenniye şayan bu
luyoruz. 

Tediye muvazenesinde büyük aksaklıklar 
mevcuttur. Mütaahhitlerin hak ettikleri zama
nında almadıkları halen müşahade edilmektedir. 
Bu yönden harcamalarda tediye muvazenesine 
uygun olarak yürünmesi ve bu hususta her tür
lü müessir tedbirlerin alınmasını mütaahhitlerin 
sızlanmaması bakımından acilen temenniye şa
yan bulmaktayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Bitiyor, 

bağlıyorum, efendim. 
Yukardan beri arz ettiğim tediye muva. 

zenesi sebebiyle mütahitlere hak ettikleri is
tihkakların zamanında ödenmemesi hem âmme 
işleri sekteye uğramakta hem de devletin iti
barını sarsmaktadır. 

Yukardan beri görüşlerimi grupum adına 
arz etmiş bulunuyorum savunmasını yaptığım 

işbu Sayıştay bütçesinin Türk Milletine ve do-
layısiyle bu camia içerisinde çalışan vefakâr 
teşkilât mensupları arkadaşlarımıza işlerinde 
üstün başarılar diler Yüksek Senatoyu hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı.. Yok. 
FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz mi konuşacaksınız Sayın 
Melen? Buyurun. 

FAİK ATAYURT uşak) — Usul hakkında 
bir şeyi hatırlatmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? Buyurun 
efendim. Anladım efendim. Ben de onu tat
bik edeceğim. Söyliyeceğinizi anladım. Sayın 
Atayurt demek isterler ki; bizim kabul etmiş 
olduğumuz programda bölümler üzerinde de 
parti sözcüleri on dakika konuşacaklardır. Fa
kat iki arkadaş konuştu biz onu muamele ba
kımından şahsı adına, fikir bakımından grup 
adına telâkki ettik. Yani bir kifayet önergesi 
geldiği zaman şahsı adına konuşmuş telâkki 
edilecek. O bakımdan. 

Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayıştay, bizim çok eski, köklü ananesi olan, 
bir teşekkülümüzdür, bir murakabe organımız-
dır. Ve zaman zaman ihmal edilmiş, olmasına 
rağmen dar imkânlar içerisinde kendisine 
mevdu vazifeleri de, şahsi kanaatim odur M, bi
hakkın yapmıştır ve yapmaktadır. Bugün Sa
yıştayın başında bir zamanlar beraber zevkle 
çalıştığım çok değerli, hakikaten Sayıştayı 
ileriye götürebilecek bir arkadaşımız mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız Sayıştayı bu 
haliyle de bırakmamak lâzımdır. Çünkü, Batı 
memleketlerinin hemen hepsinde cemiyetteki 
ilerleme ile birlikte, Sayıştay murakabe mües
seseleri de gün geçtikçe kuvvetlenmekte ve 
modernize edilmektedir. Eleman bakımından 
da öyledir. Faraza, Fransa'da Sayıştay eleman
ları bugün Fransa'nın idaresini elinde tutan 
kimselerdir. Büyük, yeni bir okul kurmuşlar
dır; o okuldan yüksek derecede mezun olan 
kimseler gelir. Yani birinci sınıf adamların 
eline vermişlerdir Sayıştayı. Cazip bir müesse
se halindedir. Fransa'da üç müessese önplânda 
yer alır, gençler bakımından, yetişmiş insan-
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lar halamından cazip olan birincisi Sayıştay-
dır; ikincisi Danıştaydır; üçüncüsü Maliye Teş-
tiş Heyetidir. Bu üç müesseseyi çok sağlam 
kurmuşlardır. Bütün büyük müesseselerin ba
şında, bunlar birer mektep halindedir. Bura 
dan yetişenler gelir. Sayıştayı bu hale getirme 
ve daha doğrusu güçlendirme lüzumuna kaani-
yim. 

Bir defa Sayış tajın evvelâ binası yetersiz 
haldedir. Çok eski bir binada, yetersiz şartlar 
içerisinde çalışır. Sayıştay makinalaşma ba
kımından da bugün zayıf durumdadır. Filvaki 
bir zamanlar bâzı ınakinalar alınmıştır. Çün
kü, hesapları süratle vermek lâzımdır. Za
manı çok geçtikten sonra, üç sene, dört sene, 
beş sene sonra çıkacak bir hesabın, murakabe 
bakımından, değeri o nisbette az olur. Kesinhe-
sap ne kadar çabuk verilebilirse ve bilhassa Mec
lise ne kadar erken gelebilirse, bu murakabenin 
müessiriyeti de şüphesiz o derecede artar. 

Muhterem arkada-şlar, Sayıştayın bugün 
yapmakta olduğu murakabe, maalesef, şakiî mu
rakabeden ileri geçememektedir. Halbuki, plân
lı bir devrede, ekonomisini plânlamış bir mem
lekette Sayıştay murakabesinin plânı da içine 
alacak bir genişlikte olması lâzımdır. Bir ikti
sadi değerlendirme yapmak lâzımdır. Devletin 
gelir ve giderlerinin, plân uygulamasının ve ik
tisadi değerlendirilmesinin Meclis adına Sayış
tay tarafından yapılmasında büyük fayda gö
rüyorum. Bu sebeple Sayıştayın murakabe hu
susunda yetkilerini genişletmek lâzımdır. Her 
sene bütçe tetkik ediyoruz. Plân uygulama ne
ticelerini nihayet bmm plânı yapan müessese
lerden, teşkilâttan öğreniyoruz. Halbuki, bu
nun üstünde daha tarafsız olarak Meclis adı
na Sayıştay tarafından bu uygulamanın neti
celeri bize gösterilirse o vakit hakikaten inan
dırıcı olur. Plân uygulamasında başarılı olup 
olmadığımız veyahut hatalı uygulamaların 
yapılıp yapılmadığını bu vesile ile Büyük Mec
lis öğrenmiş ve bu şekilde murakabenin de mü
essiriyeti artar. 

Yine Sayıştayda, sanıyorum ki, son gelen bir 
kanun teklifi ile önemli bir gözetme yoluna 
gidilmektedir. Bugün bir kablel tediye vize de
diğimiz yani, tediyeden evvel vize müessesesi, 
anlaşılmıştır M; müessiriyeti olma, faydası ol
ma şöyle dursun, zararlı şekilde işlemektedir. 
Bunun yerine taahhüt murakabesini yapmak 

i daha etkili olacaktır. Buna ait bir kanun tek
lifi gelmiştir. Bu kanun teklifinin biran evvel 
çıkmasını temenni ediyoruz. Faydalı bir kanun 
teklifi olduğuna kaanii bulunduğumuz için, biz 
Güven Partisi olarak, bu kanunun çıkmasına 
yardımcı olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca Sayıştay denet
lemesi bugün daha çok devlet harcamaları üze
rinde yapılabilmektedir. Halbuki, bu denetleme
nin Devlet gelirlerine de teşmil ©dilmesi lâzım
dır. Bu denetlemenin bu kısmı yapılmıyor. Bu 
kısmı daha çok idari muraka.be yolu ile yapıl-
jmaktadır. Yani, Maliye Bakanlığına bağlı teşki
lât bu denetlemeyi yapıyor. Maliye Teftiş He
yeti yapıyor, hesap uzmanları yapıyor veya
hut maliye kontrol memurları ve diğer tali 
tetkik elemanları yapmaktadır. Büyük Mec
lis adına Devlet gelirleri üzerinde bugün bir 
Sayıştay murakabesi yapılmaktadır. Sayıştay 
buna yetişememektedir. Sayıştayın bu bakım
dan da kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi lâ
zımdır. 

Bu bütçenin Sayıştayımıza hayırlı olma
sını diler ve Sayıştaya yeni yeni başarılar te
menni ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. Yok. Sayın 
Kürümoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ-
I Lü (Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem üye

ler; reddolunan bütçe dolayısiyle Yüce Sena
toda Adalet Partisi Grupu görüşlerini bende 

I niz arz etmiştim. Onlara ilâve edilecek bir hu
sus yoktur. Bu bakımdan kürsüyü sadece ha
yırlı ve uğurlu o-ması dileğiyle işgal etmiş bu -
lunuyorum. 

Allah, bütçenin tümünü ve bu arada Sayış
tay bütçesini geçen bütçenin akibetinden ko
rusun memlekete ve millete hayırlı olmasını na-
sibeylesin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA NURİ DEMİREL 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Anayasa Mahkemesi 1970 yılı Bütçesinin Yüce 
Senatoda görüşülmesi dolayısiyle Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş ve 
temennilerini belirtmek üzere huzurunuzda bu-

j lunuyorum. 
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Bütçe görüşmelerinde yalnız harcamalarla 
ilgili rakamlar üzerinde durmayarak, kuruluş
ların işleyiş ve hizmetlerini Parlâmentonun de
netimine tabi tutmak, tatbikatta büyük fayda
lar sağlamaktadır. Demokratik düzenin de
vamlı bir müessesesi olan bu yüksek mahke
menin bütçesi dolayısiyle hepinizce bilinen bâ
zı gerçekleri tekrar etmekte fayda görmekte
yim. 

Anayasa Mahkemesi 1961 tarihinde yürür
lüğe giren Anayasanın 145 nci maddesinde da
yanağını bulan bir kuruluştur. Yargıtay, Da
nıştay, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Cumhurbaşkanınca seçilen 15 asil, 5 yedek üye
den teşekkül eder. Bizim gibi bağımsız Ana
yasa Mahkemesine sahip diğer dünya milletle
rinde Anayasa Mahkemesinin kuruluşu bu yol
da değildir. Bâzı ülkeler Anuyasa Mahkemesi 
üyelerini sadece siyasi organlardan veya siya
si organlarca seçilen üyelerden teşekkül ettirmiş
lerdir. Bu ülkelerde hâkim olan fikir, parlâ
mento faaliyetlerinin üs «ün vasıflarının siya
si olması ve siyasi organlarca yapılan yasa 
ve tüzüklerin murakabesinde de siyasi eğilimin 
üstün tutulması olmuştur. Modern Anayasalar
da ve bizim gibi müstütil Anayasa Mahkemesi 
kurmuş olan memleketlerde Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin mümkün olduğu kadar geniş meslek 
alanlarından seçilmesi isabetli bir görüş ola
rak kabul edilmiştir. Anayasa mahkemelerine 
seçilen üyelerin hizmet süresi de hukuk ala
nında münakaşa konusu olmaktadbr. Bâzı ül
keler Anayasa Mahkemesi üyelerinin hizmetini 
kaydı hayat şartına bağladığı gibi, bâzı ül
keler seçimden doğan, seçimle vukubulan bu 
olayı bir süreye bağlamaktadır. Her iki siste
min de kendi bünyerinde mevcut mahzur ve 
faydaları bulunduğu bir gerçektir. Bizim 
Anayasamız Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
hizmet sürelerini bünyemize ve şartlarımıza 
uygun olarak yaşla mukayyet kılmış ve Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin hizmet süresinin 65 
yaşının ikmaline kadar devam edeceğini ka
bul etmiştir. Anayasa Mahkemesinin asli gö
revi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından yapılan İçtüzük hükümlerinin 
Anayasaya uygunluğunu denetlemektir ki bu ka
dranların kazai murakabesi olarak anılmakta
dır. Anayasa Mahkemesi bu asli görevini ken
diliğinden yapamayacaktır. Bu, çok mühim bir 

ı hükümdür. Zira, Anayasamız 4 ncü maddesi ile 
«Egemenlik kayıtsız, şartsız Türk milletinin-
dir.» der. Şayet Anayasa Mahkemesi kanunla
rın kazai murakabesini kendiliğinden tetkike 
tabi tutan bir kuruluş olsa idi, milletin egemen
lik prensibi zedelenmiş olurdu. Egemenlik, yine 
kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Ancak, ya
pılan kanun ve İçtüzük hükümlerinin Anaya
saya aykırı olduğu şüphesi mevcut ise, Anaya
sa Mahkemesi itiraz ve ret yolu ile bu şüpheleri 
giderecektir. Gerek itiraz ve gerekse ret yolu ile 
olsun, Anayasa Mahkemesi tetkikatmı evrak üze
rinde yapacak, gerekli gördüğü hallerde söz
lü açıklamaları dinlemek üzere ilgilileri ça
ğıracaktır. Anayasa Mahkemesi bu asli gö
revlerinden ayrı olarak Devlet idaresinde so
rumlu mevkiler işgal etmiş, Devlet gücünü 
elinde bulunduran, kanunda yazılı yüksek 
dereceli Devlet memurlarını Yüce Divan sıfa-
tiyle yargılıyacaktır. Siyasi partilerin malî 
denetimini yapacak, siyasi partilerin kapatıl
ması ile ilgili dâvalara bakacaktır. Türkiye1 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması halinde yapı
lacak itirazları inceleyip, karara bağlıyacaktır. 
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanun söz
cüsünü seçecektir. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanlığına yapacak yargıcı seçecektir. Ana
yasa Mahkemesi insan haklarına bağlı Anaya
sa nizamımızın teminatı, koruyucusu saydı
ğımız daimî bir kuruluştur. Anayasa Mahkeme
si, emsal teşkil eden kararları ile toplumun hu
şur ve refahını gerçekleştiren demokratik hu
kuk devletine ulaşılmasına yardımcı olacak
tır. 

Bu Müce kuruluşun, Anayasa Mahkemesi
nin elverişli binaya, hizmetin gayesine uygun 
elemanlara kavuşturulması en halisane temen-
nilerimizdir. 

Anayasa Mahkemesine ait karar gerekçele
rinin zamanında yazılmasında büyük fayda
lar mülâhaza etmekteyiz. Gerekçelerin zama
nında yazılması mümkün olmadığı için, sade-

j ce kararın hüküm fıkrasına istinadederek bir 
çok tahminler ileri sürülmekte, çok defa bu 
tahminlerin bilâhara neşrolunan karar gerek
çesi ile hiçbir ilgisi olmadığı meydana çak
maktadır. Ama, bu tahmin ve yorumlar uzun 

I süre hafızalarda yer aldığı için, bilâhara çı-
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kan gerekçenin bu havayı dağıtması mümkün 
olmamaktadır. Bu yüzden Anayasa Mahkeme
si karar gerekçelerinin zamanında yazılması
nı temenni etmekteyiz. 

1970 yılı Bütçesinin. Anayasa Mahkemesi 
mensupları ve yurdumuz için hayırlı, uğurlu 
olmasına diler, gerek şahsım, gerekse grupurn 
adına sizleri saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Atıayurt. 
MEHMET FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sa

yın Başkan, muhterem; senatörler; Anayasa 
Mahkemesi ve Sayıştay bütçesi üzerinde şahsi 
görüş ve mütalâalarımı arz etmek üzere Ikusa 
bir müddet için huzurlarınızı işgal edeceğim. 

Anayasa Mahkememizin bir Anayasa mües
sesesi olanak bağımsız, hukukun üstünlüğü 
prensibine uygun kararlar ilttüıaız etmesi yolun
daki temennilerimi tekrar öle bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayıştay, kuruluşun
dan bu yana memOıeiketimiizin, Devletimizin hiz
metinde faydalı ve müessir hizmetfler görmüş
tür. Bunaya intiaabetmiş ve hizmetleri sepkefc-
miş bulunan çok değerli maliyecilere, yönetici
lere şükranlarımı arz etmek isterim. 

Mevcut imkânlar içerisinde uhdesine mevdu 
hizmetlerde muvaffakiyetle yol (almış bulu
nan Sayıştaynnızın gittikçe inkişaf etmekte ol-
dğunu görmekten cidden çok bahtiyar bulun
maktayım. Ancak, bu müessesemizin yapmak
ta bulunduğu kontrol! ve murakabeler için bâ
zı temennilerde bulunmak istiyorum. 

Filhakika, Sayıştay Kanunumuzun 87 nöi 
maddesine göre modern bir anlayış ve zihniyet 
içerisinde malî murakabe hizmet ve görevleri 
yürütülmekte ise de, şimdiye kadar vâki tatbi
katta bu müessesenin murakabesinin, daha zi
yade fiskal almiyet açısından, şeklî olmaktan 
çok ileriye gidemediğini görmekteyiz. 

Devlet harcamalarında bâzı müesseselerin 
iktisadi, ticari ve sınai karekterflerinin ve bün
ye hususiyetîerioiin nazarı itibana alınaraik bu 
murakabenin malî dar kalıplardan sıyrılmak 
suretiyle bu müesseselerin bünye, kuruüuş ve 
esas görevlerine teveccüh edecek şejkil ve 
esaslar içerisinde, murakabe edilmelinin tedbir 
ve çj^elerinin alınması ve Sayıştay kadrosu
nun ve ihtisas elemanlarının o noktalarla doğru 
da temerküz ettirilmesinde büyük f aydaîar mü
lâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle bünyeye 
uygun ve kendi teşkilât kanunlarında ve ku
ruluş amaçlarında belirtilmiş belli ölçü ve isti
kametlere yöneltilmiş iktisadi ve malî mura
kabenin tevlidedilerek, müesseseleri irşadiediioi, 
anaları yetiştirici ve iktisadi bakımdan yurt Jkaü-
kmma'sına katkıda bulundurulacak tarzda mu-
rakebenin teksifinde hier halde millî maliye 
kadar, millî ekonominin gelişmesi bajkımın-
dan da fayda ve yararlar bulunmaktadır.. 

Bu murakabelerin, gelirler kısmına da lakset-
tirilmesi ve gelirlerin de Siayıştayın murakabesi 
içerisinde yer alması ve bir kısım çjahşmiaJLarın 
bu tarafa doğru tevcih edilmesi, Devlet nualî 
gelih'lleranin ve diğer buna mümasil gelirlerin te-
sayüdünü muGİbolacağını kabul etmemiz iktiza 
eder. Tahalkkuk, tediye, mizan, kesinnesap, 
bilanço ve bütçe tetkik ve taMüeri ve sıarf ev
rakı formları üzerinde gayret sarf edlerek bu
ralardaki mütaiaddit ve birbirine toenzemiyten 
matbu evrakın kullanılmasının da bertaraf edi
lerek, bunların rasyonel bir esıasa riaptedilme-
ısintie ve formülüne uygun bir şekle getMmie-
sinde büyük faydalar olacağı tabiîdir. 

T. B. M. M. Komisyon ve Genel Kurulların
da yapılan çeşitli bütçe müzakerelerinde ve ba
husus kesinhesapiarda, hattâ bütçeelrin hazırlan
masında Sayıştay temsilcilerimin de haizır bu
lunmasında büyük faydalar olacağı, keza; bu 
yerlerde cereyan eden müzakerelerin almış ol
duğu fikirlerin mühassalasının bir neticesi ol
duğunu da burada kaydetmek isterim. 

Şahsan gerek Sayıştayın, gerek Anayasa 
Mahkemesinin 1970 malî yılına ait bütçelerinin, 
muvaffak karar ve denetim meselelerini halle 
medar olacak müspet işlere hasritahsis edil
mesini can ve gönülden temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mah
kemesi, 1961 Anayasamızın demokratik nizamın 
bir garanti müessesesi olarak ihdas ettiği kıy
metli bir unsurdur. Gönül isterdi ki çok partili 
sisteme geçtiğimiz devrede de gereken bir Ana
yasa tadili ile böyle bir müessese kurulsun ve 
geçmiş Anayasanın Meclislerin takdirine bırak
tığı kanun çıkarma hakkını bu şekilde tefsirde 
hata veya bir ihtimalle ekseriyetin taihakküaaü 
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altına sokma hususundaki gayretleri Önleyici 
böyle bir müessese ile memleket bir 1960 badire
sine girmemiş olsaydı. Ama, olmuştur. Zara
rın neresinden dönülürse kârdır. Bugün bu mües
sese demokrasimizin yaşamasında mühim bir rol 
oynamaktadır. Müessesenin vazifesini ifa edip, 
etmemesi veya eksiklerin mevcut olması mües
sesenin varlığının mür.akaşasını ioabettirmez. El
bette bu müessese lâzımdır. Bunun gibi diğer de
mokratik müesseseler de lâzımdır ve bunlar bi
rer muvazene unsurudur. Bu müesseselerin de, 
yaşamalarında ve çalışmalarında karşılıklı .birbi
rine gölge düşürmemesi iktiza eder. 

Demin de arz ettiğim gibi, yeni^ kurulmuş 
bir müessesenin, bilhassa cemiyet ona eğer daha 
lalışmamışlsa, bütün kademeleri itibariyle, onun 
çalışmasına tam mânası ile ışık tutacak imkân
lar sağlanmamışsa bunldan doğan ufak, tefek 
mahzurların münakaşası ayrı bir mevzudur. Mü
him olan müessesenin varlığıdır. Böyle olmak
la beraber Yüksek Mahkemelerin hepsinde oldu
ğu gibi nihai karara, kesin karara rağmen tas
hihi karar müessesesinin de bu müessese içinde 
yer alması bir bakımdan f aydalı olur kanaatin
deyim. Her ne kadar Anayasanın 152 nci mad
desinin 1 nci fıkrası «Anayasa Mahkemesi kara
rının kesin olduğunu» beyan etmişse de tashihi 
karar, bir kanun yolu olmadığı kararların tek
rar bir gözden geçirilmesi süzgeçten geçirilme
si mahiyetimde bulunduğu için Anayasanın bu 
maddesine de aykırı olmaz kanaatindeyim. Dola-
yısiyle müessesenin verdiği kararların ilmi yön
den olsun, siyasi yönden olsun münakaşaların
da biraz daha ışık tutar. Dolayısiiyle etrafa bu 
müessese hakkında daha iyi kanaatlerin meyda
na gelmesine vesile teşkil eder. Benim arz et
mek istediğim husus budur. 

Bu müessese bütçesinin hayırlı, uğurlu olma
sını temenni eder, hürmetle selâmlanın. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

(Sayıştay Bütçesi ile Anayasa Mahkemesi büt
çesi ikisi aynı grup. Bizim kabul etmiş olduğu
muz programda, Hükümet adına her grup için 
20 «dakikalık bir zaman tahsis edilmiştir. Zatı 
âliniz mi konuşacaksınız Sayın Sayıştay Başka
nı 

HÜKÜMET ADINA SAYIŞTAY BAŞKANI 
RIZA TURGAY — Müsaade ederseniz Sayıştay 
Bütçesi hakkında kısa mâruzâtım olacak 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜKÜMET ADINA SAYIŞTAY BAŞKA

NI RIZA TURGAY — Sayıştay Başkanı, Yüce 
Senatonun huzurunda bulunmakan şeref du
yuyor ve sayın üyelerle Sayın Başkanı hürmetle 
selâmlıyor. 

Huzurunuzu çok kısa işgal edeceğim, sa
yın senatörler. Çünkü, bizi iltifata garkeden 
birtakım temenniler ileri sürüldü. Fakat bu 
arada bâzı tereddütlü noktalar vardır. Onları 
aydınlatmama müsaade buyurunuz. 

Sayıştayın murakebesinin şeklî ve malî ol
duğu, bunun plânlı devrenin gereklerine uy
gun bir iktisadi denetim şeklinde yürütülme
sinin daha doğru olacağı, haklı olarak, ileri 
sürüldü. 

Fakat hukukan, şu anda mer'i mevzuat mu
vacehesinde, Devlet hesaplarının bugünkü dü
zeni muvacehesinde bilhassa buna imkân yok. 
Şu mânada ki, genel ve katma bütçeli dairele
rin hesaplan bir bütçe muhasebesi şeklinde 

tedvir edilmektedir. Yani, verilen tahsisat, dai
resinde midir, değil midir? Ve tertibine mu
vafık mıdır, değil midir? Evvelâ bu. ikincisi; 
yapılan harcamalar mevzuata uygun mudur, 
değil midir, ne derece uygundur? 

İki bakımdan murakabe yapıyoruz : Bir, 
harcıyan, harcamaya yetkili ajanlann yargısal 
murakabesi. Bir de objetkif olarak bu daire^ 
lerin T. B. M. M. si tarafından kendilerine 
verilmiş sarf mezuniyetini ne suretle kullan
d ı k t a açısından. Bunu da T. B. M. M. ne 
takdim ettiğimiz uygunluk bildirimleri ile ifa 
ediyoruz. Gönül isterM, şüphesiz bu şeklî, malî 
formel murakabenin ötesinde bir de iktisadi 
açıdan murakabe yapılabilsin. Fakat icranın 
tatbikatı buna imkân vermiyorsa arz ettiğim 
gibi her şeyden evvel Devlet muhasebesi bir 
maliyet muhasebesi şekline gelmedikçe, hizmet 
birimlerinin standartları belli olmadıkça Sa
yıştayın iktisadi açıdan murakabe yapması im
kânsızdır, demiyeceğim; fakat anlamsızdır. 
Çünkü, tamamiyle takdiri ve indî olur, Sayış
tayın bu mevzudaki kararlan. Fakat 832 sa
yılı Kanunla bize verilen yeni vazifelerden 
biri, Bütçe disiplini dışında, bütçe dışında ted
vir edilen birtakım malî muamelâtın denetimi
dir ki, burada esas itibariyle döner sermaye
ler, sabit sermayeler ve henüz mevzuatımızda 
ne olduğu malesef tesbit edilememiş olan ve 
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fakat fiilen mevcudolduğu muhakkak olan fon
lar tarafımızdan denetlenmektedir. İste bu de
netiminde iktisadi açıdan kritik mümkündür. 
Çünkü, umumiyetle ticari muhasebe, malî mu
hasebe isterlerine göre hesap tutarlar. Ve za
ten kanunumuz bu konuda bize ayrı bir görev 
de tahmil etmiştir. T. B. M. M. ne takdim ede
ceğimiz raporlarda bu tür müesseselerin başa
rılı çalışıp, çalışmadıklarını ve bilhassa ga
yelerine uygun bir hizmet verip, vermedik
lerini beyan etmek mecburiyetindeyiz. Hulâsa 
edeyim, müsade ederseniz : Şu anda Devlet 
muhasebesi bir maliyet muhasebesi ile ıslâh 
edilmiş, daha anlamlı hale getirilmemiş ol
duğu kanunumuz değişmediği müddetçe Sayış
tay olarak genel ve katma bütçeli idareler açı
sından bir müessiriytrt kontrolü, bir iktisadi-
lik kontrolü yapamayız. 

İkinci nokta da; Sayıştaym denetim sonuç
larını T. B. M. M. ne süresi geçtikten sonra 
intikal ettirmesi tenkid edilmiştir. Haklı bir 
tenkiddir. Bu şerefi bana tevcih ettiğiniz gün
den itibaren bu nokta üzerinde durmuşum-
dur ve, zannediyorum İd, bir miktar başarı 
kazanmışızdır. Müsaade ederseniz kısaca arz 
edeyim. 

Halen Sayıştay 1966 yılma kadar bütün uy
gunluk bildirimlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arz etmiş vaziyettedir. Bunların için
de bir kısmı gecikmelidir. Anayasa muvacehe
sinde gecikmelidir. 10 ay gecikme var, 3 ay ge
cikme var. Fakat 1967 yılından şu anda 5 uy
gunluk bildirimini takdim etmiş vaziyetteyiz. 
Bunun 3 ü süresinde, 2 si, dikkat buyurunuz, 
süresinden de öncedir. Yani Hükümet henüz 
daha tasarıyı takdim etmeden, Sayıştay uygun
luk bildirimini sunmuş bulunmaktadır. 1968 ma
lî yılnıdan da bir uygunluk bildirimini huzuru
nuza getirmiş bulunmaktayız. Fakat bunu da 
kâfi görmüyoruz, ileride elemanlarımız çoğal
dıkça bu konuda daha hızlı çalışma imkânı hâ
sıl olacak ve daha as mahçubolacağız, Parlâ
mentomuza karşı. 

«Gelir denetimini yapamamaktadır Sayıştay» 
Yapamaz, çünkü 1934 te Devlet bütçesi katma
ları ile birlikte 222 milyon iken, 180 denetçisi 
vardı, 1969 yılında Devlet bütçesi, konsolide 
bütçe değil, fakat 17 bütçe bir arada 31,6 mil
yardır, 142 misli artmıştır, uzmanlarımız, denet
çilerimiz yalnız 323 adeddir. Halbuki, şu anda 

kadromuz 816 dır. Bir beş sene sonra daha fark
lı bir duruma geçeceğimiz muhakkaktır. Yalnız 
makina parkımız eskidir. Bu konuda mekanik 
sistemle çalışıyoruz. Elektronik sisteme doğru 
gitmek durumundayız. Yeni binamız yapılmak
tadır. Yeni binamız yapıldıktan sonra bu im
kânı da elde edeceğiz ve kısacası Sayıştayınız 
daima daha ileriye gitmek çabası içindedir, fa
kat şu anda kusurlarımız vardır, kısa zamanda 
telâfi edeceğimiz hususundaki beyanımızı lüt
fen vait kabul edin, senet kabul edin. Hürmet
lerimi kabul edin. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)... 
BAŞKAN — Hükümet adına yapılan konuş

ma sona ermiştir. 
Bütçelerin bölümlere geçilmesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ç — SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: 
BAŞKAN — Sayıştay Bütçesinin bölümleri

ni okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 20 108 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 551 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-

90 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiş
tir. 

Sayıştay Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. 

D — ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı Bütçesinin bölümlerini okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 422 492 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 499 726 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 500 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

35.000 Sosyal transferler 17 537 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi hayırlı ve uğur
lu olsun. 

I E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ: 
BAŞKAN — Sayın üyeler şimdi programı

mızda Başbakanlık bütçesi sıradadır. Ancak, 
Hükümet adına tenMdleri karşılıyacak olan Sa-

I yın Devlet Bakanı îtefet Sezgin resmî bir vazi
fede olduğu için biraz gecikeceğini beyan etti
ler. Bu itibarla Başbakanlık bütçesini biraz ge
riye atmak mecburiyeti hâsıl oklu. Bu hususa 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. («Ne kadar geri atıl-

| di» sesleri)... Yani bu prorgam içerisinde, ya
rım saat, bir saat sonra, 

FERİD MELEN (Van) — Bundan büyük 
vazife olmaz. Beyefendi vazifedeymiş... 

BAŞKAN — Vazife efendim, resmî ve dış ile 
ilgili bir vazife. Yani Başkanlığın mazur görece
ği bir mazeret idi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesine geçiyo
ruz. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı bura
da yok mu efendim? («Sayın Başkan, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bütçesi de, Başbakanlık büt
çesi içerisinde bulunuyor, ikisine de bağlıyalım» 
rfesleri)... Başlıyalım, Umumi Heyetin temayülü, 
başlamak. Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 
buradalar, Hükümet adına takibedecekler. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hazer. 
C. H. P. GE.ÛPU ADINA MEHMET HAZER 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı daireler büt
çesinin hepsi üzerinde ayrı ayrı durmaya tah
sis edilen vakit, müsaidolmadığı için maruzatı
mızı sadece Başbakanlık ve Hükümet icraatı ve 
Hükümetin durum ve tutumuna hasrederek ifa
de edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlanacağı üzere, 
1989 seçimlerinden hemen sonra, Hükümet ku
rulmuş ve Hükümet kuruluşundan üç ay sonra 
da Adalet Partisi içinde bâzı milletvekillerinin 
teşebbüsü ile, bütçe reddedilmişti. Türk vatan
daşı, Parlâmentodan ve Hükümetten sıra bek-
liyen işlerin ele alınmasını ve içinde bulunduk
ları sıkıntıların giderilmesini, sorunların çözül
mesini bekliyordu. Hükümet çekildikten sonra, 
yeniden kurulması da büyük zorluklarla müm
kün oldu. Türk siyasi hayatına bütçe yolu ile 
Hükümet düşürme usulünü getiren Adalet Par
tisi aradan 5 yıl geçtikten sonra aynı usulle 
kendi Hükümetinin düştüğünü görmüştür. Bu 
itibarla bu metodun Türk siyasi hayatında bir 

[ daha tekrarlanmaması samimî temennimizdir. 
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Muhterem arkadaşlar, işte bu suretle çekilen 
ve zorluklar içinde kurulan Hükümetin hasırla
dığı yeni bütçede, yani 9 aylık bütçe de, eski 
bütçenin hemen hemen aynı ve o esasları ihtiva 
ederek gelmiştir. Ne strüktüründe, ne metodun
da, ne temelinde bir yenilik, bir değişiklik yok
tur. Bu bütçede de gelişen ve değişen sosyal 
ihtiyaçlara ve toplumsal isteklere cevap vere
cek bir dinamizm, halkın ihtiyaçlarına yönel
miş bir anlayış getirilmemiştir. Bu bütçe, öte
ki bütçeden daha çok açıklı ve bu bütçe, plânın 
öngördüğü hedefleri daha çok geciktiren arıza
larla malûldür. 

Kamu harcamaları biraz daha artmış ve en
düstri hayatımız ve iş hayatımızdaki olumsuz
luklar biraz daha belirgin hale gelmiştir. 

Sayın Demirel, 1970 yılının bir derlenme ve 
toparlanma yılı olacağını defaatle ilân etmiştir. 
Halbuki, esefle görüyoruz ki, 1970 yılı siyasi 
hayatımızda bir bölünme, dağılma ve bilhassa 
Hükümet için bir zayıflama yılı olarak girmiş
tir. 

Halen hal çaresi bekiiyen reformlar; toprak 
reformu, idari reform, üniversite reformu hâlâ 
olduğu yerde, bu hususta hazırlanan raporlar, 
tasarılar Devlet dairelerinin arşivlerinde ve raf
larında tozlanmaya terk edilmiş durumdadır. 

Hükümet otoritesi ise günden güne zayıfla
makta ve Devlet itibarı, Hükümetin za'fı yü
zünden, gün geçtikçe sarsılmaktadır. 

Her biri, bir Hükümeti değil, birkaç Hükü
meti birden düşürmeye yetecek tehlikeli olay
lar, dalgalar halinde Türk siyasi hayatında ya
yılmakta ve bunlar Hükümetin üzerinden aşıp 
gitmektedir. Hükümet ise bunların karşısında 
tedbir bulamamakta ve etkili olamamaktadır. 
Bunun en son belirtileri ve örnekleri Siirt olay
ları, Söke olayları, Kadirli olayları ve üniversi
telerdeki silâhlı çatışmalardır. Bundan başka, 
daha dün Başkent sokaklarında komando tali
mi yaptıran bir siyasi parti karşısında Hüküme
tin takındığı tavır ve aldığı tedbirler... Başıbo
zukluk yalnız Türk sınırları içinde de kalmamış, 
Türk gençleri komando adı altında bir taraftan 
El - Fetih Teşkilâtına kadar, Suriye'ye kadar 
yayılmıştır. Bütün bunların karşısında Hükü
met, sadece «böyle işler olur, bunlar günlük hâ
diselerdir - halk deyimi ile - olur böyle vakalar, 
polis gelir, suçluyu yakalar» deyip oturmakta
dır. Halbuki, bunların her birisi bugün için ol

duğu kadar, yarın için de Türk siyasi hayatına, 
Türk sosyal hayatına büyük tehlikeler getire
cek gelişmelerdir. Asker toplayan, askerî talim 
yaptıran ve Ankara sokaklarında resmî geçit 
yaptıran bir siyasi teşkilât karşısında Hüküme
tin umursamazlığı, Hükümetin başıboş tutumu 
vatandaşta endişe yaratmaktadır. Bir Hükümet 
tasavvur edin: Valisi, Garnizon Kumandanına 
sığınır, bir Hükümet tasavvur edin, polisi ancak 
asker himayesinde vazife yerinden kaçabilir ve 
bu Hükümet bütün bunların karşısında yerinde 
İsrarla durmaya uğraşır. Bu Hükümet elbette 
etkili olamaz, bu Hükümet elbette sosyal ihti
yaçlara cevap verecek hale gelemez. 

Aşırı ve zararlı cereyanlar bundan fayda
lanmakta ve gelişmektedir. Her gün şikâyet 
edilen bu aşırı cereyanları bevliyen, bu zarfı 
Hükümet bünyesinden silip atmadıkça bunları 
önlemek mümkün olmıyacaktır. Aşırı cereyan
lar, bir gün demokrasinin sağlam bentlerini yı
kıp, siyasi hayatımızı istilâ edebilir arkadaşlar. 
Son pişmanlık da fayda getirmez. Bu itibarla 
Hükümet hâdiseleri, okunmuş günlük gazeteler 
gibi, bir tarafa atarak değil, birbiri ile olan ir
tibatını düşünerek, ölçerek, hesaplıyarak ted
birleri almalı ve bu hareketlerin bir merkezden, 
belli maksatla idare edildiğini anlıyarak işe bir 
hal çaresi bulmalıdır. Aksi takdirde sonuç Hü
kümet için hüsran olacağı gibi memleket için de 
felâket olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; suiistimal iddiaları 
ve söylentileri artık şehirde, kentte her tarafta 
söylenecek, tartışılacak bir ölçüye varmıştır. 
Vatandaş ne Anayasanın 132 ııci maddesinin şu 
veya bu tarzda yorumlanmasiyîe meşguldür ne 
de siyasi nutuklarla tatmin edilmektedir. Va
tandaş, «bizim aldığımız kredi 28 milyon değil 
19 milyondur» ile meşguldür. Bunun cevabını 
aramaktadır. Binaenaleyh hâdiseleri olduğu gi
bi değerlendirmek lâzımdır. Parlâmentodan alı
nacak kararlarla veya yapılacak beyanlarla bu 
dedikoduların, bu söylentilerin, bu tartışmala
rın durmıyacağını bilmek lâzımdır. Nitekim 
durmuyor arkadaşlar. Bu şikâyetler devam ede-
gelmektedir. Bunun çaresini parlamenter sistem 
içinde ve Anayasa kurallarına göre arayıp bul
mak, hem Parlâmentonun vazifesi, hem Hükü
metin görevidir. Parlâmento içindeki hâdisele
ri kendi bünyesinde, kendi usullerine göre şu ve-
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ya bu yolda halletmek, ekseriyet oylariyle bir 
müddet geciktirmek mümkün olsa bile Parlâ
mento dışı muhalefeti, daha geniş anlamı ile, 
Parlâmento dışı kuvvetleri susturmak, ihmal 
ederek bir açık rejim yürütmek mümkün değil
dir. Bu kuvvetler, bu Parlâmento dışı kuvvet
ler ve muhalefet her gün bu konuyu işlemekte, 
her gün bunu tartışmaktadır. Binaenaleyh Par
lâmentonun dört duvarı arasında alınan karar
lar Parlâmento dışındaki gelişmeleri önlemeye 
yetmiyor. Hükümet, bu konuyu, bu gelişmeleri 
dikkate alarak tedbirli olmaya mecburdur. Par
lâmento da bunu bilerek sadece partizan mak
satlarla, sadece siyasi maksatlarla karara alma
mak, sosyal hayatta beliren ihtiyaçları göz önü
ne alarak çareler bulmalı. Bütün bunların so
nunda Hükümetin alacağı kararda gecikmesi 
veya öne alması önemlidir. Kararda geç kalın
mak, çekilmekten korkmak, hele sabık olmamak 
endişeleri, daima zararlı neticeler vermiştir. Dai
ma geç kalanların aleyhine tecelli etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Haser, bir dakikanız kal
dı. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bugün Hükümetin dayandığı oy zemini de 
sağlam sayılamaz, bu durumu da Parlâmento 
diklkate almaya mecburdur. Hükümetlin za'fı, 
alınmış bâzı müspet tedbirleri de (aksatmakta 
ve etkilemektedir, arkadaşlar. Meselâ emetkli-
tfilk hakikında Hükümet gayet başarılı bir ted
bir bulmuştur. Eski, yeni, 'asker ve sivil emek
lileri bileştirmiş. Faikat Hükümetin za'fı bu 
başaruyı da gölgeler hale gelmiştir. Yıllardan 
beri beklenilen Personel Kanunu Meclisin ka-
pısıın'a İkadar gelmiş ıama bugünkü hava içinde 
ve bu zaaf altında bu kadronun, Personel Ka
nununu, siyasi hayatımıza ve kamu hayatımıza 
sağlam esasıîairia dayaül oBiarak getirmesi de 
mümkün değildir. îşin başında yapılacak hata
lar sonradan tashihi mümkün ohnıyan ihtilâf
ları da beraber getirecektir. Bu bakımdan da 
Hükümetini gelişen ihtiyaçlarla göıre tedbirli ol
ması ve bu büyük mieıs'eöJeleri hadüedece|k yeni 
bir gücü ParHlâJmento içinde 'arayıp bulması lâ
zım gelmeikitedir. 

Sayın Başkan bir dakika daha müsaıade 
eder misiniz 
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BAŞKAN — Bir dakûka daha, buyurun. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Toplum 

olayları gelişmekte, çatışmalar tartmaktadır. 
Hükümet buna karşı polis yerine asker ikame 
etmeyi usul halime getirmiştir. En yanlış tat
bikat, en zararlı gelişme de budur. "Askerini, 
polis yerinle değil; askerin polise yardımcı ola
rak çağrılması bizim mevzuatımız icabıdır. Ge
len asker, polis kuvvetlerine yardımcı olanak 
gelir ve emri komuta poSiste oltur. Faikat şim-
dijki gelişmeler yer yer askerî idare kurmaya 
müntehi olan ve ilân edilmemiş bir ısıkıyönıetim 
havasına bürünen tatbikattır. Güney - Ameri
ka devletleri bu yüzden büyük zararlar görmüş
tür. Askerin sık sıik halk karşısına çıikarılma-
ısı, polisle hıallk arasındaki itâşmel'eiri, haükflia EUS-
ker arasındaki itişme haline getirebilir. Tek 
güvenimiz, tek dayanağımız, 'içite dışita tek gü
cümüz olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin halikla 
çatışır hailde sık ışık laıllanıilmasının doğuraca
ğı tehütaeüeri Hükümet, herkesten evvel ve her 
şeyden önoe, düşünmeye mecburdur. Aksi ta!k-
dirde Siirt'teki olaylar başka yerlerde de tek
rarlanabilir bunu önülemek mümkün olmaz o za
man. Bizim s'amimî kanaatimiz; Hükümetin 
içimde bulunduğu buhrandan çıkması üçün ted
birli olmasını gerektirmektedir. 

Demokratik rejimden başka bir rejime mey
limiz yok, isteğimiz yok. Bu rejimin yasla
ması için de Hükümetin güçlü, kuvveitıld, düşün
ceye kadar vazifesini yapabilir halde olması
nı işitiyoruz. Uyarmalarımız dja bu maksat ve 
bu samimî isteğe uygun uyarmalardır. Geç ka
lındığı takdirde hepimizin mânevi sorumluluğu, 
memleketin büyük zararları olacaktır. 

Bu inançla Yüoe Heyetinizi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu aldrna saygılarımla selâm
larım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Pırıltı. 

GÜVEN PARTÎSÎ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşllarım; îkünci defa tıet|kiM-
nize arz olunan 1970 yık Başbakanlhk Bütçe Ka
nun taısıanisı üzerinde Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz letmelk üzere huzurunuzdayım. 
Grupumuz adına reddedilen bütçe münasebetiyle 
görüş ve temennilerimizi üç ay önce açıklamış 
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iddin. O günden bu yana görüş ve düşünüşleri
mizde bir değişiklik olmuş değildir. Aksine 
tahmimlerimM teyideden oluşlar si'lsiilesiyle ka
naatlerimiz doğrulanmıştır. Yeni gelen bütçe 
aynı Hükümetçe aynı, yıl için hazırlanıp, red-
diedlen bütçeden farklı değMir. Ancak, Perıso-
neil Kanununun mıallî hükümlerinin uygulanma
sı ilıe ilgiili cari haireamalardaiki artırma, hariç. 
Şu halde daha önceki söylediklerimi tekrardan 
kaçmarajk bâzı mülâhazaları arza çalışaca
ğım. Esasen bu bütçenin tümü üzerinde grupu-
muz adına görüşme yapan Sayın îhriahim Etem 
Karakapıcı, teknik, sosyal ve ekonomik konula
ra temas etmiş bulunmaktadır. 1970 yılı için 
ilk önce getirilen Bütçe tasansı Senatomuzun 
kabulüne iktiran etmiş, Millet Meclisince red
dedilmiş bulunmaktadır. îşte o günden bu yana 
bütçeye kırmızı oy veren grup ve şahıslar, mem
leketi bııhmnıa sevk etmiş teşekküller ve kişilier 
oliarak tesmiye edilmek istenilmiştir. Bu düşü
nüsün yanfliş bir düşünüş olduğunu belirtmek 
isterim. Kabul de ret de bu mekanizmanın iş
leyişinin tabiî bir neticesidir. Ret veren grup 
ve kişiler niçin ret vereceklerini önceden açık
lamışlar. Mutabık olmadıkları hususllan belirt-
mıîşılerdir. Elbette aJksli düşünülemezdi. Eğer 
kaısdedilen kişiler iktidar partisinin içindeki ze
vat ise onlar da, basımda yer alan beyanlar-
dan anlaşıldığına göre, yaygın hale gelen yol
suzluklar, nüfuz ticareti ile ve diğer fenalıklar-
lar mücadele imkânlarınm son derece zorlaştı-
nlmış olması, murakabe vazifesini yapmak isti-
yen parti mensuplarının, sert disiplin tedbirle
riyle karşılanması ve şahsi idare kurulması gi
bi sebeplerle Hükümete ve onun başına güven
sizliklerini göstermek üzere bu harekete katıl
mışlardır. Açıktan yapılan bu suçlamaların bir 
dayanağı olmadığı sabit olmadıkça bu hareketi, 
parti içi meslelerle veya hissilik izafesi sure
tiyle izah etmek, hiç şüphesiz, inandırıcı ol
maz. Kaldı ki, son haftalar içinde ortaya çıkan 
bâzı oluşlar bu iddiaların haklılığını da gös
termektedir. Bu ret oyu münasebeti ile meşru 
bir hakkın istimalinde dahi rey kârı sağlama 
gayretini, bir diğerini sevimsiz göstermenin ça
basını müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, ret veren bir siyasi teşekkülün gru-
pu olarak dersek ki, bütçenin bu kadar mühim 
olduğunu biliyor, buhran ve bunalımlara sebe
biyet verebileceğini de tahmin edebileceğiniz 

muhakkak olduğuna nazaran, niçin murakabe 
vazifesini yapmak istiyen sayın partiniz men
suplarını sert disiplin tedbirleriyle karşılamayı 
ihtiyar ettiniz? Şu halde iktidar partisine ve 
onuıi sayın başına, politikanızda bir eksiklik ve 
hata var denemez mi? Şunu bilmek gerekir ki, 
buhran, bunalım, ret oylariyle veya bu ret oŷ  
îarma katılan sayın iküdar partili Parlöman-
terlerin katılmasiyle doğmadı. Bunalım ve buh
ran bütçe, Meclislere sunulmadan önce de mev
cut idi. Sağ - sol çekişmeleri ve silâhlı çatış
malar daha önce yok mu idi? Mal, can ırz em
niyetsizliğinden bütçe öncesi ve bütçe müna-
sebtiyle yakınmıyor muyduk? Partizanlık ve 
keyfî muamele başkaygımız değil miydi? Hayat 
pahalılığı, dev aynası gibi, milletin karşısına 
dikilip haşmetini göstermemiş miydi? İthalât
taki aksaklık dün yok muydu? İstihkakını ala-
mıyan mütaahhit 1969 yılı içinde çaresizlikten 
çırpmmıyor muydu? Daha niceleri sıralanabi
lir. inşallah bu bütçe kabul edilir. Gönül ister 
ki, bütün bu şikâyetler dinsin. Bütün çabamız 
da bu,. Ama, göreceğiz; iktidarın tutumu değiş
mez, ilmin, hukukun ve aklın kabul ettiği ted
birlere tevessül edilmez ise şikâyetler devam 
edecektir. Sadece yeni sebep ve bahaneler or
taya atılacaktır. Şunu bilelim ki, her gün eksi
len Devlet itibarı iflâsa doğru gidiyor. Şehir
lerin cüreti artmış, kanun dışı olaylar ahvali 
âdiyeden olmuş ve büyük şehirler dısma taş
mış görünüyorsa bu, idare edilenin kendisini 
idare edene güvensizliğinden doğmaktadır. Va
tandaşın kendisini koruyan polise ve jandarmaya 
saldırısının başka türlü izahı mümkün değil
dir. Vatandaş; idarenin onun eli kolu mesabes-
sindeki emniyetin tavsiyesine riayet etmiyorsa 
o idarenin tasarrufunda keyfilik var, icraatın
da kayırma olmuştur, tatbikatında kanunsuz
luk var, demektir. 

Zaman darlığı sebebiyle yuvarlak lâflar yap
tığım zehabına varılmadın. Solun kışkırtmala
rını durutmak için sağın reaksiyonunu meşru 
telâkki eden bir zihniyet, tecavüzcü hareketler 
karşısında halk hareketini tabiî karşılıyan bir 
anlayış, ararşinin merkezinde değil de neresin
dedir? Daha çok önceleri Güven Partisi olarak 
kanun hâkimiyetini sağhyalım, Devlet otorite
sinin varlığım hissettirmek icabeder, diye yap
tığımız tavsiyeler karşısında «bize polisiye ted
birler mi tavsiye ediyorsunuz? Bu gibi hare-
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ketler olağandır, demokrasinin tabiî tezahür
leridir.» diye demokrasi dersi ve nasihatleri al
dık. Fakat bugün rejimin korunması lâzımgel-
diğini, bu soysuzlaşmanın rejimi tehdidettiği-
ni en yetkili ağızlar ifade ediyor. 

Yine Güven Partisi olarak, hayat pahalılığı 
mevzuunda, serbest rekabet piyasası içerisinde 
•karma ekonominin icabı olarak, iktisadi tedbir
ler tavsiyesinde bulunduğumuzda; bizler, Millî 
Korununa Kanunun özlemi içerisinde olarak it
ham ediliyorduk. Elbeit'te bu zihniyet ile, mu
halefet ne derse onun tersine bir tutumla, ilmin, 
hakikatin ve musibet tecrübenin neticelerini gör-
memezlikten gelmenin, bizi adım, adım bir çık
maza götüreceğinden endişe ederiz. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı, Sayın 
Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Sayın 
Başvekili diyecek ki, «hep aynı şeyleri söylü
yorsunuz, biz sizin program ve düşüncelerinizi 
tatbikle görevli değiliz ki» Berveçhi peşin şu
nu arz edelim ki, biz G. P. olarak şimdiye 
kadar tenkidlerimizde, iktidar olarak icraaitınız-
daki aiksaklıklan belirttik ve bunun İslahı için 
tedbirleri tavsiye ettik. Ama, yanlış anlaşılma 
ve kabullenmeme itiyadı veya tatbikindeki güç
lükten kaçınma nedenleriyle böyle telâkki bu-
yuruldu. Evvelemirde Sayın Başbakan ve ken
dileri gibi düşünen Hükümet ricalinin şu sayı 
«ayı manltığmdan sıyrılması lâzımgeldiğini be
lirtmek isteriz. «Halikı, hakem olarak kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz?» ifadesine 
dayanan bu mantık tamamen yanlış ve zamansız 
vaz'ediliyor. Seçim neticeleri olarak halkın ha
kemliğini, seçim mekanizmasının ve demokrasi
nin tabiî bir neticesi olarak, kabul ediyoruz. 
Simidi, biz de bir sual vaz'ederek muhalefetin 
demokrasinin vazgeçilmez-bir unsuru olduğunu 
kaıbul ediyor musunuz, etmiyor musunuz der
sek bunun aksini de Sayın Başvekil iddia ede
mez. Muhalefet neden demokrasinin vazgeçil
mez unsuru olarak kabul edilmiş? Yönetime 
açıklık getirdiğinden, murakabeyi sağladığın
dan, kontrollü bir idareyi gerçekleştireceği inan
cından bu müesseselere itibar edilmiş. Tabiî ya-
pılaibüMiği, yaptırıldığı ölçüde. Halk, yalnız ço-
ğunhfe değil ki, Türk Vatandaşının tümüdür. 
Seçilen ve çoğunluğu temsil eden A. P. temsilci
leri sayın Parlâmanterler yalnız kendi partisi
nin temsilcileri değildir, Türk Milletinin tem-
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dilcileridir, Çoğunluk iradesiyle yönetici iş ba
sma gelir, idarede beceriksizlik zuhur edince, 
ters bir yorumla, millet neden beceriksiz adam
ları seçiyor, teşhisini koymak yanlıştır. Mil
letin çoğunluğu kendisine söylenenleri, va'de-
diienleri değerlendirip iyi olacağı inanciyle her 
h.ıngi bir siyasi teşekkülü bir süre için iş başına 
getirir. Bu sürece o siyasi teşekkül murakabe
den, tavsiye ve telkinden uzak kalacak lâyüs'el 
bir yönstim yapacak demek değildir. Milletin 
aklı selimine inanıyoruz. Millet Türkiye'nin ana-
ciâvalarını, yurt ve Düynanm gerçeklerine uy
gun olarak ele alacak, yöneticiler istedi ve o 
inançla siae bağlıdır. Bu yöneticilerinden ka
nun hâkimiyeti, mal, can, ırz emniyeti, tarafsız 
idare, okuma - gezme hürriyeti, kısacası; huzur 
ve refah sağlayıcı bir icraat bekliyor. Türk Mil
letinin aklı selimine, iş başında olanların da 
inanmış olması, ancak muhalefetin ve onun sa
yın üyelerinin de halikın bir parçası, dolayısıy
la Türk Milletinin temsilcileri olduklarının ka
bulü ile mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, lütfen bağlayınız 
efendim. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bu mantık teessüs ettiği gün büyük bir 
merhale katedilmiş olur. Böylece aydınlık gün
lere doğru yönelinmiş olacağı inaciyle Başba
kanlık Bütçesi Türk Millerine hayırlı, uğurlu 
olsun der tatbikçilerine de başarılar dileğiyle 
sahsım ve mensubu olduğum G. P. Grupu adına 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Yetiş. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL YETİŞ (An 

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Başbalkanlık bünyesinde bulunan, Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet 
Personel Dairesi, Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreterliği, Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
ve TRT kurumu hizmetleriyle ilgili olarak Cum
huriyet Senatosu A. P. Grupunun görüşlerini, 
vaktin darlığı dolayısiyle, kısaca arz etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem senatörler, aziz milletin mukad
des reyleriyle iş başına gelen ve mesuliyet de-

İ ruhfce eden bir Hükümet, vazifesinin ifasında 
I sadece ve sadece milletinin refahını, yükselme-
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sini, ilerlemesini, topyelkûn menfaatlerini gaye 
ediniyor, salâhiyetlerini kanun çerçevesi içeri
rinde, hakkaniyet esasları dâhilinde ve samanın
da kulanıyor, icraatından dolayı da her an he
sap vermeye amade olduğunu tutumuyla da 
inandıryorsa bu Hükümet milletine, milletinin 
itimat ve teveccühüne lâyık olduğunu ispat et
miş, takdire şayan, iyi yolda bir Hükümet oldu
ğunu müşahhas delilleriyle ortaya koymuş bir 
icra organı sayılmalıdır. 

1969 seçimlerinde Büyük Türk Milletinin 
itimat ve güveniyle tekrar iktidara getirilen 
A. P. nin Demirel Hükümeti evvelki hizmet sü
relerinde olduğu gibi bundan sonraki iktidarın
da da muvaffak, çalışkan, insicamlı, memleket 
ve inildet hayrına çalışan Hükümet numunele
rine emsal olacaktır. 

Çek değerli arkadaşlarım, bugün burada çok 
değerli muhalefet sözcüleri kısa da olsa evvelce 
yapmış oldukları mutad tenkidîere paralel ten-
kidCerde bulundular. Söz buraya gelmişken; 
onların da polis yerine asker istimal ettikleri
ni ve partilerinin iktidarda bulunduğu sırada, 
yaptırdıkları sokak hareketlerini, gazete ve 
parti idarehanelerini ialırib ettirdiklerini, bir 
ika3 senelik maziyi de iktidar hırsı ile pek çabuk 
unutmuş olduklarım, konuşmalarından öğrenmiş 
bulunuyoruz, bu hususu kaydetmeden geeemi-
yeceğim. 

Kanaatimizce, bir Hükümetin hizmeti ve mu
vaffakiyeti, o Hükümetin dar ve mahdut imkân
lar içerisinde ve Plânın icaplarına uygunluğu 
nisbetinde gerçekleştirebildiği memleket hizmet
leriyle ölçülmelidir. Başka bir iktidarın yükünü 
taşıyan vs fakat son iki yıllık tatbikatını ya
pan Hükümet şayet ilk üç yıl zarfında hazırlık
larını hazırlıyanı tarafından dahi % 4 ten yu
karı çıikarılamıyan kalkınma hızını % 7 ye çıka
rır ve yine uzun yıllar boyunca halktan, memur
dan, emekliden, işçiden ve çiftçiden yana olduk-
ü.ırı iddia eden ve fakat iktidara geldiklerinde 
bu çevrelerin dertlerine sırt çevirmelerinin 
pksine, memurların eline daha fazla para geç
mesini teinin, maaşlarına % 35 nisbetinde zam 
yapar, gelir vergisi dilimlerinde yaptığı ayar
lamalarla daha az vergi ödenmesini temin eder, 
ve nihayet Tasarruf Bonosu kesim hadlerini 
yükseltir, avans verir ve 39 yılı doldurmuş 
memurlara % 70 emekli aylığını bağlamak ve 
15 maaş ikramiye ödemek suretiyle emekliye 

ayrılmalarını temin eder ve bu bütçe yılı için
de de bütün zorluklarına rağmen personel re
form tasarısını da hemen Yüce Meclislere su
nulacak hale getirmiş olursa, bu Hükümetin me
murların dertlerine bigâne kaldığını iddia et
mek, asgari mânada, bühtan ve iftira olur. Ve 
ayrıca, işçiye 25 sene hizmet ve 55 yaşında 
Jo 70 ile emekliye ayrılma hakkının tanınması
nı, asgari ücreti, çocuklarına burs verilmesini, 
ferdi mesken kredileri ve dış ülkelere gönderi
len Türk işçilerin sosyal hak ve güvenliklerinin 
tanınmasını temin eden Hükümeti tenkid ye
rine saygiyle selâmlamam icabettiğine inanan
lardan olduğumuzu arz etmek isterim. 

Bir zamanlar, 3 milyar küsur milyon lira 
civarında bulunan zirai kredileri bugün 9 mil
yar lira seviyesine çıkaran ve işe başladığı gün
den beri vatan sathında mevcut eserlere eser 
katma gayesiyle çırpınan ve bunda da muvaf
fak olan Hükümet, mutlaka ve mutlaka hizmet
leri dolayısiyle, takdire tebrike şayan, muvaf
fak bir Hükümet olarak görülmelidir. Bu se
beple ben ve grupum, evvelki Demirel hükü
metlerinin muvaffakiyetini 3 ncü Demirel Hü
kümetinin başarısının teminatı olarak kabul et
mekteyiz. Siyasi iktidar ve onun başı olan Baş
bakanı, hesap muhassalası milletin takdirinde 
ifadesini bulan asgari 3 metinle kendisini bağ
lı addeder. Sırasiyle : 

Parti programı, seçim beyannamesi ve Hü
kümet programı. Bunlar ciddî hükümetler için 
sadece kendisini iktidara götüren basamaklar 
olmayıp milletine taahhüdü ve iktidara gelişi
nin hikmetidir. Bu mânadaki iktidarlar için bu 
metinlerdeki beyanlar ciddî taahhütler olup, 
yükseliş ve refahın, milletini muasır medeniyet 
seviyesine eriştirmesinin reçetesidir. Milletinin 
kendi kendisini idare etme haysiyetinin ağırlığı 
ile tescil edilmiş olan bu vesikalar kuru vaidler, 
boş lâflar değil, buralarda yazılı her sözünü en 
iyi şartlarla, en kısa zamanda milletinin hay
rına ifa ve tahakkuk ettirmeyi, haysiyetinin te
minatı telâkki eden ve bu fazilete erişmiş olan 
siyasi iktidarın hizmet anlayışıdır. Şunu da bil
hassa grupum adına beyan etmek isterim ki, 
Yüce milletin yaratma, başarma gücüne ve az
mine inanarak kaleme alınmış ve her biri aziz 
milletin haysiyetine değer verilişin bir ifadesi 
olan beyanların altında bu belgelerle omuzla-
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nan taahhütlerin hepsinin bir anda yapılabile
cek hizmetler olduğunu aramak yerine, siyasi 
iktidarımızın bu hizmet vesikalannda tarifini 
bulan hizmetlerin hedeflerine ulaşmasında, im
kân, fayda ve verimliliğe göre bir sıra takibe-
deceğmi kabul etmek icabeder. 

A. P. iktidarını, pek uzun olmıyan geçen za
man içerisinde, esas ve temel olan hedeflere 
varlığını ve başlangıçta uzun görünen hedeflere 
de sağlam adımlarla varmak üzere olduğunu 
milletçe gururla müşahede etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarını, teknolojik farkları gi
dermek için de büyük gayretler sarf edilmekte
dir. İlgili bütçe rakamları, plân ve hükümet 
programı tetkik edildiğinde Hükümetin icraa
tında teknik ve bilimsel faktöre genişliğine ve 
derinliğine değer verildiğini görürüz. Ancak bi
limsel ve teknik araştırmanın bünyesinde mem
leketimiz için birtakım özelliklerin ve dar bo
ğazların bulunduğunu da inkâr edemeyiz. İkti
dar bu dar boğazları geçişin ferahlığını yakın 
bir gelecekte ortaya koyacaktır. Bu mevzuda 
bütçeye konan meblâğ bizi bir iddianın sahibi 
olmaya sevk etmezse de başarma karar ve az
mi içerisinde olduğumuzu teyideder. Gayet iyi 
niyetlerle kurulmuş bulunan Basın Şeref Diva
nının ise işlemez hale gelişi, eskiden herkesin 
şikâyetçi olduğu bâzı hususların yeniden su 
yüzüne çıkmasına âmil olduğunu görmekteyiz. 
Kanaatimizce, Basın Yayın Genel Müdürlüğün
ce, Basın Şeref Divanı veya buna benzer bir 
teşekkülün yeniden kurulması ve bu suretle ga
zete sütunlarının namus ve şerefe tecavüz edi
leceği siyaset pazarı olmaktan çıkarılmasını te
min edici gayretlerde bulunulması icabetmekte-
dir. 

ren Anayasamızın ve 359 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin mâna ve istikametine aykırı şekil
de hareket ve neşriyatı ile kendisini inkâr eden 
ve Devlet içerisinde Devlet olma yolunun ta
kipçisi olan TRT den ise büyük vatandaş ekse
riyeti şikâyetçi hale gelmiş bulunmaktadır. 
Devletin malî ve idari murakabesini dahi tanı-
mıyan ve hattâ idaresinde bulunan radyolarda,. 
televizyonda tek taraflı açık oturumlar ve ben
zeri neşriyat ve filimlerle muayyen bâzı siyasi-
görüşlerin âdeta propagandasını yapan ve hattâ 
Devlet radyolarından komünizmi metheden ya
yınlar yapılmasına göz yuman TRT nin her şey
den önce Büyük Atatürk'ün, hudutlarını çizdi
ği istikamete ve Türk Milletinin inançlarına, 
haysiyetine ve mefkuresine aykırı olmıyacak şe-
İrilcle yayın yapabilmesini temin için 3 ncü De-
mirel Hükümetinden, programında Yüce Mec
lislere taahhüdettiği şekilde, TRT ye özerkliği
ni ve tarafsızlığına asla halel getirmeden ona 
millîlik vasfını kazandıracak TRT kanunu ta
dil tasarısını getirmesini grup olarak beklediği
mizi ifade etmek isterim. Gene TRT nin, öğren
ci hareketleri ve geniş hürriyetler havasını is
tismar eden sapık düşünce sahiplerinin her ve
sile ile yarattıkları hareketler karşısındaki tutu
mu da, olayları modern habercilik anlayışından 
ve objektif ölçülerle aksettirmeden öteye gide
rek, âdeta teşvik ve tahrik edici mahiyette ol
duğu gözlerden kaçmamaktadır. TRT nin 359 
sayılı Kanunla tesis edilmiş statüsünde, bu ku
rulun Türk vatandaşına, Türk ailesine, Türk 
gencine, Türk Hükümetine, Türk Parlâmento
suna Ve nihayet mer'i kanunlarımıza karşı 
özerkliğini fazlasiyle ve hattâ suiistimallere yol 
açacak bir aşırılıkla istimal ettiği halde muay
yen ve malûm yıkıcı cereyanlara bilerek, istiye-
rek alet olmasını önliyecek müeyyidelerin bu
lunmadığı her türlü izahtan varestedir. Yine 
TRT nin; aşırı uçlardan, kanunlarımızda ve 
Anayasamızda mevcudolmıyan baskı grupların
dan, veya TRT içerisinde yuvalanmış aşırı ide
oloji mensuplarından gelecek tesirlerden ve 
partizanlıktan kurtarılması icabetmektedir. Ay
rıca; varlığı, bu aziz milletin varlığına bağlı 
olan ve bu millete hitabeden radyo ve televiz
yonu, millete, milletin anlıyacağı dille hitabet-
mesinin en tabiî vazifesi olduğunu tekrarlar
ken TRT nin Türk dili mevzuunda taMbettiği 
sözde ilerici politikayı terk ederek Türklüğü-

BAŞKAN — Sayın Yetiş, iki dakikanız var, 
ona göre ayarlayın efendim. 

İSMAİL YETİŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Devletin resmî haber ajansı ola
rak kurulan ve geçen yıl modern habercilik 
sahasında büyük hizmetleri sebkeden ve Anaya
samızın emrettiği tam bir tarafsızlık ve objek- | 
tivite içerisinde hizmet ifa eden ve son 3 - 4 
yıldan beri büyük bir gelişme içerisinde bulu
nan Anadolu Ajansımızın muvaffakiyetinin 
1970 yılında da devamını temenni ederiz. 

Anayasamızın öngördüğü hususlar içerisin- | 
de özerk olması icabeden ve kurulduğu gün- j 
den bugüne kadar kendisine mâna ve ruh ve- 1 
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nü kaybetmemişlerin Türkçesi ile konuşmak 
mecburiyetinde olduğunu ve bu asgari mecbu
riyetin de ilk fırsatta tahakkuk ettirilmesi ica-
bettiğini arz etmek isterim. 

Muhterem senatörler, vaktin müsaadesizliği 
dolayısiyle sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyo
rum, maruzatımın esasını, temelini teşkil eden 
taahhütler manzumesi ağırlığı bu seneki bütçe
nin nakit tutarında ifadesini bulan yatırım ve 
harcamalarındaki, ihtişamından hissedilmekte
dir. 

Yüce Meclisin itimat ve güveni ile işbaşında 
bulunan A. P. si Hükümeti ve çok Sayın Hükü
met Başkam, Hükümet programında aziz Türk 
Milletinin refah ve saadeti için vadettikleri hu
susları gerçekleştirmek iisere milletin mütevasi 
imkânlarım en iyi şekilde değerlendirerek bu 
suretle refaha ve kalkınmaya susamış büyük 
Türk Milletine âzami faydayı temin edebilecek 
bir bütçe ile Yüce Meclislerin huzuruna gelmiş
lerdir. 

Bu yönden şahsım ve grupum adına 1970 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dileği ile 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç? Yok. Sayın 
Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, saym senatörler, Başbakanlık bütçesini 
görüşüyoruz. Elbette Başbakanlık koltuğunu 
işgal eden Sayın Süleyman Demirel'in burada 
tutumunu, politikasını eleştireceğiz. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — işgal diye 
birşey yoktur. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Hele 
hele, bütçeyi vesile ederek bütçelerin sonunda, 
artık muhalefetin konuşma, cevap verme imkâ
nı kalmadığını görünce, muhalefetin sözlerini 
ele alıp istediği sekile sokarak, tahrif ederek, 
bizlere uzun ıızadıya Anayasa dersi veren Sa
yın Başbakana bizim de cevap vermek hakkı-
mıMır. 

Muhterem senatörler, Sayın Süleyman De
mire!, zaman saman bu kürsülerden yaptığı ko
nuşmalarda bizi çok üzen C. H. P. sini ve onun 
muhterem liderini anarşiyi tahrikle suçlamaya 
çalışmaktadır. Başbakan, Hükümet etmekteki 
kendi idaresizliğini, aczini muhalefete yükle
meye çalışmaktadır. Oysa M, Türkiye, bugün
kü ortama Sayın Süleyman Demirel zamanında, 
onun iktidarında gelmiştir. Bunun baş sorum

lusu kendisi olduğu için idaresizliğine, kusur
larına muhalefeti ortak yapmak için feryadet-
mektedir. Yunan hükemasmm Milâttan önce 
söylediği bir söz var, «idare edenin şikâyet et
meye hakkı yoktur, şikâyet idare edenin bir 
türlü za'fı ve acizdir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Başbakan 
Süleyman Demirel, iktidara geldiği günden be
ri bir sözü söyler durur, «camiye, kışlaya, oku
la politikayı sokmıyalım» Gerçekten buralara 
politikanın girmesi Türkiye'de anarşiyi doğu
rabilir, buralar anarşi kaynaklarıdır. Başta bu 
sözleri ben de beğenmiştim, ama Saym Süley
man Demirel başından beri, akıllıca düşünmüş 
olacak M, «camiye, kışlaya, okula politikayı 
sokmıyalım» demiş ama, bankaya, iktisadi Dev
let Teşekküllerine politikayı sokmıyalım, deme
miştir. Demek, ta o zamandan iktisadi Devlet 
Teşekküllerine ve bankalara politikayı sokma
yı kafasına yerleştirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakalım poli
tikayı kim sokmuş buralara, evvelâ camiye po
litikayı kim sokmuş. Bugün Türkiye'de, mu
kaddesatını bilen hakiki din görevlilerini tenzih 
ederek ve hariç tutarak, vaiz kürsülerinin poli
tika kürsüleri haline geldiğini tesbit ediyoruz, 
buna kimsenin itirazı yok. Diyanet İşleri de bu
nu biliyor, herkes de bunu biliyor. Cumhuriyet 
Türkiye'sinde hiçbir devirde Devletten maaş 
alan Devlet memurunun bir parçası olan din 
görevlilerinin vaiz kürsülerinden, - bir nevi Dev
let kürsüsüdür - bu kürsüden muhalefeti kâfir 
ilân ettiği ve bu kadar ileri gidildiği görülme
miştir. Bunu kim yapmış, bunu cesaretle söy
lüyorum, bunu bizzat Sayın Süleyman Demirel 
kendisi yapmıştır. Nasıl yapmıştır, bir Başba
kanın lâik Türkiye'de camiye gitmesine, namaz 
kılmasına kimsenin itirazı yok, hepimiz de gidi
yoruz, giden de olur gitmiyen de, ama, daha ev
vel buralarda görülmeyip de Başbakan olduk
tan sonra camilerde objektiflerin önüne geçip 
poz vermek, camiye politika sokmanın ta ken
disidir. Cihad çağrıları, mücadele birlikleri hep 
Süleyman Demirel iktidarı zamanında camiler
den çıkmaya başlamıştır. Yine Saym Süleyman 
Demirel zamanında bâzı din görevlileri; Devlet 
memurları, cenaze namazını kıldırmamak gibi 
cürete sahibolmuşlardır, buralarada mı C. H. P. 
si politikayı sokmuştur, anarşiyi sokmuştur? 
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Kışlaya gelince; muhterem arkadaşlarım, 
başından beri siyasi af kahramanı pozisyonun
da olan Sayın Başbakan, 0. H. P. nin de buna 
evet dediğini görünce geçen Mayıs, Haziran 
aylarında neye uğradığını bilmiyerek bir köşe
ye çekilmiş, Ordu siyasi affı istemiyor demesi
ne getirmiş ve kışlaya politikanın sokulmasına 
sebebolmuştur, bu hareketi ile. Ben, o zaman 
Sayın Süleyman Demirerin yerinde olsaydım, 
bu hareket karşısında istifa eder, giderdim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Olamaz
dın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Gele
lim okullara; muhterem arkadaşlarım, 1968 
Mayıs, Haziran aylarında öğrencilerin boykot 
ve işgalleri oldu. Bu hareketlerin Avrupa'dan 
bize sıçradığını Hükümet resmen burada söyle
di, gazetelerde okuduk, radyolarda dinledik, 
Millet Meclisinde görüşmeler oldu, o zaman 
Hükümet de bunu resmen tescil ve tesbit etti. 
Başbakan daha evvel halkı direnmeye çağırdı, 
bir kısım öğrenci olmıyan sağcı kuruluşlar 
okullara girdi, öğrencileri katledilmeye öldü
rülmeye başlandı, bu anarşiyi nasıl C. H. P. si 
yaptı? Dün burada Sayın Maliye Bakanının 
çök söylenmiş bir sözü tekrar, tekrar söylemiş 
olmasaydı temas etmiyecektim. Ne demiş Sayın 
İnönü, «İşgal de bir, boykot da bir» Bunu de-
faatle söyledik, mânasını anlamadınız, Sayın 
inönü «işgal de bir, boykot da bir» derken iş
gal ne kadar haksızca boykot da o kadar hak
sızdır, ikisi de aynı harekettir, biri diğerinin 
ucudur demek, istedi. Bunu döne döne burada 
söyledik, siz bunu istediğiniz şekilde yorumla
dınız fakat netice itibariyle birşeye varamadı
nız. 

Sayın Başbakan; Millet Meclisi kürsüsünde; 
bizim ortanın solundayız dememizden sonra 
okullarda sol uçların teşekkül ettiğini ve bu ha
reketlerin başladığını, ifade ettiler. 

Gel gör M, Türkiye'ye aşırı solu Sayın Sü
leyman Demirel'in tutum ve davranışları davet 
etmiştir. Atatürk'ün devrimci Türkiye'sinde Sa
yın Süleyman Demirel iktidara gelir gelmez 
Atatürk devrimlerine aykırı olarak «biz muha
fazakârız» diye Konya'da beyanda bulununca; 
bu muhafazakârlığa karşı, devrimciliğin bekçi
liği; Atatürk tarafından kendisine verilmiş 
olan gençlik, tabiatiyle devrimci cepheyi kur

muştur. Elbette devrimciliğin içinde de onu 
aşanlar olmuştur ve biz de bugün onlardan şi
kâyetçiyiz. Ne demiş O. H. P. sinin Sayın Genel 
Sekreteri «yasaları uygulamazsanız, Anayasa
nın toprak hükmünü ve toprak reformu hük
münü yerine getirmezseniz doğal kanunları ça
lışır» demiş. Bu. anarşiyi, tahrükmiş. Bu söz, 1968 
Millet Meclisi bütçesi konuşulurken söylendi. 
Bundan çok önce Elmalı hâdiseleri gibi birçok 
hâdiseler, tâ koalisyon hükümetleri zamanında, 
toprak işgalleri başlamış idi. Bu hâl karşısın
da; siz, Anayasanın topraksız köylüyü toprak 
sahibi kılma hükmünü yerine getirmezseniz, el
bette doğa kanunları çalışır sözünü söyledik ve 
söylüyoruz, söyliyeceğiz. Sayın Mümin Kırlı ge
çen gün burada bir itirafta bulundu, dedi ki, 
«bu toprak işgalleri karşısında Hükümet bun
ları toprak sahibi kıldı» Bir nevi doğa kanun
larının işe yaradığını, geçerli olduğunu burada 
ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'ye aşın 
solu Sayın Süleyman Demirel'in davranışları 
ve beyanları davet etmiştir, bunu tekrar ediyo
rum. C. H. P. nin, ortanın solu sloganı aşırı so
la duvarı çekmiş, aşırı solu dağıtmıştır. Bugün 
Türkiye'de aşırı sol dağıtılmışsa C. H. P. si 
dağıtmıştır, C. H. P. Türkiye'nin bütün önemli 
konularında göğsünü gerdiği gibi, oy kaybı 
pahasına, bu konuya da göğsünü germiş ve aşı
rı solun dağılmasına sebebolmuştur. 

Bu, ortanın solu sözü, yeni söylenmiş bir söz 
değil, Rozveld'de söylemiş bunu. Ortanın solu 
sözü, Türkiye'de aşırı solun duvarı olmuş, aşırı 
solun Türkiye'de dağılmasına sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tâ başından beri 
Türk demokrasisinin kurucusu Sayın inönü bu
gün 86 yaşındadır ve demokrasimizin ayakta 
durması için en büyük gayreti sarf etmekte
dir. Ona, anarşiyi tahrik eylemini yakıştırmak 
gülünçtür, tarih de bunu böyle kaydedecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, şunu peşinen 
kabul etmemiz lâzımdır ki, Türkiye'de hâdise
ler tevali etmektedir Bu hâdiselere bigâne 
kalmak, hiç olmuyormuş g'M bakmak ve ge
niş müsamaha göstermek Türkiye'nin geleceği 
için elbette faydalı değildir. Ben, şahsan bu
na kaaniim. 
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Alain'in bir sözü vardır, demokrasinin iyi 
tarafı budur : «Kontrolsuz bir iktidar delidir. 
Bir millet, egemenliğinin yürütülmesini tek 
bir parti, yıa da tek bir şahsın eline vermediği 
ölçüde hürdür.» 

Bu, gayet güzel ve yerinde bir sözdür. El
bette, muhalefet de tenkid edecek. Muhalefette 
olmıyanlar da memleketin bir temsilcisi olduk
ları için, kendi hür fikirlerini serbestçe söyli-
yecekler Ve bu seslere kulak verilecek ve bu 
seslere kulak verildikten sonra bunun tedbir
leri de alınacaktır. Tedbirleri alınmadığı tak
dirde elbette demokrasi ve hür fikir ortadan 
kalkar. 

Başbakanlığa bağlı bir MİT Teşkilâtı var. 
Birtakım hâdiseler oluyor, acaba bu MİT Teş
kilâtı Başbakanlığı raporlariyle ikaz etmiyor 
mu? Bu ikaz ve raporlar mütalâa ve müzake
re edilmiyor mu, ona göre tedbir alınmıyor 
mu? 

'Beyefendiler, Ulucanlar esnafının dağıtmış 
olduğu bir bildiri var. Ulucanlar esnafına sa
bahleyin gidiliyor; birisi komünistler tarafın
dan ; «Bu serveti nereden kazandın, para vere
ceksin bize» diye dövülüyor. Ve, esnaf, «Yarın 
hepimize de gelir, kapılarımız çalındı» diye be
yanname dağıtıyor. 

Türkiye üniversitelerinde Rus tabancaları 
kullanılıyor, MİT biliyor mu bunu? Ve bir 
kısım çocuklar oraya sokulmuyor. Biz diyoruz 
ki, «Devlet raya oturacak ve her şey rayına 
oturacak.» Raylar sarsılıyor, o zaman oturta
cak ray bulamıyacaksm. 

Yine MİT Teşkilâtı uyuyor mu ki, gazete
ler yazıyor, söyleniyor, El Fetih'te binlerce 
insan komando kursu görüyor, Türkiye'ye ge
liyor ve geldikten sonra aynı zamanda bunlar 
sabotajcı oluyorlar. Ve, görülmüyor mu ki, 
Türkiye'de, aynı candan, aynı kandan olan 
600 - 700 yıl beraber yaşamış, imparatorluğu 
elinde tutmuş, aynı toprağa kefensiz gömülmüş 
Doğulu gençler tahrik ediliyor, militan olarak 
kullanılıyorlar. Var bu. Bunları, bu hâdisele
ri hiçbirimizin örtmeye, hiçbirimizin bir tara
fa atmaya, yoktur, demeye hakkı ve salâhiyeti 
yoktur. Çünkü,, bize emaneti teslim eden, rey 
veren insanlar bu emaneti korumak için bizi 
buraya göndermişlerdir, susmak için gönder
memişlerdir. Eğer, biz bu emaneti korumadığı
mız müddetçe eski Parlömanter ecdadımıza lâ-
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yık olup erkekçe, mertçe sesimizi duyuramadığı
mız müddetçe bugün bu adamlar gelip, kapı
mızı çalacaklardır. Ve Türkiye'de o zaman ray 
da kahmyacak ve hattâ Türkiye bir iç müca
delenin içerisine girecektir. Bunu her münev
ver bilmeli ve bilmesi lâzımdır. Hükümet de 
bunu bilmeli. Yok, diye göz yummamialı. ica-
bederse Parlâmentoyu davet etmeli, kanunla
rını çıkarmalı, tedbirlerini almalıdır. 

Bir otobüste gidiyoruz, genç, yaşlı ve ihti
yar söylüyor; «Hangi münevver bu?» diyor, üni
versiteler için. «Bunlara münevver denmez, mii-
levves denir, dağdan eşkiya üniversiteye in
miştir» diyor. 

Doğru Yarını teslim edeceğimiz çocukları
mız ve memleketin başında iş görecek insan
lar birbirini didik didik edip yerken, üniver
site kürsülerinde bunlara fazilet dersleri veril
mezken, bunlar bir araya getirilmezken, biz, 
Hükümet icra ediyoruz, sağlam zeminlerde otu
ruyoruz, diyemeyiz. Çünkü, yarın Türkiye'de 
bunlar işbaşına gelecektir, birlik ve beraberli
ği bunlar temin edecektir. 

Acaba, Başbakanlığa bağlı millî emniyet is
tihbaratının bundan haberi yok mu? Renksiz 
Türkiye, solgun Türkiye. Bir masonluk teşkilâtı 
var, bundan haberi yok mu? Türkiye, renksiz
liğe vs solgunluğa doğru gidiyor. 

Olemanso'nun dediği gibi, millî emniyetin is-
tihrabarat bakımından uyanık olması lâzımdır. 
O, Başvekil okluğu zaman çağırmıştır, millî 
emniyet temsilcisini, öyle millî emniyet temsil
cisi olmaz, lalettayin rehberi açmıştır. «Şu 
adamlardan haberiniz yok mu, biri memur, biri 
bakkal, bunlar memleket için kötülük yaparlar» 
demiş. Ondan sonra, başüstüne efendim, derler 
hiçbir şeyden haberleri olmıyan adamlar hak
kında bir hafta sonra Karalı muazzam dosya 
getirirler. 

Hadiseler tevali ederken, hâdiselerin üzerin
de hakikî dosyaların g-aimssi lâzımdır. Hayal
den dosyalar gelirse, hayal mahsulü olarak bil
giler verilirse Türkiye'sin idare edenleri elbet-
t3 yanlı? yollara doğru gidebilir. Memleket 
para veriyor, kanun çıkıyor ve Türkiye'nin mu
kadderatını elinde tutacak olan teşkilât, Türki
ye'nin meseleleri hakkında Hükümeti ikaz et
miyorsa ben hayretler içerisinde kalıyorum. Bir 
Parlömanter olarak, yalnız şu kürsüde bulunan 
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arkadaşmış olarak değil, halkın içerisine gi
rip, halkın ıstıraplın her gün fırsat buldukça 
dinliyen bir insanım. Hükümet, eğer bunlara 
sahibolmazsa, halk. kendi mukadderatını tâ
yin edip, kendi varlığını, kendi mukadderatı
nı korumak için, emin olunuz harekete geçmek 
arzusunu, iştiyakini kendisinde duymaktadır. 
Bunu, idare edenler bilmemeziikten gelmesin
ler ve kendilerini bundan alıkoymasınlar. 

Şimdi, bana arkadaşım çıkar cevap verir; 
«böyledir; böyledir» der. Bu cevaplara, olan 
hâdiseler karşısında benim karnım tok. Ve bu 
cevaplara, radyoyu dinliyen, tarafsız dinlerse, 
efkârı umumiyenin de karnı toktur. Çünkü, her 
gün hâdisenin içerisinde iktisadi krize, şuna 
buna dönülmektedir. 

TRT Kanunu değişecek deniyor. Ben, hiç 
tenkid etmiyorum; madem ki, Hükümeti ben
de, madem ben idare ediyorum, ıslâhatın da 
bende olması lâzım, seneler senesi geçiyor. 
TRT de genç çocuklar vardır, ama bir akım 
izah edilirken halka sevgili olabilmenin yolları 
da vardır. Halkın karşısında pejmürde bir kıya
fet, saçları birbirine karışmış, bilmem kim, hâ
diseleri halkın .anlamadığı bir şekilde halka ak
settirir, aynı zamanda millî mefahiri bir tarafa 
at, yık ve ondan sonra Türkiye ayakta dur
sun, bağımsız Türkiye. Hangi bağımsız Türki
ye? Türkiye'nin ayakta kalması için öz varlı
ğına sahibolması lâzım, ö"köküne sahibolarak 
ileriye doğru hamleler yapması lâzımdır. Mil-

• let, dejenerasyona 'gitti mi, kendi özkökünden 
oldu mu sen, istediğin kadar, bağımsız Türki
ye, sosyal adaleti kuracağım, de. Faydasız. 
Bunların hiçbirini yerine getiremezsin, getir
meye de imkân yok. 

Bunlar kurslarla, bu gençlere verilebilir. 
Hükümetin elinde olan vasıtalar iyiye doğru 
aktarılabilir. Herkes kürsüde ve sandalyede 
oturabilir, ama bu kürsü, bu sandalyeler elbet
te hizmet içindir. Bu hizmet aşkını arkadaşlarım 
duymuyor, demiyorum. Fakat, hizmet aşkını 
duyanların hâdiselere bigâne kalması doğru de
ğildir, olmaması lâzımdır. Ne demek, her hangi 
bir yerde bu hâdiseler? 

Beyefendiler, inkâr edemeyiz, Kadirli hâdi
sesinde Devlet nizamı sarsılıyor. Rüşvet, irti
kâp var. Bunu inkâr edemeyiz. Kadirli hâdise
lerinde zabıta kuvvetlerine; rüşvet aldığı için, 

haksızlık yaptığı için, filân yaptığı için halk 
itimadetmiyor. Ayaklanır, halk. Faziletli ve 
âdil idareyi kurduğun vakit Devlet kuvvetle
rine, Devlet idaresine halk hürmet eder. Kur
madığınız takdirde hürmet etmez. Bu hürmet 
duygusunu; Devlet idaresinin âdil, içtimai adet
lere uygun, faziletli idarecileri telkin edebilir. 
Az çok ben tarihi bilirim, zaman müsait değil, 
başa göre halk istikamet alır. Eğer başta bulu
nanların edvarı, hareketleri halkı aydınlığa doğ
ru götürmüyorsa, kötü tarafa doğru gider. Bir, 
Fatih Han düşününüz; bu, büyük insanların 
meselesidir. Bir misalini vereceğim. Hepimizin 
ibretle ders almamız lâzımdır, ecdat tarihinden. 
Camiini yaptırmıştır. Fatih Külliyesinin kubbe
si basık oldu diye mimarının kolunu kestirmiş
tir. Hızır, Kadının huzuruna çıkmıştır, yargı
lanmıştır, ikisi de ayakta. Aynı muamele yapı
lıyor. Karar vermiştir. Kadı; diyet yapacaksın, 
diyet, demiştir. Fatih'in kolu kesilecek. Buna 
mukabil öbürü hakkından vazgeçmiştir, öyle ise 
300 akçe maaş bağlıyacaksın. Hazineden ver
sinler. Kadının verdiği cevap; Hazine, senin 
kesen değildir, Beytülmaldir, o Hazine halkın
dır, Hazine suç işlememiştir.. Sen yapmışındır, 
senin maaşından 300 akçe verilecektir.» Buna 
itaat eden Fatihtir. Elbette böyle davranılırsa 
bu millet yükselir. Âdil, içtimai nizam, ahlâk 
ve fazilet hâkim olur. Bir memlekette ahlâk 
sukut etti mi, o memleket yükselemez. Bugün 
ahlâki bir buhran içerisindeyiz. Hükümet, buna 
çare bulmak mecburiyetindedir. 

Hürmetlerimle. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztekin, buyurunuz. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Sayın Dikeçligil'-
in biraz evvel yaptığı konuşmaya, anadüşünce-
leri bakımında, tamamen iştirak ettiğimi ve 
kendisine teşekkür etmeyi bir vazife bildiğimi 
sözlerime başlamadan evvel belirtmek isterim. 

Devletin, en ilkel çağlardan beri kuruluş 
nedeni, vatandaşların emniyet ve asayiş içeri
sinde yaşamalarını sağlıyacak tedbirleri almak
tır. ' 

Muhterem arkadaşlarım, aktüel bir örnek 
verecek olursak Kadirli'nin hemen yakınların
da Karatepe Yazıtlarında bundan binlerce yıl 
önce bir Hitit Kiralı, Devlet görevini yerine 
getirmiş olmanın mutluluğu ile övünüyor. Kıral 
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Asidavandas diyor ki, «zamanınmda asayiş öyle
sine sağlamdı ki, genç kızlar kirmen eğirerek 
dağlarda yalnız başlarına seyahat eder oldu
lar.» 

Bugiin 1 000 lerce yıl öncesinin kiralı ba
şını kaldırıp tepelerden aşağıya, Kadirli Ova
sına baksa, şimdiki Devlet otoritesinin ne 
hale girdiğini görse, hele 20 nci Yüzyılda yaşı-
yan bir Başbakanın böylesine önemli, güven
sizlik konusundaki sözlerini işitse her halde 
hayret eder ve kendi başarılan ile bir kere 
daha kıvanç duyar. 

Muhterem arkadaşlanm, bakınız Sayın Baş
bakan ne diyor, Kadirli olaylan halanda. 

«Kadirli olayları, aslında kökünde çok ciddî 
sıkıntı bulunmıyan, fakat sebep ne olursa ol
sun öfkenin, tehevvürün meydana getirdiği 
bir toplum hâdisesi olarak mütalâa olunmalı
dır. Hâdisenin münferidolarak mütalâa edil
mesi ve kendi şartlan içerisinde bırakılması 
lâzımdır.» 

Bu sözler, Devlet sorumlularının ve kuvvet
lerinin görevlerini neden yerine getirmediğinin 
anlaşılmasında yardımcı olacak niteliktedir. 

Muhterem senatörler, evvelâ şu hususu be
lirtmek lâzımdır. 

1. Polisin yıllardan beri vatandaşın gö
zünde itibarını kaybettiğini Sayın Demirel ya 
bilmemektedir veya olaylar kendisine doğru 
aksetirilmiyor. 

2. Kadirli olayında vatandaşları yatıştır
mak istiyen valinin halk tarafından gürültü 
ile susturulduğunu ve hattâ yuhalandığını Sa
yın Demirerin bilemiyecek kadar gerçeklerden 
uzaklaşmış olduğunu kabul, hakikaten çok güç
tür. 

Bir yanda Kadirli olayları devam ederken, 
öte yanda, Siirt Valisinin garnizona sığınıp 
mahsur kalışını, başka bir yerde de, öğrencile
rin vuruşmasını, Söke'de, Belediye Reisinin 
Devlet bekçisi tarafından öldürülmesini, ilçe 
Emniyet Âmirinin evinin tahribedilmesini ve 
aynı ilce Cumhuriyet Savcısının kaçışını, Sa
yın Demirel birbirine bağlamaktan, bir netice 
çıkartmaktan acaba niçin çekiniyor? 

Öfke ve tehevvürün toplumsal bir genişlik 
kazandığı anda, nerelere kadar varabileceğini 
ve bunun bulaşıcı olabileceğini düşünememek 
hayret edilecek bir basiretsizliktir. Hele hâdi
senin münferit olarak mütalâa edilmesi ve ken

di şartlan içinde bırakılması yolunda ileri sü
rülen öneri de akıl ve mantığın kabul edemi-
yeceği bir husustur. 

Kadirli faciasının nedenleri; sadece bir po
lisi döğme olayı değildir, il yöneticilerinin ar
tan şikâyetler karşısında kaygısız kalmalan, 
umursamaz davranmaları ve kendi inisiyatifleri 
ile hareket etme yeteneğinden yoksun oldukları 
için vatandaşlan yönetme de acz içinde bulun
maları, başlıca nedenler arasındadır. 

Muhterem arkadaşlanm; her vatandaştan şu 
soruyu, çeşitli ifadelerle, duyuyoruz; bugün ül
kemizde bir otorite buhranı ve bunalımı var
dır. Madem ki, vatandaş, Devlete karşı, birbi
rine karşı güvensizlik içindedir, bu güveni sağ
lamak acaoa Hükümet başındakilerin görevi de
ğil midir? 

Muhterem arkadaşlanm, sözlerimi şu şekil
de bitirmek istiyorum: iyi niyetle ve elbirliği 
ile bir çözüm yolu bulunamaz ve bu umursa
mazlık sürüp giderse, çıkabilecek yeni olayla-
nn sorumluluğu, altından kalkılamıyacak bir 
yük olarak, hepimizin üstüne yıkılır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Saym Ucuza!. 
ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci defa hu
zurunuza gelen bütçenin müzakeresinin uzayıp 
gitmesinde bir fayda olmadığı kanaatinde olan 
bir arkadaşınızım. 

Fakat bâzı meseleler mesnet ve delilden 
mahrum olarak Yüce Senatonun kürsüsüne ge
tirilip, dile getirildiği zaman, bu milleti temsil 
eden bir üye sıfatiyle kürsüye gelme mecburi
yetini hissediyorum. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde; hakikaten 
geniş müzakereler yapılır. Türkiye'nin mesele
leri bu müzakere sırasında dile getirilir. Ama, 
bâzı meseleler de vardır ki, daha ziyade hangi 
Bakanlığı alâkadar ediyorsa o Bakanlık bütçe
sinde dile getirmekte fayda vardır. 

Ama görülüyor ki, mesele ne bütçe mesele
si, ne alâkalı Bakanlığın tutumu meselesi; me
sele, bir düşüncenin, bir maksadın ifadesi se
bebiyle buraya getiriyor. 

Sevgili arkadaşlarım, elimizdeki bütçeye ba
karsak, bütçenin rakamı 29 milyara yaklaşmış. 
Bu, büyük bir şeyin ifadesi. Beğenilmıyen, ça
lışmadığı iddia edilen acz içinde olduğu iddia 
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edilen bir Başbakanın, 1965 yılından bu yana, 
gece demeden, gündüz demeden devamlı suret
te çalışarak bu memlekete re yapmak, ne yön
de iyi şeyler sağlamak lazımsa onu getirmek ça
bası içerisinde 12 milyarlık bütçeyi, milletin 
imkânları sayesinde 29 milyara getirmiş. Bu ra
kam inkâr edilemez. 

Bakanlıklar bütçesine baktığımız saman; 
aynı şeyler orada görülüyor. Memlekette bu 
çalışmıyan insan ve onun partisinin yaptığı 
hizmetlere bakrsanız, büyük inkişaflar var. 
Memleketin ihtiyacını karşılama babında; de
mirinde, çimentosunda, suyunda, elektriğinde 
yolunda, Vatandaşın her türlü ihtiyacını karşı-
lıyan, giyiminde, kuşamında bir sürü artışlar 
var. Bunlardan hep rakam olarak meydanda, 
bunları da kimse inkâr edemez. Beş yıldan beri 
milletin hizmetinde bulunan Millî Bankaların 
sermayesi birkaç misli artırılmış. Türkiye Halk 
Bankasına bakarsanız 100 milyondan 1 milyara, 
Ziraat Bankasına bakaranız 500 milyondan 1,5 
milyara. Emlâk Kredisi öyle. Bunlar kimin için 
yapılıyor. Ama mesele bu maddi yönü ile bir 
tarafa atılır, gelinir buraya, cami meselesi, kış
la meselesi, okul mescelesi. Arkadaşlar şu kür
süde, bu çatının altında yıllardan beri bu me
seleler dile getiriliyor. Bu hareketleri tasvibe-
denlerin ve etmiyenlerin kim olduğu malum. 
Milletin temsilcisi olarak eleîe verelim bu kötü 
hareketleri önlemenin çarelerini arı yalım, de
riz. Mesele; bâzı siyasi hesaplar meselesi ola
rak ele alınır, bir muhterem arkadaşımın be
yan ettiği gibi, işgal ve boykot hukukîdir ve 
normaldir denmesine rağmen, «işgal ve boykot 
aynıdır, ikisi de kötüdür» demesinden, çok 
memnun oldum, ikisinin de fena şey olduğunu, 
hukuM ve doğru bir yol olmadığını değerli 
arkadaşım bu kürsüden, biraz evvel, ifade et
tiler. 

Sevgili arkadaşlarım, 1961 Anayasası haki
katen Hükümete her işte mesuliyeti yüklemiş. 
Ama, yetkiye gelince; yetki, birçok müessese
lerin elinde. Bu müesseselerle işbirliği edip ça
lışma imkânı mümkün olmuyor. Oluyor mu? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Meselâ? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben, misali 
vermiyeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmfaya vesile teşkil etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz, çok iyi 
biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, cevap vermeyin 
siz dle efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Her şeyde 
mesuliyetini müdrik olarak çalışan bu Hükü
metin, Meclisleriyle beraber, Anayasanın ge
tirdiği kurumlariyle beraber, elele verip, bu 
memleketin hakikaten sıkıntıları varsa; ki, 
var, bunlara çare (bulmak, bizim vazifemiz. 

Sokakta birtakım hareketler oluyor, bdr 
kısım arkadaşlar buraya geliyor, hep; «sağ, 
sağ, sağ», bir kısım arkadaşlar geliyor «sol». 
Ama, kimse, sağın da, solun da, tehlikeli bir 
yol olduğunu, rahatlıkla, bu kürsüden ifade 
edemiyorlar. (A. P. sıralarından «Aşırı» sesle
ri) Gayet tabiî, aşırılarından. Ama, tesbit de 
edemiyorsun. Aşırısı nerede başlayıp nerede 
'bittiğini tesbit de güç oluyor. Keşke bir değerli 
arkadaşımın beyan ettiği gilbi, ortanın solu, aşırı 
sağ... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız 
var efendim, ona göre ayarlayın. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — iddiası bir 
nisbet dâhilinde tahakkuk etse de, bu memle
kette masum iddialarla ortaya çılkan bir kısım 
gençliğin bugün bu iddialarını unutarak, bu 
masum taleplerini bir tarafa atarak, sokakta 
veya okulda, üniversitede birbirine kurşun at
tığını görüp dııymasaydık. O hale getirildi, 
bir defa teşvik başlarsa, gayet tabiî önlemek 
güç oluyor. Yalnız bir şey var, memleket bü
yümüştür. 

1961 Anayasasının getirdiği hürriyetler iyi 
kullanılırsa bu memleket iyi günlere çabuk gi
decektir. Ama, 1961 Anayasasının getirdiği 
hürriyetler bâzı maksatlar uğruna suiistimal 
edilirse hu memlekette huzursuzluk devam ede
cektir. Memleketteki huzursuzluğun devamını 
istemiyen muhalefete mensup arkadaşlarım bu
raya gelip tenkid ederken, yolunu göstersin
ler, hep beraber çaresi ne ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak, hukuk yönünden lâzım-
gelen kanunları tedvin edelim, vazifelilere bu 
kanunları tevdi edip suçluları vaktinden evvel 
gereken yerlere gönderelim. 

Bu kısa devre içerisinde mâruzâtım bu ka
dardır. Başbakanlık Bütçesinin Büyük Mille
timle hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce He
yetinizi saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli 

Başkan, saym arkadaşlarını; Başbakanlık Büt
çesi vesilesiyle memleketin içinde > bulunduğu 
ortamın bâzı konularına ve noktalarına değin
mek için söz aldım. 

Memleketimizin gençliğinde, halkında 7 den 
70 ine, 'bütün Türk Milletlinin içinde bulundu
ğu bugünkü ortam, derin, derin düşünmeye 
milleti sevk etmektedir. 

Her gün gazete sayfalarında büyük manşet
ler ve fotoğraflar halinde gördüğümüz elîm 
manzara ve haberler, cidden Türk münevver
lerinin, ürerinde uzun uzun düşünmesini ge
rektiren olaylardır. 

Biz politikacıların da bu birbirini zincirle
me takibeden olaylar karşısında maalesef ya-
palbilldiğimiz, zaman zaman bu kürsüye çıkıp 
tenMdler söylemektir. Hiçbir ciddî tedbir al
maya yanaşmamaktayız. Halbuki, her politika
cının bu olaylar, uykusunu kaçıracak kadar de
rin anlam taşımaktadır. 

Hükümet, derin bir sessizlik içinde polisi
ye tedbirlerle olayları önlemiye çalışmakta
dır. Yer yer polisiye tedbirler dahi kâfi gel
memekte, dış güvenliğimizi sağlamakla görevli 
orduda yardım istemek durumuna düşmektedir. 
Eğer toplum olaylarına ilmî tedbirler düşünü
lüp alınmazsa, korkarım ki, yarın tarihî sevgi 
ve saygı bağlariyle bağlı olduğumuz Türk Meh
metçiğine de halkın güvenini bir gün gelir sar
sabiliriz. Korkum budur. İkide bir «bu, adi za
bıta vakalarıdır» diye adlandırdığımız olaylara 
Türk Ordusunu karıştırırsak yarın onları da 
polis gibi, Allah korusun, itibardan düşürdüğü
müz takdirde durum daha da feci hal alabilir. 
Sayın Başbakan her olay için, sağ olsunlar, be
yanat veriyorlar ama her olayı da «kendi bün
yesi içinde münferit olaylardır, adi zabıta vaka
larıdır» diye bizi teselli etmeye çalışıyorlar. 
Ama, olayların derinliğine indiğimiz ve birbi
ri ile irtibatlandırdığımız takdirde bunların hiç
birisinin, Saym Başbakanımızın dediği gibi, adi 
zabıta vakaları ve münferit olaylar olmadığını 
üzülerpjk görmekteyiz. Memlekette huzursuzluk 
son haddini bulmuştur. Eğer bu umursamaz
lık devam ederse eğer Saym Başbakanın, bil
hassa ilk günlerde dediği gibi, yürümekle as
faltlar aşınmaz, umursamazlığı devam ederse, 

yarın daha elim olayların çıkacağını, vukubula-
cağını söylemek kehanet olmıyacaktır. Bu, bir
birini tevali eden ve hergün gazete sayfaların
da, ajanslarda dinlediğimiz olayların nedenle
rini ben bir kaç noktada bağlamak istiyorum. 
Halkın idareye güveni sarsılmıştır. Devlet daire
lerinde işler yürümemekte, rüşvet, partizanlık, 
kayırma, suiistimal Devlet dairelerini ve birta
kım politikacıları sarmış durumdadır, idareci
ler, tutunabilmek için, yükselebilmek için parti
zanlık yapmaktadırlar, halk bunlardan bıkmış
tır. Bunlardan iki küçük misal vereceğim, par
tizanlık için. Altı senedir Çal Kaymakamlığı 
yapan bir zat, partizanlığının mükâfatı olarak, 
Amerika'ya gitmiş, gelmiş ve bu seçim arifesin
de C. H. P. li bir milletvekili, Yazır Köyü muh
tarının evinde misafir kaldığı için, muhtar jan
darma vasıtası ile karakola çağırılıp kaymakam 
ırzurunda sıraya çekilmiştir. Partizanlık, bu 
kadar ileri gitmiştir. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Vadettiğiniz 
paraları ödemediniz de onum için.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. Sayın Atmaca siz de cevap vermeyin 
rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Ankara Valisinin durumu malûm, öğretmenle

rin Türk adaleti önünde aldığı beraat ve suç
suzluk ilâmı karsısında hızını alamamış ola
cak ki, daha dün, mahkemelerde beraat etmiş 
ve suçsuzluğu sabit olmuş on öğretmenin göre
vine son verme gibi bir işleme giriyor. Türk 
adaletine itimat etmiyen, Türk adaletinin ka
rarma boyun eğmiyen bir idareci, elbette, iti
barını yitirecek, elbette halk, öğretmen, öğren
ci bütün meslek sahipleri böyle bir idareciye 
güvenmiyecektir. Eira, bugün öğretmeniyse, 
yarın doktora, öbürgün öğrenciye, daha öbür
gün tapucuya, nüfuscuya gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, iki dakikanız 
kaldı. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım; ayrıca, iktisadi hayat, 
issizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı halkı 
bıktırmıştır. Bu bunalım yer yer bardağı taşır
maktadır. Daha doğrusu, bir ata sözü ile «Gü
neş çarığı, çarık ayağı sıkmış durumdadır» Tür
kiye'de gençlik olaylarını, sadece sağ - sol aşırı 
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uçların çatışması olarak, onlara maiedip içinden 
çıkılması kolay bir çözüm yoludur. Ama, de
mokratik rejimde çeşitli ideolojiler olacağı, 
bunların önlenmesine imkân olmadığı malûm
dur. Ama, asıl dâva, bu çeşitli, zararlı ve mem
leket rejimi için tehlikeli olan ideolojilerin faali
yet sahasını önliyecek ortamı yaratabilmektir. 
Bunların polisiye tedbirlerle önlenmesi, cezalan
dırılması çare değildir. G-ençler ne istedi?. Üni
versite reformu istedi. 

Yıllar yılıdır üniversite reformunu «getirdik, 
getireceğiz» diye oyaladık, nihayet gençleri bık
tırdık. öğretmenler eğitim reformu istedi, gül
dük geçtik. Çiftçi toprak istedi, kredi istedi eğer 
Anayasanın emrettiği, bu hakları çiftçiye köylü
ye vermezsek doğal kanunlar işler, mevcut sos
yal kanunlarımızı, Anayasamızı isletelim dedi
ğimiz zaman âdeta bunu haber vereni suçlu du
ruma düşürmek gibi kolay bir kahramanlık eda
sına girmiş olduk. İşsiz; iş istiyor; köylü, yol, 
su, okul istiyor. Tüccar, sanayici istikrarlı bir 
ekonomik hayat istiyor. Bu haklı taleplerin kar
şısına eğer sadece polis çıkarırsak, yalnız polis 
değil, Devlet de bir gün itibarını yitirir vs o za
man Devlet adamlarına da biz politikacılara da 
halk inanmaz hale gelir, hte esas felâket, esas 
telâfisi mümkün olmıyan büyük olaylar o saman 
olabilir. Bırakalım şu veya bu partiden elmayı, 
memleketin bu dertlerine çare bulmaya, elbirli
ği ile şifa bulmaya, bu problemleri çözmeys yö
neldim. Bu yolda her vatansever, her münev
verin millî vazifeleri olduğunu unutmıyalım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. II. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, memlekette en çok ihtiyaç duy
duğumuz asayiş bakımından birkaç kelime söy
lemek için söz almış bulunuyorum. 

Çok yakın bir zamanda seçim bölgem olan 
içel'in bütün ilçelerinde, mühim köylerinde kü
çük bir gezi yaptım. Orada hoş bir fıkra anlat
tılar.. «Bir kişi suç işlemiş, sarhoş olmuş, yolda 
sarkıntılık etmiş, polis karakola çağırmış; (Ni
ye yaptın?) dediği zaman, cevabı şu : Hükü
metin düştüğünü bilmiyordum, demiş.» Bütün 
mesele bu fıkranın, bu hikâyenin altında yat
maktadır. Hakikaten bölgemde bütün halk şunu 
müşahade ettiğini söyledi. Hükümet yokken 
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asayiş vardı. Şimdi Hükümet var, asayiş tek
rar bozuldu, Bunun üzerine ben bir araştırmaya 
girdim. Halkla konuştum, Devlet memurları ile 
konuştum, polisle, jandarma ile konuştum ne
den acaba diye... Netice §u noktada hülâsa edi
lebilir hale geldi. Faraza Mersin'de 100 bin nü
fus vardır, belki daha fasla; bu ICO bin nüfusun 
içerisinde en çok 500 ilâ 1 000 kr>i halkı rahat
sız edecek durumda işler yapmaktadır. Sarhoş
luk bunlardan gelir, sarkıntılık, hırsızlık, kaba
dayılık, serserilik, yol kesme hepsi bu 500 ilâ 
1 000 kişinin yani, % 1 i geçmiyen, % 5 i geç-
miyen bir gruptan gelir. Belki bu Ankara'da, 
istanbul'da da böyledir ama, benim bölgemde 
böyle. 15 bin nüfuslu bir ilçede aşağı yukarı 100 
kişiyi geçmiyor bu rahatsızlık verenlerin sayı
sı. Demek ki, 100 kişide bir kişi halkı rahatsız 
ediyor, geriye kalan 99 kişi bu bir kişinin narı
na yanıyor. Eğer biz bu bir kişiyi kanun çerçe
vesi içerisine sokabilirsek 99 kişi, dolayısiyle o 
bir kişi de rahat edecektir. Ama, neden Hükü
met yokken bu bir kişi kanun çerçevesine giri
yor da, Hükümet varken giremiyor. Bunun da 
üzerinde durdum. Hakikaten yine her bölgede, 
şehirde, kasabada halkı rahatsız eden gayet cüsi 
olan bıı grupun mensupları da muhtelif parti
lerdendir. Bu kanım dışı davranışlarda bulu
nan insanların içerisinde Halk Partili olan var, 
Adalet Partili olan var, Güven Partili olan var, 
partili, partisiz her sınıftan insanlar var. Hükü
met başta iken iktidara mensup bir serkeş, ra
hatlıkla halkın huzurunu kaçıracak suç işliye-
biliyor. Karakola çağırıldığı zaman da arkasın
dan kendi partisinin İl Başkanı, İlçe Başkanı, 
idarecisi, partilileri onu kurtarıyorlar ve adam 
ceza görmüyor, ikinci bir suç işlemek için cesa
ret buluyor. Elbette bunu gören başka bir par
tili serseriye, kanun dışı davranışlarda bulunan 
bir kimse de aynı hareketi yaptığı saman polis 
bu defa ona yeteri kadar etkili muamelede bulu
namıyor. işte, esas iş buradan bozuluyor. Ama, 
Hükümet düştüğü zaman artık o kanun dışı 
davranışlarda bulunan insanın kendisini arka
dan koruyacak bir kuvvotin kalmadığından, 
böyle bir güvenci olmadığından sırf o yüzden 
içkisini evinde içiyor, hırsızlık yapmıyor, yol 
kesmiyor, hiçbir şey yapmıyor. îfe saman tek
rar Hükümet kurulursa, kendisine arka buldu
ğu kanaati ile tekrar ortaya çıkıyor, bu defa 
karşı tarafa mensup kimseler de yine ortalığı 
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karıştırıyorlar ve bugünkü gördüğünüz manza
ra ortaya geliyor, öyle ise, bize bu, bir ip ucu 
vermektedir. Biz her şeyden evvel çok basit 
gibi görünen bu hâdisenin üzerinde duralını ve 
memleketteki asayişin düzeltilmesinin bu kadar 
kolay bir formül içerisinde olduğunu kabul ede
lim. 

Benim söyliyeceğimin hepsi bu kadardır. Yal
nız bu arada arkadaşlarımız muhtelif olaylar
dan bahsettiler, bilhassa rüşvetten bahsettiler. 
Geçen sene İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken anlatmıştım. Geçen sene bir yas seyahatim
de bir köylü bana şunu söylemişti : «Biz sizden 
yol, mektep, su, elektrik, şu, bu hiçbir şey iste
miyoruz, yalnız bir kanun istiyoruz. Kanun, or
mancının zaptını yırttırmanın tarifesini belirt
sin. Karakolda dayak yemeıııenin tarifesini be
lirtsin. Trafikte ehliyet almanın tarifesini bil
dirsin. Ben, 2 bin liraya ehliyet alabiliyorum, 
öbürü 1 500 liraya alabiliyor, haksızlık oluyor, 
bir kanun çıkarın; rüşvetin tarifini yapın, mik
tarını belli edin.» dediler. Benim hayatımda 
bundan daha etkili tenkid olmadı, görmedim ve 
bu tenkide maalesef katılıyorum. Hergün dün
ya kadar trafik kazası oluyor. Şoförler hakika
ten ehliyetli mi, ehliyetsiz mi belli değil. Ama, 
ehliyetin almışında da büyük paralar dönmek
tedir. Trafik polisinin yanma oturan şoför ada
yına polis soruyor, «3 500 metre ilerdeki ağacı 
görebiliyorum? Aday söylüyor (hayır 2 500 
metreyi görüyorum. Pazarlık 3 500 lira 
idi, 2 500 aldım.» Ve böyle devanı ediyor, açık
ça konuşuluyor. İş takip büroları vardır, mu
rakıplar vardır, onların yanında açıkça konuşul
maktadır. «3 500 liranın şu kadarı falanın, şu 
kadarı falanın 100 lirası da benim» diyor adam. 
Şimdi «efendim, kötü oluyor» diye birtakım 
eğri büğrü kelime kulüınmıyoıraın, açıkça rüş
vet istemektedir. Bar gümrük memuru apart
man yaptırıyor. Bir trafik memurunun evinde 
50 bin liralık ev eşyası vardır, komşuları gidip 
de «bunun hesabını niye vermszs'n» dedikleri 
zaman, «Başbakan kendi htsaibmı versin de ba
na da sıra gelsin» diyor. Olmaz böyle şiey ar
kadaşlar. Ciddî olarak bunlara eğilmek mecbu
riyetindeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından aikışlıar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetdnd arz ve teklif ede

rim. Saygılarımla. 
Çanakkale 

Nahit A'ltan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Refet 
Sezgin. Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyeüteri; 

1970 malî yılı Bütçe kanun tasarısı vesile
siyle BaşbakanMk bütçesi ikinci defa olarak 
dsrinlemesine huzurunuzda görüşülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir dakikanızı ri
ca edeyim; tahditiidir görüşmeler. Başbakan
lık 30 dakika efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Başbakanlık hütçasiniin görüşüleceği 
bugünde huzurunuzda bir başka Devlet vazife
sinin zamanla . kayıtlı kısmını ifa edebilmek 
için geç gelmem sebebiyle özür dilerim. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşan muh
terem grap sözcülerini ve sayın senatörleri 
mümkün olan dikkat içerisinde izûedüm. Bizde 
hâsıl olan intiba o dur ki; dün yüce huzuru
nuzda başlayan bütçe müzakcreibrinde 1970 
BiHc3 kanunu tasarısından ziyade isadeoe Demi
re! konuşulmaktadır. O icbarla, bunun adını 
da Demirel görüşmesi demek, bir bakıma müza
kerelerin tarzı csirıeyanı itibariyle, doğru olmuak 
icabeder. Hemen, hemen Başbakanlık bütçesi 
uzarında ve bütçenin tümü bakımından da mu
ayyen istisnailar bir tarafa bırakıldığı takdirde 
konuşuüıan sadece Demireldi. Bunu bir mânada 
yadırgamıyoruz; bu mâna sudur: Bir Hükümet, 
tabiafeiyel ilk plânda bası tarafından temsil edi
lir ve muhatap o, olmak icabeder. Zannediyo
rum ki, parîömanter teamülümüz de böyledir. 
Ancak, bütçe müzakerelerinde meselenin bu ba
kımdan ele alınışı bu yönden vâki oülmıamaktia-
dır. Sadece, 1960 seçim sonrasının, diğsr bir 
ifade ile, 1969 seçimlerinin meydana getirdiği 
neticeden dolayı A. P. Genel Başkanını, Demi-
reli her vesile ile, ilgili olsun veya olmasın, 
uzaktan veya yakından hiçbir fırsatı fevt et
meden, mutlaka Demire!'! hırpalamak, Demireli 

114 



C. Senatosu B : 68 10 . 5 . 1970 O : 1 

A. P. sıinin başından ayırmak. Bizde hâsıl olan 
intiba bu'dur. îşte o itibarda da müzakerelerin 
bu şe'k-ii sümış olmasını mvhîsm&tn siyasi par
tilerimizin takibetmiş buHundukları metot itiba
riyle kendi metotlarına uygun bir davranış te
lâkimi ediyoruz aoıa bunun cısaıbatli bir yoi oldu
ğuna da kaani değiliz. 

«Efendim, Demirel ve A. P. bir bütçenin 
reddi suretiyle iktidara geldiler ve bu sene 
de kendilerinin 1965 te yapmış olduğu hare
ketin bir örneğine nıuhatabolarak düştüler. 
Ama, temenni ederiz ki; bu, bir yol olmasın» 
bu temenni doğru. Yalnız, 1965 haraketiyle 1970 
hareketinin arasında kıyas kabul etmiyecek de
recede önemli farklar vardır. 1965 te zamanın 
iktidarı., Türkiye'de seçmen plâtformunda ek
seriyeti temsil etmiyordu. Bir ekalliyet Hü
kümeti idi ama, tabiatiyle meşru idi, Meclisin 
güven oyunu almıştı. O saman, o siyasi iktida
rın karşısında bulunan siyasi parti grupları, 
bütçenin reddinden önce bu Hükümeti düşür
mek ve milletin ekseriyetine istinadeden bir 
Hükümeti kurmak fikri etrafında birleşmiş
le,, bu hususta bir karar ittihaz etmişler vo 
o kararı da bütçede tatbik etmişler ve bunu 
peşinen ilân etmişlerdi. Ve aynı siyasi grup
lar bu netice tahassui ettiği zaman bir hükü
met kurma fikri etrafında birleşmişlerdi. O 
hareket, buydu. 1970 hareketi tamamen başka 
bir harekettir. Evvelâ muhalefetin mücerret 
iktidarı yerine, muhalefet kanatlarından ku
rulu bir hükümet kurma şeklinde parlaman-
ter gücü yoktu, aralarında bu istikamette 
bir fikir birliği de mevcut değildi. Siyasi ikti
darın kendi içerisinde mütehassıl bir düşünce
den yararlanmak suretiyle bu parlömanterler 
gücü bir araya getirerek bütçede bildiğiniz 
gibi A. P. Hükümetine karşı yapılan oylama
da Hükümetin demokratik teamül bakımından 
çekilmesini intaceden bir durum meydana gel
di. Böylece, Demirel 1965 te başlamış olduğu, 
ortaya koymuş olduğu hareketle istifaya mec
bur edildiği şeklinde ortaya sürülen iddiala
rın müşabeheti mevcut bulunmamaktadır. 

Yine Hükümetin ve Saym Başbakanın du
rumunu eleştiren bir kısım sözcü ve sayın sena
törler suiistimal iddialarını ele almak suretiy
le daha ziyade son günlerin aktüel meselesine 
dikkati bir kere daha çevirmek suretiyle «va
tandaş 132 nci madde ile değil, 19 milyonla 

I meşguldür» diye Anayasanın 132 nci maddesine 
yürekten saygılı bir parlömanter olarak de
rindiğine girmeyi mümkün görmediğim bu ko
nuda yine ithamı tekrar eden bir beyanda bu-
lunmkatadırlar. Muhterem senatörler, bunun 
yanında denetimden kaçma gibi bir iddia da 
var. Ben, gerek Cumhuriyet Senatosunda, ge
rekse Millet Meclisinde denetimin hangisin
den kaçtığımızı, başvurulan denetim yollarını 
dikkate almak suretiyle, düşünüyorum ve bu 
ithamın haklı olmadığını görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarımız Karadeniz bakır
larının kredisiyle ilgili bir denetim yolunu ar
zu ettiler, boraksla ilgili bir denetim yolu arzu 
ettiler. Şimdi, tadadetmek istemiyorum, Millet 
Meclisinde, Cumhuriyet Senatosunda bir çok 
konularda araştırma yapmak, bilgi edinmek, 
soru sormak gibi yolları ihtiyar ettiler. Bun
ların. hiçbirisine biz hayır demedik. Evet de
dik; Hükümet olarak geldik istirhamda bulun
duk. Dedik ki; bunları tetkik ediniz. Mesele, 
iddialar bakımından, gün ışığınna çıksın. Dün, 
Muhterem Güven Partisinden Sayın Karakapı-
cı Beyefendi burada bir hususu dile getirdiler. 
Kredilerle ilgili olarak Başbakanlığa bir sual 
tevcih buyurmuşlardı. Aynı zamanda Millet 
Meclisinde de bir milletvekili arkadaşımız Hü
kümetin istifasından sonra kuruluncaya ka
dar geçen süre içerisinde hangi milletvekili 
ve senatörlerin bankalardan kredi aldığı hu-
susunda Sayın Başbakana bir sual tevcih bu
yurdular. Biz inceledik, bankalardan sorduk. 
Banka ilgilileri, «Hükümete bu konuda bilgi arz 
etmemiz mümkündür ve bunu arz ediyoruz» de
diler. Getirdiler. «Ancak, Bankanlar Kanunu
nun 74 ncü maddesine göre bu kredileri salS-
hiyettar olmıyan makamlara vermemiz mün-
kün değildir. Bir kanun hükmü vardır. Bir ya
sak vardır. Binaenaleyh, özel hayatla ilgili bu
lunan bu hususu açıklamanın bir soru vesile
siyle, bir sual takriri vesilesi ile açıklamamı^ 
mümkün değildir.» şeklindeki serd edilen mü
talâa üzerine kanun hükmünü tetkik ettiğim 
zaman banka ilgililerinin vermiş olduğu mü
talâanın doğru olduğu kanaati içerisinde sa
ym soru sahiplerine bu şekilde cevap takdim 
ettim. Zannediyorum ki, kanun hükümlerine 
rağmen, kanunlarımızın muayyen şekiller al-

I tında, muayyen mercilere bildirilmesini veya 
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bildirilmemeğini emreden hususlarda bunların 
hükmünü ıttıba etmeyi denetlemeden kaçma 
şeklinde telâkki buyurmazsınız. Diğer konuya 
gelince: 

FERİD MELEN (Van) — Meclis yetkili de
ğil mi? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, soru bir.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, söa atmayın, 
istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bir sayın üjrenin Hükümete yönelt
tiği bir konudur. Meclis, değil efendim. Eğer 
Meclis bu suretle bir karar verir ise derhal bu 
cevabı hazırdır, takdim etmeye de amadeyim. 
Ama bu, bir kanuna saygı düşüncesinden ner.et 
etmektedir. Kanun hükmümüz bu, banka me
sullerinin gelip bize beyanları bu, yazılı be
yanları bu. Bu vaziyet muvacehesinde kanun 
hükmünü ben niçin ihlâl edeyim? Asıl, poli
tikacı olarak huzurunuzda şunu arz etmek iste
rim. Bir politik maksat eğer bahis konusu ol
saydı; hazır, «Mebus pazarı» diye itham altın
da bulunduğumuz bir sırada hangi milletveki
li ve senatörün ne kadar kredi almış olduğu hu
susunu parlâmento ve kamu oyuna intikal et
tirmek bizim, tebriye sebebimizi teşkil eder
di. Biz, buna da gitmedik; çünkü,, bütün siyasi 
partilerden A. P., C. H. P., M. P., G. P.. bütün 
gruplara mensup üyeler bahis konusu edilen 
tarihlerde memur kredisi diye adlandırılan kre
dilerden istifade etmişlerdir ve bunların mik
tarı da, zannediyorum ki. o tarihte 80 - 100 par-
lömantere vâsıl olmaktadır. İddia yapanlar da 
dâhil bunun içerisinde, gayet normal. Bunu, 
bir itham hususunun varit olmadığını ortaya 
koyma bakımından açıklamak gibi bir düşünce
ye de kapılmadık, çünkü kanunun mcnettiği 
şeyi. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan muh

terem arkadaşlar, bundan evvel bir çok sayın 
üye konuştu ve sessiz, sakin Yüksek Heyetiniz 
dinlediler. Şimdi, Sayın Bakan her ne suretle 
olursa olsun dermeyan edilen tenkidlere cevap 
arz ediyor. Onun için müzakerenin güçleştiril-
memesini sayın üyelerden istirham edeceğim. 
Tüzük ve usul dairesinde sayın üyeler hak
larını kullanabilirler. Bu hususa riayet edilme
sini istirham ediyorum. 

I Buyurun, Sayın Bakan, 
I DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Yine bir kısım olaylarda polis ye
line asker istimal edilmesinin bir nevi ilansız 
sıkı yönetim şeklinde tavsif edilebileceği hu
susu ifade edildi. 

Muhterem senatörler, gerektiği ahvalde as
kerî birliklerden yardım istenmesi mevzuatın 
hükümetlere, idareye tanımış olduğu bir yet
kidir. İdare, icat ettiği zaman, memleketin gü
venliği ile alâkalı, önemli gördüğü bir konu
da, eğer mevcut polis ve zabıta kuvveti bir 

! hâdisenin önlenmesine elvermiyor ise, o ahval
de bu yola başvurmuş ise gerçekten vazifesini 
yapmıştır. Böyle olmadığı takdirde bir hâdise
nin meydana çıkması halinde Hükümetin bu yo
la neden başvurmadığı hususu haklı bir ten-
kidolarak ortaya konur idi. «Efendim, olaylar 
oluyor, Türkiye'de, çeşitli olaylar oluyor. Siirt'
te oluyor, Kadirli'de oluyor, Söke de oluyor. 
Bu olaylar Hükümetin zaafını, Hükümetin ac
zini ortaya koyuyor, olaylar olmamalıydı, bu 
olaylar önlenmeliydi» Söke'de, kahvede bu
lunan belediye reisini bir bekçi, bir âdi vaka 
sebebiyle, öldürmüş ise bunun Hükümetin aczi 
ile ilişkisini anlamak müşküldür. Bir taraftan 
hukuka bağlı devletten bahsederiz, bir taraf
tan sınırlı iktidardan bahsederiz. Anayasamı
zın getirmiş olduğu nizamdan ve millî irade kav
ramından bahsederiz. Bu Anayasa sistemi iee-

j i isinde müesseselerin görev ve yetkilerinin ay
rılmış bulunduğundan bahsederiz, diğer taraf -

ı tan da icranın göreviyle alâkalı bulunmıyan 
hu suçlarda da Hükümeti bir zaaf ile, bir zafi
yetle melûf göstermeye çalışırız. Bunda ne in
saf vardır, bunda ne hukukilik vardır, bunda 
sadece politika vaıdır. 

| Bir kazada bir belediye reisinin öldürülmesi 
I Hükümetin zaafına delil teşkil eder de polis, 

devletin, eta jandarmanın hâkim olduğu bir 
| dovirde 33 vatandaşın kurşuna dizilmesi, bir 
I memlekette Hükümetin kuvvetini mi ifade eder? 
i Bunu anlamanın imkânı yoktur. 
| MEHMET HAZER (Kars) — icabederse 133 

de öldürülebıHr. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Onun hesabı 

verildi. (A. P. sıralarından «Nerede» verildi 
I sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
1 nuşmaym. 
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DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim, ben hesaptan bahsetmiyo
rum hükümetlerin kuvvetli veya zayıflığına mü
tedair hükmün, zaman merhalesi içerisindeki 
bir değerlendirilmesini yapmak istiyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Eski Hükü
met zayıf ise siz de mi zayıf olacaksınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ORHAN KOR (İzmir) — Devri idareleri, 

Örfi idarelerle geçti. Askerî idarelerle geçti. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşı

lıklı konuşmıyahm. 
DEVLET ^BAKANI EEFET SEZGİN (De

vamla) — Yine, bir sayın senatör Başbakan
lık koltuğunu işgal eden Süleyman Demirel'in 
durumunu eleştireceğiz diye sözlerine başladı 
ve konuşmasında «muhalefetin konuşmalarını 
tahrif eden Süleyman Demirel'e cevap verece
ğiz» dediler. Evvelâ Süleyman Demirel Başba
kanlık koltuğunu işgal etmiş değildir. İşgalin, 
bilmiyorum başka başka mânaları mı vardır. 
Boykot ile işgalin aynı anlamda olduğunu hu
zurunuzda ifade eden sayın arkadaşımın her 
halde buradaki işgali de aynı mânada kullan
mış olması gerekir. Eğer öyle değilse... 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Fiilen işgal de
ğil, fiilen işgal olur, demedi. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İşte, tah
rifleriniz bunlar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Biz hiçbir şeyi tahrif etmeyiz. Tah
rif edenlere cevap vereceğiz. Şimdi sizin nasıl 
tahrif ettiğinizi ben ortaya koyacağım. Arka
daşım diyor ki «Demirel camiye, okula, kışlaya 
politikayı sokmıyahm demiş. Ama, akıllıca dü
şünmüş, bankaya ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerine politikayı sokmuştur.» 

MEHBÎET HAZER (Kars) — Camiye de sok
muştur, politikayı. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Camiye politikayı kim sokmuştur? 
Herkes bunu biliyor. «Çünkü, Başbakan olma
dan evvel camiye gitmiyordu, Başbakan olduk
tan sonra camiye gitti, objektifleri hazır bulun
durdu, resmini çekdirdi» diyor. Ben, Sayın 
HazeudağlVmn, Sayın Başbakanın, Başbakan ol 
duktan sonra, efalini, incelemesini tabiî telâk
ki ederim, parîömenterdir, görevidir. Herkes 
de bunu biliyor. O itibarla kendisinin de bil

mesi icabeder. Ama, Sayın Hazerdağlı Sayın 
Başbakanının politikaya girişinden önce cami
ye gidip gitmediğini nereden biliyordu? Bunu 
bilmesi de mümkün değil, çünkü Sayın Başba
kan o tarihte 32 milyon Türk vatandaşından bi
risiydi. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin, 
sözlerinizden biliyoruz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bizim sözlerimizden biliyorsanız, bi
zim sözlerimizde.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. İlgililer, liûtfen şeref locasında 
kıyafetiyle, yaşı ile orada oturması mümkün 
olmıyan ziyaretçileri çıkartsınlar. 

Buyurun, devam edin. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Bizim, böyle bir sözümüz olmadığı 
gibi böyle bir efalimiz de, sizin dediğiniz gibi, 
yok. işte asıl tahrif, efalin tahrifi, beyanın 
tahrifi buna derler. Bunu iyi bilmek lâzımdır. 
Ben, şimdi soruyorum Sayın Demirel, İktisa
di D vlet Teşekküllerine, bankalara partizaıı-
lığı nasıl sokmuş Bu beyanı söylemek kolay 
ama bu beyanın delillerini de ortaya koymak 
lâzımdır. Partizanlığı koymuşuz, ne yapmı
şız? 

Bir başka misali diğer arkadaşım veriyor: 
«Efendim, bir kaymakam bilmem 6 sene filân 
kazada kalmış, sonra Amerika'ya gitmiş; bir 
muhalefet milletvekili, muhtarın evine gitti di
ye, muhtar, kaymakam marifetiyle sigaya çe
kilmiş, partizanlık misali bu. Bâzı şeyler, söy-
liyenlerin dahi inanmadığı hususları teşkil 
ediyor ve, zannediyorum ki, bu sadece dinliydi
ler için söylenmesi, kendilerince gerekli bir 
tenkid nevi olarak, kabul edilmekten başka, bir 
ciddî değer taşımamaktadır. 

«Devletten maaş alan din görevlilerinin, mu
halefeti kâfir ilân ettiğini hiçbir devirde gö
rülmemiştir. Bunu, Süleyman Demirel yaptır
mıştır, onun efali yaptırmıştır» dediler. Eğer 
Süleyman Demirel'in böyle bir efali yaptırdı
ğına dair delili Sayın Hazerdağlı irae ederse, 
ortaya koyarsa iddiasını biz kabul ederiz. Ama, 
Sayın Hazerdağlı bunun delilini ortaya koymaz
sa, tabiatiyle, Sayın Başbakana izafe ettiği tah-
rifçinin de ötesinde, bir sıfatın sahibi olacak
tır. 
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Cenaze namazı kıldırmamak, gibi, bunu da 
Sayın Başbakana izafe etme gibi; hakikaten, 
şimdi de oturduğu yerden teammülere aykıri 
şekilde, mütemadiyen lâf atmak suretiyle, Cum
huriyet Senatosunun bu görüşmelerine renk ka
tan bu sözleri arkadaşlarımız söylüyorlar. 

«Geçen Mayıs - Haziran ayında siyasi afta, 
Demire! orduyu siyasete sokmuştur, ben ol
sam o zaman istifa ederdim» dediler. Sayın se
natörler, öyle söylediler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet, 
evet, öyle söyledim. 

FİHMİ ALPASLAN (Artvin) — O olsaydı 
istifa ederdi, olmadığına göre, mesele yok de
mektir. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Aynen not ettim, her halde kendi
leri iddialarının sahibi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şimdi, bu kadar rahat, bu kadar ko
lay aynı zamanda bu kadar insafsız, onunla be
raber bu kadar memleketimizin menfaatlerine 
aykırı düşen bir iddiayı arkadaşım nasıl rahat 
yapıyorlar, bunu ifade etmek güçlüğü içerisin
deyim. Bu konu, parlâmentoda çok konuşuldu. 
Nitekim Siyasi Af Kanununun bilâhara Yüce 
Senatodan kabul edilerek geçmiş olması da Sa
yın Hazerdağlı'nın bu iddiasının ne kadar mes
netsiz olduğunun açık bir delili olarak ortada
dır. 

İstifa meselesine gelince; Süleyman Demirel 
ile Sayın Hazerdağlı aynı şahıslar olmadığı 
için, gayet tabiî, takdir meseleleri ele değişik 
olur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ondan, 
az kifayetli olduğumu her halde bilemezsiniz? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Başkan, herhalde bu müzakere 
usulünü terviç buyurmasısınız. Eğer, bu müza
kere usulü terviç edilirse bendeniz sayın Ha-
serdağlrya buradan cevap vermek ıstırarında, 
üzüntü ile kalırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Saym üyelerden bu hususu bir defa daha 
ılca ettim. Sükûnetle dinlemek, her üyenin hem 
vazifesidir, hem hakkıdır. Burada da konuşur
ken, başkalarının kendilerini sükûnetle dinle
meleri, yine öyledir. Binaenaleyh bu hususa 

riayet etmek mecburiyetimizi hatırlayalım. 
Buyurun, Sayın Balkan 5 dakikanız kaldı, 

ona göre mevzuları ayarlayın. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — işgal de boykot da birdir derken 
sayın CHP Genel Başkanının bu beyanını bizim 
yanlış anladığımızı da ifade buyurdular. Bu, 
Millet Meclisinde 1968 Haziranında cereyan 
eden t ir tartışma sırasında ifade olunan husus
tur. O gün Millet Meclisinde yapılan müzakere
lerde ki zabıtlarda münderiçtir. Talebe hareket
lerinin o günün şartları içerisinde ve ortaya 
koydukları gerekçeler bakımından masum ta
lebe harefeetleri olduğu Sayın Demirel tarafın
dan ifade edilmiş idi. Ancak, anarşik hareket
leri dile getiren bir yazının altına, Bilâl Moğol 
tarafından yazılan bir yazının altına Sayın Eri
min de «ben imzamı atarım» dediği aynı celse
deki konuşmalarda tesbitlidir. O gün, bizim 
anladığımıza ve zabıtlarda yazılı olduğuna göre, 
Sayın inönü işgalle boykotun biri birinden 
farklı olmadığını söylemiş idi ve tartışma bun
dan çıkmıştı. Bunun, bilâhara hâdiselerin te
kevvün etmesi ve aradan bir zaman geçmesi se
bebiyle, ne kadar yanlış bir davranış olarak or
taya çıktığı tezahür edince işgal ile boykotun 
aynı anlamda söylenmiş olduğu gibi bir neti
ceye sahibi tarafından ulaştırıldı. 

1968 Haziranında Meclis müzakerelerinde 
vâki görüşmede bunların aynı şeyler olduğu, ma
sum hareketlerin bir tezahürü şeklinde mânalan-
dırılan konuşma hallinde zabıtlara geçtiği bel
lidir. Biz, bu konuşmayı da tahrif etmiyoruz; 
bu konuşmayı, yapıldığı günkü şekliyle ortaya 
koyuyoruz. 

Yine Sayın arkşadaşım devam edip diyor ki, 
v Türkiye'ye aşın solu Demirel'in davranışları 
•davat etmiştir.» Ve ilâve ediyor «Aşırı solu, 
ortanın solu duvarı dağıtmıştır.» Demirel'in 
davranışlarının aşırı solu davet ettiği hakkın
daki iddiasını eleştirmeye de lüzum görmüyo
rum. Zannediyorum ki, bunu sayın konuşmacı 
arkadaşımdan başka kimse de yapmazdı. Or
tanın solu duvarının aşırı solu dağıttığı hususu, 
E caba doğru mu, değil mi? Konuşan arkadaş
larımızın bâzıları aşırı soldan şikâyet ediyor
lar. Bir vakıa da var ki, aşın sol var Türkiye'de, 
ağırı sağ var Türkiye'de. Ve bunlar hareket 
halinde. Yine meydanda ki, bir ideolojiyi, Tür-
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kiye'nin başına menfur bir ideolojiyi musallat 
kılmak için, silahlanmaktadırlar. Silâhları var. 
Şimdi, bir duvar olarak onu dağıtmışlar ise bun
lar niçin var, bunu anlamakta mümkün değil. 
Yoksa bu dağıtmayı ben yanlış mı anlıyorum? 
Türkiye'nin her tarafına bunu dağıttık gibi bir 
mânayı, her halde bunu kasdetmediler. Demek 
iı'tediler ki, «ibiz, bunu ortaya koymakla aşırı 
ısolun gelişmesine mâni olduk» Bu mânada an-
İEmak istiyorum, eğer böyle ise ama böyle de
ğil, bilâkis günden güne aşırı solun ilân tari
hinden itibaren, bu faaliyetlerin arttığı, bir 
kesafet peydah ettiği vakıadır. Yani, bununla 
ortanın solunun aşırı solu dağıtmış olduğu id
di ası sadece, söyliyenler için, hoş bir beyandan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müdstiniz dol
du, lütfen konuşmanızı bağlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem senatörler, konuşma tah
didi sebebiyle diğer konuşmacıların, cevap arz 
edemediğim beyanları sebebiyle, beni mâzür 
göreceklerini ümiidediyorum. Hükümet olarak 
Anayasaya yürekten inançlı, Anayasaya yü
rekten saygılı, hukuk devletine ve demokratik 
nizama inanç içerisinde, 1969 seçim öncesi Türk 
Milletine Yüce Parlâmentoya takdim ettiğimiz 
ve itimada mazhar Hükümet ve seçim beyan
namelerimizin ışığı altında, Yüce Parlâmento
nun itimadı devam ettiği müddetçe, vazife göre
ceğimize ve memleketimizin meselelerini, prog
ramımız istikâmetinde çözmeye aratan bir gay
retle devama kararlı olduğumuzu arz eder, Yüce 
Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Son söz 
benimdir.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir dakika, 
bir dakika Sayın Hazerdağlı, Danışma Kurulu
muz görüşmelerin usulünü ve müddetini tesbit 
ve takyideder iken, siyasi parti gruplarının 
'dahi verilen müddetin dışında ikinci bir defa 
görüşmelerini menetmiştir. Bu itibarla, zatılâli-
niz bir defa konuştunuz, ikinci defa söz ver-
'inem mümkün değil. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. Bu kifa
yet takriri verildiği zaman, benim söz vere
bileceğim ve veremiyeceğim bütün sayın üye
leri buraya kaydediyorum; hangi sebepten söz 

\eremiyeceğimi, yeri geldiğinde izah etmek için. 
Kifayet takriri oya konduğu zaman Sayın Ha
zerdağlı ve Sayın Kürümoğlu sırada idi. Sayın 
S a Âan konuşurken de Sayın Melen söz istedi
ler. Kifayet takriri okunup, oylanıp kabul 
edildikten sonra Sayın Melen'e söz veremiyece
ğim tabiîdir. 

Şimdi, arz ettiğim sebepten dolayı zatıâli-
ııize söz vermem mümkün değildir. Sırada son 
?bz senatöründür, 56 ncı maddeye göre Sayın 
Kürümoğlu'na vermem icabediyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Usul 
hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında size söz veririm, 
buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Bakandan 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, şimdiye kadar M, 
tatbikatımızda, kifayetten önce sorulan soru
lar mahfuz kalmak üzere, kifayet takriri oylanı
yor idi. Kifayetten sonra sorulara da kifayetin 
raci olduğu öteden beri kabul edilmiş ve böyle 
tatbik edilmiştir. İstirham ediyorum bu maze
retimi kabul buyurun. 

Buyurun, efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, elimizde bulunan programa göre ikin
ci defa söz istememek var. Fakat, son söz mil-
İftvekilinindir, hükmünü ortadan kaldıracak, 
programda bir hüküm yoktur. Danışma Kuru
lunun kararı bize bildirilmemiştir. Burada oy
lanmamıştır, kabul edilmemiştir. Divanın, ken
di içinde kalmış bir kararını bize oylatmadan, 
tüzüğün «son söz senatöründür» hükmünü or
tadan kaldıramazsınız, değiştiremezsiniz. Kaldı 
ki, sözlerim tahrif edilmiştir. «Başbakanlığın 
işgal» sözünü, müsade buyurunuz, izah edeyim. 
Usul hakkında söz istememin sebebi, işgal sözü
nün... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, size usul 
hakkında söz verdim, bu sözleriniz zapta geç
miyor efendim. Sözünüzü kestim, usul hakkın
da size söz verdim, usul hakkında konuşacak
sınız size müsade edeyim. Sayın Hazerdağlı, 
ıı&ul hakkında buyurun, yoksa keserim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kesin 
efendim, kesin. Böyle bir hüküm bulunmadığı
na göre son söz senatöründür, son sözümü ko
nuşmaya mecburum. Simidi, siz illâ A. P. nin 
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sözcüsünü konuşturacağım diye birtakım yol
lara başvurursanız, sizin bitaraf Başkanlığınız
dan şüphe ederim, şahsınıza karşı saygım var
dır, bunları siz icadediyorsunuz, derim; bunu 
her saman söylerim. 

(Saygılar ısunarım. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hazerdağlı'yı, 

ben bu konuşmasında haklı bulmuyorum, şu 
sebepten: Şayet, kendilerinin yerine bir başka 
arkadaş - hangi partiden olursa olsun - sırada 
olmuş olsa idi. Son söz onun idi. Şayet bir defa. 
konuşmamış olsa. Bir defa konuştuğu için ve 
bu kararlar da grupları temsilen grup başkan
ları tarafından alındığı için bu hususta usul
süzlük yapılmadığını arz ederim. 

Sayın Kürümoğlu, buyurun son söz sizin. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Prog

ramı göstermediniz, programdaki hükme göre 
< son söz senatöründür» hükmünü kaldıran hük
mü göstermediniz, bunun cevabını vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, teferruatına inmedik, 
esaslarını burada Danışma Kurulu kararı ola
rak.. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) - Bunu 
•da, burada oylatmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. Esaslarını Danışma Kurulu kararı olarak 
oyladık detaya inmedik. Bu detaylar Danışma 
Kurulunun zaptında mevcuttur, efendim. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Efen-
dini, bu zabıtlar oylanrnadıkca muteber sayıl-
Taaz. Bu oylanmamıştır, kabul edilmemiştir. İç
tüzük değişmez. 

BAŞKAN — Efendim, fazla vakit zayi et
meyelim. Mümkün değil söz vermem. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, bitaraflığınızdan esaslı şekilde şüphe 
ederiz. 

BAŞKAN — Edemezsiniz efendim, sebebini 
arz ediyorum, Sayın Hazerdağlı. 

Sayın Kürümoğüu, buyurun. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Siz, her 

zaman A. P. li üypye son söz verebilmeyi ayar
lıyorsunuz, her zamanda, sez istenmediği halde, 
bu sebep la söz yazıyorsunuz. 

BAŞKAN — Bıkın, burada kaydetmişim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, böyle bir tartış
madan sonra söz almış olmayı bir şanssızlık 

olarak kabul ediyorum. Gönül isterdi ki, haki
katen konuşmamış bir arkadaşımız sırada 
olsun ve ben buraya çıkmış olmıyayım. Konu
muz itibariyle her ne kadar Başbakanlık Büt
çesi müzakeresine inhisar ediyor ise de, hatip
lerin konuşmalarını dinlediğim zaman bunun 
tamamen bu sınırın dışına çıktığını ve konuş
ma mevzularının sınırı aştığını gördüğüm için, 
kendi hissiyatımı da ifade etmek üzere söz al
mak lüzumunu hissettim. 

Bir hâtıramla söze başlıyacağım, lisede öğ
renci idim. Sıtkı Dursunoğlu edebiyat hocamız-
Jı Bir gün derse girdiği zaman «buldum ço
cuklar» şeklinde ve gayöt neşe içerisinde bize 
kitabediyordu. Bulduğu, Fuzuli'nin o güne ka
dar hiç neşredilmemiş bir şiiri idi. Şiir şöyle 
başlar : 

«Yar rahmetti meğer nâle vü efganımıza 
Ki kadem bastı bugün kulbe-i ahzanımıza. 
Egk baranı meğer kıldı eser kim nâgâh, 
Dikti bir Şah-ı Gül-ü taze, gülistanımıza.» 
Demokrasiyi bendeniz bir gül bahçesi ola

rak kabul ediyorum ve Türk demokrasisinin 
1961 Anayasası ile gerçek mânada muhtelif 
güllerin demeti halinde, topluluğu halinde bir 
gül bahçesi olduğunu kabul ediyorum. Ve bu 
güllerin tek tek herbirini siyasi partilerin vü
cutları olarak düşünürüm. 

Fakat, dikkat ederim, 1961 Anayasasının... 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bir dakika

nızı istirham edeceğim. 
Dostumuz Macaristan Halk Cumhuriyetinin 

Sayın Millet Meclisi Başkanı Ekselans Giola 
Kale ve Heyet üyeleri Yüce Senatoyu teşrif et
mişlerdir. Kendilerini Yüce Senato adına se
lâmlarım. (Alkışlar) 

Buyurun, Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — A. P. 

1961 Anayasasının Türkiye'ye getirdiği demok
ratik nizam içerisinde kurulmuştur. Şuna kaa-
niim ki, büyük bir ekseriyeti ile hattâ tümü 
ile, yeni arkadaşlardan müteşekkil, politikada 
mazisi olmıyan, tamamiyle idealist kişilerin 
meydana getirdiği bir topluluk manzumesi arz 
eder. Diğer eski partilerin ve daha eüki poli
tikacıların da bu manzarayı kabul ederek, me
seleye bu yönü ile bakmalarını ve bu partinin 
iktidarda oluşunu yadırgamamalarını istirham 
ediyordum, daha doğrusu bekliyordum. Fa
kat müşahede ediyorum ki, bilhassa şu son ay-
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lar ilerisinde bu partinin yok olması için mu
halefet ve ona destekçi olabilen diğer kuvvet
lerin, ki maalesef bizim içimizde de var, yardı
mı ile bu partinin akıbetini çizmek, hesabını 
görmek hevesine kapılmış bir manzara mevcut
tur. Bunu ben •gül bahçesine yeni dikilmiş 
bir «Şah-ı gül-ü taze» şairin dediği «bir Şah-ı 
gül^ü taze» vasfını muhafaza eden bu partinin 
bu gül-ü taze olma vasfından mahrumiyetine 
müncer olacağı yönünde bir faaliyet olarak ka
bul ediyorum. Bu ne kazandırır Türk demokra
sisine? Bugün Adalet Partisi yıkılsa, hiçbir 
şey kazandırmıyaoak muhterem arkadaşlarım. 
Burada muhalefeti ile, iktidarı ile arzu ederim 
ki, bir gönül birliği içerisinde ve tek konu üze
rinde birleşelim, bu memleketin idaresini bu 
yönde yürütelim. O da kanaatimce memleket 
menfaatidir. Eğer memleket menfaatine sadık 
insanlar isek ve buradan yaptığımız yeminin 
tesiri altında isek, taahhüdü altında, isek, mem
leket menfaatinin icabettirdiği yönde, ki bu 
menfaati bugün Adalet Partisine yüklenmeyi 
gerektirmez, bilâkis ona destekçi olmayı, yar
dımcı olmayı gerektirir. Bu yönde bir faaliyet 
gösterilmesini gerektirirdi. 

Muhterem senatörler, her vesile 51e müşahe
de ediyoruz, artık yıkıcı politikanın, yıkıcı 
istismarın bir sonu gelmelidir. Memleket mese
lelerinin zaruri olarak "bise yüMediği yönde bir 
faaliyet içine girmek mecburiyetindeyiz. Bura
dan,. bu kürsülerden mütaaddit, Başbakan dâ
hil iktidar partisi mensuplarının, bakanlarının 
muhalefete, «asgari müştereklerde birleşelim» 
şeklindeki sözleri mütaaddit defalar tekrarlan
mıştır. Buna rağmen yine bu asgari müşterek
lerde birleşme yönünde bir faaliyetin veya te
veccühün mevcudülmadığmı görmekle üzüntü
lerimi ifade etmek isterim. 

Vaktimin dolmak üzere olduğunu zannedi
yorum. Bu sebeple sözlerimi kesmek zaruretin-
deyim. Ümidediyorum ki, Türk demokrasisini 
bir gül bahçesi olarak muhafaza etmek için 
muhalefetiyle, iktidariyle bütün siyasi partile
rin aynı yönde, memleket menfaati yönünde 
birleşmeleri mümkün olur ve biz de bundan 
kıvanç duyarız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler sona ermiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 102 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 66 274 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 533 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 11 062 549 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 9 940 960 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16,000 Çeşitli giderler 17 206 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

21,000 Ettüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 250 000 

14 266 400 

28 269 600 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
Bölüm Lira 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 880 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmuy enler... Kabul edilmiş
tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 080 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

II - Transferler 
33,000 iktisadi transferler 1 

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

34.000 Malî transferler 17 408 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.. -
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 325 254 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi hayırlı ve 
uğurlu, olsun, 

F — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi.. Devlet Plânlama yerini alsm efendim. Sa
yın Betil, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yüce Cum
huriyet Senatosunun Sayın Başkanı, sayın üye
leri; huzurunuza 1970 malî yılı bütçe kanunu 
tasarısının Devlet Plânlama Teşkilâtına ait kıs
mı hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupunun görüşlerini açıklamak 
üzere gelmiş bulunuyorum. 

Plânlama demenin bir milletin iktisadi, sos
yal ve kültürel kalkınması için ulaşılacak hedef

leri ve bu hedeflere ulaşabilmek için kullanıl
ması gerekli imkân ve vasıtaları önceden tesbit 
etme demek olduğu artık herkesçe bilinmekte
dir. 

Programlar ise plân hedeflerine ulaşabil
mek için kullanılması gerekli imkân ve vasıta
ların yıllık dilimlere bölünmesidir. 

Kalkınma hedeflerini tesbit etme işi, siyasi 
mahiyet taşıyan bir iştir. Bu işi yapacaklara, 
uzmanlar ve teknisyenlerden kurulu bir kurulun 
yardım etmesine de şüphesiz ihtiyaç vardır. 

Program yapma işi ise teknik bir iştir ve 
teknisyenlerden kurulu bir kural tarafından 
yapılması gerekmektedir. Bu kurulun plân he
deflerini iyi bilen, bu hedeflere ulaşabilmek için 
kullanılması gerekli imkân ve vasıtaları doğru 
tesbit eden, her işleminde plân amaçlarına sa
dık kalan uzmanlardan kurulması lâzımdır, işte 
bu nedenledir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı gö
revlilerini, Hükümetten aldığı her emri yerine 
getiren birer sade memur saymak doğru değil
dir. Bu Teşkilâtta görev alacakları, birer sade 
memur olarak çalışacak kimseler arasından de
ğil, görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip 
kimseler arasından seçmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, işte bu gerçeği önemle göz 
önüne aldığı içindir ki, Anayasamız kalkınma 
plânı yapma işini sadece Hükümete ve Hükü
metle birlikte belli bir veya birkaç organa bı
rakmamış, 41 nci maddesine koyduğu hükümle 
Devlet ödevleri arasında saymıştır. Anayasamız 
plânın bir bütün olduğunu da göz önüne alarak, 
kalkınmamızın plâna göre gerçekleştirileceği il
kesini koymakla yetinmemiş, 120 ncu maddesiy
le plânın bütünlüğünün mutlaka korunması il
kesini de koymuştur. Bizim Anayasamız vatan
daşlarımızın sadece hukuk bakımından özgür 
olmalarını sağlıyacak tedbirlerin alınmasını em
retmekle kalmamış, aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal açılardan da özgür olmalarını lüzumlu 
görmüş ve bu bakımdan da tedbirler alınmasını 
emretmiştir. 1968 - 1972 yıllarını kapsıyan plân
la, bu plâjun 1968 ve 1969 yıllarına ait program
larının ilmî esaslara, Anayasamız emirlerine ve 
memleketimiz gerçeklerine uygun olmadığı hak
kında grupumuz sözcüleri tarafından Meclis
lerde yapılan eleştirileri Yüce Cumhuriyet Sena
tosunun vaktini almamak için tekrarlamıyaca-
ğız. Keza aynı düşünce ile, 1970 yılı programı
nın da 1988 ve 1969 yıllarına ait programlar gi-
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bi, ilmî esaslara, Anayasamız emirlerine ve mem
leketimiz gerçeklerine uygun olmadığı gibi, plâ
nın kendisinde öngörülen hedeflerin bir kısmına 
dahi aykırı olduğu hakkındaki görüşlerimizi de 
tekrarlamıyacağız. 

Sayın arkadaşlar, bâzı hükümleri Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen 933 sayılı 
Kanunla Devlet Plânlama Teşkilâtına, asıl göre
vi dışında kalan ve asıl görevi ile bağdaştırıla-
mıyan görevler verilmiştir. Maliye, Ticaret, Sa
nayi, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının görev
lerine giren bir çok işler bu teşkilâtın görev
leri arasına alınmıştır. Bu işler teşkilâtın asıl 
görevini gereği gibi yapmasına engel de olmak
tadır. Teşkilâtın genişletilmesi ve görev ve yet
kilerinin çoğaltılması, bilgisi uzmanlık derece
sinde olmıyan hattâ meslek tahsili yapmamış 
ve yabancı dil bile bilmiyen kimselerin teşkilâ
ta girmesine de sebebolmuştur. Bundan da hiz
met şüphesiz zarar görmüştür ve görmektedir. 

Sayın arkadaşlar, bilinmektedir ki, bizim gi
bi kalkınmasını plâna bağlıyan ülkelerde büt
çeler müstakil hüviyetlerini kaybederler ve 
Plân programlarının uygulanması ve gerçekleş
tirilmesi vasıtalarından birisi haline gelirler. Bu 
nedenle müsaade ederseniz 1970 yılı Bütçesinin 
grupumuz sözcüleri tarafından yapılan eleştir
meleri tekrarlamaksızın, 1970 yılına ait prog
ram için sağlam bir kaynak olup olmadığı nok
tası üzerinde de bir nebze durmak isterim. 

Yeni bütçede konsolide Devlet geliri 600 mil
yon liralık iç borçlanma hariç, 29 milyar 289 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu suretle 
1970 yılı için,. 1969 yılına nazaran 6 milyar 
liradan fazla bir gelir artışı umulmaktadır. Bir 
önceki yıla oranla, % 27 bir artış umudu ka
nımızca çok aşırı bir iyimserlik sayılmalıdır. 
Nitekim 1970 programında bu gelir 26 milyar 
lira olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 1970 
yılı Bütçesi 600 milyon liralık iç borçlanmadan 
başka, 3 milyar 300 milyon liralık bir açık vere
cektir. 

Hükümet bu miktarın 600 milyon lirasını 
Personel Kanunu uygulamasından karşılıyaca-
ğını hesapladığına göre, geriye 2 milyar 700 mil
yon liralık bir açık kalmaktadır. Hükümet fiyat
larda istikran sağlıyamadığına göre, gider ra-
kamlan da tahminleri şüphesiz aşacaktır. 
1968 - 1972 yıllarını kapsıyan plân, 1970 yılı için 

gayrisâfi millî hâsılaların % 21, 2 si oranında bir 
yatırımı öngördüğü halde Hükümet 6 milyar 970 
milyon lirası bütçeden olmak üzere 25 milyar 
400 milyon liralık bir yatırım kabul etmekle bu 
oranı % 20,1 e düşürmüştür. 

Bir an için bunun gerçekleşeceği düşünül
se bile, plânla tesbit edilen yatırım hedefinden 
1 milyar 400 milyon lira miktarında geride ka
lacaktır demektir. 

Görülüyor ki sayın arkadaşlar, 1970 yılı 
bütçesi, 1970 yılma ait program için sağlam bir 
kaynak hüviyetini de alamamış bulunmaktadır. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı sağ-
lıyabilmekliğimiz; başka deyimle, plân hedef
lerine ulaşabilmekliğimiz için plânın, plân prog
ramlanılın ve bu programları gerçekleştirmede 
kaynak olan bütçelerin arz ettiğimiz şartlara 
göre hazırlanmış bulunması da yetmez. 

Sadece Hükümetm değil, aynı zamanda bü
tün Devlet teşkilâtının plâna ve plân program
larına inanması, bağlanması ve güdülen amacın 
gerçekleşmesi için ahenkli bir şekilde çalışması 
da gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Betil iki dakikanız kaldı. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bu dahi yet
mez plânın, plân programlannın ve bu prog
ramları gerçekleştirmede kaynak olan bütçele
rin ilmî esaslara, Anayasa emirlerine ve ülke
miz gerçeklerine uygun olarak hazırlanmış bu
lunduğuna bütün milletin içtenlikle inandırıl
ması da gereklidir. Plânın, plân programlannın 
ve bu programlan gerçekleştirmede kaynak 
olan bütçelerin bu inancı verme niteliğinden 
yoksun, sadece hükümetin arzu ve isteklerini 
gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış bulunduğu 
şüphesi dâhi plân hedeflerine ulaşabilmeyi ön
lemeye yeter. 

Herkes hergün asayişsizlikten şikâyetçidir. 
Kanun korkusu hergün biraz daha azalmakta
dır. Paramızın iç ve dış değeri hergün biraz 
daha düşmektedir. Hayat pahalılığı başını almış 
gitmektedir. Sadece 1969 yılında fiyatlar % 7,5 
oranında artmıştır. Vatandaş geçim sıkıntısı 
içinde hergün biraz daha bunalmaktadır, işsiz
lik korkunç bir şekilde artmaktadır. Tarımdaki 
gelişme hızı % 4,1 olarak öngörüldüğü halde bu 
oran 1968 de % 1,9 a ve 1969 da % 0,8 e düş
müştür. Bütçeler çığ gibi açık vermektedir. Dış 
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ticaret açığımız da çığ gibi büyümekte, trans- I 
ferler çok gecikmekte ve istek fazlalığı olmıyan 
iş kollarında dahi ham ve yardımcı madde sı
kıntısı çekilmektedir. Sömürü heveslileri için 
meydan hergün biraz daha boş hale gelmekte
dir. İdare A dan Z ye kadar bozulmuş, en hak
lı, en masum işler için bile iltimas aranır ol
muştur. Ciddi denetimden âdeta eser kalmamış
tır. Üniversite ve gençlik sorunlarının hemen 
hepsi çözüm beklemektedir. Anayasamızın kesin 
emirlerine rağmen sosyal adalet ve sosyal gü- j 
venliğin gerçekleşmesini sağlıyacak köklü re
formist tedbirler ihmal edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, vaktiniz tamam 
efendim. Lütfen ona göre bitirmenizi istirham 
edeyim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir dakika daha 
konuşmam mümkün mü efendim? 

Nüfusun 1/5 nin millî gelirin 2/5 ni, nüfu
sun 4/5 nin de millî gelirin 1/3 ünü paylaştığı 
bir ülkede gelir dağılımının sağlanması sözü 
elbette edilemez. Bu durumda olan bir millette, | 
yapılan plâna, onun programlarına ve bu prog- | 
ramları gerçekleştirecek kaynak olan bütçelere 
içtenlikle inanma da beklenemez. 

Sayın arkadaşlar, konuşmamı müsaade eder 
seniz bir tavsiye ve bir dilekle bitireceğim, ilk 
ve en acele tedbir olarak Devlet Plânlama Teş-
Mlâltma, elindeki araştırma tahsisatının oir 
miktarını kullanarak bu konuda başarıya ulaş
mış ülkelerde plânlama teşkilâtı ne şekilde ve 
hangi nitelikteki elemanlarla kurulmuş ve nasıl 
çalışmakta olduğunu etüt etmesi, bu etüt sonuç
larına ve ülkemiz sorunlarına göre bünyesine 
yeni bir yön vermesini tavsiye ederiz. Hükümet
ten de, yine ilk ve en acele tedbir olarak ikinci 
Beş Yıllık Plânı, hiç olmazsa geriye kalan dö
nemi için açıkladığımız esaslara göre ciddî bir 
revizyona tabi tutmasını dileriz. 

Sayın arkadaşlar C. H. P. Grupu adına siz
leri saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Pırıltı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; G. P. Senato Grupunun ikinci olarak tet
kikinize arz olunan 1970 Devlet Plânüama Teş
kilâtı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşle
rini arza çalışacağım. Daha önceki bütçe müna- [ 
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sebetiyle grupumuz adına yaptığım görüşmeler
de etraflıca arzı malûmat etmiş bulunduğum 
için, bu defa sadece bütçedeki değişik cari har
camalar, yatırım giderleri ve transfer giderleri 
üzerindeki rakamların tahlili ile söze başlıyo
rum. 

Yeni şekli ile 1970 Bütçesi kalkınma plânı 
ve programından bir hayli uzaklaşmış durumda
dır. 1970 program hedefleri ile konsolide bütçe
nin gider tahminleri mukayese olunduğu tak
dirde, cari giderler program hedeflerinde 
13,100 milyar Tl. olarak tesbit edilmiş oldu
ğu halde, bütçe tahminlerinde 14,991 milyar 
olarak tahinin edilmiştir ki; 1,891 milyar arada 
fazlalık vardır. Cari giderlerde bir artış var
dır. Yatırım giderleri, program hedefleri olarak 
7,430 milyar Tl. olarak tesbit edilmiş iken büt
çe tahminlerinde 6,971 milyar Tl. olarak tahmin 
edilmiştir ki; bu tahmin ile 459 milyona, yak
laşık olarak yarım milyar lira eksik bir tah
min vardır. Transfer giderlerinde de program 
hedefleri olarak 8,350 milyar Tl. olarak bir tes
bit varken bütçe tahminleri 7,925 milyar lira 
olarak tahmin edilmiştir ki; bu tahmin ile de 
425 milyon eksik bir tesbit vardır Cari gider
lerin program hedeflerini 1,891 milyar lira aş
tığı, buna karşılık yatırım ödeneklerinin prog
ram hedeflerinin 459 milyon lira, transfer gi
derlerinde ise 425 milyon lira gerisinde kaldığı 
görülür. Bütçe ve program arasındaki farkın 
fiiliyatta daha da büyük olacağı muhakkaktır. 
Sayın Maliye Bakanının konuşmasında belirtil
diği üzere, uygulanmasına karar verilen Devlet 
Personel Kanununun malî hükümlerinin karşı
lığı olmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine 
konmuş olan 2,510 milyarlık ödeneğin bir kısmı 
1,159 milyarı, reddedilen bütçe tasarısındaki 
ödeneklerden*yapılmış olan % 6 oranındaki kı
sıntı ile elde olunmuştur. Her kalem ödenekten 
seyyanen yapılan % 6 oranındaki kısıntının 
tatbikatta realize edilip edilmiyeceği soru ko
nusudur, Mevcut ödeneklerin bir kısmının dai
relerin ihtiyaçlarının altında olduğu ve hizmet
lerin bu yüzden tam olarak gerçekleştirilemedi
ği bilinen bir gerçektir. Bu durumda olan öde
neklerden ayrıca % 6 oranında bir kısıntı ya
pılmasının fiilen mümkün olabileceği şüpheli
dir. Dairelerin vazgeçilmesi imkânsız ihtiyaçla
rı için yıl içinde Meclisten ek ödenek isteme 
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mecburiyetinde kalacaklarından şüphe edilme
melidir. Bu durumda, başlangıçta yapılan ta
sarruf nazari alanda kalmaya mahkûmdur. Kal
dı ki, bu tasarruflardan bir kısmı da, biraz ön
ce işaret ettiğim gibi, en zararlı şekilde yatırım 
ödeneklerinden yapılmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı dönemde çe
şitli sebeplerle yürütülen plânsız uygulamanın 
zararlı neticelerinden biri bu yıl bütçesinde 
karşımıza çıkmıştır. Bütçe gerekçesinde 1970 
yılı bütçesi bir derlenme toparlanma yılı büt
çesi olarak vasıflandırılmıştır. Bunun mânası 
açıktır. Başlanmış olan ve bir türlü bitirilemi-
yen işlerin ikmal edilebilmesi için bu yıl yeni 
bir işe ve yeni bir yatırıma başlanmıyacaktır, 
Buna ilâveten yatırım ödeneklerinden de kısın
tı yapılması, yatırımlar bakımından durumu 
biraz daha vahîmleştirmiştir. Hükümetin, plânı 
bir tarafa bırakan israfça tutumu devam ettiği 
takdirde sadece bu yıl değil, önümüzdeki birkaç 
yıl içinde yeni yatırımlar yapmak imkânından 
büteçleri mahrum edebiliriz, 

Bütçe gelirleri yönünden de genel ve kat
ma bir arada konsolide bütçenin geliri başlan
gıçta 28,291 milyar lira olarak tahmin edilmiş
ti. Yeni bütçede bu tahmin 997 milyon lira faz
lası ile 29,288 milyara yükseltilmiştir. Gerek
çedeki izahata göre, «bu fark Personel Kanu
nunun malî hükümlerinin uygulanmasından 
meydana gelecek vergi artışı ile karşılanacak
tır» deniyor. Böyle olduğu takdirde dahi plân
lama tahminine göre geriye kalan 2,300 milyar 
lira civarındaki bir açık yeni vergi tedbirleri 
ile karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 programının 
finansman ve malî politika tedbirleri cümlesin
den olarak tarım kazançlarında vergilendirilme, 
İstihsal Vergisinde artırma, gayrimenkul satış
larında vergilendirilme, lüks konutların lisans 
Vergisine tabi tutulması, şekerde istihsal Ver
gisi, Maliye Vergisi, Nakliye Vergisi, Veraset 
Vergisi artırılacak, Motorlu Kara Taşıt Vergi
si, belediye gelirlerinin artırılması gibi husus
lar öngörülüyor. Vasıtalı Vergiler tabu kaçı
nılmaz bir can simididir. Harcamalarda tasar
rufa riayet edilmeyişi, cari masrafların devam
lı artışı, stok ve mevsim icabı devamlı fiyat ar
tışı sebebi ile yatıranların pahalıya maloluşu, 
g'elir kaynaklarımızın tam olarak değerlendiril-

meyişi ve gelir getirecek yatırımlara öncelik 
tanmmayışı, böylece artan Devlet masraflarını 
karşılamak için de yeni yeni vergilendirilmelere 
gidilmesi ki; dahası var, mevcut kaynaklardan 
alman verginin tam alınması için gerekli mu
rakabeyi tesis etmemiş olması testiyi dolu geti
renle boş getirenin bir tutulması... 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Yanı sıra 
durmadan yeni vergi kaynaklarına başvurul
masını ben vergi adaletine de hak ve nesafet 
kaidelerine de uygun görmemekteyim. Fakir 
millete bunu reva görmemeliyiz. 

«Tarım kazançlarında daha etkin bir şekil
de vergilendirilme imkânı araştırılmaktadır» 
deniyor. Çiftçinin perişan halini arz etmeye lü
zum görmüyorum. Sayın Başbakan 1970 yılı 
için Senatomuzda müzakeresi tamamlanan bi
rinci bütçe münasebeti ile yaptığı konuşmada 
Türk çiftçisinin durumunu çok güzel, mukaye
seli bir şekilde ifade ettiler. Yeni bir vergilen
dirmeye de tahammülü olmadığını, programın 
aksine olarak açıklıkla va'zettiler. Biz bu görü
şe yürekten katılıyoruz ve beyanlarını Türk 
çiftçisinin ve Türkiye'nin ziraatinin karıkınması 
ve gelişmesi hayrına kabul ediyoruz. Çiftçi mo
toru, ekipmanı, gübresi için Gümrük Vergisi 
ödüyor. Çiftçi akaryakıt sarfiyatı ile vergi ödü
yor. Vasıtalı Verginin her türlüsünün vazgeçil
mez mükellefi kullandığı sermaye için faiz 
ödüyor Gayri menkulü için vergi ödüyor. Ka
zandığı ölçüde zirai gelir vergisi ödüyor. Sattı
ğı ürünlerden bir çok resim ve hare ödüyor, 
Elinde kaldığı ölçüde gelirini artırmak için do-
layısı ile millî gelire katkıda bulunmuş olmak 
için yatırım yapıyor... İşte. vergi yönünden bu 
sahaya kayıp plân hedefinin çok gerisinde neti
ce almak için çaba sarf eden müteşebbisi, zirai 
müteşebbisi de korkutmıyalım, yıldırmıyalım. 
Bunun neticeleri de memleket ekonomimizde 
zararlı neticeler tevlidedebilir. Bunalım edebi
yatı yapanların tahayyül ettikleri bunalım o 
takdirde doğar. 

Bu karamsar tablonun doğmaması temenni
si ile konuşmalarıma son verir, yüce Heyetinizi-
ni G. P. adına ve şahsım adına saygı ile selâm
lar. 1970 Plânlama Teşkilâtı bütçesinin Türk 
Milletine ve müntesiplerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını candan dilerim. -
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BAŞKAN — Sayın üyeler, programımıza gö
re mesaimiz bitti. Yalnız bir sayın grup sözcüsü 
ile hükümet var. Bir takrir var. 

Söz mü istiyorsunuz efendim 

BAŞKAN — 1970 bütçe müzakerelerine 
ûjevaan ediyoruz efendim. Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Ucuzal'ın, 
buyurun Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1970 malî yılı Bütçe tasarısı üzerinde A. P. 
Grupu adına söz almış bulunmaktayım. Bu mü
nasebetle Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin ikinci defa 
görüşülmesi sebebiyle bendeniz grupum adına 
fazla bir şey arz edemiyeceğim. Çünkü Bütçenin 
ilk görüşülmesi sırasında grupum adına değer
li arkadaşım Devlet Plânlama Teşkilâtının ça
lışmaları hakkında görüş ve temennilerini arz 
-etmiştir. Aynı görüş ve temenniye iştirak eder, 
1970 yılı Bütçesinin Devlet Plânlama Teşkilâ
tına ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, muhterem gruplar 
adına konuşmalar ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi şahısları adına söz almış olan muhterem 
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FERİT MELEN (Van) — Evet, saat ondör-
de kalsın. 

BAŞKAN — Şu halde, saat ondörtte tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

üyelerin adlarını takdim ediyorum: Sayın Ha-
zerdağlı, Sayın Melen. 

Sayrı Hazerdağlı buyurunuz efendim. Saat 
14.08 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. Muhterem arkadaş
larım, Sayın Başkan; bu yıl bütçeyi ikinci defa 
görüşüyoruz. Hakikaten burada konuşmalardan 
çekindiğimiz, bu işi uzatmamak niyetinde oldu
ğumuz, muhalefetin de bu işte iktidara yardım
cı olmakta bulunduğu hepinizin malûmudur. 

Ben konuşmak niyetinde değildim. Bu işler 
iizun uzadıya konuşuldu burada. Ancak öğle
den evvelki oturumda Yüce Senatonun malûmu 
olan büyük bir haksızlığa uğradım, Sayın Ba
kan konuştuktan sonra söz sırası benimken Di
van Başkanı arkadaş, benim hakkımı ketmede-
rek bana söz hakkı vermediği için bendeniz de 
burda konuşmak lüzumunu hissettim. Eğer ba
na söz verilmiş olsa idi ben Sayın Bakanın de
lil gösteren sözlerine karşı cevap verirdim, 
vermek imkânını bulurdum. Hattâ A. P. li ar
kadaşlarımın yerinde olsaydım, bana söz veril
mesi için yardım ederdim. Bizim bu delilleri
miz belki Sayın Bakan tarafından çürütülürdü, 

— »«——»a»c^a-- »<t 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Oumhurbaşkarmca S. Ü.) - Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

» 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 68 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

F - DEVLET PLÂNLAMA TEŞıYİLÂTI BÜTÇESİ (Devamı) : 
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iş vuzuha kavuşurdu, içimizde bir ukte kal
mazdı. Bunun için konuşuyoruz burda. Belki 
ben yanlış fikirlere sahibim, belki yanlış delil
ler elde etmişim. Benimdi söz hakkı, bana ver
mediniz; ben de tabiî konuşmak mecburiyetini 
hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Teşkilâtı 
Bütçesi konuşulurken Plânlama Müsteşarının 
burda olmasını çok arzu ederdim. Gerçi müste
şarın yerine temsilci arkadaşlarımız gelmiştir, 
onun kadar yetkilidirler, ama ben Plânlama 
Müsteşarlığının biraz kendisini bu işlerin üs
sünde tuttuğunu ve şahsının, önemli değil is
mini de söylemiyorum, biraz üstünde tuttuğunu 
zannediyorum, ondan alınıyorum. Ve bugün 
Hükümet burda iken, Senato burda iken Plân
lama Müsteşarının, başka bir görevi de olaca
ğını zannetmediğimden burada bulunmamasını 
doğrusu garip karşılıyorum. Ben isterdim ki 
burda olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama uzun 
uzadıya konuşulmuş şey. Bir açıdan plânlama 
dediğimiz zaman ekonomik ve sosyal konuların 
tercihi olarak ortaya konuluyor, tarif ediliyor. 
Ama Sayın Başbakan Süleyman Demirel plân
lamayı bir siyasi tercih şeklinde burada ifa
de etmiştir ve bu ifadesi gereğince de Plân
lamayı bir siyasi tercih makamı yeri haline 
getirmiştir. Halbuki Plânlama Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal konularının tercihinin ya
pıldığı bir teşkilât olması lâzımgelir. Bu si
yasi tercihinin semereleri görülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Plânda, örnek olarak, 
misal olarak, köy ünitelerinin 65 bin küsur 
olduğu ve bunun için bu köylerin yerleşim dü
zenlerinin yapılması, yerleşim düzenine bir 
şekil getirilmesi öngörülmüş iken ikinci Beş 
Yıllık Plânda, M, bundan hepimiz şikâyet et
mekteyiz. Başbakan, Hükümet her zaman şi
kâyet etmektedir, buna hiç temas edilme
miş, şehirleşme, şehirleşme denmiş durmuş. 
Bu plânlamanın sayfalarında var şimdi getir
tebiliriz. Köylerin ünitelerinin birleştirilmesi, 
yerleştirilmesi, bir ünite haline getirilmesi yo
lunda hiçbir temas olmamıştır. Bunu biz ikinci 
Beş Yıllık Plân yapılırken söyledik, nazarı iti
bara alınmadı. 

Demek istiyorum ki, Sayın Başbakan ken
di siyasi tercihine plânlamayı uydurmuştur. 

— 127 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 65 bin ünite 
var Türkiye'de. Bu ünitelerin 35 bininden son
rası, her bir köy üç mahalle, beş mahalle, on 
mahalle, mezraalar halinde. Üç evli, beş evli, 
on evli yerler... Bütün bunlara Devletin kuv
veti elektriğe, düğmeye bastığımız zaman kuv
vetin yetişecei şeklinde olsa buraya, su, elek
trik, yolun götürülmesine imkân yok. ikinci 
Beş Yıllık Plânda buna hiç yer verilmedi. Bu 
üniteler birleştirilecek midir, orman köyleri
nin hali ne olacaktır?.. Yani hakikaten... 

MEHMETT VARIŞLI (Konya) — Hepsini 
halledeceğiz. 

SALİM HAZERDDAĞLI (Devamla) — İn
şallah, plâna göre halledeceksiniz, plânda yok 
demek istiyorum, plânı konuşuyorum. 

Hükümet arkadaşımızın zihniyeti gibi ha
reket eder, kendi yapmak isterse o vakit plân 
dışı bir hareket olmuş olur. Plânı getirdik ki, 
bunu plânda yapalım. Mühim olan, önemli 
olan plâna göre yapmak işidir. Plânda bu hiç 
yer almamıştır. 

Köy işleri Bakanlığı bütçesini konuştuğu
muz zaman burada bahsettik. Biz köy kentle
rinin yapılmasını istiyoruz, dedik. Bizim se
çim bildirgemizde vardı bu. Sayın Köy işleri 
Bakanı tarafından bu cihet - onun tafsilâtına gir-
miyeceğim, Köy işleri Bakanlığı bütçesinde ko
nuşacağım, köy kentleri meselesini - şöyle cevap
landırıldı : Biz her köyün köy olduğunu kabul 
ediyoruz. Hangi köyü köy olarak kabul ediyor
sunuz? öyle köy var ki, 20 mezralı, 10 mezralı 
her mahallesinin arası 2 kilometre, 10 kilo
metre... Elâzığ vilâyeti benim memlektimdir, 
az çok köyleri derli - toplu olanlardan birisidir. 
Köylerin % 60 nm bir mahallesiyle diğerinin 
arası 10 kilometredir. Bu feci, ve korkunç hal.. 
Çocuklar kışın - 10 kilometre uzağa bir mek
tep yaparız, üç köye, beş köye ortaya bir mek
tep yaparız - 10 kilometreden mektebe gider 
gelirler, yolda donarlar, kurtlar parçalar, fe
lâketler saymakla bitmez. Köy işleri Bakanlı
ğının baktım ki, hiçbir fikri yok. Plânlamanın 
da hiç böyle fikri yok. Sayın Bakanın, Sayın 
Plânlamanın bu yolda ne gibi düşünceleri 
vardır, ne yapacaklardır? Bu üniteler ne ola
caktır, ne düşünürler? Bunu öğrenmek istiyo-
yorum, bunu bilmek hakkımızdır. 

Plânlamayı, dedim ki, Sayın Başbakan ken-
(di siyasi düşüncelerin reçete, gerekçe, esbabı 
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mucibe hazırlıyan bir teşekkül haline getirmiş
tir. Çünkü; «siyasi tercihimdir» demiştir. Bu 
ifadelerini zabıtlardan getirdim. 

Halbuki plânlama; ekonomik, iktisadi, sos
yal meselelerin ortaya koyduğu bir tercih olma
sı lâzım gelir. Bu bakımdan bugünkü plânlama
nın faaliyetlerini yeterli görmüyoruz, istanbul 
köprüsü bunun bir misâlidir. «Siyasi tercihimiz 
istanbul köprüsünü yapmaktır» demiştir. Ve 
hiç kimseyi dinlemeden, Meclislerin bu kadar 
bağırıp çağırmasını, dinlemeden İstanbul köp
rüsünü siyasi tercih olarak ortaya getirmiştir. 
Bu da onun örneğidir. 

Vaktinizi almak istemiyorum. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Hezerdağlı teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; şahsan plânsız kalkınma
ya karşı uzun zaman siyasi hayatımda mücade
le etmiş insanlardan birisiyim. Ve nihayet plân 
Anayasamıza giren bir Anayasa müessesesi ol
muştur. Bundan hepimiz bahtiyarlık duyduk. 

Türkiye'nin kıt imkânları ile kalkmabilme-
sinin nacak plân ile ve plânlı kalkınma yolu ile 
mümkün olacağına inanıyorum ve bundan son
ra da inanacağız. Sanmıyorum ki bu hususta 
arkadaşlarımız da aynı düşünceyi paylaşırlar. 

Filhakika, A. P. muhalafette iken plân fikri
ne karşı sempatik değildi. Biliyorsunuz plân, pi
lâv ve saire bu edebiyatları uzun zaman dinledik 
ve bize karşı çok kullanıldı ve kısa zamanda, ta
biî bilhassa mesuliyet mevkiine girdikten sonra 
A. P. bu görüşünden vazgeçti ve bizim gibi plâ
nı benimseyen bir iktidar oldu. Bundan o vakit 
sevinç duyduğumuzu bâzı vesilelerle bu kürsü
den arz etmiştik. 

Muhterem arkadaşlar, bununla beraber, ge
çen zaman içerisinde gördüğümüz tatbikat, 
A. P. nin bu plân fikrini benimseme mevzuunda 
zannettiğimiz kadar, tahmin ettiğimiz kadar sa
mimî olmadığını gösterdi. Bir dsfa plânda, 
yer alan çeşitli ıslahat tedbirlerinden hattâ 
kendi yaptığı plânda, İkinci Beş Yıllık Plân 
A. P. nin eseridir. Ve orada uzun boylu müna
kaşa ettik. Plânı ve birçok taraflarını da bura
da beğendiğimizi ifade etmiştik. Ve o plânın 

kanunlaşma hususunda G. P. olarak bizim hiz
metimiz de olmuş idi. 

ikinci Beş Yıllık Plânda - bırakalım birinci
sini, kendisinin değildi beğenmiyordu, itiraz ede
ceği tarafları vardı, şu, bu - plânlı kalkınmiayı 
gerçekleştirmek üzere düşünülmüş olan, tes
bit edilmiş olan, öngörülmüş olan irili -
ufaklı ıslahat tedbirleri vardı. Bunların bir 
tanesine, ki, Üçüncü Beş Yıllık Plânın mühim 
bir devresinin sonuna doğru gelmek üzere
yiz - bunların ıbir tanesine el sürmemiştir, bu 
ıslâhat tedbirlerinin. 

Tabiî ufak tefekleri ben büyük bir şey say
mıyorum. Onlar olabilir ara yerde. Bir iki ka
nun gelmiş geçmiş olabilir. Ama vergi reformu 
gibi, idari reform gibi, buna benziyen idari ıs
lahat gibi. iktisadi Devlet Teşekküllerinin ıs
lâhı gibi, Millî Eğitimde ıslâhat gibi, sonra kay
naklan geliştirme gibi, plânın öngördüğü ted
birler var, hepimizin beraber burada kabul etti
ğimiz ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında. Ve 
Hükümetin bu plâna dayanarak yıllık program
larda tesbit ettiği tedbirlerin bir tanesine bu
güne kadar A. P. iktidarı el atmış ve bunları 
başarıya götürmüş değildir. 

Bunu görünce, hakikaten, insan şüpheye dü
şüyor. A. P. iktidarı plân fikrini samimî olarak 
benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Bu tered
düt bende hâsıl olmuştur, bu tatbikatı gör
dükten sonra. 

Plân uygulama neticeleri de maalesef hattâ 
bizi de «acaba plânsız olsa idi, daha mı iyi ola
caktı» düşüncesine sevk etmiştir. 

Tesbit ettiğimiz plânda hızlı kalkınma isti
yoruz, dengeli kalkınma istiyoruz, istikrar için
de kalkınma istiyoruz. Hadi kalkınma hızı ba
kımından bâzı rakamlar var. % 6,5 - 7 yaklaşı
yoruz, edivoruz. O da münakaşalı ya. Fakat 
dengeli kalkınma; değil bu hedefe yaklaşmak, 
bu hedefin tam tersine doğru gidiyoruz. 

Bunu anlatmak on dakikaya sığmaz. Bütçe
de bunun misâllerini verdik. Sözcü arkadaşım 
daha evvel Hükümet Programı münasebeti ile 
Mecliste bunun çeşitli örneklerini verdi. Kalkın
ma hususunda dengeli kalkınma hedefine git
me şöyle dursun, maalesef ters istikamette yol 
alıyoruz, istikrar içinde kalkınma olacak. Zaten 
plânlı kalkınmada o şart. istikrarın tam tersine 
tatbikat bizi şu noktaya getirmiştir: Türkiye'de 
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istikrar şöyle dursun, Türkiye'de ekonomi şid
detli buhrana doğru sarsıntılar içinde gitmek 
üzeredir. Ve 1958 e çok yaklaştık. Korkum odur. 
Bizi 1958 e götürüyor. 

Böyle olunca plân neye? Niye niye plân yap
tık? Madem istikrar sağlamıyacaktık, madem 
dengeli kalkınma sağlayamıyacaktık? Pekâlâ 
idare edilip gidiyorduk. Niye bu kadar zahmet 
eıttik, plân yaptık, milleti fedakârlığa davet edi
yoruz? Hakikaten bu neticeler bugün bizi bu 
türlü düşüncelere sevk etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bakın plân fikrine ısı
namamanın bir misalini vereceğini. Plân deyince 
yıllık programlar çıkar ve Hükümet her yıl bu 
programlarda hangi projeleri ele almıştır, onu 
tesbit eder. Bu projeler Yüksek Plânlamada bi
rer, birer tetkik edilir, kabul edilir. Ve bunlar 
yayınlanırdı. Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
bu projeler, yani bir yılın programına giren pro
jeler kalem, kalem Resmî Gazetede yayınlanır
dı. Ve bunları umumi efkâr görürdü, herkes gö
rürdü. Falan vilâyette ne yapılacak, şurada ne 
yapılacak? Dikkat ederseniz üç seneden beri 
bunların yayınlanmasından vazgeçilmiştir. 

Bu, Hükümete su imkânı veriyor: İstediği za
man şu proje yerine falan projenin yapılması 
imkânını vermiştir. Bu plân olmaz. Bir heyet 
geliyor falan vilâyetten, Başbakanı ziyaret edi
yorlar, o heyetin tüzüğüne göre o vakit plânda 
olmadığı halde falan yerdeki için kabul edilen 
proje çıkarılarak, pekâlâ o heyetin arzu ettiği 
proje giriyor. 

Hattâ mebus transferinde, şurada, burada, 
bunların rolü olduğunu maalesef duyuyoruz. 
Temenni ederim yanlış olsun ama, plânda olma
dığı halde falan hizmetin falan yere girdiğini 
görüyoruz. Araştırdım ben bu nasıl olabilir di
ye? Tetkik ettim, baktım ben, Yayınlanmıyor. 
E.. Yayınlanmayınca olur. Yayınlanmayınca 
pekâlâ olur. Kapalıdır. Plânlama Dairesine te
lefonu açarsınız, şu iş yerine falan işi yapın der
siniz mesele biter. 

Bir misal kendi seçim çevremden vereceğim. 
Seçim çevrem Van'da birkaç sene evvel bir hid
roelektrik santrali yapıldı. Ve elektrik geldi. 
Van'ın istihlâk edeceği miktarın da üstünde. Ma
hallelerden bir kısmı ilk projelerde var, bir kıs
mı yok. Sonra kondu. 1968 de kondu bu plâna, 
Fakat belediye seçimini Güven Partisi kazanınca 

iş değişti, plândan çıktı. O günden bugüne 
programa koyduramamaktayıs, Nihayet şu im
kân kaldı. Belediye Esişine «Ganim transfer ol 
da Â. P. ye. Şu Van'ın bâzı mahalleleri karan
lıktan kurtulsun» demek mecburiyeti vicdaniye-
si ile karşı karşıya kalmıyor, bir memlekete hiz
met borçlu olduğumuz için. 

Böyle bir tatbikat. Plân mı bu? 

BAŞKAN — Sayın Melen, iki dakikanız var 
hatırlatıyorum efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Peki, teşek
kür ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlar, teşvik fonlarına ait 
Kanunun müzakeresi sırasında o kanunu savun
muştum ben. Hükümetin bâzı yetkilere sahibol-
masını plân uygulamasını kolaylaştırma bakı
mından faydalı görüyordum, lüzumlu görüyor
dum. Ama tatbikat sonunda ne büyük, ne su
rette yanıldığımı anladım. Hattâ o savunmayı 
yaptığım için üzüldüm, Çünkü, tatbikat maale
sef, plân fikri ile bağdaşmıyacak bir tatbikat 
idi. Yine kendi bölgemden vereyim. Faraza hay
van kredisi, hayvan yetiştiricilerine kredi. Be
nim bölgemde hayvan yetiştiricilerinden birkaç 
kişiye verilmiştir. Bilmiyorum ama, gördüğüm 
misaller var. Bunlardan bir tanesinin hayvanı 
vardır. Üst tarafı? Üst tarafı falan milletvekili 
veyahut falan parti başkanının selâmı ile geldi
ği için,.. Ve bunu Plânlama Dairesine yaptırıyor
lar. Bu Plânlama Dairesi bu hale geldikten son
ra, diğer daireler ne olabilir? Plânlama Dairesi
ne artık Türkiye'de Plânlama Dairesi demek 
mümkün olur mu olmaz mı? Takdirinize arz 
ediyorum. Bu misalleri gördükten sonra hakika
ten Plânlama Dairesini vaktiyle A. P. lilerin 
yaptığı gibi, plâvlama dairesi şeklinde tavsif et
mekte benoo hata olmaz. Maalesef plânımın da 
bugün bu duruma sokulmuştur. 

Teşekkür ederim. (G. P. ve G. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Muhterem senatörler, gruplar adına ve şahıslar 
adına konuşmalar ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi Hükümet adına Sayın Devlet Bakam Ee-
fet Sezgin konuşacaklar. 

Buyurun, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Ba«kan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; Devlet 
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Plânlama Teşkilâtının 1970 bütçe kanım tasarısı 
münasebeti ile fikir, tenkid ve temennilerini di
le getiren sayın grup sözcülerine ve muhterem 
senatörlere teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

Plânlama Teşkilâtının ve plân fikrinin sevi
yesine uygun bir ölçüde dile getirilmiş bulunan 
bu düşüncelerden gereği gibi istifade edeceğimi
zin tabiî bulunduğunu belirtmek istiyorum. 

Zaman ölçüsü içerisinde sayın grup sözcüle
rinin dile getirdikleri konuları cevaplandırmaya 
gayret edeceğim. 

Sayın Betil, mütalâalarında 1970 bütçesi ile 
1970 programı için sağlanan kaynağın aynı ol
madığını, program ve bütçelerin Hükümetin is
teklerine uygun olarak hazırlanmaması lâzım-
geldiğini ifade ile bu konuda bâzı iddiaları or
taya koydular. 

Bilindiği gibi, kalkınma plânlarının bütünlü
ğünün korunması bakımından bütçelerle pro
gramların ahenkleştirilmesi, birbirine tutarlı bir 
hale getirilmesi plânlı kalkınma anlayışı ve tu
tumu içerisinde bir zarurettir. İÜ63 yılından iti
baren yapıldığı gibi, 1970 yılında da programla 
bütçe bu temel anlayış içinde ilgili kuruluşlar
ca ve yetkili uzmanlar tarafından hazırlanarak 
yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

1970 yılı programı için, 1970 yılı bütçesi 
Sayın Betil'in beyanlarının aksine sağlam bir 
kaynağı ifade eder. Bütçe programın başarı 
ile uygulanması için de bizim görüşümüze gö
re teminattır. Anayasamızın öngördüğü sınır
lar içinde program ve bütçelerin hedefler ve 
ilkeler çerçevesinde tamamen memleketimizin 
ihtiyaçlarına şartlarına dayalı olarak hazırlan
dığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtik
ten, bir diğer ifade ile, yüce tasviplerinize ve 
kabulünüze mazhar olduktan sonra kesinleş
mektedir. 

Program ve bütçeler Hükümetin istekleri
ne uygun olarak hazırlanıyor şeklindeki iddia
lar, bu plân hazırlanma şekli karşısında, bizim 
görüşümüze göre, geçerli bir iddia olmamak 
icabeder. 

Bir realite olarak Anayasanın ve ilgili ka
nunların ışığı altında bunlara uyma mecburi
yeti ve görevi önünde, plân ve program büt
çelerimizin politikacılarla teknisyenlerimizin 
işbirliği suretiyle hazırlandığını ve bundan son
ra da uygulandığını belirtmek isterim. 

1968 ve 1969 yılları parogramları da bu 
anlayış içerisinde hazırlanmış ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kabul ve tasvip 
görmek suretiyle uygulanmıştır. Uygulama 
neticelerini birçok vesilelerle burada tartış
tık. 1933 sayılı Kanunun Devlet Plânlama Teş
kilâtının kendi görevini yaptığına engel ol
duğu şeklindeki iddiayı da isabetli mütalâa 
etmiyoruz. Zira, 933 sayılı Kanunla verilen 
görevler Devlet Plânlama Teşkilâtı içerisin
de ayrı ve özel bir daire ve personel tarafın
dan yürütülmektedir. Devlet Plânlama Teş
kilâtının 91 sayılı Kuruluş Kanunu ile verilen 
görevleri bu Kanunla tesbit edilmiş bulunan 
ilgili dairelerce düzenlenmekte ve taMbedilmek-
tedir. 

Sayın Betil toptan eşya fiyatları hakkın
da da şu iddiayı ileri sürmektedir. 1969 sene
sinde fiyatlar % 7,5 artmıştır, eğer yanlış tes
bit etmedi ise. Toptan eşya fiyatları endeksi 
1968 senesinde ortalama 129,1 iken, 1969 yıllık 
ortalaması 136,9 olmuştur. Artış oranı % 7,5 de
ğil, % 6 dır. Toptan eşya fiyatları ile birlikte tü
ketici fiyat endeksleri de incelendiğinde ben
zer rakamlarla karşılaşmaktayız. 1968 ortala
ması sırası ile 127 ve 138,5 olan Ankara ve is
tanbul tüketici fiyat endekslerinin 1969 yılı 
ortalaması 133,9 ve 145,4 dür. Bu ra,kamlar An
kara için % 5,4 istanbul için ise, % 5 yakınla
rında fiyat artışına işaret etmektedir. 

Ekonomideki bütün nihai mal ve hizmet
lerde tesbit edilmiş fiyat hareketlerinin bir-
ieşkesi olarak gayrisâfi millî hâsıla Devlet is
tatistik Enstitüsü kayıtlarına göre % 6 merte
besinde hesaplanmaktadır. Mevcut istatisiki ve
riler Sayın Betil'in iddia ettiği gibi % 7,5 fiyat 
artışının vukubulmadığını, ortalama fiyat ar
tışının % 6 olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yine Sayın Betil Devlet Plânlama Teşkilâ
tının yükümlendiği görevlerin özelliği göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, daimî bir 
kadro yerine bu husustaki eleştirilerinde Dev
let Plânlama Teşkilâtının kanunlarla muayyen 
statüsü ve çalışma tarzının dışarısında bir mü
talâada bulunmaktadır. Gerçek ise şudur : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı yükümlendiği gö
revlerin özelliği göz önünde bulundurulmak 
suretiyle daimî bir kadro yerine esnek bir tek
nisyen kadrosu ile çalışmaktadır. Zira, 91 sa-
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yılı Kuruluş Kanunu idari ve teknik olmak 
üzere sadece 61 kadro ihdas etmiş ve bu kadro
lardan uzman yardımcıları yabancı dil bara
jından sonra yazılı ve sözlü sınavlara tabi tu
tulmak suretiyle seçilmekte, üç yıl sonunda ve
recekleri ehliyet imtihanlarına göre uzman 
kadrolarına Hükümet kararı ile atanmakta
dırlar. 99 sayılı Kanuna göre iste, genel ve katma 
bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde ele alman projelerin gereklerine göre 
meslekî liyakat ve tecrübeleri bulunan ele
manlar idarelerinden talebedilmekte ve bu 
suretle istihdam cihetine gidilmektedir. 340 
sayılı Kanuna göre ise, özellikle plân, prog
ram ve projelerin uygulanması izlenmesi, ve 
koordinasyonu gibi faaliyetlerde istihdam edi
lecekler tecrübeli teknik elemanlar arasından 
mülakat suretiyle, yeni mezunlar ise, yazılı re 
sözlü sınavlarla geçici olarak hizmete alın
maktadırlar. Özellikle mastır, doktora gibi 
üniversite üstü derece sahibi olanlar ve ya
bancı dil bilenler öncelikle mülakata alın
maktadırlar. 

Sayın Pırıltı program rakamları ile bütçe ra
kamlarının farklarına değindiler. Durum şu
dur : 

1970 Bütçe Kanunu tasarısında cari giderle
rin artışına mukabil yatırım ve transfer gider
lerinin azalışı, Personel Kanunu gereğince yatı
rım ve transfer bölümlerinde ücret alan perso
nel maaşlarının bu bölümlerden çıkarılarak ca
ri giderler bölümüne alınmasından meydana ge
len bir neticedir. 

Sayın Piritli % 6 lık tasarrufun gerçekleşti-
rilemiyeceğini, yatırımlardan bunun yapılması
nın doğru olmadığını ifade buyurdular. Ve ye
ni yatırımlara, bu tasarruf sebebiyle, başlana-
mıyacağını ifade ettiler. % 6 lık tasarruf seyya
nen her kalemde yapılacak bir tasarraf değil
dir. Bu tasarruf, bakanlıklarla temas edilerek 
hizmet ve yatırımları aksatmadan sağlanacak
tır. 1970 yılı programında yeni işlere başlanamı-
yacağı iddiası da doğru değildir. 1970 yılmda 
kamu sektörünce bedeli 7 milyar 226 milyon 
Türk lirası olan yeni projelerin icrasına başla
nacaktır, 

Sayın Hazerdağlı Plânlamanın Sajmı Başba
kan tarafından sadece bir siyasi tercih meselesi 
olarak mütalâa edildiğini ve tasarrufları ile de 
bu hale getirilmiş olduğunu ifade buyurdular. 

10 . 5 . 1970 O : 2 

Buna misal olarak da İkinci Beş Yıllık Plânda 
köy ünitelerinin birleştirilmesine ve onların me
selelerine de hiç temas edilmemiş bulunduğunu 
da ifade ettiler. Ve dediler ki, «İşte Saym Baş
bakan, siyasi felsefesine bu misallerle de görü
lüyor ki, plânlamayı uydurmuş bulunmaktadır.» 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şehirleş
me felsefesinde. 

DEVLET BAKANI EEFST SEZGİN (De
vamla) — Evet, şehirleşmeye işi götürmek su
retiyle, yani köyü ihmal ederek şehirleşmeye 
götürmek suretiyle... 

Ve dediler ki, «Birinci Beş Yıllık Plânda ise, 
köy meselelerine genişçe temas edilmiş olmasına 
rağmen, İkinci Beş Yıllık Plân bu noktada meş
kûk kalmıştır.» 

Muhterem senatörler, Birinci Beş Yıllık Plân
da köy ve köylü meselelerine özellikle temas 
edilmekle temas edilmekten kaçınılmıştır. Birin
ci Beş Yıllık Plânda Zannediyorum sadece altı 
satırlık bir işaret ile, bir temas ile Türkiye 'deki 
40 bin köyün 65 bin ünitede yasıyan vatandaşın 
derdine deva bulunacağı düşünülmüştür. 

ikinci Beş Yıllık Plânda köy ve köylü me
seleleri özel bir bölümde ve geniş bir şekilde ele 
alınmıştır. Bu bölümde alt yapı yatırımları, 
sosyal ve ekonomik yatırımların ne şekilde ele 
alınacağı açık ve vazıh bir şekilde tesbit edil
miştir. 

Plânlama Teşkilâtı Anayasa ve bu hususta 
ısdar edilmiş bulunan kanunların çerçevesi için
de, özellikle 91 sayılı Kanunun tahmil ettiği gö
revleri tam bir objektivite içinde yapmaktadır. 

Siyasi tercih meselesine gelince; bu, Hükü
met etmenin gereği olan bir husustur. Anayasa
mız bu hususu yürütme organına bırakmıştır. 
İşte bizim yaptığımız da budur. Bunun dışarı
sında bir hal bahis konusu değildir. 

Anayasanın yürütme organına tanımış bu
lunduğu bir haklan kullanılmaması halinde, 
Anayasanın tanıdığı bu yetkinin kullanılmamış 
olması her halde mesuliyeti müeddi olur. Han
gi siyasi parti iktidarda olursa olsun... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — isabet şart. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — isabetin olup olmadığı... Eğer yok 
ise o da bir muaheze mevzuu olur. Hangi siya
si parti iktidara vazederse etsin, bu sorumlulu
ğun var ise, elbetteki neticelerine tahammül 
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eder ve bu sorumluluk altında olur. Bu Adalet 
Partisi için de böyledir, Cumhuriyet Halk Partisi 
için de böyledir, Güven Partisi için de böyledir, 
her siyasi kuruluş için iktidarda bulunduğu za
man değişmiyen bir kaidedir. O itibarla siyasi 
iktidarlar kanundan mütevellit siyasi tercihleri
ni iktidarda bulundukları sürece kullanacaklar
dır. 

Plân fikrine samimî bir inanç ile bağlı oldu
ğumuzu ve Türkiye'nin kalkınma meselesinin 
ancak plânla başarılabileceği inancında olduğu
muzu teyiden ifade etmek istiyorum. Bu husus
ta Sayın Melen'le yüzde yüz mutabakat halin
deyiz. Plân fikrini benimsiyen bütün kuruluş
larımızla - Tabiî ekserisi benimsemişlerdir. - bu 
görüşte mutabakat içindeyiz. 

Filhakika bir zamanlar Adalet Partisine 
mensup milletvekilinin bir münakaşa, bir Par
lâmento münakaşası sırasında, «Millet plân de
ğil, plâv istiyor.» şeklinde bir söz sarf ettiği va
kıadır, doğrudur. Ama, bu gayrimesul bir şah
sın bir Parlâmento münakaşasında sarf etmiş 
bulunduğu bir sözdür. Adalet Partisi siyasi ik
tidarının mesuliyet mevkiinde bulunan bir üye
sinin böyle bir beyanı bulunmadığı ve 1965 ten 
bu yana bilfiil iktidarda ve plân tatbikatçısı 
olarak yapmış bulunduğu samimî plân fikri tat
bikatı içersinde Adalet Partisine izafe etmemek 
lâzımgeldiğini ifade etmek istiyorum. Bu düşün
ceyi huzurunuzda bir kere daha reddediyorum. 
Yani, plânı «Türk Milletinin plânı değil plâvı 
istediği» şeklinde bir zamanlar bize izafe edilen 
düşünceyi kabul etmediğimizi, Hükümet olarak 
böyle bir düşüncenin karşısında olduğumuzu sa
rahaten belirtmek istiyorum. 

Adalet Partisi siyasi iktidarının plân fikrine 
samimiyetle bağlılığının bir delili diye geçmiş 
4 senelik iktidarımız devrinde istihsal edilmiş 
bulunan neticelerle de belirtmek istiyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plânın iki yıllık uygulama
sı plânda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmiş 
olduğunu gösterir. Bu da plâna inançla bağlılı
ğın bir ifadesidir. Filhakika plânda öngörülen 
birtakım tedbirleri gerektiren teşriî tasarrufla
ra Hükümet tarafından henüz Parlâmentoya ge
tirilmemiş düşüncesiyle şüphe iras etmek ve öy
le görmek mümkündür. Bu konuda Sayın Me-
len'in haksız olduğunu söylemiyorum. Şunu arz 

etmek isterim. İkinci Beş Yıllık Plânda öngörü
len tedbirlerden bir ksımını ihtiva etmek üzere 
hazırlanmış bulunan 12 kanun tasarısı bugün 
imza edilmek suretiyle Yüce Parlâmentoya ya
rın şevke hazır hale getirilmiştir. Bunu plânın 
öngördüğü diğer teşriî tedbirlerin alınması isti
kametindeki çalışmalarımız takibedecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Kalkınmanın istikrar içerisinde olup, 
olmadığı hususu yüce huzurunuzda birçok vesi
lelerle münakaşa edilmiş bulunmaktadır. Bura
da siyasi parti grupları ile aramızda noktai na
zar farkları vardır. Biz kalkınmanın istikrar 
içerisinde vâki olduğu kanaatine istinadetmiş 
olduğumuz delilleri ile birlikte yüce huzurunuz
da kerrat ile arza gayret ettik. Yıllık program
ların proje listeleri benim bilgime ve aldığım 
malûmata göre Resmî Gazete ile yayınlanmakta
dır. 1968 -1969 programları yayınlanmıştır. 1970 
programı da matbaadadır, baskıdadır. 

933 sayılı Kanunun uygulaması proje bazın
da yapılmaktadır. Sayın Melen'in bahsettiği şe
kilde bir tatbikatı plânlama uzmanlarına sordu
ğumda varidolmadığını ifade ettiler. Şu veya bu 
şahsa hayvan kredisi veya başka bir kredi, teş
vik fonu veya başka bir nam ile verilmesinin 
sureti katiyede karşısındayız. Sayın Melen'in 
bu kürsüden ifade buyurduğu belirli meseleyi 
tetkik edeceğimizi ve varit ise gereğine tevessül 
edeceğimizi belirtmek isterim. O itibarla da bu 
beyanımı zabtılara geçirtmiş bulunuyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Belediye Rei
si meselesi... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hayır, o hayvan kredisi meselesi var
dı. 

Belediye Reisi meselesine gelince; Sayın Me
len ile zannediyorum Engin Santrali, eğer ismi
ni yanlış söylemiyorsam veya Van Santrali bâzı 
meseleleri vardı. Bir teknisyenin gelmesi bahis 
konusu idi, gecikmişti. Kendilerinin iki sene 
kadar evvel ikazları üzerine bizzat takibettim. 
Şimdi, Van'daki bâzı mahallelerin elektriğinin 
yapılmaması meselesinin neden tevellüdettiğini 
bilemiyorum, şu anda bilmiyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Reisin yüzünden 
oldu. 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Reisin yüzünden... Bunu huzurunuzda 
tetkiksiz olarak şöyle ifade ediyorum. Böyle bir 
mesele bizim iktidarımızda bahis konusu ola
maz. Olmamak icabeder. Hükümet olarak bu is
tikamette hiçbir tasarrufumuz olmamıştır, olmı-
yacaktır da. Eğer bizim dışımızda böyle bir ta
sarruf varsa, onu izale ederiz. Bunu da inceliye-
ceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşma müddeti
niz bitti. Konuşmanızı ikmal etmenizi rica edi
yorum efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Müsaade ederseniz bitiriyorum. 

Bu hususu inceliyeceğiz. Eğer böyle bir hale 
gitmek gerekmiş olsaydı bunun Van'da değil, 
benim seçim bölgemde de olması icabederdi. Biz 
bunu da yapmadık. Misal olarak söylüyorum. 
Yine bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Sayın 
Melen'in hiç endişe etmesine lüzum yok. Ben de 
bunu şahsan takibedeceğim. O Belediye Reisi
nin kendi siyasi partisinden memleketine hizmet 
etmesi için ayrılmasına lüzum yok. O. H. P. si
ne mensup Çanakkale Belediye Reisine, şimdiye 
kadar hiç görülmemiş şekilde, memleket hizme
tinde yardım etmeyin demedim. Bunu üzülerek 
arz ediyorum. Böyle bir düşünceye Hükümeti
mizin sahibolmadığını tesbit bakımından arz 
ediyorum. Meseleyi tekrar takibedeceğimi arz 
ederim. 

Devlet Plânlama Müsteşarının burada bu
lunmadığını Sayın Hazerdağlı dile getirdiler. 
Kendilerine ifade edeyim. Devlet Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarı bir kalp rahatsızlığından dola
yı evinde yatmaktadır. Yüce Senato huzuruna 
bu itibarla gelememiş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler Devlet Plânlama teş
kilâtının 1970 bütçesi vesilesiyle dile getirdiği
niz tenkidlerden ve ortaya koymuş bulunduğu
nuz fikirlerden istifade ettiğimizi ve buna mü
teşekkir olduğumuzu beyan ederken Yüce Se
natoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı teşekkür 
ederim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sorum 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bu müzake
relerde sorulara mesağ vermek mümkün bulun
mamaktadır, özür dilerim efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
tekrar konuşma imkânından mahrum bulunu
yoruz. Hiç olmazsa tekzibedildiğimiz noktalar
da soru sorma imkânını lütfediniz. Müzakere
lerin arzu ile tam neticeyi vermesi için tekzibe 
mâruz kalana hiç olmazsa soru sorma hakka 
tanımak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Betil, Sayın Hazerdağlı 
bu sözlerinizi reddetmeye imkân olmamak gere
kir. Yalnız Başkan olarak Danışma Kurulunun 
almış olduğu karar ve onu Yüce Senatoda gö
rüşülerek tasvibe iktiran etmiş olması karşısın
da hukukî bir tahditle riyasetin bağlı olduğu
nu kabul etmenizi rica ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben sizden şah
san, Danışma Kurulunun almış olduğu karar 
değişmez karar değildir. Gerekli gerekçe var
sa üzerinde durulup, değiştirilebilir. Ben siz
den bu konuyu Danışma Kuruluna tekrar gö
türüp, tekrar görüşmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son söz Sa
yın senatörün bulunmaktadır. Söz sırası Sayın 
Tunçkanat'ta, Sayın Tunçkanat buyurunuz 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın senatör
ler; plân nedir? Plân evvelâ kalkınmamız için 
kıt olan kaynaklarımızın en verimli sahalara 
tevcih edilmesi anlamına erelir ve bu nedenle
dir ki, Anava^amız plânı kalkınmamız için te
mel ve esaslı bir müessese olarak almış ve Dev
let Plânlama Teşkilâtını kurmuştur. Yani, 
r>lansız kalkınmaya Anayasamız hayır demiştir. 
Bu -olanın 3 an^hedefi vardır. Birincisi: dıs ti
caret açıcını süratle kamtmak. İkincisi; istih
dam sorununu çözmek, üçüncüsü ise % 7 kal
kınma hızını, yıllık olarak, temin etmektir. 

Şimdi önümüze gelen plân ve bu zamana ka
dar olan uygulama bizi nereye getirmiştir? Bu
na kısa olan müddetim içerisinde birkaç cümle 
ile değinmek istiyorum. 

Dış ticaret açığımız her yıl biraz daha art
maktadır. Bir de yıllık 120 milyon dolara yak
laşan işçi dövizlerini buna ilâve etmek lâzım
dır. Buna rağmen dış ticaret açığımız büyümek
tedir, her yıl. Halbuki plân hedeflerinden bir 
tanesi bunu her yıl biraz daha küçültecekti, 
büyümektedir. 

ikincisi; istihdam sorunu. İstihdam sorunu, 
işsizlik memlekette her gün büyüyen bir sorun 
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haine gelmiştir. Dış memleketlere göndermiş 
olduğumuz üçyüz bine ve hattâ onu aşmakta 
olan işçi olmasına rağmen memlekette istihdam 
sorunu çözülmemiştir, işsizlik her gün biraz da
ha artmaktadır. 

Gelelim plânın gerçekleştirmek istediği 
üçüncü hedefine. Bu da % 7 kalkınma hızıdır. 
% 7 kalkınma hızını gösteren plânlamanın ve
yahut Devlet İstatistik Dairesinin yapmış oldu
ğu hesaplar güvenilir değildir. 

1. — Hükümet yıllık yatırım hesapları ya
parken şu kadarı kamu sektörü yapacaktır diye 
bir varsayım kabul ediyor, şu kadarını da ka
mu sektörü yapacaktır diye ikiye ayırıyor. Fa
kat gerçekte kamu sektörünün - özel sektör 
kontrol altına alınamadığı için yatırımları da, 
plânda gösterilen yatırımları da - bunlar yıllık 
bir örnek olarak veriyorum - farz edelim M, 
5 yılda 500 milyon Tl. sı yatırılacak olan bir 
yatırım. Buna ilk sene 50 milyon lira yatırıyor. 
Ve 50 milyon lira para sarf edildikten sonra 
plân hedefi gerçekleştirilmiş kabul ediliyor, o 
yıllık. Esasında fizikî gerçekleşmenin ne oldu
ğu belli değil. Bütün bütçe raporlarında gör
dürürüz plânın noksan uygulamasındaki ana-
hatlardan bir tanesi budur. Bu bir şaşırtmaca
dır, bizim gördüğümüze göre. Yani o sene bir 
miktar para tahsis ediyorsunuz plân hedefleri 
için, bütçeye koyuyorsunuz. Onu o teşekkül 
sarf ettiei zamanda plân hedeflerine ulaşılmış
tır diyorsunuz. Onu % 100 gösteriyorsunuz. 
Hattâ % 100 ü aşan teşkilâtlar da var. Bu iller 
Bankasında olduğu gibi. Bu tabiî bir kandırma-
cadan başka bir şey değil. Acaba ikinci sene 
yine 50 milyon. E, peki beşinci senesinde plâ
nın, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının be
şinci senesinde bütün artan yatırımları ve ya
rım kalmış olanlarını da tamamlamak üzere ne 
kadar paraya ihtiyaç vardır? Buraya geldiği
miz zamanda bir çıkmaz içerisinde olduğumuzu 
görüyoruz. 

Bir de % 7 kalkınma hızı şu şekilde saptı
rılmaktadır. Yani, gerçeklere uymamaktadır. 
Plânın öngörmediği, meselâ; inşaat sektöründe
ki yatırım plânda daima tenkid edilmiştir ve 
bunun sınırlanması istenmiştir. Halbuki her se
ne plân hedeflerini aşar. Tabiî onda olan bu 
fazla gelişmeler, kalkınma hızı ücreti ohnıyan 
bu sektördeki sanai ve tarımdaki düşük geliş-
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meyle karıştırıldığı zamanda, sanM % 7 kalkın
ma hızı elde edilmiş gibi böyle gerçek olmıyan 
bir rakam. Yani, plânın öngörmediği yönlerde-
ki kalkınmalarla karıştırılmak suretiyle sanki 
plân hedefleri gerçekleştirilmiş gibi bir dunum 
ortaya çıkarılmaktadır ki, bu da gerçeklere ta
mamen uymamaktadır. 

Millî gelir hesaplarında da şüpheliyiz, onun 
da gerçeklere pek uymadığı kanısındayız. Şu 
balamdan; 1 milyarı aşan dışarıdan gelen işçi 
dövizleri var. Bir de 1985 ten bu yana borçlan
malar aşağı - yukarı lû milyarı aşmıştır tah
min ediyorum, dış borçları. Şimdi, bunları da 
millî gelirden düşmek veyahut da bunların da 
hesabını ayrı yapmak gibi gerçekleri öğrenmek 
bakımından bir hesabın ortaya konulması lâ-

ki bu da sadece plânda işçi dövizlerin
de millî gelir ve katgısı olduğu hesaplanmış
tır, yahut katgısı olmuştur şeklinde basit bir 
cümle ile geçiştirilmiş. Bu bakımdan ben diyo
rum İd, plânın varmak istediği üç anahedefi dış 
ticaret açığının kapatılması maalesef tersine 
artmak suretiyle gelişmektedir. 

ikincisi istihdam güciı her {din büyüyen bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördün
cüsü yüzde kalkınma hedefi, plânın istediği he
defe uymamaktadır ve plânın istemediği ve ön
görmediği, saralı gördüğü, üretici olmıyan ya
tırımlarla plân hedefleri gerçekten saptırılmış-
fcr. Bu nedenle Anayasamızın öngördüğü plân
lı kalkınma maalesef plân dışına çıkarılmış va
siyettedir. Plân sadece, Hükümetin istedikleri
ni yapabilmesi için kılıf hazırlama gibi bir gö
revle, Anayasa dışı bir görevle görevlendiril
miş bulunmaktadır. Bu hususu huzurunuzda 
dile getirdim. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat teşekkür ede
rim. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Bir mâ
ruzâtım vardır Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Lütfen kalkar mısınız, duya
mıyorum. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakandan ben yeniden poru sormadım. Kifayet 
takriri gelmediğinden soru sorabilirim Sayın 
Bakana. Sayın Bakandan ünitelerin birleştiril
mesi, yerleştirilmesi hakkında plânlama ne dü-
Tanür, diye bir soru sordum, Sayın Bakan da 
buna cevap vermedilir. Acaba bu hususta Sa-
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yın Bakan ve plânlama ne düşünürler bu hu
susları rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yazılı ola
cak cevap verecek. 

BAŞKAN — Müsaade elerseniz Başkanlık 
'hangi mecburiyetler altında zatıâlinizia haklı, 
33aySîi Betil'in haklı olarak esbabı mucibe ser-
^dfcitikleri beyanı karş:Iıyamaçlığımı arz ettim, 
Şimdi Sayın Bakandan rica eliyorum. bu ınfv 
ruzatı dinlemiş bulunuyorsunuz, yazılı olarak 
cevap vermenizi Başkanlık olarak rica ediyo
rum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) - Sayın Başkan, 
hu usul açılmışken bende bir şey soracağım. 
196Ö yılında plânda arz edilen % 7,5 olduğu-
ftu söyledim. Sayın Bakan 198b rakamını verdi, 
bu hususta beni tenvir etmesini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletoekili) — Kürsüden cevap ver
miştim, yine vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Bakan bu mâruzâtı da dinlediniz buna da 
cevap vermenizi rica ediyorum. 

Muhterem senatörler, Devlet Plânlama Teş
kilâtı üzerindeki müzakereler bitmiş bulunmak
tadır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 9 302 488 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 129 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 200 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 799 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 

21.000 Etüt ve proje giderleri 69 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makma, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 034 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

' \ /3) Seırmaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 28 198 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 29 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Bütçesini tümü ile oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
İ3F... Kabul edilmiştir efendim. Devlet Plânla
ma Teşkilâtına ve aziz milletime bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bu vesile ile 
kalb raha/tsızlığından müztarip bulunduğunu 
öğrendiğimiz sayın müsteşara âcil şifalar dile
rim efendim. 

G) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇE-
Sİ : 

II) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın Danıştay ve sayın Dev
let istatistik Teşkilâtının yerlerini almalarını 
rioa ediyorum efendim. 

Muhterem senatörler, Danıştay ve İstatistik 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin müzakerelerine 
başlıyoruz efendim. 

O. H. P. Grupu adına iki sayın üye söz ta-
lebetmiş bulunmaktadırlar. Sayın Salih Tanye
ri, Sayın Sadık Artukmaç. Hangi muhterem ar
kadaşımız sözcü olarak vazife alacaklar efen
dim... (Salih Tanyeri sesi...) Sayın Tanyeri bu
yurun efendim. 

C. E. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değrli senatörler, 
Danıştay 1970 bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
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ikinci defa olmak üzere, kısaca arz etmeye çalı
şacağım. 

Anayasamız başlangıcında, Anayasa dışı tu
tum ve davranışı ile meşruiyetini yitiren bir ik
tidara karşı direnme hakkını kullanan Türk 
Milletinin, ferdin ve toplumun huzur ve refa
hını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı 
mümkün kılacak demokratik hukuk devleti, bü
tün hukukî sosyal temelleri ile korumak için 
bu Anayasayı kaibul ve ilân ettiğini bildirmek
tedir. Hukuk devleti sisteminin, polis devletten 
farkı, Devletin faaliyetlerinin diktacı kaidele
re değil, hukuk kaideler? ne tabi olmasıdır. Hu
kuk devletinin teminatı yargı denetimidir. Bu 
Anayasamızın 114, 132 ve 147 nci madelerinde 
açık hükme bağlanmıştır. Ancak yine bir hu
kuk devletinde ilk şart, mahkeme kararlarının 
diğer bütün organların işlemlerinden üstün, son 
ve kesin olduğu kabul edilmek ve bunlara uy
mak zaruretidir, işte her sözünde hukuk devle
ti sözünü dilinden düşürmiyen iktidar, bu za
rurete kail olmamakta, mahkeme kararlarını 
uygrJpvmamakta devam etmektedir. 

iktidar sözcülerinin bunu mazur göstermek 
için ileri sürdükleri iddialarda da isabet yok
tur, Deniliyor ki, Danıştaydan binlerce iptal ve 
pek çok yürütmenin durdurulması kararı çık
maktadır. Bunların içinden bir, ya da birkaçı
nın infaz edilmemiş olması, diğerlerinin infaz 
edilmiş olduğu unutularak mesele yapılmakta, 
kürsüye getirilmektedir. Esasen asıl mesele bu
radan doğmaktadır. Bundan çıkan mâna, Hü
kümet Danıştay kararlarını infaz ediyor, ama 
işine gelmiyen birkaçını da infaz etmiyor, fa
kat tazminat ödüyor. işte keyfilik, hukuka ria
yetsizlik, Anayasanın 132 nci maddesinin ihlali 
buradan doğmaktadır. Hükümet verdiğini söy
lediği tazmhıatı cebinden ödemez. Hazineden, 
yani vatandaşların ceplerinden öder, Demek ki, 
vatandaşın cebinden ödemek şartı ile idarenin 
her türlü kanunsuzluğu işlemesi mümkün ola
caktır. Bu bakımdan 95 nci maddeden idare is
terse kararı uygular, isterse tazminat öder gibi 
sonuçlar çıkarmak, hukuk devleti ilkesi ile bağ
daşamaz. 

Sayın senatörler, o kadar bağdaşamaz ki, 
bakınız bu bağdaşmazlık nerelere kadar gitmek
tedir. 17 . 3 .1970 tarihli Yeni Adana Gazetesi
ne beyanat veren bir şahıs şöyle demektedir: 

Danıştaym verdiği karara gelince, bugün işin 
Hükümetin aldığı her kararı bozmaya çalışan 
hâkimler grupundan kurulu bir kuruluşun aldı
ğı karar, hiçbir zaman Hükümet tarafından ka
bul edilmemektedir. Her defasında olduğu gi
bi, bu defa da kabul edilmiyecektir. Bu bakım
dan Danıştaydan alınan kararların bugüne ka
dar hiçbir hükmü olmamıştır, bu defa da ol-
mıyacktır. 

Syın arkadaşlar, bütün bu davranışlar gay-
rimeşru ve Anayasaya aykırıdır. Anayasanın 
temelini söken bir hareket aynı zamanda gayri-
kanunidir. Çünkü Danıştaym Anayasa temi
natı altındaki yetkilerine karşı koymaktadır. 
Onun için iptal ve yürütmenin durdurulması ka
rarları yargıya ve hukuka bağlı bir devlette, 
muhakkak uygulanması gerekir ve uygulanma
lıdır. Aksi halde keyfilik ve bunun devamı 
olur ki, bu da suç teşkil eder. Nitekim 1957 ta
rihinde Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi verdi
ği bir kararda, Danıştay kararlarının uygulan
mamasının keyfî hareket suçu teşkil edeceğini 
ifade ve beyan etmiştir. Zira, gerek yürütme
nin durdurulması, gerekse iptal şeklindeki mah
keme karalarının uygulanmaması, Anayasanın 
132 nci maddesinin açık bir ihlalidir. 

Sayın Başbakan, avnı maddenin 3 ncü fık
rasına dayanarak Meclisin Anayasa ile müey-
yet denetleme görevini talik ettirmiş ve bunu 
Anayasaya bir saygı olarak ifade etmekte bu
lunmuştur. Fakat aynı maddenin son fıkrasının 
sarih hükmüne rağmen, Danıştay kararlarını 
uygulamamak, ya da yürütmeyi durdurma ka
rarlarını engellemek nedense bu saygının şü
mulü içinde sayılmamıştır. 

Reddedilen bütçenin Senatodaki müzakerele
ri sırasında, sayın yargıçların protesto yürüyüş
leri dolayısiyle, güzergah meselesinden Danış-
tayda görülmekte olan bir dâva hakkında, yar
gı faaliyetlerine ilişkin sual sormakta, görüşme 
yapmakta bir mahzur görmemiş olan hatiple
rin, çok önemli ve Parlömanter rejimin bekası 
ile ilgili başka bir meselede bu prensibi bir 
saygı ifadesi olarak öne aürmeleri, sonra da Hü
kümetin yargı kararlarını yerine getirmemeyi 
itiyat edinmesini hoş görmeleri tam bir çeliş
kidir. Açıkça ifade etmek lâzımdır ki bunlar, 
iktidarın tutumu hakkında iyi göstergeler de
ğildir. Adalete ve fazilete âşık Türk Milleti 
bunlardan şikâyetçidir. 
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Danıştay Bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını bir kere daha temenni eder, grupum 
-adına Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

-BAŞKAN — Sayın Tanyeri teşekkür ederim 
efendim. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın ITecip 
Seyhan, Sayın Abdüllıermı Saraçoğlu, hangi 
muhterem üye sözcülüğü tekabbüi etmiş bulunu
yorlar efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Rahatsız 
oldukları için gelemediler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güven Partisi sözcüleri 
rahatsız oldukları için görüşme yapılamıyor. 
Adalet Partisi adına Sayın Refet Rendeci, Sa
yın Mehmet Varışlı. 

Sayın Varışlı buyurunuz efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH 

"MET VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan; muh
terem senatörler; Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı ve Danıştay bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Grupu adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın senatörler, aziz milletimizin uhdemi
ze tevdi etmiş bulunduğu ulvî görevimizi yapı
yoruz. Tetkik, murakabe ve karar görevimizi 
ifa etmekte büyük Türk milletini her gün biraz 
daha iyiye kavuşturma gayretlerini gütmekte 
kalkınan Türkiye'mizin bütçesinin her kuruşu
nun yerinde harcanmasının arzusu içerisindeyiz. 
Burada şu noktaya temas etmek istiyorum. Ge
rek bütçe konuşmalarımda olsun, gerekse 
mutad günlük oturumlarda muhalefete mensup 
sayın senatörler her vesile ile Adalet Partisine 
hücum etmektedirler. Büyük milletimizin ha
kemliği altında iktidar olan Adalet Partisine 
im kadar hücum etmek aziz milletimizin hakem
liğini tanımamaktır, demektir. Dört senelik ik
tidar olan partimiz yakılacak iş ne ise ve ne 
mümkünse onu yapmıştır. Ve yapmaya devam 
etmektedir. Tenkidleriniz daima yapıcı ve yol 
gösterici olsun. Ama maalesef böyle olmamak
ta her iyi hareketimiz dahi mutlaka karamsar 
bir açıdan efkârı umumiyeye aksettirilmek is
tenmektedir. 

Büyük milletimizin sağ duyusu ve hakem
liği devam ettiği müddetçe Adalet Partisi ikti
darı görevine devam edecektir. 

Sayın senatörler; Danıştay Başkanlığı büt
çesi üzerinde daha evvel grupumuz görüşlerini 
bütçenin Senatodan ilk geçişi münasebetiyle 

arz etmiştim. Burada üzerinde durat-ağım daha 
ziya:1e Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin bâzı 
konularına temas etmek olacaktır. 

Sayın senatörler; Bütçe ve Plân Komisyo
nunda sayın senatörlerin çok yakından yaptık
ları bir tetkik mahsulü olarak buyurdukları 
sayım tahsisatının ademikifayeti hususunun 
tarafımızdan da vâki incelemelerimiz vesilesiyle 
teyiden tesbit edilmiş olması muvacehesinde 
hizmetin aksayacağı endişesini duyduğumuzu 
İfade etmiş, görevin ifası için son derece titiz
likle hesaplanmış, en asgari tekliflerle karsımı
za çıkmış bir kamu teşekkülünün bütçesinde 
yapılacak her hangi bir tasarufun, Devletin en 
dar bütçe imkânları çerçevesi içinde dahi olsa, 
daha muslihane teemmül ve bilhassa doğuracağı 
neticeler üzerinde son derece önemle durulması 
tabettiği inancında olduğumu daha evvelki ko
nuşmamda belirtmiştim. 

Genel nüfus ve tarım sayımı olan çalışmala
rında görev alacak büyük bir emekle yetiştiril
miş enstitü elemanlarına tahsisat kifayetsizli
ğinden dolayı yollukları ve vasıta paralariyle 
diğer zaruri giderleri verilmiyerek sayım ikmal 
edilemez ve sonuçların alınmasından evvel tah
sisat bitmiş olursa keza örnekleme çalışmaları 
yapılarak gerekli tahsisata imkân bulunmazsa, 
belli tarihte uygulanması zaruri anketler zama
nında icra edilmezse neticelerin süratle nesri 
çaba ve çalışmaların zorunlu olan fazla mesai 
ödenme ve aynı iş elemanlarının normal mesai sa
atleri içerisinde çalışmaları ile elde edilmeye 
çalışılırsa, tarım sayımı diğer sayımlarını sonuç
ları sıhhatle ve zamanında verilemez ve istifa
deye arz olunamaz ise bu sayım ve anketlere 
tahsis edilen 13,5 milyon lira da yitirilmiş ola
bilir demiştim. 

Ancak üç aylık geçici bütçe döneminde ih
timali daha da daraltıp, şarta bağlanmış kısıtlı 
bir bütçe imkânı ile enstitünün başardığı işleri 
gördükten sonra bu endişelerimizin bir kısmım
dan bugün için bir kısmından vazgeçerek, müs
terih olunması gerekeceğini de belirtmeyi bir 
borç telâkki etmekteyim. 

İstatistik Enstitüsü, bu nâmüsait şerayite 
rağmen, hazırladığı sayımları, umumi plânın 
zaman çizelgesi gereğince aksatmadan uygula
mayı başarmış ve tarım sayımı için 25 binlik 
paftalar üzerinde, ilçe tarım teknisyenlerinin de 
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yardımları ile, tabakalamayı bitirmiş, Örnekleri 
çekmiş, örnek noktalarını haritalara işlemiş ör
neğe çıkan köyleri tesbit etmiş, İrendi eleman
larımın eğitimini bitirmiş, soru kâğıtlarını ha
zırlamış ve basmış, Tarım Bakanlığı elemanları
nın eğitimi hazırlıklarını ikmâl etmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, sayım, dört 
bölgede dört kademede yapılmaktadır,. Mahsul 
durumuna göre ilk kademe Güneyden içilmiş
tir. Ve fiilî sayım Haziranın illi haftasında 23 
ilde bağlıyacak ve sayımı büyük bir emekle ve 
son derece ilgi ile yetiştirilmiş 315 enstitü ele
manı ile bir o kadar Tarım Bakanbğı elemanı 
icra edecek, sayım alan örneklemesi mülakat 
metotlariyle yapılmış olacaktır. Diğer yandan 
nüfus ve binalar sayımları için vali ve kayma
kamlarla ilk temaslar ve hazırlık çalışmaları ya
pılmıştır. Belediye elemanlarının va numarataj-
da çalışan diğer sektör mensuplarının eğitimi 
ikmal edilmiş ve numarataj işlemi fiilen bağla
tılmış ve 20 gün sonra bağlıyacak binalar sayı
mının da her türlü önoaksması ve tatbikat: biti
rilmiş, her üç genel sayım için mütaaidifc ile ve 
ilçelerde köylerde deneme sayım ve anketleri ic
ra ederek genel uygulamaj'-a gerekli istikamet 
sağlanmıştır. 

En ileri teknik ve ilmî metotlarla in cırlar an 
sayımların bu onsafha çakmaların aksakî's ve 
en mükemmel bir şekilde bitirildiğini müşahade 
etmiş bulunduk. Burada kısaca özetlediğim va 
ancak birer cümle ile, hattâ kelime ile ifadejû 
çalıştığım çalışmalar, aslında çok geni" alanlar
dır. Yüzlerce enstitü elemanım işlerin bu seviye
ye getirilmesi için takriben 250 günden beri yo
ğun bir şekilde çalışmaları ayrıca memnuniyet 
yaratmaktadır. Bu sebepten bu neticeleri istih
sal eden enstitünün değerli idarecilerini ve per
sonelini huzurlarınızda takdirle anmayı borç bi
lir, gerek Danıştay bütçesinin, gerekse Dsvlet 
istatistik Enstitüsü bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Senato
yu saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yandı, tefekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, gruplar adına konuş-
ır.alar bitmiştir. 

Şimdi gsbıslan adına HÜZ i.îtiyen sayın üye
lerin adlarını takdim ediyorum. Sayjn Gülek. 
Sayın Karaös, Sayın Ârtukmaç, Sayın Güiek 

vazgeçmiş bulunuyorlar. Sayın Karaös buyuru
nun efendim, 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
deeğrli senatörler; Danıştay bütçesi münasebe
tiyle bir husus baklanda temennide bulunmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 931 sayılı İş Kanunu
nun 25 nei maddesine göre işverenler işyerlerin
de aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kim
se ile eski hükümlü kimse çalıştırmak ve bunla
ra meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş 
vermek sorundadırlar. 

Kanunun 25 nci maddesinin (Â) fıkrasında 
«100 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her 
tam 50 işçiye karşılık bir sakat ve iki eski hü
kümlü kimse», (B) fıkrasında ise «İşçi sayısı
nın 100 den fazlası için her 100 işçiye karşılık 
iki sakat ve iki eski hükümlü kimse çalıştırılır.» 
denilmektedir. Aynı maddenin (ö) fıkrasında 
ise bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski 
hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat ve 
eski hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi 
işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerin
de genel hükümler dışında bağlı olacakları özel 
şartlar ve ücret dıırumiariyle bunların işveren-
iere-e nasıl işe alınacakları Çalışma, Adalet, Sa
nayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
"ulaştrıma bakanlıklarınca birlikte hasrılanacak 
tüzükte gösterileceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bu tüzük ilgili bakan
lıklarca hazırlanarak incelenmek üzere Anaya
sanın 107 nci maddesine istinaden Danıştaya in
tikal ettirilmiş bulunmaktadır. Muhtelif tarih
lerde geçirdikleri her hangi bir kaza sonunda 
sakat kalmış kişilerle, bir iste çalışma imkânı 
bulamıyan eski hükümlü işçiler kendilerine birer 
iş temin edilmesi için sık sık bizlere müracaat 
etmektedirler. Fakat bu tüzük henüz çıkarıl
madığı icJn iş Kanununun 25 nci maddesi çalış
ma hayatımızda tatbik edilmemektedir, öğren
diğime göre Danıştayda tetkik edilmekte olan 
mvovzuubahiz tüzüğün biran evvel yürürlüğe gir
mesi arzu edilmektedir. Bu takdirde sakat ve 

I hükümlü işçiler, daha doğrusu kadere boyun eğ
miş sakat ve hükümlü isçiler çalışma imkânı bu-
lacak ve bunlar kendi bedenî imkânları oranın-

i da müstehlik durumdan çıkacaklar, müstahsil 
İ duruma geleceklerdir. 
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Değerli arkadaşlarım; Danıştayın değerli 
idarecilerinden, değerli ilgililerinden istirhamım 
bu tüzüğün biran evvel çıkarılarak tatbik saha
sına girmesi ve dolayısiyle 931 sayılı İş Kanu
numuzun 25 nci maddesinin de tatbik edilme
sinden ibaret bulunmaktadır. Sözümü bu te
menni ile bitirirken Danıştay bütçesinin hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı 
ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Artukmaç, buyurunuz efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Devlet istatis
tik Enstitüsü 1970 malî yılı Bütçesi hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

Memleketimizde ilk defa 1927 yılında kurul
muş olan İstatistik Umum Müdürlüğünün ana-
gayesi nüfus sayımı yapmak idi. Ancak, deği
şen dünya şartları ve bu arada memleketimizin 
gelişmiş bulunan sosyal ve ekonomik durumu 
karşısında bu teşekküle'yeni bir hüviyet vermek 
zorunluğu meydana gelmiş ve bu nedenle 1062 
yılında 53 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Ens
titüsü kurulmuştur. Sosyal hayatımızın çeşit
li tezahürleri, bilindiği üzere, istatistiğin anaser-
mayesini teşkil etmektedir, özellikle tarım. sa
nayi, kültür, ekonomi alanlarında gerekli ted
birlerin alınabilmesi için bu olayların niteliğini, 
nedenini ve sonucunu tesbit gerekir. Bu ise ge
rek Hükümete ve gerekse inceleme yapan her 
şahsa ışık tutar. 

0. H. P. plânlı kalkınmanın öteden beri sa
vunucusu ve plân fikrinin yürütücüsü olmuştur. 
Anayasamızın 129 ncu maddesindeki; «iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır, kal
kınma bu plâna göre gerçekleştirilir.» hükmü 
ise partimizin bu tutumunu müeyyidslendirmig-
tir. Beş yıllık kalkınma plânları da istatistikle 
ilgili hükümler koymuştur. Kaynakların isra
fını önlemek, çalışmada verimliliği sağlamak ve 
tercihte isabetli olabilmek bakımından da ista
tistiğin önemi büyüktür. Bu maksatların ta
hakkukunu sağlamak amaciyle kurulmuş olan 
Devlet İstatistik Enstitüsü kendisine verilen gö
revleri ilk önce bilgi toplamak suretiyle değer
lendirmek zorunluluğundadır. Vatandaşlarımı
zın verecekleri istatistik! bilgiler esas tutulaca
ğına göre, bu bilgilerin gerçeklere uygun olması 

gerekir. Ancak bu her zaman mümkün olma
makta ve psikolojik faktör önemli bir rol oyna
maktadır. Meselâ- hayvan sayımında, sanayi sa
yımında v. s. sayımlarda bazan yanlış bilgiler 
verildiği bir gerçektir. Buna meydan verilme
mesi için istatistik! bilgilerin toplanmasında 
halkımızın doğru cevap vermesini sağlamak ge
rekmektedir. Gerçi Enstitü ürkmeden, çekin
meden doğru cevap verilmesini sağlayıcı bâzı 
tedbirler almış ve almakta bulunmuştur, Daha 
yoğun bir çalışma ile istatistik! alanda istenilen 
bilgilerin vergi tarhına veya her hangi bir kül
fet tahmiline sebebolmıyacağmı devamlı surette 
telkin edici müessir tedbirleri de almalıdır. Ve 
bu suretle vatandaşların sorulara doğru cevap 
vermesi geleneği meydana gelmelidir. Meselâ; 
İstatistik Enstitüsünün bu konuda, ilân şeklin
de bile olsa, radyo ile devamlı neşriyatta ve tel
kinde bulunması isabetli bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 53 sayılı Kanunun 
28 ncı maddesine göre bilgi toplama yetkisi 
münhasıran Enstitüye aittir. Ancak fiilî durum 
böyle değildir. Bâzı müesseseler de istatistik! 
bilgiler toplamaktadırlar. Hükümetin bu konu 
üzerinde hassasiyetle durarak bu duruma kesin 
bir veçhe vermesi gerekmektedir. Bu gibi mües
seseler bilgi toplamaktan men edilmelidir veya 
koordone bir çalışmaya zorlanmalıdır. Aksi hal
de birbirine uyımyan rakamlar karşısında ista
tistik! bilgilere güven kalmaz. 

Sayın senatörler, Enstitü kendi bünyesi içe
risinde bir eğitim merkezi kurmak suretiyle va
sıflı eleman yetiştirme yoluna girmiştir. Ancak 
bu tedbir vasıflı eleman ihtiyacını giderememiş
tir. Bu nedenle başka tedbirlerin de alınması lü
zumuna inanmaktayım. Ayrıca Devlet İstatis
tik Eğitim Merkezinin doktora yaptırabilecek 
yüksek seviyede tahsil imkânı veren müessese 
haline getirilmesini de temenni etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Enstitü tarafından te
sis edilmiş olan matbaa için makina alma teklif
lerinin bütçe raporunda da belirtildiğine göre, 
Devlet batbaalarınm birleştirilebileceği gerekçe
siyle reddedilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Kendisine çeşitli ve çok önemli vazifeler verilmiş 
bulunan Enstitünün görevlerini lâyıkiyle yapa
bilmesi hiç, şüphe yok ki, bu matbaanın faali
yette bulunmasiyle mümkün olacaktır. Bu ne
denle Enstitü Matbaasının tevhid dışı bırakılma-
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sı gerekmektedir. Nitekim zamanın Devlet Ba
kanı önceki senelerin bütçe konuşmalarında bu 
fikri benimsediklerini ve matbaanın tevhid dışı 
bırakılacağını mükerreren ifade ve beyan etmiş
tir. Fakat bugüne kadar maalesef kesin bir ka
rara varılamamıştır. 

1970 Genel Nüfus Sayımı, 1971 Genel sa
nayi ile işyerleri sayımı hazırlıkları ile diğer 
hizmetler için geçici eleman çalıştırma imkânı 
mevcuttur. Ancak, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun tatbikatı dolayısiyle, 
her iki müessese arasında anlaşmazlık var
dır. Bu anlaşmazlığın kesin olarak giderilme
sini ve Enstitüye geçici personel çalıştırma 
imkânının sağlanmasını temenni etmekteyim. 

Devlet istatistik Enstitüsünün görevlerini 
gereği gibi yapabilmesi için yeterli bir büt
çeye sahibolması da şarttır. 33 milyona yakın 
bir ödenek ile Enstitünün normal çalışması
nın mümkün olmadığı kanaatindeyim. Kendisi
ne önemli görevler verilmiş bulunan teşkilâta 
Hükümetin yakın alâka göstermesini istemek 
hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmama son 
verirken, kuruluş gayesine uygun ve basanlı 
bir şekilde görev yapmakta olduğunu gördü
ğümüz istatistik Enstitüsü mensupların0 

Yüce huzurlarınızda teşekkürü bir borç bil
mekteyim. Bütçenin memleketimize ve mille
ti miza hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı :1e 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç teşekkür ede
rim efendim. Muhterem senatörler, grupları 
adına ve şahısları adına muhterem senatör
ler konuşmalarını bitirmiş bulunmaktadırlar. 
Şimdi sıra, cevap için, Devlet Bakanı Sayın 
Atabeyli'dedir sıra buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 1970 bütçe kanun ta
sarısının Yüce huzurlarınızda 1 nci kere yapıl
mış olan müzakeresi sırasında değerli arka
daşlarımızın bugün kısmen temas buyurduk
ları konulara daha geniş ölçüde zaman ayırmak 
ve cevap vermek imkânını bulmuş ve tartış
masını yapmış idik. Bu kere aynı konuları ye
niden ele almak suretiyle zamanımızı israf et
mek istemiyorum. Yalnız bâzı hususlara ve 
tenkidlere değinmek suretiyle mâruzâtımı ta
mamlamaya çalışacağım. 

I Sayın Tanyeri'nin hukuk Devletinin temi
natı olarak bağımsız yargı organlarını gös
termiş bulunması gayet tabiîdir, hukukidir, 
hukukun üstünlüğünü benimsemiş, bu prensibi 

I kabul etmiş, Anayasasında kuvvetler ayrılığı 
prensibini kemâliyle tatbik etmekte bulunan 
bir Devlette elbette bunun dışında bir iddia 
vâridolamaz. İhtilâfımız, hukukun üstünlüğü
nü tatbik ederken idarenin, icranın daha 
doğrusu mahkeme kararları karşısında takın
mış olduğu tavrı hukukun içinde mütalâa 
edip etmeme meselesi noktası üzerinde dü
ğümleniyor. Danıştay bütçesi mevzuu müza
kere olunduğuna göre, Bu, Danıştay Kanu
nunun , 521 sayılı Kanunun 95 nci maddesinin, 
anlaşılmasından doğan farklılıklardan neşede-
diyor, ihtilâfımız, Bu mesele 1967 ve 1968 
bütçe müzakereleri sırasında, müzakere zabıt
ları - gerek 521 sayılı Kanunun, gerekse Ana
yasanın müzakere zabıtları - ariz amik - ince
lenmek, 95 nci maddenin müzakeresi sırasın
da Meclisin temayülü, Yüce Meclislerin tema
yülü, komisyon sözcüsünün temayülü ve bu te
mayüllere uygun olarak tedvin edilnrş bulu
nan maddenin aukyış şekli üzerinde iktidarın 
görüşünü tebeyyün etmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla bu meseleyi bir hukuka saygısızlık 
ve yüksek mahkemenin kararlarına saygısız
lık «eklinde anlamanın doğru bulunmıyaca-
^m% bilâkis icranın yüksek mahkemenin, yani 
Danıştayın kararlarına karşı saygılı bulundu
ğunu: bunları cok büyük bir knmı itiba
riyle kendileri tenkid etmiş olmakla beraber, 

I bir kısmını icra etmeseniz dahi, infaz ötme
siniz dahi hatalıdır crörüsünü ifade etmi? bu
lunmalarına rağmen; bendeniz cesaretle ifade 
ediyorum, huzurla ifade ediyorum, mahkeme
nin vermiş oldusru kararların çok büyük bir 
kısmı kemâli samimiyetle infaz edilmektedir. 
infaz edemediğimiz, etmek imkânına malik bu
lunmadığımız çok cüzi miktardaki, kararlara 
karşı da Danıştay Kanununun 95 nci maddesi
ne sığınmak demiyorum. 95 nci maddesine is
tinadetmekteyiz. 95 nci madde de hukukidir. 
95 nci maddeyi biz tedvin etmedik. 95 nci 
madde 521 sayılı Kanunun bir maddesidir 
ve bu da tatbik kabiliyeti olan bir maddedir. 
iktidarın bu madde karşısındaki anlayış tarzı 
da Yüce Senatonun malûmu bulunduğu cihetle 

I tekrar o noktaya dönmüyorum. 
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Tehiri icra kararları konusunda Anayasa 
Mahkemesinin görüşü tebellür etmiştir. Bunlar 
tam mânasiyle vecibül icra, kararlar cümlesin
den değildir. Bu itibarla idare, tehiri icra ka
rarlarının hangi kısmının icra edileceği veya 
icra edilmiyeceği konusunda, gene hukukun 
içinde kalmak suretiyle, muhtardır. Kararın bi
zim işimize gelen veya gelmiyen şeklinde bir 
tasnifi mevzuubaJhsolamaz. işimize gelen, gel-
miyen karar tasnifini yaptığımız takdirde, işte 
o zaman icra, idare hukukun dışına düşmüş 
olur. Halbuki biz hukukun içinde anlayışımıza 
devam etmekteyiz. 

İstatistik Enstitüsü hakkında izhar buyura-
lan, teşvik edici temennilere Hükümet olarak 
teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Sayın Varışlı nüfus ve tarım sayımlarmdaki 
tahsisat noksanlığından bahsettiler ve her ne 
kadar tereddütlerimiz Bütçe Komisyonundaki 
kadar değilse de, yine bir kısım tereddütleri
miz vardır, dediler. Hemen ifade edeyim ki, nü
fus ve tarım sayımları için gerekli tedbirler 
alınmıştır.' Bütçede konulmuş olan ödenek he-
sabedilerek konulmuştur ve kâfidir. Esasen ta
rım sayımı için Tarım Bakanlığının, bilhassa 
sıkıntısını çektiğimiz vasıta konusu? Tarım Ba
kanının yardımı ile halledilmiş durumdadır. Bir 
sıkıntı duymıyacağız. 

Sayın Karaöz sureti umumiyede tüzüklerin 
Danıştaydan, (tekrar bu noktaya dönmüş olu
yorum özür dilerim.) Geç çıktığından şikâyet
çi bulundular. Değerli arkadaşlarım, Danışta-
yımız, bildiğiniz gibi, bütün tüzükleri inceleme 
durumundadır. Bu tüzükler, bir kısmı 400 mad
deyi bulan, gayet üzerinde itina ile durulması 
lâzımgelen tüzüklerdir. Danıştay Umumi Heyeti 
günlük işlerinin dışında bu tüzüklere haftada 
bir gün zaman ayırabilmektedir. Her ne kadar 
birinci daire tüzükleri üzerindeki çalışmasını, 
tetkikatını bitiriyor ise de Umumi Heyet ge
ne, gayet tabiî, haftada bir gün vakit ayır
mak suretiyle tetkik etmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Arkadaşımızın bahsettiği 931 
sayılı Kanunla ilgili olan Tüzük Danıştaya sevk 
edildiği zaman maalesef noksan sevk edilmiş ve 
Sağlık Şûrasının mütalâası alınmadan sevk 
edilmiş bulunduğu cihetle, Danıştay bu müta
lâanın alınmasını lüzumlu görerek iade etmiş 
ve bir hafta kadar önce de bu mütalâa gelmiş 

bulunmaktadır. Halen tüzük Danıştaym tet-
kikindedir ve kısa bir zamanda çıkacağını ümi-
detmekteyiz. 

İstatistik Enstitüsünün çalışmaları şüphesiz 
bu müesseseye 1962 yılında verilmiş olan yeni 
hüviyetten sonra daha da hızlanmış ve kalkın
makta bulunan bir memleketin muhtaç bulun
duğu istatistikî bilgilerin en emin ve ilmî mü
talâalara uygun olarak derlenmesini temin edecek 
bir istikamette bu müessese gelişmektedir, is
tatistik çalışmaları Türkiye'de mazisi itibariy
le çok eski olmamakla beraber, kısa zamanda 
kaydetmiş olduğu gelişmeleri itibariyle takdi
re şayandır. Bir taraftan müessese gelişirken 
diğer taraftan da Sayın Artukmaç'm şikâyet
çisi olduğu istatisikî bilgilerin derlenmesi sıra
sında psikolojik faktörlerin bu derlemelere hâ
kim olduğu yolunda, hakikaten vâridolan ve 
gün geçtikçe azalan faktörde artık tesirini kay
betmekte ve derlenen istatistikî bilgiler ihticaca 
salih bir ölçü içerisinde sektörlerin bilgisine 
verilmektedir. Şüphesiz enstitü bu psikolojik 
faktörlerin ortadan kalkması için bir taraftan 
bu bilgilerin derlenmesi sırasında kendi ele
manları vasıtası ile, diğer taraftan bilhassa ge
nel mânada nüfus sayımı gibi, tarım sayımı 
gibi, genel mânada Türkiye yi alâkadar eden, 
toplumun tamamına hitabeden mânadaki, ista
tistikî çalışmalarında radyolar vasıtası ile, sair 
yayın vasıtaları ile. faktörün ortadan kalkması
nı hiç olmazsa asgari derecede müessir olmak su
reti ile istatistikî neticeleri etkilemiyecek ölçü
lere indirmenin çabası içerisindedir ve sayım
ların başlıyacağı sırada da radyoda bu neşriyat 
devamlı olarak yapılacaktır. 

Kendilerine lâzım olan bilgilerin birtakım 
daireler tarafından toplanması konusuna gelin
ce, bunlar enstitünün kontrolü altında cere
yan eden muamelelerdir, bunun dışında çok na
dirdir Sayın Artukmaç'm bahsetmiş olduğu is
tatistikî bilgi derleme çalışmaları bu itibarla 
bundan endişe edilecek bir sonuç çıkarmaya lü
zum yoktur. 

Matbaa konusu henüs bir kararnameye rap-
dedümiş değildir, yalnız enstitünün matbaası
nın tevhit dışı bırakılması konusu düşünülmek
tedir, enstitünün hususiyeti itibariyle. Devletin 
gelişen bütçe imkânları içerisinde enstitüye 
gayet tabiî gerekli tahsisatın ayrılması bizim 
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de düşüncelerimiz arasındadır. Bugün için ye
terli miktarda bir ödenek, yani Devletin im
kânları içerisinde, ayrıldığı kanaatini taşıyo
ruz. Tenkid ve temennilerini izhar buyuran 
grup sözcülerine ve sayın üyelere tekrar teşek
kürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı teşekkür 
ederim efendim. Muhterem senatörler, Danış
tay ve Devlet istatistik Enstitüsü Bütçesi üze
rindeki müzakereler nihayetlenmiş bulunmak
tadır. Müzakeresi hitam bulan bütçelerin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

G) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesinin bölümleri
ni okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 14 300 83S 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 1 121 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 17 352 
BAŞKAN — Kabul edenk- ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16000 Çeşitli giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Danıştay Bütçesinin. Danıştay Teşkilâtına 
ve aziz milletime hayırlı olmasını dilerim. 

E) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet; istatistik Enstitüsü 
Bütçesinin bölümlerini okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
iölüm Lira 

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

85 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

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

40 200 

Danıştay Bütçesinin tümünü oylarınıza an 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

12.0.00 Personel giderleri 17 987 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 137 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 436 934 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Çeşitli giderler 438 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyönler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 3 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

{A/3) Sermays tenkili ve transfer harcamaları 
II - Craasferler 

: V000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

33.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün Bütçe-
smi:ı tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

| Kabul edenler... Ka'?ul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin 
kondi teşkilâtına ve aziz milletime hayırlı ol
masın: dilerim, efendim. 

I) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesi müzakere edilecektir, temsilcilerin yerleri-
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ni almalarını rica ederim. Diyanet İşleri Büt
çesinde C. H. P. si Grupu adına Sayın Âdil Al-
tay buyurun. 

C. H. P. GHUPU ADINA ÂDİL ALTAY 
(Sivas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
1970 malî yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. nin 
görüş ve temennilerini 30 . 1 . 1970 günkü 33 
ncü Birleşimin 3 ncü oturumunda, zamanın im
kânları nishetinde, belirtmeye çalışmıştık. Bu 
görüş ve temennilerimizde ısrarla beraber za
manın darlığı endişesi ile mecbur kalmadıkça 
tekrarından kaçınarak Hükümet adına yapılan 
cevabi konuşma üzerinde eleştirilerde bulun
makla yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 154 
ncü maddesi gereğince genel idare içerisinde 
yer almış bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
yürütmekte (olduğu görevin ehemmiyet ve ul
viyetinden dolayı, hiç şüphe yok ki, diğer 
Devlet kuruluşları yanında mümtaz bir mevki 
işgal etmektedir, işte bu mümtaziyetten dola
yıdır ki, onun her yönü ile 'biran evvel mü
kemmeliyete kavuşturulmasının lüzumuna inan
mış bir parti olduğumuza işaretle, dinî inanış
lar ve davranışlar karşısında parti farkı gö
zetmeksizin, bir kütle halinde birlik ve bera
berlik içerisinde bulunmanın ve din işlerirJi yü
rütmekle görevli olan Diyanet işleri Başkanlığı
na da partilerüstü denilebilecek bir özerklik 
tanımanın zaruretini dile getirmiştik. Din iş
lerini yürütmekle görevli Devlet Bakanının, 
Hükümet adına yapmış olduğu cevabi konuş
mada bu temennimizin vuzuha kavuşturulma
sına ihtiyaç 'duyduklarına değinmesini hay
retle karşılamıştık. Zira fbiz konuşmamızda, bu 
önemli mevzu üzerinde titizlikle ve tafsilen 
durmuş, arzuladığımız özerkliğin kesin sınırla
rını çizmek suretiyle mâna ve muhteva ile or
taya koymuş (bulunmaktaydık. Hattâ bu te
mennimizi tam mânasiyle vuzuha kavuşturmuş 
olmak maksadiyle, Sayın inönü'nün başında 
(bulunduğu Koalisyon hükümetleri zamanında 
özerkDiğine kavuşturulan Anayasa müessesele
rini emisal göstermiştik. Bu derece açık bir ko
nuşmanın Sayın Bakan tarafından kavranama
mış olacağına ihtimal vermenin safdillik sayı
lacağı. kanaatinden hareketle, bu kadar önemli 
ve ciddî bir meselenin bile hile polemik konu
su edilmeye kalkışıldığma hükmettiğimizi açık-

j lamak lüzumu duyarız ve kaçamak yollarına 
sapmayı itiyat haline getiren hir Hükümetin de 
memleket meselelerine eğilmiş olduğu iddiasını 
samimî ve ciddî karşıhyamıyacağımızı bir kere 
daha açıklamak isteriz. Esasen bu tutum Sayın 
Bakanın cevabi konuşmasının hemen her para
grafında kendisini hissettirmektedir. Bir ta
raftan 633 sayılı Kanunun yetersizliğinden bah
sedilmekte, diğer taraftan bu kanunun tatbi
kinden kaçınılmakta bulunulmasının telifi müm
kün ıolamaz. işte Hükümet bu tutum içerisinde 
rejimi bile tehlikeye düşürecek mahiyette olan 
olayları âdeta önemsememekte ve olağan say
makta, diğer taraftan da memleket meselele
rinin titizlikle takip ve halledilmekte olduğunu 
iddiaya kalkışmaktadır. Bu davranış ve gidişin 
iyîniyet ve güzele gidiş olacağının iddiasının 
bile gülünç olacağını her akıl ve iz'an sahibinin 
kabul edeceği meydandadır. 

Mezkûr cevabi konuşmada hayretle karşıla
dığımız diğer /bir husus da, Sayın Bakanın 
anamuhalefet partisi neşir organı olduğundan 
bahisle, Ulus Gazetesini ve muhalefet safında 
bir Milletvekili (bulunmasından dolayı da eski 
Diyanet İşleri Başkanlarından Sayın ibrahim 
Elmalı'yı samimiyetsizlikle ve gayretkeşlikle it
hama yönelmesidir. Hafızalarınızı tazelemek 
isterim. Bir Senato araştırması münasebetiyle 
bu kürsüden sizlere hitabeden Sayın Başbakan 
ile, Devlet Bakanlarından birisinin konuşmala
rının hilafı istikametinde Ulus Gazetesine bir 
demeç veren; Sayın İbrahim Elmalı'nın kor
kunç açıklaması karşısında Sayın Bakanın he
men vaziyet alması, daha doğrusu hizaya gel
mesi gerekirken, ithama kalkışması kelim'enin 
en hafif anlamı ile Yüce Meclisinize karşı say
gısızlığın ta kendisi olsa gerektir. Zira bu de
meç aradan aylar geçtiği halde Sayın Başbakan 
ve Devlet Bakanı hattâ Sayın Bakanın kendisi 
tarafından tekzibedilmek cesareti gösterfilmiş 
değildir. Kaldı ki, Ulus Gazetesi neşir organı 
bulunduğu C. H. P. si gibi prensiplerine sadık, 
fırsatı ganimet bilmeyi itiyat haline getirmeye 
tenezzül etmiyen bir gazetedir. Kurtuluş Sa
vaşımızın Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin deva-

! mı olan bu gazeteyi, bir Bakanın muayyen ve 
I cüce bir maksatla çıkartılan ve maksadın cüce-
! İği nislbetinde de (kısa ömürlü olan beslemıe ga

zetelerle karıştırması tuhaf karşılansa gerek. 
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Diğer taraftan Diyanet İşleri Teşkilâtının bu
günkü görevlilerinin mühteremliğini ağzından 
düşürmiyen Sayın Bakanın seleflerini samimi
yetsizlik ve ar t niyetlilikle ithamını da centil
menliği ile bağdaştıramadığımıza değinmeden 
geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk konuşmamızı 
büsbütün vuzuha kavuşturmuş olmak için, Sa
yın Bakana yedi soru tevcih etmiştik. Bunları 
üc grupta hulâsa ederek, hiçbirine tatmin edici 
cevap alamadığımıza da değinmeden geoemiye-
ceğiz. 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı ile, Personel, 
Olgunlaştırma daireleri ve Teftiş Kurulu baş
kanlıklarına neden asil tâyin yapılmıyarak ve
kâletle iktifa edilmektedir? Sorularımıza Sayın 
Bakan, kadro imkânsızlığından cevabını vermiş
tir ki. hiniz ihtimal vermek mümkün değil. Zi
ra, 'kendisinin de beyan ettikleri gibi, İlahiyat 
Fakültesi ilk mezunlarını 1953 - 1954 yılların
da yani, 17 -18 yıl evvel vermiştir. Aynı yıllarda 
diğer fakülteler d sn mezun olan kimselerin diğer 
Devlet dairelerinde müsteşarlık, genel müdür
lük ve daire başkanlıklarını işgal etmekte olma
ları gerçeği karşısında, Sayın Balkanın göster
diği mucip sebebin samimiyet ve ciddiyet dere
cel in takdirlerinize bırakırım. Kaldı ki, 1965 
tan evvel bu makamlara asaleten tâyin edilecek 
kimselerin bulunmasında imkânsızlık görülmez
ken, imkânsızlıkların bu tarihten sonra çıkması 
da gösterilen mucip sebebi gülünç kılmaktadır. 
Hakikat, bu makamlara asil tâyinlerin yapılma-
;".;.::!: Hükümetin isine gelmemesi ve tutumu ile 
b? IH ac ıyacağından ibarettir. Hakikat, neden 
gizlenmek bte-nir ve 'kimden gizlenmek istenir? 

2. Teşkilât Kanununda mevcut 2 başkan 
yardımcısı kadrosuna bir türlü tâyin yapılama-
raası sebebine ise Sayın Bakan bir türlü dokuna-
nıaiiiakta ve meskût geçmeyi çıkar yol bilmekte
dir, Âdeta onun orasına rûfailer karışır dere
cesine bir durum içine girmektedir. Öyle ya, 
ateşle oynamak kimin haddine. Ancak şurasını 
ifade edelim ki, bu yol kendisini selâmete götür
müyor. 

3. Din İşleri Yüksek Kurulunun bugüne ka
dar yapılmış bulunan üç seçiminin Danıştayca 
ip';al edilmesi karşısında ne düşünüldüğü soru
muza da Sayın Bakan, son esbabı mucibeli iptal 
ka ran henüz bize tebliğ edilmediğinden şimdi-

I lik yapacak bir şey bulamıyoruz, demekle âdeta 
Danıştay kararlarına karşı direnmek azminde 
olduklarını itiraf etmektedirler. Bu itiraf ise 
Sayın Bakanın kendi, kendisinin inkârı demek 

I oluyor. Zira Danıştay Bütçesinde de Hükümet 
adına bizlere kendisi muhatabolmuş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ce
vabi konuşmasının hangi paragrafını ele alıp da 
eleştiride bulunursak bulunalım, görüyoruz ki, 
hakikatler ört - bas edilmekte ve Yüce Meclisi
niz âdeta avutulmak istenilmektedir. Hemen 
kabul etmeliyiz ki, bu yol, selâmet yolu olamaz. 
Hükümette, vazife almış bulunan muhterem ar
kadaşlarımız peşinen k bnl etm-lılcr ki, gayri-
samimi ve gayriciddi tutum ve davranışların 
Yüce Senato kürsüsünden ört - bas edilme çaba
ları meseleleri ve müşkülleri hal için kâfi ola
maz. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, bu 
tutum ve davranışlar muhatapların hafife alın
ması olmakla kalmayıp, hiçe sayılmalının tâ 
kendisi olmaktan başka türlü izah edilemez. İste, 
tenakuza düşmek buradan ileri gelmektedir. Bir 

I Hükümet, itimadına lâyık olmakla meşruiyet 
kazandığı Yüce Meclisleri hiçe saymakla, olsa, 

I olsa meşruiyetini za'fa uğratır. Buna ise Hü
kümetin hakkı yoktur. Biran evvel bu sikim 
yoldan dönmeli, gerçekleri ortaya koyarak müş-

I küllerin giderilme d çabaları benimsenmelidir. 
Hükümet, bütün Devlet kurulularında ol

duğu gibi, Diyanet İşleri Teşkilatındaki parti-
I zanca tutumunu da kabul etmeli ve devam ettir

memelidir. Muhalefete saygılı olmayan iktidar
lar hatalarını erinde geçinde kabul etmek zorıın-

I luluğunu duymuşlardır, Ancak, zamanı geçiri
len kabullenmelerin bir fayda sağlamadığı gibi, 
memlekete ve millete çok pahalıya mal olduğu 
da kir gerçektir. 

C.H.P. ne yaraşır bu halisane temennilerimi
zin tekrarı ile Diyanet İsleri Teşkilâtı Bütçesi
nin teşkilâtına ve Yüce Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, sizleri saygı ile selâm
larım. (CH.P. Grupundan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âltay, teşekkür ederim, 
efendim. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Çumralı. 
Buyurunuz, efendim. 

GÜVEN PAETİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
CUMBALI (Konya) — Sayın Başkan, değerli 

I arkadaşlarım, Türk ve İslâm vatandaşlarının din 
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hürriyetine, vicdan serbestliğine, ibadet hür
riyetine tam saygı gösterilmesini istiyen Güven 
Partisi Grupu adına Yüce Senatoya saygılarımı
zı. sunarız. 

Bundan önceki bütçe müzakerelerinde Gü
ven Partisinin Diyanet İşleri bütçesi vesilesiyle 
bu hususa ait görüş ve düşüncelerimizi etraflı 
olarak izaha çalışmıştık. Biz bu konuşmamız
da esaslı ve önemli birkaç noktayı ele alarak ki • 
saca düşüncelerimizi ifadeye çalışacağız. 

Yıllardan beri tartışma konusu olan kendi 
inançlarına göre sağa, sola çekilip asıl mihra
kından uzaklaştırılmak istenen lâyiklik ilkesi 
hakkındaki görüşümüzü tekrar etmek isteriz 

Güven Partisi, lâyikliğin dine ve ibadete say
gısızlık şeklinde anlaşılması fikrinin karaşın
dadır ; lâyiklikte, dinî inanç ve duyguların, hiç
bir istismarın erişemiyeceği yükseklikte tutul
ması düşüncesinin savunucusudur. Bu sebeple 
dinî inanç ve duyguların siyasi ve şahsi çıkarlar 
için istismar edilmesini İslâm Dinine karşı say
gısızlık telâkki ederiz. Lâikliğin, toplumun din
sizliği, Tanrı düşmanlığı, din düşmanlığı şeklin
de yorumlanmasını Anayasaya aykırı bulur, İs
lâm Dinine hürmetsizlik olarak kabul ederiz. 
Kutsal inançlar, milletlerin her an değişen ihti
yaçları ve münasebetleri arttıkça, yeni düzen is
tiyen dünya işleri çerçevesi içerisinde mütalâa 
edilemez. Din işlerinin, dünya işlerine karıştı-
rılmıyacağı fikri bu bakımdan lâyikliğin esasını 
teşkil eder. islâm Dini bilgi ve hem de müspet 
bilgilerle cihazlandırılmış din adamlarının ye
tiştirilmesi sayesinde derinliğine erişilecek bir 
dindir. Bu nedenle imam hatip okullarının, ilâ-
h".yat Fakültesinin öğretim ve eğitiminde din 
^-ilgileri yanında daha geniş çapta müspet ilim
lere de gereği kadar yer verilmesi zorunluğu 
vardır. 

Sayın arkadaşlarım, başta Diyanet isleri Teş
kilâtı mensupları olmak üzere ve genellikle din 
görevlilerinin günlük politikadan ellerini ve 
dillerini çekmesi lâzımdır. Bugün bu toplum içe
risinde gerçek islam felsefesi ile bağdaşamıyacak 
fikir akımlarının alıp yürüdüğü bir gerçektir. 
Birbirine düşman gözü ile bakan ve Diyanet İş
lerini kendi düşünceleri istikâmetinde yönet
mek istiyen Süleymancılar gibi, nurcular gibi 
islâm Dinini yüzeyden gören kişilerin uyarıl
ması gerçek müslümanlığm derin esaslarının 
benimsetilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Diyanet işleri Başkanlığı teftiş kadroları
nım artırmalıdır. Müfetiş olarak tâyin ettikleri 
kişilerde üstün bilgi ve meziyetler aranmalı
dır. Müfettişler, aynı zamanda eğitimci ve öğ
retici olmalıdır. Müslüman vatandaşlar hâlâ ca
milerde islâm maaliyatmdan uşak, hurafeleri 
dinlemekten ve din nâmına bir alay gayri ilmî 
ve İslâm Dinine yakışmıyacak konuşmalardan 
ve vaizlerden şikâyetçidir. En son örneğini, 
aya giden devletlerin büyük başarısının yalan 
olduğu, aya hiçbir zaman gidilemiyeceğini din 
adına söyliyen konuşmacılara raslanmaktadır. 
Bu mertebe kültürsüz ve cahil insanların eline 
Türk gençliği ve Türk milleti bırakılamaz. Di
yanet İşleri Başkanlığının İslâm Dini adına söy
lenen bu kabîl sözleri daha yakından bilmesi 
ve öğrenmesi tabiî olduğuna göre, sözü uzatmak 
istemiyoruz. Hutbelerde olduğu gibi, vaizlerin 
eline de yetkili kişilerin hazırlıyacağı konuş
maları bastırıp dağıtmalı ve bu esaslara göre 
konuşturulmalıdır. Köylere, kentlere dağıtılan 
imam ve hatip kadrolarını günlük politikadan, 
seçim kazanma kaygusundan uzak olarak âdil 
bir nisbet dairesinde dağıtılmalıdır. Kadro ve-
rilmiyen ve köylüler tarafından tedarik edilen 
köy ve mahalle imamlarının niteliği üzerinde 
Dinayet işleri Başkanlığının durmasını, bun
ların tâyin ve denetlenmesi işini üzerine alma
sını tavsiyeye şayan görürüz. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı bütçesinin Türk 
ve Müslüman halkına hayırlı olmasını niyaz 
eder, Yüce Heyetinize saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, teşekkür ede
rim, efendim. 

A. P. Grupu adına Sayın Yılmaztürk, buyu
runuz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri, 1970 Malî yılı Diyanet iş
leri bütçesinde geçen sefer A. P. Grupu adına 
görüşlerimizi belirtmiştim. 

Geçenki konuşmada İslâm Dininin diğer din
lerle mukayesesini ve kısa tarihçesini yaparak 
üstünlüğünü, medeni ihtiyacı karşılıyacak ni
telikte olduğunu, bütün insanlığın ihtiyacını 
mündemiç bulunduğunu işaret etmiş idim. 

islâm Dininin diğer dinlerden bir hususi
yeti, farkı da, Hıristaniyette ve Musevi dinin
de olduğu gibi sadece itikat ve inançtan ibaret 
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olmayıp, bir de âmel, fiil cephesinin ahkâm ta
rafının mevcut bulunmuş olmasında büyük hüs
nüniyet taşıdığını ifade etmiştim. 

Demek oluyor ki, islâm Dini bu yönü ile di
ğer dinlere üstün bir vasıf taşımaktadır. Bugün 
Türkiye'mizde veya bütün dünyada gerçek 
mesele şudur: islâm Dini, aslında her türlü tek
nik tekâmül, fennî gelişmeye mâni olmadığı hal
de bunu mani imiş gibi göstermek veya devlet 
nizamını lâyık presiîbi tatbik ederken bâzı din 
görüşlerinin buna aykırı olduğu gibi telâkki 
edilmesi tamamen hatalıdır. 14 asırdan beri 
islâm Dini o kadar ihtiyaca nafî tanzim edil
miş bir ilâhi nizamdır ki, daha dünya lâyikliğin 
lasını bilmezken lâikrahifiddîn ayeti ile dinde 
cebrin olmadığını ifade ediyor. 

O halde bugün Garbın ve bizim de Anayasa
da tarifini yaptığımız lâyiklikte temel prensip 
devletin dine, dinin devlete bitaraflığı prensibi
dir. Yani, din ve vicdan hürriyeti vardır. 

Din ve vicdan hürriyetinde 4 anaprensip 
meydana geliyor, inanma ve vicdan hürriyeti, 
tedris hürriyeti, neşir hürriyeti, telkin hürriye
ti. Bu dört ana hürriyeti bu lâyiklik anlayışı 
içerisinde müslüman vatandaşa tanımadığımız 
ve vermediğimiz takdirde lâyikliğe aykırı ha
reket etmiş ve lâyikliğe aykırı bir tutumun 
içine girmiş oluruz. Bizim Anayasanın «lâyik» 
kelimesinden anladığımız mâna budur. 

O halde evvelâ derhal vatandaşın milleti
mizin dini bilgilerle mücehhez kılınması için sü
ratle din eğitimine ve öğretimine ihtiyacımız 
vardır. Meselâ taassubun, hurafenin, gericiliğin, 
ilericiliğin veyahut bugün şahidi bulunduğumuz 
muttali olduğumuz bir çok anarşik hareketle
rin, talebe hareketlerinden tutunuz da, en hüc-
ra köşelerdeki gayri insani hareketlerin altın
da, bakar, incelersek, dini bilginin yokluğunu, 
kültür eksikliğini, inanışın zafa uğradığını, ah
lâkın tereddiye uğradığını görmekteyiz. O hal
de imanla yalanı bir arada tutmanın imkânsız 
olduğunu beyan eden islâm dininde evvelâ ya
lan bertaraf edilmektedir. Mümin yalan söy
lemez bııyurıümuştur. O halde ahlâki ve ahlâkın 
temel prensiplerini vermektedir. Bir hâdisde de 
şöyle ifade edilmektedir, «ene buiüstü eiütemmi-
me mekârimel - ahlâk» yani Peygamberlerimiz 
ban ancak mekârimi ahlâki itimama gönderildim 

buyurmuştur. O halde mesele, dinin gayesi sadece, 

oruç tutmak, namaz kılmak ve bizim mabet
lerde gördüğümüz hareketlerden ibaret değil
dir. Cemiyeti kültürlü, kaliteli, ahlâklı ve ol
gun hale getirmektir. Bunun içinde elbette bu
gün ilk şart modern ve müspet ilimlerle mü
cehhez din adamı yetiştirmekle ancak bu müm
kün olur. 

Demek oluyor ki, din anlayışında, lâyiklik 
telâkkilerinde veya elin istismarı diye, bu kür
sülerde dile getirilen konuşmalardan şunu an
lıyorum ki, gerçek mesele, dinin anlayışında 
değil, onu bilmemekte ve cahaletten gelmek
te ve oradan doğmaktadır. 

Gerek idareci, gerek ilim adamı, gerek ce
miyet içindeki bir yönetici, din dalındaki bir 
iki aksaklığa bakmış ve ona bakarak dinin 
lüzumsuzluğuna, yanlışlığına, kötülüğüne ka
naat getirmiştir. Bu tamamen yanlıştır. Nasıl 
ki, bir hekim, meslekindeki acemiliği ve bilgi
sizliği dolayrsiyle bir hastanın ölümüne sebe
biyet verebilir. Böyle bir kasa çıkabilir. Fa
kat bu böyle oldu diye, hekim bir hastayı öl
dürdü diye, Tıb Fakültesini kapamak, Tıbı or
tadan kaldırmak diye bir şey düşünülmez ise, 
din adamının şahsında tecelli eden tassubun, 
hurafenin, gerilik diye ifade edilen görüşlerle 
dinin aleyhinde bulunulamaz. Ne yapılacaktır? 
Memlekette kalifiye hekim yetiştirmek nasıl 
daha iyi eğitim ve öğretim yapan tıb fakülte
leri aşılır ve memlekete hazık hekim yetiştirmek 
için nasıl çareler aranırsa, nasıl memlekette iyi 
hukukçu yetiştirmenin imkanları aranırsa, el-
betteki aynı şekilde, gerçek münevver din ada
mının, din eğiticisi ve öğreticisinin yetiştiril
mesi için çareler aranır. Onun içinde bu mües
seseyi tamamen kapayıp, Kuran-ı mübini ra
fa çıkarmak değildir çare. Çare nedir? Buna 
eğilmek ve bunun inceliklerine, bunun derin
liklerine varmak ve bu istidadta insan yetiş
tirmekle mümkündür. Binaenaleyh, memleke
timizde eğer yalan çoksa, memleketimizde ah
lâksızlık fasla ise, ahlâktan bir kavim, bir ce
miyet bir millet soyulmaya başlamışsa orada 
din tereddiye uğramıştır. Dinden soyulmuş
tur demektir o camia.. Binaenaleyh, hukukun 
dahi, bir çok prensip ve nizamların dahi ger
çek mânâda ahlâka müstenidolduğunu kabul 
eder ve oradan kuvvet aldığını esas alırsak, 
düşünürsek, mesele, bir camianın yegâne ih
tiyacının din olduğunu meydana çıkar ve 
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esasen dünyada ela görüyoruz ki, dinsizlik hiç
bir vakit ekseriyetin nezhebi olamamıştır ve 
olamaz, insan mutlaka inanmak ihtiyacmda-
dır. Ama gerçek inanışı insana veremediğimiz 
takdirde işte o zaman bâtıla inanacak, taassuba, 
hurafeye dalacak, nihayet bir çalı parçasına 
bez bağlıyacak ve oradan bir şeyler bekliye-
cek. Halbuki Kuran tamamen taassup ve hu
rafeden âridir. İlk âyeti «İkra» diye baslar, 
«oku» diyor. Şehidin kanı ile âlimin mürekkebi 
müsavidir, diyor. Böyle bir din de, ilme bu ka
dar ehemmiyet veren bir din de taassup bulu
nabilir mi? Bunu nasıl düşünebiliriz. O halde 
mesele... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk iki dakika
nız var hatırlatıyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZ TÜRK (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Mesele şu olu
yor; biz inadı, hissi, nefsaniyeti, siyasi kanaat 
ve düşünceleri bir tarafa bırakarak, bugünkü. 
Türk Milletinin bu tarihin en eski efendisi olan 
aziz milletimizin gerçek karakter, ahlâk vas
fını, kaybettiği unsurları kaşandırmak için, 
gerçek islâma eğilmek, din eğitim ve öğretimim 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaptığımız za
man, siyaset te yapmamış oluruz, din istismarı 
meselesi de kalkar bütün mesele cehaletten do
ğuyor. 

Bir futbol maçında dahi, bir bilgi sahibi ol-
mıyaıı adamı hakem yapmazlar. Nasıl olur ki 
koca bu islâm dinindeki Peygamberi bunu 23 
senede insanlığa vermiş, bir iki senelik 
bir kurs veya mektepten sonra, din adamı ve 
o da tabiî bu işin hakemi, elbette böyle hakem, 
o camiayı, o kütleyi birbirine düşürür. 

Binaenaleyh, meselenin gerçeğine böyle eğil
mek lâzım. 

Bugün 10 Mayıs meselâ, anneler günü diyo
ruz, ne basında, ne yayında anne hakkında, is-
lâmm beyan ettiği mühim cümlelerden bir 
tanesi yok. Peygamber «Cennet annelerin ayak
ları altında» buyurmuş, kadın hakkı, anne hak
kını Allah hakkından sonra ilk soracağım hak
lardan buyurmuş. Ebeveyin, anne, baba hakkı. 

Bakıyoruz her şey söyleniyor, fakat 14 asır 
evvel, annenin babanın, ailenin, ferdin nasıl 
olması lâzımgeldiğini, bilhassa anne hakkının 
ne kadar mühim bir hak olduğunu beyan eden 
müslüman olduğumuz halde biz Türkler rad-
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yomuz da, basınımızda bunu söylemiyoruz. Bu
gün anneler günü, islâmm anne hakkındaki be
yanından bir cümle alamadım, radyodan bugün 
maalesef. 

Bu neden? Ya islâma mugayir olmaktan, 
sırt çevirmekten veya bunu bilmemekten. O 
halde meseleyi bu yönden ele almak icabsder 

Bu konular böyle kısa 20 dakikalık bir ko
nuşmaya girecek konular değildir. Yalnız Ada
let Partisi Grupu adına Diyanet bütçesinde bir 
nsbze, bir silsile halinde, meselenin ehemmiyeti
ne değinmek istiyoruz. Tabiî zaman kifayetsizliği 
bunun geniş tahlilini imkânını bize vermiyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaatürk, ikmal et
menizi rica edeceğim nutkunuzu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜSK (Devamla) — 
Topluyorum Saym Başkan. 

O halde bunu, meselâ irtica diyoruz, gerilik, 
dar düşünmek, taassup denilen hak ve hakika
ti kabul etmemek üzerinde inat ederek durmak. 
islâmm bununla ne alâkası va.r, Kuranın ne alâ
kası var bununla. İnsanların kendi telâkki ve an
layışlarına göre tutturdukları birtakım yollar. 

Mesele müslümanlıkta değil sayın senatör
ler, kabahat, bizim müslümanlığımısdadır, is-
lâmiyette değil. Bunu anlamak lâzım. 

İlericilik, gericilik; vay ben ilericiyim, sen 
gericisin, şöyle düşünüyorsun, ben böyle düşünü
yorum. Onu da yanlış anlanıışızdır. İlericilik 
dediğimiz zaman, inanç ve idealleri inkâr edip, 
maddenin kesafetin boğulmak olmayıp, bilâkis 
inanç ve idealleri ve manevi kuvvetleri koru
maktır. ilericilik deyince gerçek mânada bunu 
anlıyoruz. 

islâmm özü evvelâ insani bir karakter ter
biyesi ve yüksek bir ahlâka sahip kılmak şuu
ru, ondan sonra ilim, sanat, felsefe, yüksek kül
tür ve teknik gelir. 

Bugün bize düşen vazifelerden biri, din ve 
vicdan hürriyeti bahsinde, düşülen tarihî hata
yı düzeltmek ve memlekette temiz bir sulh ni
zamı kurmak, Bunu yaptığımız zaman gerçek 
hizmeti yapmış oluruz. Memleketi ve milleti de 
fereha, selâmete götürmüş oluruz. 

Hülâsa meselelerde ihtilâflarda, içtimai 
adaletin teminin de, bir milletin topyekûn kal
kınmasında, saadetin de selâmetin de, Kuran'ı 
mübini hâkim tâyin etmedikçe, bu meselede 
acaba Allah Kuran-ı mübinde ne buyuruyor, ne 
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gibi bir mütalâa da bulunmuş demedikçe ve 
bu konuya eğihnedikçe hakiki saadeti temin 
etmenin yolu yok sur. Gerçek kalkınma da an
ca!*.. 

BAŞKAN -^ Sayın Yılmaztürk, hakkınız 
olan saman mürur etmiştir lütfen bağlayınız 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Ancak bu şekilde olur. Saygılar sunarım,, teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl-
ma-ztürk. 

Muhtarsın, senatörler, grupları adına mika 
köre hitam bulmuştur. Şimdi şahıslan adına söz 
isteyen s:\yiri üyelerin adlarını sırası ile takdir;-: 
ediyorum. 

Sayın Dikeçligil, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Gülek, Sayın Bilgen. 

Sayın Dikeçligil buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
vazgeçtim Sayın Başkan. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, mâruzâtımda din görevlilerinin bâ
zı meselelerini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Bakanın da bildiği gibi, teknik din 
görevlileri var. Bunların adedi günden güne 
artıyor. Bu bir vakıa. Burda hizmet gören ar
kadaşlarımızın elbette istikbali temin edilmiş 
vaziyette değil. Ama vekildir, biz onların is
tikbalini temin etmekle mükellef değiliz, denile
bilir. 

Gerçek böyle denilebilir ama, hakikat böy
le olmıyada biliyor. Çünkü, çoluk çocuk sahibi 
olmuş insanlar, ondan sonra bu vazifeyi görür
ken istikbalinden müemmen olmak isteği var, 
arzularını güdüyorlar. E.. Bunların vazifeleri 
de bence uzıyacak gibi geliyor. 10 sene, 12 se
ne, 15 sene, 7 sene, 8 sene, 9 sene şimdi haliha
zırda vekâlet stmis olanlar var. 10 a da yakı
şanlar var. E. Böyle uzun süreli bir vekâletin 
içerisinde kalan insanların elbetteM sonraki is
tikballerinin ne olacağını teemmül etmek lâzım, 
Devlet idaresinde. Bir sigortaya mı tabiî tutu
lacak. Eline geçen para miktarları azdır, ücret
leri azdır ne olacak bunu Diyanette vazifede 
bulunan arkadaşlarımızın teemmül etmesi mut
laka lâzım, huzursuzluk doğurur. 

ikinci bir mevzu, personel kanunu gelecek, 
bu köylere tâyin edilen arkadaşlarımız 300 lira 

(D) cetvelinden ücretle tâyin edilebiliyor. Hal
buki bunlar lise mezunu, lise muadili. Ücretini 
alanlar da bunun üzerinden ücretini alıyor. Bu 
lise tahsilinin muadili bir tahsil ikmâl eden kim
selerin köylere din görevlisi olarak gidebilme
leri için, elbette ki, baremdeki yerlerini alma
ları lâzım. 

Diyoruz ki, imam - hatip okulları mezunları 
filân, filân... 

Nasıl ki, bir öğretmen mezun olduğu zaman 
baremdeki yeri ile vazifesine gidiyor, aldığı va
zife ile, elbette ki, bunların da baremdeki vazi-
feleriyle ondan sonra tâyin mahallerine gitmesi 
lâzım. Bunu mütalâa etmek lâzım. Yoksa ora
lara bu gibi arkadaşları bulmak zor ve aynı za
manda vekillerde böyle olsa bunun ücretini ala
bilirler. Mesele böyle. 

Diğer nokta; arkadaşlarımız elbette Diya
net işleri Teşkilâtı içerisinde bir araştırma olu
yor, o rapor geldiği vakit fikrimizi beyan ede
ceğiz. Dinimiz çok sevimli bir dindir, çok se
vimli olabilmesi için de elbette biz istiyoruz di
yanetin tarafsız olmasını. Arkadaşlarımız umu
miyet itibariyle çıkıyor, filân yerde şöyle konu
şuldu, filân yerde böyle konuşuldu diyor. Bu
nu kabul edelim ki, arkadaşlar, bunun miktarı 
azdır. Şimdi sosyal hâdiseler de çıkıyor; bir ar
kadaşımız diyor ki, filân yerde tefecilik var, 
filân yerde tefecilik var. Bunu yana yakıla 
söylüyor. Ben de aldığım bir mektupta bâzı şa
hısların % 60 a kadar faizle para verdikleri 
bsyan ediliyor. Var, başka yerlerde. Şimdi, çı
kıyor din görevlisi camide tamamen bunun 
aleyhinde konuşuyor, faiz haramdır. İslâmda 
doğru haram.. Ama, münevver arkadaşımız 
*aizden dert yanarken, faizin kötülüğünü soy
arken, din adamı söyledi mi kötü oluyor, vay 
görüyor musun ya diyor, bu faizin karşısında, 
sankanm karşısında. Hakikat bu temellerde ya
tıyor. Ama, kendi arasında faizin kötülüğünü, 
murabaanm fena olduğunu önce islâm dini or
sadan kaldırmıştır, yok etmiştir. Bakıyorsun 
bir yerde kölük var, orada 7 - 8 tane kumar
hane açılmış. Asri klüp yedi - sekiz, on. Din 
^damı çıkıyor, bunun aleyhinde konuşuyor. Ko
nuştuğu takdirde görüyorsunuz ya, bunun aley
hinde konuşuyor diye ondan sonra derhal va
veylayı basıyor. Çünkü nefsani arzularına bin
miş, nefsani arzularına göre hareket eden in
sanları, ikaz, dinin emirlerini söylemek din gö-
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revülerinin vazifesidir. Evet, din içkiyi de men 
eder, kumarı da men eder, din zinayı da men 
eder, zibayı da men eder. Bütün bunu söyleme
ye görevlidir, din adamı. Bunun kimse karşı
sında duramaz. Bu olmadığı takdirde, o halde 
dinin savunulacak yeri kalmaz ki. Bunu söy-
liyen insanları da karşımıza almaya hiçbirimi
zin hakkı yoktur. Umumiyet itibariyle olan hâ
diseler böyle. 

Ama bununla beraber, bâzıları dozunu ka
çırmış olabilir, ben de kabul edebilirim, söyle
miş olabilir, o da Diyanet İşlerinin vazifesidir. 

Diğer bir mesele şu: Elbette İslâm dini bir
liği, vahdeti kabul eder ve Türk Milletinin ma-
yasıdır, hamurudur bu. Birlik beraberlik temin 
etme bakımından islâm dini ve dinimiz Türk 
Milletinin vahdetini, birliğini temin edecek ye
gâne unsurdur. Bugün dış ve iç düşmanlar Tür
kiye'yi birbirinden ayırmak için, elbette mâne
vi köküne hücum etmektedirler. Mânevi kökü
ne hücum ettikleri takdirde, kolayca birbirine 
düşürebilecekler, rabıtayı kesebilecekler.. Bun
da haylice muvaffak olabilmişlerdir. İslâm Di
ninin, münevver dini olan islâm Dininin mü
nevver mensupları tam manasiyle islâmiyeti 
anlamadıkları için, tetkik etmedikleri için bir 
Avrupalı münevver gibi, onun için bu aksaklık
lar olabiliyor. Bu aksaklıkların olabilmesi için, 
memleketin münevverlerinin islâm dinini iyice 
bilmesi lâzım, tetkik etmesi lâzım. O zaman ak
saklıklar, benim kanaatimce, ortadan kalkabi
lecektir ve dolayısiyle bir birlik kurulabilecek
tir. Şimdi Türkiye'de kabul edelim M, bir ayrı
lık var. Evet Türkiye'de ondan sonra bu birliği 
beraberliği temin etmek, Kur'an ve sünnet yo
lunda toplanmayı temin etme Diyanetin vazi
fesidir. Eğer ihtilâflar varsa Diyanet o ihtilâf
ları körükleme değil, onları güzel kanala akıt
ma, güzel mecrama doğru götürme gene Diya
netin vazifesi olabilecektir. Maalesef bâzı nok
talardan bakıyorsunuz ki, bu körüklenebiliyor. 
Bu da tenvir ile olabilir, irşatla olabilir, ikaz
la olabilir. Bunun dışında zorla yok. Haddiza
tında islâm Dininde zorlama yoktur. 

Arkadaşlar, kabul edelim ki, gene dünyanın 
en muazzam dini islâmiyette taassup denilen 
bir şey de yoktur. Arz edebilirim, Peygamberi
miz buyurmuştur, «Benden önceki gelen pey
gamberlerin ümmeti taassuba sapmışlardır. Ta
assuba sapan ümmetler helak olmuşlardır. Kor

karım ki, benim ümmetim de sonunda taassuba 
sapar.» İslâm dininde katiyen tasassup yoktur. 
O kadar taassup yoktur ki, bir Hz. Ömer Ku
düs'ü aldığı zaman Büyük Mescid-i Aksa'da na
maz kılması teklif edilmiştir, oradaki bizzat 
ileri gelen din âlimi tarafından, papaz tarafın
dan. Fakat, bununla beraber, evet burası da 
Allah'ın evi, burada namazı kılabilirsin, demiş
tir. Ona verdiği cevap şu: Eğer ben burada 
namazımı kılacak olursam, Allah'ın evi doğru, 
benden sonra ümmetlerim sizin mâbetinizi rahat 
bırakmıyacaklardır, der; öbür tarafta namazını 
kılar. Ve bizim aodadımız gene Balkanları aldı
ğı vakit, herkesi dininde serbest bırakmıştır ve 
bu kadar müsamaha, tolerans hiçbir dinde yok
tur. islâm aldığı yerlerde bir nevi cizye alır. 
Nitekim Suriye'nin bir kısmını zaptetmiştir. 
Herakliyüs onlardan cizye almıştır. Herakliyüs 
ordusu geldiği vakit, tarihen sabittir, cizyeler 
çoktur diye iade etmiştir. Çünkü ben sizi hima
ye ve muhafaza edemiyorum, demiştir. Bu ka
dar muazzam bizim elimizde imkân varken, bu 
bizim yapımızı kuvvetlendirecekken, onu bilmi-
yen insanların onun karşısına çıkması ve dola
yısiyle Türk Milletinin bünyesini tahribetmesi 
elbette doğru değildir. Bugün medenî vasıtalar 
vardır. Diyanetin elinde olmasını da gönül is
ter. Bu medenî vasıtalardan faydalanmalıdır. 
Faydalanmak zarureti vardır. Çünkü bütün 
icatları ekmel olan insanlar buluyor. Yani Al
lah'ın yeryüzünün halifesi diye yarattım diye 
vasıflandırdığı insanlar icadediyor. Bu insan
ların icadı ile Allah'ın kudreti daha çok anla
şılabilir. Anlaşılıyor, nitekim... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil iki dakikanız 
var. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O hal
de radyonuz var elinizde. Televizyonunuz var 
elinizde, bütün medenî vasıtalarınız var. Hepsi
ne sorgu sual açtım, soru açtım, Devlet Vekili
ne. Radyodan güzel vaizlerle, nasihatlarla köy
lünüzü tenvir etmek istemiyor musunuz? Her 
köyde vaizi bulabiliyor muslnuz? % 100 Müs
lüman kütle köydedir. Ona vaiz de gönderemi
yorsunuz. O halde radyoda muayyen Cuma na
mazlarında elbette, camiye radyoyu koyar, or
da bir kanaldan muayyen yerlerde bâzı nasi-
hatlarda bulunabilirsiniz. Bu imkânları kaçırı
yorsunuz, kaçırdıiktan sonra halkı tenvir etmi-
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yorsunuz, edemiyorsunuz vay efendim şudur 
budur diyorsunuz. Türk Milletinde ne gericilik 
vardır, ne de medeniyete dönüklük vardır. Yol 
ister, elektrik ister, okul ister onu ister, bunu 
ister. Böyle bir insan mürteci de olmaz, mede
niyetin karşısında da olamaz. O halde böyle bir 
insanı manen daha çok takviye etmek, kalkın
maya doğru götürmek, hamleci yapmak vazife
mizdir. Maalesef, mânevi temellerimiz zayıfla
dıktan sonra, ahlâki temellerimiz de çöküntüye 
doğru gitmiştir, bu bir realitedir. Balkanlara gi
dip de parayı yerine koyan, geçmiştir nitekim 
Yavuz Kooaelinden, bana bir elma getirin demiş
tir, elma yok demişler, askerlerimi de yoklatın. 
Hiç bir tane elma çıkmamış. Eğer bir tanesinin 
çantasından elma çıksa idi, ben Mısır Seferini 
bırakacaktım, demiştir. Bunlar mânevi temeller
dir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, konuşmanızı 
ikmal etmenizi rica edeceğim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 
için, mânevi temellerimizi takviye eden Yüce 
islâm dinini tam mânasiyle, gerçeği ile hurafe
den uzak halka anlatmak Diyanetin vazifesidir, 
bunu yapmakla görevlidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dikeç
ligil. Sayın Gülek, buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, lâik Türki
ye'nin Diyanet işleri bütçesini konuşuyoruz. Lâ
iklik devletimizin temelidir. Lâikliği samimi
yetle kabul etmişiz, inanmışız ve bağlıyız. Dün
ya tecrübesi de göstermiştir ki, temeli lâiklik 
olan devletler sağlam temellere dayanır. Lâik
lik nedir? Evvelâ bunun üzerinde birkaç keli
me söylemekte fayda var. 

Lâiklik din işlerini dünya işlerinden ayır
maktır. Lâiklik ne değildir? Lâikilk dinsizlik 
değildir, din aleyhtarlığı değildir, dini küçüm
seme değildir. Popüler, deyimle, lâiklik dine lâ
ik olduğu yüce mevkii sağlamaktır. Dine bağlı 
olmak için de imân nuru olmak, aynı zaman
da lâik batılı, ilerici, medeni olmak kabildir. 
Dünyanın en lâik memleketlerinde, lâiklikle din 
inancı rahatça birleştirilmektedir. Amerika Bir
leşik Devletleri dünyanın en lâik devletlerinden 
biridir. Parasının üstünde Allaha güveniyoruz 
yazar. Senato Başkanının başının üstünde, Alla
ha güveniyoruz yazısı vardır. Her toplantı, yıl
da bir defa değil, her toplantı dua ile açılır. 

Kısa iki kelime; Yarabi bu toplantıyı millet 
için hayırlı et. LâiMik Fransa'da da icra edil
miştir. Büyük mücadeleleri olmuştur. Fransa'
nın büyük Devlet adamı DeGaulle'ün inancı 
icabı putu öperken resimlerini her yerde görür
sünüz. Londra radyosu her sabah dua eder. Bu
rada Ankara'da İtalya Sefaretinde bir katolik 
kilisesi vardır. Bu sabah gelirken gördüm, ter
temiz giyinmiş birtakım insanlar kiliseye gidi
yorlar. Medeni insanlardır, ilerici insanlardır 
ayını zamanda da dine inanırlar. Din bir veridir, 
dinsiz cemiyet olmaz. Fransız ihtilâli dini yok 
ilân etti. Komünistler ilk çıktıkları vakit dinle 
mücadele bakanlığı kurdular, bunlar yürümedi. 
Din politika konusu olmamalıdır. Politika üstü, 

parti mücadeleleri üstü olmak gerekir. O par
tiye dinsiz elemek, bu partiye gerici demek bir 
fayda -sağlamaz kimseye. Millet zaten uyandı. 
Artık abdestsiz namaz kılanı, oruçsuz iftar bo-
'T3.ni millet tanıyor, biliyor ve itibar etmiyor. 
Seli?:en ülkelerde dinin özel bir önemi var. Din 
ilerlemede büyük rolü olan âmildir. Bir ahlâk 
zabıtayıdır, Gelişen memleket buna bilhassa muh
taç. İo ahlâkı, Allah korkusu olmadan sanayi 
kurmaya ve gelişmeye imkân yoktur. Bunu an-
?ak din yolu ile yapabilirsiniz. Herkesin peşine 
bir jandarma koymaya imkân yoktur. Müslü
manlık ileri bin dindir, hiç şüphe yok, âlemşü
mul dindir. Hristiyan doğduğu vakit ancak bir 
törenle Hristiyan kilisesine girer. Müslümanlı
ğa göre, doğan her çocuk Müslüman fıtratında 
doğmuştur. Şimdi derler, canım bu kadar yük
sek dindir, neden Müslüman ülkeleri geri? Bir 
çok gafiller de Müslümanlıkla ilericilik kabili 
vDİif değildir, derler. Orta Çağda medeniyeti 
yürüten o karanlık devri insaniyete açtıran 
Müslümanlık olmuştur, Müslüman ilmi olmuş
tur. Derler, Türkiye'yi geri bırakan Müslüman
lık olmuştur. Kanuni devrinde de Türkiye Müs-
liiırandı ve dünyanın en ileri Devleti idi. Müs
lümanlığın geri bıraktığı bahis konusu değildir. 
Ama Müslümanlığın karanlık devri gelmiş, de
vam da ediyor. Büyük din adamları yetişmez ol
muş, imam-ı Âzami ar, Buhariler, Gazali'ler ye
rine sağa baktın günah, sola baktın günah di
yen cahil birtakım din adamları ortaya çıkmış
lar. işte hak kapısı kapandı demişler. Karanlık 
devirden kurtulup Müslümanlığın aydınlık dev
rini açmanın yolu aydın din adamı yetiştirmek
le mümkündür. Modern din adamı, her mânada 

http://'T3.ni


C. Senatosu B : 68 10 . 5 . 1970 O : 2 

geniş kültürlü, dünya kültürlü din bilir, müs
pet ilim bilir dünya meselelerini bilir iyi hatip 
din adamı içtihat kapısını da açacaktır. Müslü
manlığa lâik olduğu mevkii de verecektir, iti
raf edelim ki, îlâhiyet Fakültemiz, İslâm Ensti
tümüz, imam Hatip Okullarımız bu çapta din 
adamlarını henüz yetiştirememektedir." Bu mü
esseseleri tam mânasiyle ileri, tam mânasiyle 
dünya çapında aydın din adamı yetiştirecek ha
le getirmek borcumuzdur, başta gelen görevle
rimizdendir. Din bilgileri yanında burada ye
tişeceklere müspet ilimler, bunlara sosyal bi
limler, dünya dili öğreterek ancak dinde ilerle
me, hakikî mevkiini vermeyi imkân haline geti
rebiliriz. Böyle yetiştirdiğimiz din adamını ter
fih zorundayız. Gayet tabiî modern din adamı, 
modern insan gibi, medeni insan gibi yaşıya-
cakbır. Ona o imkânı sağlıyac&ksmız. Bisde 
kilise teşkilâtına tekabül edecek din teşkilâtı 
yok, Bunu Devlet yapacak, terfih edecek, aydm 
din adamının, dünya çapında din adamının üs
tü başı dünya çapında adam gibi olacak. FM 
barkı, çoluğu çocuğu o seviyede olacak. Din 
adamına itibar edeceksin, mevki vereceksin M, 
öyle dm adamına itibar edilsin, öyle insanlar 
yetişsin. 

Din üzerine polemik çok yapılır. Bunu o 
yaptı bu yaptı demekte fayda yok. Ama vaki a 
şu ki. uzun yıllar bu yolda gerekeni yapabilmiş 
değiliz. İşte bunu siz yaptınız, buna karalık 
bunu da siz düzeltmediniz diyerek birbirimi-e 
tariz etmök yerine, şimdi ne yapacağız ona ba
kalım. Nasıl düzeltiriz ona bakalım. Bunu dü
zeltmek mümkün. Türk inkılâbı menfaatci, ca
hil, gerici, adı din adamı birtakım kimselerle 
mücadele zorunda kaldı, mücadele etti. Mecbur
du. Ama bu bitti artık, bu devir bitti kurtulduk 
bundan hamdolsun. Şimdi yeni devri açmak du
rumundayız. 

Sayın arkadaşlarım zaman zaman dinde re
formdan bahsedilir, zamana uymak mecburiye
tindeyiz denir. Hakikatte zamana uymak mec
buriyetindeyiz. Zaten müslümanlığm temel ilke
lerinden biri odur. Müslümanlık, yenilikleri dai
ma benimser «zamanla ahkâm değişir ona uyar» 
der. içtihat kapısı kapalı demek katiyen doğru 
değildir. Ancak içtihat kapısını açacak yetkili, 
bilimli insanlar, âlimler ve müesseseler meydana 
getirmek lâzımdır. Dinde reform deyince artık 

bugün dünyada Luthervari 'bir adamın çıkıp 
raform yapması imkânsızdır, o devir geçti. Bu
gün dinde reform bütün islâm âleminin inana
cağı müesseseler yapacaktır. O müesseseler de 
bütün islâm âleminin ilmine inandığı insanlar 
cidiî etütler yapacaklar, oralarda söylediklerin
den, neşriyatından faydalanılacak ve bu müesse-
s'îbrin yaptığı neşriyatla, kendilerine sağladık
ları otorite ile dinde reform yapılacak. Dinde 
reform, ilericilik hakiki kıymetini meydana ge
tirmek olacak. Bu meseleleri ancak Türkiye ku
rabilir. Müslüman memleketleri arasında bütün 
müslüman âleminin itimadını, saygısını usun 
asırlardan beri üzerinde toplamış millet Türki-
yedir. İslâm âleminde hemen hemen gitmediğim 
memleket yoktur, her gittiğim yerde Türkiye'ye 
karşı sevgi ve onun üstünde itimat, saygı var. 

BAŞKAN — Sayın Gülek 2 dakikanız var 
hatırlatırım efendim. 

KASIM GüLEK (Devamla) — Sayın arka
daşlar, müslüman alemindeki gelişmeleri yakın
dan izlemek sorundayız. Bu alandaki gelişme
lerde bizim fikirlerimiz olmak lâzımgelir. Müslü
manlık, müslümanlığm, müslüman biliminin 
ilericiliğini sağlamada görevli Türkiye, artık 
mezhep ihtilâfları dolayısiyle müslüman âlemini 
ikiye bölen, üçe bölen, beşe bölen geri fikirlerin 
de üstüne çıkmayı müslüman âlemine sağlıyabi-
lscek durumdadır ve sağlıyacaktır kanaatinde
yim. Bu anlamla çalışmasını temenni ettiğimiz 
ileri görüşlü, programı, gayesi bu olmasını te-
mor.ni ettiğimiz Diyanet îtlerini. Diyanet İsle
rinin programını, Devletin bu yöne eğilmesini 
tomenni eder. Diyanet işleri Bütçesinin millete, 
memlekete ve müslümanlığa hayırlı olmasını 
dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülek. 
Sayın Bilgen buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, birkaç dakikanızı almak için çık
tım kürsüye. îslâmiyetin birlik ve beraberlik 
emrettiğini biliyoruz ve arkadaşlarımız da söy
lediler ve öyledir de. Fakat, zamanlımızda birta
kım neşriyat var. Din kitabı yazanlar var. Piya
sada bunlar serbestçe satılıyor. Her hangi birini 
aldığımız zaman bakıyoruz içerisinde tamamiyle 
islâmiyete aykırı şeyler var, hem de bunlar is-
lâmm emriynüş gibi gösteriliyor. Ben bu nokta 
üzerinde duracağım. Kitapta mehaz veriyor, bu 
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âyettir diyor, numara da veriyor, hadistir diyor, 
BııharMendir diyor. Bakıyorsunuz ne öyle bir 
hadis var, ne de o numarada o dediği hadis var. 
Uydurma mıdır, hakikaten hadis midir o da 
belli değil. Diyanet İşleri Teşkilâtının bununla 
ilgilenmesi lâzım kanaatindeyim. Evet, bir ki
tap neşredilmeden evvel sansürden geçirilemez. 

Bu bizim basın hürriyetimize aykırı olur. 
Ama hiç olmazsa neşredildikten sonra dine ay
kırı hususların Diyanet Işlerinoe teshit edilip 
ilân edilmesinde fayda var sanıyorum. Diyanet 
îşleri Teşkilâtının büyük bir (kadrosu var, bir 
Müşavere Heyeti var, ilim kadrosu var. Türki
ye'de dinî eser yazan insanların sayısı azdır, çok 
da değildir. Belki de bir sene içerisinde yazılan 
eserler beş - altı yüzü geçmez. Bunlar, belki bu 
kadro biraz daha genişletilmek suretiyle, tetkik 
edilir, gözden geçirilir, hakikaten İslâm dinine 
aykırı tarafları varsa bunlar tek tek tesbit 
edilir, hiç olmazsa neşrinden sonra radyo ile, 
gazetelerle ilân edilir, şu kitapta şu hata var
dır denilir ve vatandaş ikaz edilir. Bizim 
halkımız şu sanıdadır. Yazılan her şeye inan
mak durumundadır. 

Kitaba »geçmiştir, doğrudur der. Birtakım, 
islâmı bozucu maksatla kitap yazan insan
lar da, ard fikirli insanlar da, ki, geçen nor
mal bütçe müzakereleri sırasında Mevlananın 
bir hikâyesini anlatmak suretiyle bir misal 
vermiştim, halkın bu saflığından faydalanmak 
suretiyle İslâmı gitgide bozmak, hem de bu 
bozma hareketinden para kazanarak bozmak 
üzere çalışırlar. Ben burada Diyanet İşleri Teş
kilâtın faydalı olabileceğine inanıyorum. Belki 
bütün dinî eserlerin Diyanet işlerinin kontro-
lundan geçtikten sonra neşrinde fayda vardır.' 
Ama bugünkü kanunlarımız buna müsait 
midir değil midir, onu bilmiyorum? Bunun 
tetkiki gerekir. Fakat, hiç olmazsa tekrar edi
yorum Diyanet işleri Reisliği ne kadar dinî 
neşriyat varsa bunları gözden geçirsinler ve 
o vatandaşımızı ikaz etsinler. Bu mühim bir 
nokta, işte o zaman hakikaten köyde hiçbir 
doğru neşriyat bulamıyan insanların yanlış 
yola sapması önlenir ve işin garibi bir kısmı 
köy imamları da bu yanlış kitaplardan fay
dalanarak halkı güya tenvir etmeye çalışırlar; 
bu da önlenmiş olur. 

Köy imamları deyince, geçen seneki bütçe 
müzakeresinde Sayın Devlet Bakanı yeni bir 

j kadro kanunu getireceğinden bahsetmişlerdi. 
Bu bütçe müzakeresinde normal sırasında yi
ne mevzu oldu, va'dettiler; bir seneyi geçti, 
maalesef gelmedi. Biraz evvel arkadaşları
mız değindiler. 250 - 300 lira parayla bir din 
adamı, hiç kimse geçinemez, onore etmez, ih
tiyaçlarını karşılamaz; elbette bu din adamı 
köyde bir gruba yük olacaktır. Veyahut da 
bâzı, iktidar tarafından kayan hareketleriyle 
menfaatler sağlama yoluna gidecektir; Bunla
rın misalini görmekteyiz. Bu, din adamı için 
haysiyet kırıcı bir şey olmaktadır. Biz her 
şeyden evvel ona haysiyetli bir hayat temin 
etmek zorundayız, istikbâlini sağlamak mec
buriyetindeyiz. ister vekil olsun, ister asil 
olsun din adamları terfih edilmelidir. Ancak, 
yine Sayın Dikeçligil arkadaşımız temas ettiler. ' 
Senelerden beri vekil durumunda olan, terfi 
edemiyen, dolayısiyle terfihi de mümkün olmı-
yan köy imamları vardır. Bunlar ne ola
caklarını sormaktadırlar. İşçi midir, memur 
mudur? işçi ise yevmiye zammı alması lâzım
dır, memursa 3 senede bir hiç olmazsa terfi 
etmesi lâzımdır. 250 - 300 liranın üzerine hiçbir 

J zaman çıkamamaktadırlar. 

Yine din adamlarının ensesinden bâzı par
tizanlar ellerini çekmelidirler. Son misalini 
kendi seçim bölgem olan Erdemli'deki bir müf
tünün rasgele tâyini ile gösterdiler. Şöyle 
oluyor. Aslında din adamları siyasete karış
mamalıdırlar, iktidarın, işine de karışmamalı
dırlar. iyi yapar kötü yapar; onun tenkid-
çileri, övücüleri başka teşkilâtlardır. Fakat, 
bugünün kabahati şudur : Siyasete karışma
mak kabahat olmaktadır, susmak da suçtur. 
Mutlak surette iktidarın çığırtkanlığını yap
mak zorunda kalmaktadır. Bunu yapmadığı 
takdirde işte şuraya buraya bir Yüksek İs
lâm Enstitüsü mezunu sürgün edilmektedir, 
bu, doğru değildir. Bir hikâye anlattılar. 
Bir köy ağası, kart cahil bir köy ağası bir 
ramazan imamı tutar. Ağanın daha da 
kart ve cahil bir oğlu vardır. Teravih nama
zında imamın en önde durduğunu, babasının 
önüne geçtiğini hazmedemez. Namazdan sonra 
niye öne geçtin der gibi imamın yüzüne ba
kar, sual sorar, imam durumu izah edemez. 
Babasına, ağaya bakar yardım ister ondan, 
oğlanı ikaz et de bu suali sormasın der gibi-

I cesine. Adam, hani çocuk da pek haksız değil, 
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der. Adam da o kanıda. Şimdi, köyde parti 
temsilcisi, kazada ilçe başkanları maalesef 
bir kısmının da cami ile diyanetle ilgileri yok, 
imamın ön safta bulunması, söz sahibi ol
ması onların hoşuna gitmemektedir. Biz bu 
duruma son vermek mecburiyetindeyiz. Bunu 
da sayın Hükümetten istirham ediyorum. 

Yine tekrar rica ediyorum, teşkilât kanu
nunu biran evvel getirsinler, personel refor
munda köy imamlanmn durumu ne olacak 
onu bilmiyoruz. Bir şey diyemiyorum o hu
susta. inşallah onların da durumu düzeltilmiş 
olur. Diyanet işleri bütçesinin teşkilâta ve 
Müslüman Türk Milletine hayırlı olmasını di
lerim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil
gen. Muhterem senatörler, Diyanet İşleri Büt
çesinin tenkidi sadedinde muhterem gruplar ve 
sayın üyeler konuştular. Şimdi, bu tenkidlere 
cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Ata
beyli, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri; genel olarak din ve vicdan hürriyeti ve is
lâm dini üzerinde ileriye sürülmüş bulunan 
akademik mahiyetteki mütalâaların eleştirmesi--
ni şüphesiz burada bendeniz yapmıyacağım. Bu 
konu daha ziyade ilmî seviyede münakaşası ya
pılması lâzım gelen bir konudur. Yalnız bu ko
nuyu dile getirmiş ve bizleri de bu konuda da
ha ziyade aydınlatmış bulunan değerli senatör
lerin fikirlerini teşekkürle, saygiyle karşıladı
ğımı ifade etmek istiyorum, 

Lâiklik konusunun Türkiye'de vuzuha var
mış olmasını, bu istikamette hiç olmazsa çok 
büyük gelişmeler kaydetmiş bulunmasını büyük 
bir memnunlukla bu yapılan müzakereler neti
cesinde bir kere daha görmüş olmaktan cidden 
bahtiyarlık duyuyorum. 

Çünkü uzun yıllar bu mesele türlü şekilde 
istismarlara vesile edilmiş, sadece bir istismar 
konusu yapılmakla kalmamış, lâiklik dolayısiy-
le bir kısım insanlar diğerlerini takdir etmiş
ler, bir kısım insanlar da diğerlerini taassupla, 
gericilikle ve irticaî birtakım davranışların sa
hipleri olmakla itham etmişlerdir. Bu mesele 
lâiklik kavramının ilk devrelerde, yani ilk orta
ya atıldığı zamanlarda gerçek yüzüyle anlatıl
mamış olmasından doğuyor. Cumhuriyet Hükü

metlerinin programlarında benim tesbit edebil
diğim kadariyle, yani 3.5.1920 ile 25 .12 .1963 
tarihleri arasında din işlerine, din ve vicdan 
hürriyetine aidolan hükümet programlarında 
pasajlar 14 . 8 . 1339 - 1923 tarihli hükümet 
programında hatip ve vaizlerin yetiştiriümele-
riyle ilgili bir paragraf mevcuttur. 29 . 5 . 1950 
tarihli hükümet programında irticai tahrike as
la müsaade etmemekle beraber din ve vicdan 
hürriyetinin icaplarına riayet edeceğiz şeklinde 
bir paragraf ve 2 . 7 . 1962 tarihli hükümet 
programında «lâik Devlet idaresinin esas oldu
ğundan bahsederek, aşırı sağcılık solculuk akım
larına karşı mücadele olunacağı ve din görev
lilerinin durumlarının İslah edileceğine dair 
beyanların dışında Cumhuriyet hükümetlerinin 
lâiklik konusunu Parlâmentolarda uzun bir tar
tışma haline ve bir tartışma plâtformuna getir
medikleri ve bu sebeplerden de bir taraftan 
yetkili bir taraftan yetkisiz birçok kimsenin bu 
konuda uzun zaman sıkıntısını hissettiğimiz mü
nakaşaları çıkardıkları ve bunlara tasahubet-
tikleri müşahede olunmuştur. 

Bugün şikâyet olunan konu lâiklik kavra
mımdan ziyade geniş bir münakaşa, geniş bir 
müzakere hürriyeti içerisinde yeni Anayasanın 
gcCirmiş olduğu geniş hürriyetler nizamı içeri
sinde din görevlilerinin, din görevlileri dışın
daki birtakım kişilerin bu konular üzerinde 
sarf etmiş olduğu sözler bu mevzudaki davra
nışları d olayı siyledir. Hemen bütün konuşma
cı1 ar ittifak halindedirler ki mevzuun bu dere
ce yaygın bir münakaşa zeminine götürülmesi 
aydın din adamının yani aydın din adamı, ye
tinmiş din adamının teşkilâtımızda veya teşkilâtı
mızın dışında mevcut bulunmamasından doğu
yor. Şüphssizdir ki uzun yıllar aydın din ada
mı yetiştirecek müesseselerden yoksun bulu
nan bir memlekette böylece birtakım sıkıntıla
rın doğacağı da tabiîdir. Buğdan endişe duyma
ya, bunu gayritabiî addetmeye lüzum yoktur. 
Bunların tedbirleri lüzumuna kaani olunduktan 
sonra tedbirlerine yavaş yavaş tevessül olun
muş, bir taraftan ilahiyat Fakültesinin kapa
tılmış olmasiyle doğan boşluk bilâhara açılma-
siyle Yüksek islâm Enstitülerinde bunları tak
viye eder mahiyette tekrar bunlara ilâve ola
rak açılmasında imam Hatip okullarının geliş
tirilmesi için takibedilen politika ile bu konu
ların spekülatif mahiyette yurt sathında işîe-

— 153 — 



C. Senatosu B : 68 10 . 5 . 1970 O : 2 

meşini, bugün tamamen olmasa bile, kısmen, 
veya tamamen önliyecek tedbirlerin alınmasını 
bu yol ile tevessül olunmuştur. Bütün temenni
miz bu müesseselerin istikbalde bu tip münaka
şaları yeniden doğurabilecek birtakım davra
nışlara girebilecek kalitede insan değil, haki
katen memleketimizin ve milletimizin muhtaç 
bulunduğu parlak nmassır medeniyet icapla
rına uygun şekilde kafa yapısına sahip ve dini
nin gerçeklerini tam mânasiyle bilen arınmış 
olarak bilen ve onu halkın sosyal gelişmesinde 
hattâ halkın iktisadi gelişmesinde ona götürebi
lecek, onu tenvir edebilecek onun önünden gide
bilecek nitelikte din adamları vasfında ve hü
viyetinde bulunsunlar, Bizim gayretimiz sadece 
bu istikâmettedir, çabamız bu istikâmettedir. 
Yalnız uzun yıllar konunun has maiyeti dolayı-
siyle din adamları, o vasıta ile Diyanet işleri 
Teşkilâtı haklı, haksız birtakım ithamların al
tında da bırakılmıştır. Türkiye'de birtakım gay-
rimesül insanların veyahut mesul insanların ge
rici damgası vurduğu, irtica damgası vurduğu 
birtakım hâdiseler Diyanet İşleri Teşkilâtına 
mal edilmek istenmiştir. Oysa ki bu hâdiseyi 
çoğu zaman yaratan, tetkik edilmiş ve ahiren 
anlatılmıştır ki. bu hâdiseyi, yaratanın Diyanet 
işleri Teşkilâtı ile bir bağlantısı mevcut değildir. 
Kaldı ki 29 binin üzerinde bir personeli bugün 
bünyesinde bulunduran bir teşkilâtın, gayet 
tabiîdir, bu teşkilâtın içerisinden birtakım kim
seler kanunsuz davranışlarda bulunabilir, ehli
yetsiz davranışlarda bulunabilir. Bunlardan te
dirgin olmak suretiyle bütün teşkilâtı âdeta bir 
köy imamının beğenilmiyen bir tasarrufunun 
ithamı altında, sözünün ithamı altında bırakmak 
insaf ile kabili telif değildir. Bu itibarla ten
kitlerimizde memleketimizin şartlarını Diyanet 
İşleri Teşkilâtının şartlarını, bünyesini iyi bil
mek ve ona göre konuşmakta fayda vardır, 

833 sayılı Teşkilât Kanununun meriyetinden 
sonra büyük bir gelişme kaydsttiği şüphesiz bu
lunan ve fakat tatbikatı sırasında edindiğimiz 
tecrübelerle bu kanunda yapılmadı lâzımgeleıı 
bir kısım değişikliklerin de meydana çıktığı sa
yın senatörlerin yapmış bulundukları tenkitlerin 
bu noktadan haklılıklarını biz de teyidediyo-
ruz, Yalnız 1 - 2 maddesinin aksaması doîayı-
siyle yapılan değişiklikler kanunun genel sis
tematiği üzerinde, genel tatbikatı üzerinde de 

birtakım aksaklıklar meydana getirebilir endi
şesi ile, biraz teenni ile hareket etmek lüzumu
nu hissettik ve fakat çalışmalarımızdan geri kal
madık. Teşkilât Kanunu üzerindeki çalışmala
rımız halen de devam etmektedir ve bir taslak da 
meydana gelmiştir. Huzurunuza gelişinin, yâni 
Yüce Meclislere şevkinin gecikmesi biraz da ar
kadaşlarımızın da temas ettikleri gibi, din gö
revlilerinin malî durumlarının ıslâhına dair hü
kümlerdir. Deylet Personel Kanununa bağlı 
olarak getirilmesi düşünülen Kadro Kanununun 
hemen bir seneden beri üzerinde itina ile çalışıl
dığını ve bugün artık olumlu bir hale gelerek 
Meclislere sevk edilebilecek duruma geldiği bir 

I sırada bu kanunu sevk etmek suretiyle G-enel 
I Kadro Kanunu ile bir tearruz haline gelmemiz 

mümkün idi. Binaenaleyh bu Kadro Kanunu
nun sonunda, eğer din görevlilerinin bilhassa ve
kil imam - hatiplerin, büyük sıkıntı oradadır, 
durumlarını ıslâh edici bir tedbir getirilememiş
se, ki biz getirileceğine kaaniiz, O takdirde ka
nun süratle ve derhal huzurlarınıza getirilecek
tir, 

C. H. P. nin Saym Sözcüsü bundan evvel hu-
surumızda cereyan etmiş müzakerelere benim ce
vabım. sırasında yanlış değerlendirmeler yaptı
ğımı iddia etmek suretiyle cevaplar verdiler. Ben 
bir yanlış değerlendirme yaptığım kanaatin
de değildim. Sadece meseleyi vuzuha getirme
nin gayreti içinde kendilerinden birtakım sual
ler sormuştum. Günkü bugün burada ifade et
tikleri gibi, özerklik meselesini âdeta bir mü
essese olarak vaz'ettiler veyahut ben öyle anla
dım, Bunda vuzuha varmaya mecburuz, dedim. 
Yani siz Anayasanın 154 ncü maddesi tatbikatını 
benimsemiyor musunuz, Diyanet işleri Teşkilâtı
nın genel idare içerisinde mütalâa edilmesini 
istemiyor musunuz, teşkilâtın özerkliği bu mâna
da mı? Çünkü kesin olarak özerklik tâbirini 
kullanmışlardı, bu mânada mı anlıyorsunuz 
diye kendilerinden sordum, elbette bu şimdiye 
kadar yapmadıkları bir iddia olduğu için 
burada vuzuha varmak istedik. Bugün meseleyi 
anlattılar yine özerklik tâbirini kullandılar, ama 
bu bir Anayasa özerkliği şeklinde bugün te
zahür etmedi değişmiş göründü. Bizim cevap
larımızda kaçamak aramanıza ihtiyaç yok. Ne
den kaçacağız? Meselelerimizi gayet açık ola
rak mimakam ediyoruz, sarih olarak münakaşa 
ediyoruz. Bize delil verdiğiniz takdirde üzerin-
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de duruyoruz. Binaenaleyh Hükümeti mesele
leri kaçak münakaşa etmek, memleket meselele
rini bu kaçak münakaşalarla halledemezsiniz 
şeklindeki iddialarını, doğrusu bir grup sözcüsü 
hüviyeti ve ağırlığı içerisinde mütalâa etmedi
ğimi ifadeye mecburum. 

633 sayılı Kanundan şikâyet ediyorsunuz ve 
fakat onu tatbik de etmiyorsunuz, buyuruyor
lar. 633 sayılı Kanunun tatbik edilmiyen nokta
larından, sıkıntısı bulunan noktalarından elbet 
şikâyet ediyoruz. Bunları bundan evvel de ifa
de ettik ve bu şikâyetlerimizi tatbikat ilerledikçe 
derlemek suretiyle kanunu param parça, sık sık 
önünüze getirmekten ziyade, getirmek yerine, 
hepisini birden derleyip toplayıp Meclisin hu
zuruna getirmeyi faydalı mütalâa ettiğimizi 
ifade ediyoruz. Bunun 633 sayılı Kanunu tatbik 
etmemekle bir ilgisinin bulunmadığını zannedi
yorum. 

Tabii Ulus Gazetesi konusunda bendeniz hu
zurunuzda bir beyanda bulunmıyacağım. Ben 
o zaman sadece bir iştiraki tesbit etmek için bir 
beyanda bulunmuştum. Arkadanım bugün ak
sini ifade ettiler ve bu beyan hakkında da bizim 
bir tekzip göndermediğimizin, bunun üzerin
de durmadığımızı ifade ettiler. Gazetelerdeki 
neşriyatı biz takibeder, inceleriz. Eğer bir tek
zip müessesesini bunların hepisinin peşine kok
mak suretiyle yapacaksak bunun altından çık
maya imkân yoktur. Tekzibe değer gördükleri
mizi elbet tekzip edeceğiz. Kaldı ki bahsi ge
çen bu meselenin bir kısmı itibariyle de Yüce 
Senato tarafından verilmiş bulunan bir önerge 
ile kabul edilmiş olan araştırma komisyonu ko
nusuna da girer. O noktadan oraya da daha 
fazla dokunmayı arzu etmiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanının yine bu asil mese
lesine temas ediyorlar. Neden daire başkanları 
asil tâyin edilmiyor? Sayın arkadaşım zahmet 
buyurup Diyanet işleri Teşkilât Kanunu ve ona 
bağlı Kadro Kanunu tetkik etmiş olsalardı, bi
zim 3656 sayılı Kanununa uygun düşmüyor 
tarzındaki ifademizi uygun mütalâa ederek bu 
beyanlarda bulunmamış olacaklardı. 

Diyanet İşleri Başkanının kadrosu 2 000 dir. 
Din. Hizmetleri ve Din Görevlileri Olgunlaştır
ma Daire Başkanının kadrosu, 1 750 dir bu ve
kâleten idare edilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
vekâleten idare edilir, kadrosu 1 750 dir. Per
sonel Dairesi Başkanı kadrosu 1 750 dir, vekâ

leten idare edilir, ilahiyat Fakültesinin ilk 
mezunları 1968 senesinde 1 100 liraya terfi et
mişlerdir. Yani İlahiyat Fakültesi mezunlarını 
hemen bu görevlere tâyin etmek imkânı olsa 
2 üst derece verdiğimiz takdirde de asaleten tâ-
yınlari kanun gereğince mümkün görünmüyor. 
Sonra bu nitelikle eski mezunların bulunduğu
nu kabul edelim. Yaşlı mezunların bulunduğu
nu kabul edelim, icra mutlaka buraya bir asili 
tâyin etmek için o görevi yapma imkânını ken
disinde göremediği bir kimseyi de oraya tâyin' 
etme mecburiyetinde değildir. Vekâle,t müesse
sesi de kanundan doğma bir müessesedir, ikti
darın bir icadı değildir. Bu itibarla, bunu bir 
tenkid konusu yapmaktan ziyade, vekâletle 
idare edilen yerlerin, dairelerin çalışmalarını bir 
tenkid konusu yapmak çok daha münasip ve uy
gun düşer; Biz, bu suretle arkadaşımızın id
dia ettiği gibi Yüce Meclisleri hiçe sayma gibi 
bir davranışın içinde bulunanlayız. Kendisinden 
itimat aldığımız müesseselere karşı saygı ikti
darın asgari vazifeleri içerisindedir. Arkadaşı
mın kullandığı ağır terimleri, bu kürsünün me
habetini muhafaza etmek için kullanmamaya 
gayret ediyorum. 

Danıştayın, bundan evvelki müzakerede din 
işleri Yüksek Kurulunun iptal kararının bize 
henüz ulaşmadığını söylemiştim, gerçektir. Ar
kadaşım beyan etti, Danıştay Din işleri Yük
sek Kurulunun seçimini iptal etmiş, bilmiyo
rum dedim. Bize henüz böyle bir karar gelme-
diydi. Kararın bize geliş tarihi şu anda hatı
rımda değil, ama o bütçe müzakerelerinden bir 
hayli zaman sonra idi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız 
var, hatırlatıyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bu kararı derhal infaz 
ettik ve Din İşleri Yüksek Kurulu bugün mün
fesih haldedir. Danıştayın bozma kararına uy
gun olarak yeniden bu Kurulun teşkiline bir 
kanuni değişiklik, ondan evvel getirmeye mu
vaffak olamazsak, elbette tevessül edeceğim. 
Sayın Çumralı'mn tenkidlerine teşekkürlerimi 
arz ederim. Nurculuk, Süleymancılık veyahut 
islâmın, bağdaşamıyacağı, gerçekte kabul ede-
miyeceği her hangi bir tarikatın sureti katiyede 
ve mutlakada karşısındayız. Diyanet işleri 
Teşkilâtına da bunu bulaştırmamaya, sokmama-
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ya, Hükümet olarak, âzami derecede gayret 
sarf ediyoruz. İnançlar, insanların içindedir, 
belli olmıyabilir, bunun tezahürleri görüldüğü 
takdirde tedbirleri alınmazsa Hükümet tenkide 
muhataptır. 29 bin personel içerisinde, kiminin 
belki birkaçının, belki bir miktarmın bilemem 
tabiî, bâzı inançları, bâzı davranışları olabilir. 
Bunlara ittilâ kesbettiğimiz anda gereği ne ise 
ona tevessül olunuyor. Teftiş Kurulumuz bir 
taraftan normal teftişlerini yapmakta, diğer ta
raftan da, Sayın Çumralı'nm ifade buyurduk
ları gibi taşradaki, görevlilerimizi uyarıcı hiz
metlerine devam etmektedirler. Vaazlar konu
su, sayın sözcünün işaret ettiği gibi, Türkiye'de 
uzun zamandır şikâyeti edilen bir kanudur. Bu 
da yine, sözlerimin bir kısmında ifade ettiğim 
gibi, ehliyetli din adamlarımızın bizim istediği
miz sayıda mevcut bulunmamasından doğuyor. 
Bunu, bir zaman içerisinde, gayet tabiî giderece
ğiz, ama mevcut zaman içerisinde de bunun 
tedbirlerinin alınmaması gibi bir durum yoktur. 
Vaazlar Yönetmeliği, yeni yani, bu sene çıkarıl
mış bir yönetmeliktir. Bundan sonra vaazlar 
birtakım esaslara bağlanmıştır. Vaizler kürsü
ye çıkmadan evvel evvelâ bu vaazları hazırlaya
caklar, müftülerin kontrolundan ve tasdikinden 
geçecek, ondan sonra vaazlarında, nasihatlerinde 
bulunabilecekler, devam edebilecekler. Bu mü
essese yeni olduğu için, yani Vaazlar Yönetme-
meîiği çıktı, bu isi hallettik, bitti gibi bir iddi
ada değiliz. Bunun tatbikini itina ile taldbede-
cağiz. inşallah bu şikâyetleri de asgari bir had
de indireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika içinde, 
lütfen konuşmanızı toplayınız. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devlanıla) — Günlük politikanın dıga-
rısında bizim de bırakmaya itina gösterdiğimiz 
Diyanet İşleri Teşkilâtı ve sureti umumiyede 
Türkiye'de din politikası bütün siyasi teşekkül
lerin hakikaten üzerinde titizlikle durmaları lâ-
zımgelen ve politikaya itilmesinden çok büyük 
zararların, doğmuş bulunduğu, itildiği takdirde, 
yine de doğacağı muhakkak olan bu müesse
seyi bu sıkıntıdan itina ile korumaya mecburuz. 
Bir taraftan müessese mensuplarını eğitmekle 
- çünkü, zamanın darlığı dolayısiyle size çalış
malarımız hakkında bilgi veremedim - Kurslar 
açmakla, kütüphaneler açmakla ki, bugün 302 

müftülüğümüzde kütüphane açılmıştır. Bunların 
eğitimlerini takibetmekle ve Diyanet işleri Dö
ner semayesi ile çıkarılmış bulunan neşriyatın 
müftülüklerimize muntazaman gönderilmesi su
retiyle, din adamlarımıza ulaştırılması suretiy
le onların eğitilmesini temin etmek ve kendileri
ni bu politikanın içinden çekecek her türlü ted
biri almak suretiyle, meseleye bir hal şekli bul
maya mecburuz ve sadece iktidar olarak değil, 
siyasi teşekküller, bağımsızlar, herkes bu ko
nuda hassas bulunmaya mecburdur. Bu konuda 
başarı sağlıyamadığmuz takdirde, göreceğimiz 
zarar büyüktür, bunun tarihî misalleri ortada
dır. Bu zarar, sadece millet olarak bize aidol-
mıyacaktır, ayrıca bu teşkilâtın içerisinde bu
lunan veya bu müesseseye hizmet getiren insan
lar da bundan ziyadesiyle müteessir olacaklar
dır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
tenkidde bulunan değerli hatiplere teşekkürle
rimi arz eder, Yüce Senatoyu saygiyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Muhterem senatörler, Diyanet İşleri Bütçesi 

üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 201 781 996 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 173 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 692 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çegitli giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 80 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin tümünü 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinin, binef-
sihi teşkilâtına ve aziz milletime hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim, efendim. 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ 
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/301; Cumlıu 
riyet Senatosu 1/1095) (S. Sayısı : 1402) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi ile Vakıflar 
Bütçesinin müzakeresine başlıyacağız. Temsilci 
arkadaşlarımın yerlerini almasını rica ederim. 

Mezkûr bütçelerde söz talebeden muhterem 
grup sözcülerinin isimlerini okuyorum, efen
dim. C. H. P. adına Sayın Sadık Artukmaç ve 
Sayın Ali Şakir Ağanoğlu yazılmıştır. Hangi 
muhterem üye konuşacak efendim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben. 

BAŞKAN — Sayın. Artukmaç, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Tapu, Kadastro ve Vakıflar Genel Mü
dürlükleri 1970 malî yılı bütçeleri hakkında 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına ma
ruzatta bulunacağım. Yüce Heyetinizi saygiyle 
selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Demire! hükümeti, 
programında, Tapu ve Kadastro işlerine önem 
vereceğini, memleketin her tarafında ihtiyacı 
duyulan bu hizmet için gerekli tedbirleri alıp 
imkânları sapıyacağını açıkça belirtmiş olma
sına rağmen, görüyoruz ki, 1970 bütçesi, 1969 

(1) 1402 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

bütçesine nazaran, 10 milyon lira noksanı ile 
huzurlarınıza getirilmiştir. Tapu ve Kadastro 
hizmetlerinin önemi, Meclis kürsülerinde her 
bütçe yılı belirtilegelmiştir. Bu hizmetlerin 
memleketin sosyal ve ekonomik hayatındaki et
kisi ise, herkesçe kabul edilmiş bir gerçek ola
rak karşımızdadır. Ne yazık ki, hizmettin bili
nen bu önemi, kendisine verilen mahdut imkân
larla daima reddedilmiştir. Bunları çok söylen
miş ve tekrarlanmış sözler olarak uzatmak is
temiyorum. Fakat şunu da söylemek istiyorum; 
bu memleketin % 70 ini teşkil eden köylü va
tandaşlarımızı; birbirlerine düşmekten, birbir
lerini öldürmekten kan dâvası gütmekten kur
tarmak istiyorsak, hattâ mahkemelerimizi dol
duran dâvalar peşinde bu vatandaşları sürün
mekten kurtarmak* istiyorsak, bu işin sadece 
edebiyatını yapmıyalım. Samimî olarak imkân
larını da verelim. Ne yazık ki, şu anda müzake
re etmekte olduğumuz bütçenin böyle bir sami
miyet taşıdığını kabul ötmek asla mümkün de
ğildir. 

Sayın senatörler, geçmiş senelerde verilen 
imkânların bu teşkilât tarafından çok iyi kul
lanıldığı ve yıllık programların % 100 ün üze
rinde gerçekleştirildiği bütçe raporunda sara
hatle ifade edilmektedir. Şayanı şükran olan 
bu hizmetin 1970 yılı bütçesinin dar imkânları 
muvacehesinde aynı şekilde verimli olmasını 
beklemek aşırı bir iyimserlik olur. Halen 1936 
tarihli Teşkilât Kanununun tesibit ettiği kadro
larla görev ifa etmekte olan umum müdürlük, 
sözü geçen yılda 300 civarında muamele yap
mış ve karşılığında, 1,5 milyonu bulmıyan bir 
gelir sağlamıştır. Aynı umum müdürlük aynı 
kadrolarla, halen yılda 1 milyon 500 bin civa
rında tapu muamelesi yapmakta ve bunun kar
şılığında Devlete Emlâk Alim Vergisi ve harç 
bedeli olarak 450 milyon lira gelir sağlamakta
dır. Belli ki, bu hizmet olağanüstü bir çalışma 
ve gayretin sonucudur. Ancak, her yıl gelişen 
ve ihtiyaçları da o nisfbetde artan bir hizmetin, 
34 yıl evvelki imkânlar ile başbaşa bırakılma
sı, biran evvel ikmalini arzuladığımız tapulama 
ve kadastro işlerinin halli çaresi olamaz. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plân
larının 20 yılda bitirilmesini öngördüğü tapu
lama ve kadastro işleri için tesbit edilen hedef
lerin gerçekleştirilmesine ait hedeflıerin asgari
si .bile sağlanamamıştır. Arazi çalışmalarında 
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fevkalâde ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar [ 
hizmete girmesi gerekli bulunan 751 araçtan sa
dece 217 sinin hizmete girmiş olması ve yılda 
80 milyon lira olarak düşünülmüş olan yatınm 
harcamalarının yarısının dahi bütçede yer alma
mış bulunduğu plânla ve hükümet programı 
ile tesbit edilen hedeflerin ve yerine getirilmesi 
öngörülen tedbirlerin ne derecede ciddiyet ta
şıdığını göstermeye yeter. Burada şu cihete ele 
değinmek istiyorum. Bugün Türkiye'mizde ta
pulama ve kadastro işlerinin tesbit ©dilen za
man içinde tamamlandığını biran için kabul 
etsek bile, bunun da huzur verici bir sonuç ol
madığını bilmemizde fayda vardır. Gerçekten 
gerek kadastroyu ve gerekse tapulamayı yap
mak kâfi değildir. Bu çalışmalar sonucunda 
meydana gelen kütükleri ve paftaları lâyıkı ile 
muhafaza etmek de şarttır. Sayın parlömanter-
lerimizin bölgelerinde her yıl müşahede edegel-
dikleri gibi, bir çok emek ve masraf harcamak 
suretiyle meydana getirilen bu mükemmel kü
tükleri ve paftalar ya rutubetten çürümeye ya 
üa fareler tarafından kemirilmeye terk edil
mişlerdir. Bunlar, meslek hayatımdaki muşa- ! 
hedelerim arasındadır. Bunun içindir ki, sade
ce tapulama ve kadastro işlerini bitirmek, me
selelerimizi halletmek için kâfi değildir. Bun
ları muhafaza edecek, yaşatacak binaları yap
mak ve belgelerin teknik vasıflanın muhafaza 
edecek arşivlere sahibolmak zarureti de vardır 
Bu sebeple de kuruluş kanunlarının emrettiği 
şekilde, il ve ilçelerde ihtiyaçlara uygun tapu 
binalarının inşası hükümetlerin önemle üzerin
de eğilmeleri lâzmıgelen konulardandır. Kuru- I 
luş kanunlarında açık hükümler bulunmasına 
rağmen, bütçelerde bu binaların inşası için tek 
kurum dahi yer verilmemiş olması endişelerimi
zin burada belirtilmesine bir sebep teşkil et
mektedir. Vatandaşın mülk emniyetini sağlayıcı 
tedbirlere yine vatandaşın istiyerek göstereceği 
ilgiyi kanunlaştırmaya ilişkin teşebbüslerin 
kargısına Maliye Bakanlığının tahsisi varidat 
görüşü ile karşı çıkması, öyle zannediyorum ki, 
sarf edilen emeklerin zamanla heder olması ve 
bunun da bizzat Maliyeye çok pahalıya mal 
olmasını intacedeeektir. Tapu dairelerinin 
günlük işlerinde gayrimenkullerin değerine gö
re 1 lira ile 3 lira arasında alınacak ve tapu 
binalarının inşasına harcanacak bir paranın 
özel bir fonda biriktirilmesi suretiyle bu ihti- ! 

j yacın pekâlâ yerine getirilmesi mümkündür. 
Yüzbmlerce lira değerindeki geyrimenkulüne 
ait belgelerin muhafazası için ilgilinin 3 lira 

! ödemekten kaçınacağını kabul etmek zordur. 
Kaldı ki, millî savunma ile ilgili inşaat ile ceza 
evleri ve Spor - Toto inşaatı için sağlanmış olan 
paralar tahsisi varidat görüşünü çürütmekte ve 
bu iş s pek de engel teşkil etmiyeceğini açıkça 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu konuda muh
telif tarihlerde Parlâmentoya sunduğum 2 ka
nun teklifinin, arz ettiğim görüşe dayanılarak, 
kanunlagtırılmamış olmasını üzülerek ifade et
mek isterim. Bu arada hükümetin bu işe sahip 
çıkarak millî savunma, ceza evleri, Spor - Toto 
mşartı için çıkanlmış bulunan kanunlan da 
ellili göstörerek yeni bir kanun tasansını en 

I kısa bir zamanda Parlâmentomuza sunmasını 
temenni ederim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hak
kındaki maruzatımı burada bitirirken, kendi
sine verilen görevleri lâyıkıyle yapmakta olan 
ve yıllık programlan kendi imkânlan dâhilin
de % 100 gerçekleştirilmiş bulunan bu teşki-

j lâtın mensuplarına huzurlarınızda teşekkürü de 
borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Umum 
Müdürlüğü çalışmaları üzerinde de bir kaç cüm
le ile duracağım, Vakıflar, Türk Milletinin ta-
ribi ve büyük bir sosyal hizmet müessesesidir. 
Bu müessesenin idaresi bugün tamamen eski bir 
zihniyet içinde devam ediyor. Nitekim gayri-
msnkuİlerinin gelirleri, idaresizlik yüzünden, 
bu gayrimenkullerin masraflannı karşılamıya-
cak kadar azdır, öte yandan vakıflara ait ec
dat yadigârı büyük tarihî eserler gerekli ba
kımdan ve onarımdan mahrumdur. Bunlar yet
miyormuş gibi bazen vakıf emlâk ve bilhassa 
arsalar yok pahasına satılmakta ve bu alanda 
yolsuzluklar da yapılmaktadır. Buna engel 
olunmalıdır. Bu arada, sermayesinin önemli 
bir kısmı Vakıflar Umum Müdürlüğüne aidolan 
Vakıflar Bankasına da değineceğim. 

Vakıflar Bankasında son zamanlarda yol
suzluklar birbirini kovalamıştır. Banka, bâzı 
opera mensuplarına 4 milyon lira kaptırmıştır. 
Diğer taraftan tahsili güç veya imkânsız hale 
ge7en yani kardığı sağlam olmadan hatır ve 
iltimas ile verilmiş krediler de vardır. Bu ge-

! kilde verilmiş ve tahsili tehlikeli hale gelmiş 
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olan paraların miktarı 75 milyon lirayı aşmış
tır. Banka Umum Müdürünün nakledilmiş ol
ması, meseleyi halledemez. Vakıflar ve Vakıf
lar Bankası, bugün ilgisizlik ve idaresizlik yü
zünden başı boş bırakılmış ve halen tehlikeli 
bir gelişme içine girmiştir. Hükümeti sorum
luluğunu hatırlatarak vazifeye davet ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımı burada 
bitirmiş oluyorum. Her iki bütçenin de memle
ketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ar-
tukmaç. 

G.P. adına Sayın Çumralı, buyurunuz efen
dim. 

G.P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
ben de G.P. Grupu adına Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile Valkıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesini birleştirerek kısaca görüşlerimizi arz 
edeceğim. G.P. olarak toprağın mülkiyet duru
munu, hukukî yönden açıklığa kavuşturmak için 
kadastro ve tapulama işlerine hız verilmesini, 
toprak mülkiyetindeki karışıklıkların önlenme
sini, memleketin asayiş ve düzenini sağlaması ve 
milletçe kalkınmamızın temini yönünden zaruri 
görmekteyiz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 20 yıllık bir süre içinde bitirilmesini ön
gördüğü kadastro ve tapulama işlerinin gerekli 
çalışmaları sağlıyacak imkânları, geçmiş ve ge
len hükümetler yerine getirmiş değildir. Bu im
kânlar Genel Müdürlüğe verilmediği için, Plân
lamanın gösterdiği hedefler müddeti içerisinde 
gerçekleştirilemedi. Ve bu haliyle de gerçekleş-
tirllemiyecektir de. Ne, Birinci Beş Yıllık Plân
da, ne de îkinci Beş Yıllık Plânda tahakkuku 
istenen tapulama ve kadastro için gerekli öde
neğin Umum Müdürlük bütçesine konulmaması 
sebebiyle, gerekli araç ve gereçler de temin edile
memiştir. Umum Müdürlüğün 2997 sayılı Teş
kilât Kanunu ile verilen kadrolarla idare edil
mesi de, Plânlamada öngörülen amaca ulaştır-
mıyan sebepler arasındadır. 

1989 yılı bütçesi (konuşulurken de sormuştuk, 
o günden bugüne kadar geçen zaman içerisinde 
Millet Meclisi ve Senatoda birçok tartışmalara, 
uygulamada fikir ayrılıklarına sebebolan Tapu
lama Kanununun uygulanmasından doğan ne

ticeler hakkında bilgi almak isteriz. Tapulama 
Kanununun yayınlanmasından bugüne kadar ne 
miktar arazi zilyed adına tesbit ve tescil edil
miştir. Bu tesbit ve tescillerde ne miktarı on yıl 
ve daha önceki kayıtlara, zilyed lehine kesin
leşen ilâmlara, özellikle tasdikli irade suretleri 
ile fermanlara dayanılarak tescil edilmiştir. Ve 
il itibariyle hangi illere tesadüf etmektedir. Bu 
maddede yazılı diğer hususlarla birlikte gerekli 
bilgi verilmesini rica eder, bütçenin bu Gsnel 
Müdürlüğe hayırlı olmasını temenni ederim. 

Kısaca, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 
ele değinmek isterim. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
tarihimizin bize kazandırdığı abide ve eski 
eserleri restore ve vakfiyelerin şartlarına göre 
sosyal,, kültürel hizmetleri gittikçe genişliyerek 
ifa efcn&k suretiyle, Devlet teşkilâtı içerisinde 
•sosyal hizmetler yönünden önemli bir mevki iş
gal etmektedir. Sosyal hizmetler arasında bulu
nan Gureba Hastanesi hizmetlerinde bütün yur
da yaygın bulunan orta ve yüksek öğretim hiz
metlerinde, imaret, burs ve muhtaçlara yardım 
hizmetlerindeki gelişmeleri memnunlukla kay
detmek isterim. Son senelerde % 100 artan va
kıf öğrenci yurtlarının 41 adede .vardığını ve 
4 171 öğrenci barındırdığını öğrenmiş bulunu
yoruz, Halen 34 imarette 12 450 muhtaç vatan
daşa yemek verildiğini sevinçle karşılıyoruz. 

Bu gelişmelere mukabil Vakıfların bu seneki 
restorasyon programında maalesef bütçeye ko
nulan para bakımından, geçen seneye nazaran 
8 milyon lira azalma mevcuttur. Medeniyetimi
zin belgeleri ve ecdadımızın yadigârı olan eser
lerin harabiyetten kurtarılması için mevcut tah
sisatın artırılması zaruretine inanıyoruz. Vakıf 
müzelerin açılması ve vakıf neşriyata önem ve
rilmesi ve devam ettirilmesini arzuya şayan 
buluyoruz. 

Vakıflar bütçesinin memlekete ve Genel Mü
dürlüğe hayırlı olmasını temenni eder, saygı
larımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çum
ralı. 

A.P. Grupu adına Sayın özer, buyurunuz 
efendim. 

A.P. GRUPU ADINA HAMDÎ ÖZER (Ma
latya) — iSaym Başkan, sayın senatörler, 

Tapu vs Kadastro Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçesi üzerindeki A.P. Senato Grupunun 
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görüşlerini bundan önceki müzakerede arz et
miştim. Bu görüşümüzde hiçbir değişiklik ol
madığı için Yüce Senatonun kıymetli vakitlerini 
fazlaca işgal etmiyeceğim. Ancak, tapunun de
ğeri üzerindeki grupumun görüşlerini, Türk Mil
letinin geleneksel görüşü olarak, bir daha özet
lemekten kendimi alamıyacağım. 

Muhterem senatörler, tapu, Türk Milletinin 
egemenlik belgesidir. Tapu anlayışı şanlı Türk 
tarihi ile doğmuş ve onunla birlikte yaşamıştır. 
Eğer bir milletin vatan tapusu varsa, o millet 
bir devlettir. Eğer bir devlet fertlerinin insan 
hak. ve hürriyetleri tapusu varsa, o devlet de
mokratik bir devlettir. Böylece tapu, devlet sa
killerini tammlıyan bir rejim belgesi önemini de 
taşımaktadır. Tapulu rejimlerin en güzeli de
mokrasidir. Bir ailenin benliğine ve varlığına 
vücut veren en sağlam iki bağdan biri nikâh, 
diğeri de tapudur. 

Bunların ikisi bitişik ve bir tek sayılacak 
kadar aile düzenini tutmaktadır. Bunlar, de
mokratik rejimin dokunulmaz kutsallıklarıdır. 
Her çeşit müdahale, saldırı, zorbalık ve yağ
maya karşı masumdurlar. Demokraside bunları 
ne Devlet ve ne de fert, sahibinin elinden aia-
maz, kimseye peşkeş çekemez ve kimseyi ortak 
edemez. Herkes meşru hakkının sahibidir. Türk 
Milletinin kanında ve imanında başkasının hak
kına tecavüz Cenabı Hak'ka tecavüz sayılmak
tadır. Orada bu inanç vardır. Bir toplumda ta
pu müessesesi varsa fertlerin de ideal, yani sa-
hibolmak arzusu da vardır. Ancak, bu idealle ça
lışmakla fert ve dolayısiyle toplum refaha ka
vuşabilir. Her fert, kazancına sahibolmamn gü
veni içinde bulunmak ister. ir;te tapu bu güve
nin teminat belgelerinden biridir. Bunun için 
tapuya saygılıyız ve tapuyu lüzumlu görmekte
yiz. Millî ve dinî hasletimiz bu saygıya ve bu 
lüzuma dayanarak en mütekâmil insanlık rejimi 
olan demokrasi rejimini kabul etmiş ve bunu bir 
Anayasa tapusu ile tescillemiştir, Bu tapuya 
saygılı olanlar meşru kazanç peşinde olurlar. 
Vurgunculuk yapmazlar. Anaforculuk vs yağ
macılık sevdası ile de anarşi serabına koşmaz
lar. Bu seraba koşanlar bilmelidirler ki, bankala
rının mal sahibi olmasına engel olmaya çalışan
lar asla ve asla bir şeye sahifoolaımyacaklardır. 

Maruzatıma son verirken Tapu ve Kadastro' 
öenel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesinin hayırlı ve 

uğurlu olmasını diler, A. P. G-rupum adına Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Sayın Bingöl, Â. P. Grupu adına Sayın özer'-

ls zatiâliniz sözcü tesbit edilmiş bulunuyorsu
nuz. Sayın özer 4 dakika konuştular. A. P. nin 
G dakikalık bir müddet hakla vardır. Konuş
mak arzu ediyorsanız buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADÎN A İSA BİNGÖL (Muş) 
— Sayın Başkan, muhterem senatörler, değerli 
Bakan ve kıymetli mesai arkadaşları; pek ya
landa burada her yönü ile müzakeresini müta-
akip kabul buyurulmuş olan bütçe metnine mu
tabık gördüğümüz bu tasarıyı da kabule şayan 
bulmaktayız. Evvelce bu konuda muhterem 
grup sözcümüz Sayın Alkan'm beyan buyur
dukları fikirlere aynen katılmakta olduğumuzu 
ifade ederiz. Bir farkla ki, beyanlarında Genel 
Müdürlük vazife ve teşkilât Kanunu tadilinin 
ele alınması istenmekte idi. Tasarının Millet 
Meclisinde müzakere ve kabul olunup Yüce Se
natomuzun da ilgili komisyonlarında görüşül
düğünü ve tasvibedilmiş olduğunu memnuniyet
le müşahade etmekteyiz. Hemen bütçeyi müta-
akip huzurunuza gelecek bu kanunun karara 
bağlanması en samimî temennimizdir. Böylece 
müessesenin dinamizmi ve çalışma vüsati arta
cak, daha rantabl çalışabilecek, gayesine kısa 
yoldan ulaşmak imkânını bulacaktır. 

Muhterem senatörler, en mütekâmil örnekle
rine islâm ülkelerinde ulaşmış vakıf müessese
sinin en geniş tatbikatını da ecdadımızın yurt 
edindiği her yerde ve her şekli ile görmekteyiz. 
Hizmetlerini minnetle yâdettiğimiz ecdadımız o 
günlerde medrese, kütüphane, hastane, kervan
saray, yol, köprü, çeşme ve kabristanı Allah'ın 
mülkü hükmimde görerek, menfaatini halka arz 
ederek ve mülk edinilmesine mâni olarak vakıf 
yolu ila âmme hizmetlerinin icrasını temin etmiş
tir. Bugün bu saydıklarımız ve daha niceleri 
Devlet kadrosunun çeşitli bakanlıkları eliyle 
inşa edilmekte, Hazine adına tescil edilmekte, 
ayrıca isletilmesi ve devamlılığı ela sağlanmak
tadır. Buna mukabil mabetler ile vakfolunmuş 
tesislerin ve vakfın devamlılığını sağlıyacak çe
şitli gelir kaynaklarının idaresi Genel Müdürlü
ğün hizmetine ve himmetine tevdi olunmuş bu
lunmaktadır. Hukukî sebeplerle vakıf tesisi bir 
müddet duraklama devresi geçirdikten sonra 
bugün yeni bir sistemle ciddî hamleler yapmak-

— 160 



C. Senatosu B : 68 10 . 5 . 1970 O : 1 

tadır. Eğitim vakıfları müteşebbislerine takdir 
ve şükranlar sunarız. 

Değerli senatörler, bir taraftan hizmet yönü 
çerçevelenen, diğer taraftan da yeni hüviyet ile 
teçhiz edilecek olan Genel Müdürlüğümüzden 
ciddî hamleler beklemek umudunda olacağız. 
Tüm olarak 3 milyar değeri geçen vakıf gayri-
menkullerin bir kısmı çok şükür onarılmış ko
runmuş ve kurtarılmıştır. Bakiyesi için ilk etap
ta ihtiyaç görülen 600 milyonun kaynak sağ
lanarak temin edileceğine, tarihimizin bu paha 
biçilmez eserlerinin bir müddetten beri terkedil
miş olduğu harabiyetten kurtarılacağına inanı
yoruz. Diğer bir kısmı ile de turistik kapasite 
ve gelirin artırılacağına güveniyoruz. Bunlara 
ilâveten, bilhassa milletin en çok ihtiyaç his
settiği okuma seferberliğinde, orta öğretim da
lında yurt kurma yardımlarını artırmalarını di
liyoruz ve bilhassa bina bulmak imkânından 
mahrum bulunan geri kalmış bölgelerde, tahsi-
sen Doğu'da, geniş çapta bunları inşa etme lü
tuf ve cesaretlerini bekliyoruz. Gayretlerine 
inandığımız, başarılarına güvendiğimiz teçhiz 
edileceklerine de ümitli bulunduğumuz Vakıf
lar Genel Müdürlüğümüze, kıymetli idarecileri
ne, bu yollarda Hükümetimize ve milletimize 
bütçenin hayırlı uğurlu olmasını yüce Tanrıdan 
diler, tatbikatçılarına başarılar temenni eder, 
şahsım ve grupum adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 
Muhterem senatörler, gruplar adına mezkûr 

bütçeler üzerindeki tenkitler ikmal edilmiştir. 
Şahısları adına söz talebeden sayın üyeleri tak
dim ediyorum : Sayın Soydan, Sayın Ergeneli. 

Sayın Soydan, buyurun efendim. 
HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, bendeniz, Tapu ve Kadost-
ro Bütçesi münasebetiyle söz almamın sebebi 
tatbik edilen 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 
yine tatbik sahası bulunan ve meri bulunan 4753 
numaralı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
hükümlerini, tatbikat bakımından, aydınlat
ma zımmmda söz almış bulunuyorum. Evvel
emirde tatbik sahası bulunan 766 sayılı Tapu
lama Kanununun, getirdiği hükümler itibariyle 
Anayasa, Medeni Kanun ve Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu yönünden mükellefiyeti 
üzerinde durmak isterim, Bu kanun, bendeniz 
11 nci devre milletvekili iken, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine getirilmiş ve havale edilen bir 
karma komisyonda da bu kanunun müzakeresi 
sebebiyle vazifeli bulunmakta idim, Kanun, 
bütün yönleri itibariyle, gerek 1924 ve gerekse 
son 1961 Anayasasının ruhuna uygun olarak 
ve Medeni Kanun hükümlerini de kapsıyan şe
kilde çıkmıştır. Gerek Mecliste ve Senatoda bu
nun türlü münakaşaları olmuş ve Anayasaya 
aykırılığı sebebi ile Anayasa Mahkemesine ka
dar gitmiştir. Fakat netice, kanunun tedvini 
zımmmda yapılan bugünkü tatbikat da göster
miştir ki; kanun tam mânası ile bugünkü sos
yal bünyeye uygun ve Medeni Kanun yönünden 
tatbikatı ile birlikte mükemmel olarak vatan
daşın hak ve hukukunu koruyan mükemmel bir 
kanun olduğunu tatbikatla tebarüz ettirmiştir. 
Bu yönden bu kanunun hazırlanmasında büyük 
emeği olan ve o zaman umum müdür muavini 
yardımcısı bulunan ve bugün de Umum Müdür 
bulunan Galip Esmer Beye teşekkürü bir borç 
bilirim.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tatbi
katında 766 sayılı Kanunun 26 ncı maddesini 
tetkik ettiğiniz zaman her vilâyette bir tapulama 
müdürlüğü bulunmaktadır. Tapulama müdür
lükleri, kendi emrindeki teknisyen ve memur
larla köyde veya şehirde, her gayrimenkul üze
rinde tapulama muameleleri icra etmektedir = Ve 
tapulama cetvelleri tanzim edildikten sonra her 
vatandaşın numara ile birlikte hakları tesbit 
edilir, isim ve soyadları ile birlikte mensubolmıış 
olduğu köy ve belediyelerde ilân edilir. Bu ilân 
tarihinden itibaren bir ay zarfında gayrimen
kulunu yazılı görmeyen veya kendi malı oldu
ğuna inanmıyan vatandaşın bir ay zarfında ta
pulama Komisyonuna müracaat hakkı vardır. 
Tapulama Komisyonu bu itiraz üzerine bir ka
rar verir. Bu kararı, yine aynı vatandaş beğen
mezse bir ay zarfında tapulama mahkemesine 
müracaat eder. Tapulama Mahkemesinin vere
ceği bir karardan sonra Temyiz yolu açıktır. 
Ondan sonra tashihi karara kadar gider, neti
ce biter. Şimdi, şu hail gösteriyor ki; kanunun 
tâyin ettiği belgeler ve gittiği usul yönü itiba
riyle mülkiyeti tam manasiyle himaye eden ve 
her türlü salahiyetli merciden mülkiyetin ihti
lâfı geçmek suretiyle - gayrimenkul tapulu ve
ya tapusuz olsun - vatandaşın hakkını koruyan 
ve Anayasanın 36 ncı maddesine göre «herkes 
mülkiyet ve miras hakkına sahiptir» dediği hal-
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de bu mülkiyeti koruyan bir kanun olduğu, ka
nunun tedvini itibariyle ve silsilei meratip iti
bariyle tatbikatından ve yapılışından meydana 
çıkmaktadır. Şimdi, meseleyi şu hali ile Yüksek 
Huzurunuza a rz ettikten sonra 4753 numaralı 
Kanun tatbikatı bakımından meseleyi eleştir
mek isterim. Gerçekten 4753 numaralı Kanu
nun tatbikatçısı Köy işleri Bakanlığıdır ama, 
766 numaralı Kanunun tatbikatı ile çelişme 
teşkil ettiği için, betahsis tamamen tapulama
nın işlerini güçleştirdiği için bu mevzua burada 
teması bir borç bilmekteyim. 4753 numaralı Ka
nunun tatbikatı şudur : Toprak tevzi komis
yonları kurulmuştur. Gerek 6333 ve gerekse 
6335 numaralı kanunlarda vatandaşın ferdî 
mülkiyetinin, ilamlı malının ve hattâ 10 senelik 
vergi kaydı olan malının, dağıtılmaması hak
kında âmir hükümler var iken maalesef bazan 
toprak tevzi komisyonları, gerek ilmî kifayet
sizlik, gerek hasar veya hile, gerekse siyasi se
bepler dolayısiyle vatandaşın ilamlı, vergi ka
yıtlı ve 20 seneyi mütecaviz tasarrufunda bulu
nan araziyi dağıtmaya devam etmektedir. 
İlamlı mal dağıtılmaz ama dağıttılar, öyle ka
bul edelim. îşte, burada karşımıza çıkan 4753 
numaralı Kanunun 9 ncu maddesi vardır. Bu 
maddede, vatandaşın ilamlı malı tevzie tabi tu
tulduğu takdirde yargı yolları kapalıdır, muh
terem arkadaşlarım. Halbuki, Tapulama Kanu
nunda arz ettim, Temyizde tasdik yoluna kadar 
yargı yolları açıktır. İskân Kanununda dahi 
vatandaşın tapu[iu veya tapusuz gayrimenkul-
leri istimlâk edildiği zaman bir sene zarfında 
aynî dâva hakkı vardır. Fakat 4753 numaralı 
Kanunun 9 ncu maddesi de ancak tapulu arazi
de aynî dâva hakkı vermektedir, tapusuz ve 
ilamlı arazide aynî dâva hakkını verememekte
dir. Şimdi, şu hal gösteriyor ki, Anayasanın 38 
ncı maddesi «herkes mülkiyet ve miras hakla
rına sahiptir» derken burada mülkiyet hakkına 
sahibolmamaktadır. Ancak, ne veriyor ilamlı 
arazi dağıtıldığı zaman? Tesbit dâvası hakkı 
veriyor. Bu da 1945 senesindeki vergi, kıymeti
nin üç mislidir muhterem arkadaşlarım. Bu 
mevzu Orman Kanununda mevcuttur. Orman 
Kanununda vergi kıymeti üzerinden kamulaş
tırma yapılıyordu. Halbuki 1961 Anayasasının 
38 nci maddesinde «Devlet ve kamu tüzel kişi
leri, kamu yararını gerektirdiği takdirde, ger

çek karşılıklarını peşin ödemek şartiyle özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunda 
gösterilen esaslar ve usullere, göre, tamamını 
veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üze
rinde idari irtifak haklan kurmaya yetkilidir» 
diyor. «Gerçek karşılığı» diyor, muhterem arka- „ 
daşlarım. 

Şimdi, tapulama komisyonları... 
BAŞKAN — Sayın Soydan, iki dakikanız 

var, hatırlatıyorum efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim, teşekkür ederim. 4753 numaralı Kanuna 
göre dağıtılan ilamlı mallar dağıtılmış bulunu
yor, komisyonlar mahalline vardığı zaman. 
Vatandaş yargı yoluna gidememiştir, hüküm 
kesinleşmiştir. Ancak, tapulu mallarda dâva 
hakkı veriyor. Tapusuz, vergi kayıtlı, ilamlı 
mallarda vermiyor. Bu da, 4753 numaralı Ka
nun müktesep hak saydığı için. 776 numaralı 
Kanun tatbikatında gerçekten itiraz hakkı var
sa da, 4753 numaralı Kanunun bu haksız ta
sarrufu karşısında, itirazı bir hakkı müktesep 
sayılıyor. Bu da tapulamada ciddî bir çelişme 
teşkil ediyor ve mülkiyet hakkını zedeliyor. 
Burada hassaten rica ediyorum, Başbakanlığa 
bağlı genel müdürlük olarak Köy işleri Ba
kanlığı ile temas edilerek bu mesele acilen hal
ledilsin. Mülkiyeti zedeliyen, aynî dâva hak
kı vermediği gibi gerçek bedelini dahi vernıi-
yerek 1945 senesindeki vergi kıymetinin üç 
mislini veren bu 4753 numaralı kanun ile 776 
sayılı Tapulama Kanununun , tatbikatı bakı
mından, tadiline lüzum görmekteyim. Bu hu
susta bendeniz bir kanun teklif etmekteyim, fa
kat bu, Hükümet tarafından geldiği takdirde 
776 sayılı Kanun tatbikatı daha kolaylaşacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Soydan. 
Sayın Ergeneli, buyurun. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu kür
süde tenkid, irşat ve ikazda bulunmak vazife
mizdir. Ancak, takdirlerimizi ifade etmek de 
bizim borcumuzdur. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Umum Mü
dürlüğü mülhak (bütçe ile idare edilen ve Dev
letin bütün kanunlarına tabi olan bir müesse
sedir. Bu kadar kanuni takyitler karşısında ve 
bu kadar kanuni müeyyideler arasında yine ta-
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rihî eserlerimizi, âbidelerimizi, vakıflara ait 
müesseselerimizi yaşatmak hususunda, onar
mak sahasında gösterdiği muvaffakiyeti bura
da, bilhassa bu gibi eserlerim en kesîf olduğu 
bir bölgenin mümessili olarak, ifade etmeyi 
de vazife addediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, saym C. H. P. sözcü
sü, Vakıflar Bankasın! tenkid ederken ve bil
hassa tenkid sahasını da aşarak, tenkid saha
sının da hududu haricine çıkarak töhmet altın
da bırakırken biraz, bu Vakıflar Bankasının 
kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği devrele
ri ve muvaffakiyetleri, bilançolarından ve mu
amelâtından pekâlâ öğrenebilirdi. Temeli çok 
sağlam olarak atılan bu millî müessesemiz bu
güne kadar başarı ile çalışmıştır. Her banka
nın bilançosunun aktif kısımlarına baktığımız 
zaman elbette orada milyonlara (baliğ olan meş
kûk alacaklara tesadüf etmek gayet tabiîdir, 
başka türlü bankacılık yapmak imkânı yoktur. 
Rizke girmiyen (bankacı, 'bir Amerikalı banka
cının ifadesiyle, ıbankacı olamaz. Rizke girmek 
esastır. Rizke girmeden kâr sağlanamaz. Kâr 
sağlayamıyan müessese de başarılı değildir. Hal
buki bugüne kadar Vakıflar Bankasının bilanço
larını tetkik buyurun, her yıl kârla kapatmış
tır. Böyle bir müesseseyi tenkid ederken 
biraz insaflı olmak lâzımdır. Bilhassa uzun 
yıllar bu bankada umum müdürlük yapan bir 
meslektaşımızı, henüz ortada katı deliller yok
ken, töhmet altında bırakmayı da ben doğru 
bulmadım. O arkadaş yıllarca yine baharı ile 
çalışmıştır, hattâ bu bankanın ilerlemesine 
âmil olanların arasında ve basındadır. Kendi
sini burada takdirle anmayı yine bir borç bi
lirim. 

Muhterem arkadaşlar; bu iki millî müesse
semizi idare hususunda yıllardan beri ciddi
yetle, başarı ile yürüten, nezaret ve murakabe
sini asla eksik etmiyen Devlet Bakanımızı da 
burada naçizane şükranla anmayı borç bilir, 
hepiniizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge-
neli. 

Muhterem senatörler; mezkûr bütçeler üze
rindeki müzakereler nihayetlenmiştir. Söz Sa
yın Bakanındır. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 1970 yılı, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde tenkidieri-
m takdim eden sayın grup sözcülerine ve se
natörlere teşekkürlerimi sunanın. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz dar ve 
mahdut imkânları içerisinde gerçekten, plâ
nın kendisine vermiş olduğu hedefleri gerçek
leştirmenin samimî gayretleri içerisindedir. 
Genel Müdürlüğün faaliyetleri haklımda fcun-
dr.ii evvelki bütçe görüşmelerinde oldukça, usun 
malûma i takdim etmiştim. Sayın sözcüler ve 
k-jîi-2gmao^ai'; bir kısmı itibariyle, bu görül
melerimin yzıûCıor, yapılmasına teni, bir nevi, 
mecbur bırakmışlardır. Bu itibarla bundan ev
vel yapmış clduğum görüşmelerin bir kısmım 
tekrar huzurunuzda takdim etmek zaruretini 
hinsc diyorum. 

ikinci, Beş Yübk Plânımız, Türkiye'nin ta
pulamam içim o sırada da arz eteğim gibi, 20 
yıl hedefini vermiştir. Yalmz 37irs;3 ifade etmiş 
ve İlave ekmiştim ki, verilmiş olan bu yirmi yıl 
hedefi Bivhıci Baş Yıllık Plândan müdevver 
bür hedeftir ve Birinci Beş Yıllık Plân yapılır
ken istibat edilen sektör raporları bu 20 yıl he
defim Türkiye için- yanlış takdir etmiştir. Bu
nu. 1967 bütçesinden itibaren tekrar edivor ve 
ürerimle ısrar ediyoruz. Ve bugün mevcut im-
krrüarıımz içerisinde Türkiye tapulama ?rrun 
yirmi yılda ikmal edilmesine imkân bulunma
dığını. da teyid ediyoruz. Çünkü, tapulama bir 
taraftan sadece bir bendesi tersim meselesi 
değil aym zamanda hukukî ağırlığı, hukukî 
cephesi daba ağır olan bir muameledir. Biz sa
dece fotoğrametrik metotla çalıştığımız yerde, 
prizmatik metotla çalıştığımı?7 yerde eleman
larımızı. çoğaltmakla, teknik âlet ve vasıtaları
mızı takviye etmekle bu hizmeti kısa zamanda 
geliştirenleyiz. Bunların araziye tatbikleri, ya
ni aplikasyon işleri, oldukça uzun zaman alan 
işlerdir. Sonra bu hizmetlerde ehlivukuf ola
rak çalıştırdığımız muhtar ve sair kişiler de 
bizden ücret almadan çalışan kimselerdir. 

Binaenaleyh, kendilerini mecbur edecek bir 
müeyyide de elimizde mevcut değildir. 

Yalnız yine ifade ediyoruz İd, 20 yıl sonun
da tapulamadan bugün çekmiş olduğumuz sı
kıntıyı artık çekmiyeceğiz, Teknik elemanları
mızın yetişmeleri sayesinde tapu dairelerimiz 
artık eskiden olduğu gibi teknisyenden yok-
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sun değildir, teknisyenlerimiz vardır. Binaen
aleyh bir sarılanlar tatbik edilmiş olup ahiren, 
bir değişiklik yapılmak suretiyle, mahkemele
re intikal ettirilmiş bulunan 1515 sayılı Ka
nunun idareye vermiş olduğu yetkileri yeni
den ihya etmek suretiyle tapu dairelerine ya
pılacak münferit müracaatların, teknisyenlerin 
mevcudolması hasebiyle, karşılanmasını temin 
etmek ve bu yolla da tapulama faaliyetlerim, 
bir ölçüde, daha geliştirmek imkânını elde ed-3-
ceğia. 

1970 bütçesinin 10 milyon lira noksan bu
lunduğu bir gerçektir. 1988 bütçesinden itiba
ren tapulama hizmetlerine yatırını harcaması 
olarak 45 milyon liralık bir miktar tefrik olun
muştur. Bu sene bu miktar, 33 milyona düşü
rülmek zarureti ile karşı karşıya kalmıştır. 
1970 yılında Hükümetin birtakım bütçe tasar
ruflarına gitmek lüzumunu ve zaruretini his
setmesi hemen her sektörde kendisini, muayyen 
bir ölçüde,, gayet tabiî hissettirmiştir. Yalnız 
bunun, hizmetlerimizi geniş ölçüde aksatmıya-
cağını da temin etmek isterim. 

8 milyonluk yatırıma mukabil 40 milyon, 
45 milyon civarında bir yatırım harcaması tef
rik ediyorsunuz. Binaenaleyh siz plânın öngör
düğü hedefe ulaşma yolunda başarı sağlıya-
mıyacaksınız, tenkidleri bundan evvel de ya-
ptlmışdı. Takdim edeceğim rakamlar; bu ten
kitlerin, plân hedefleri itibarı ile doğru ama 
program hedefleri itibarı ile doğru olmadığını 
gösterecektir. 

Esasen plân hedeflerinin tahakkukunun 
mümkün bulunmadığını da bendeniz huzuru
nuzda üç bütçedir açıkça ifade ediyorum. 

Mart 1970 tarihi itibari ile tapulamada yıllık 
hedef; 8 757 kilometrekaredir. Gerçekleştirilen 
hedef; 9 054 kilometrekaredir. 

Kadastroda hedef; yıllık program hedefi; 
88 bin parseldir. Gerçekleştirilen hedef; 102 127 
parseldir. 

Binaenaleyh, program hedefine erişeceğimiz 
konusundaki kanaatimizde hiçbir sarsıntı mey
dana gelmemiştir. 

Kadroların kafi olmadığı, Sayın Artukmaç'-
ın temas ettiği mühim bir konudur. Kadrola
rın kafi olmadığım, eski bir teşkilât ile idare 
edilmekte bulunan müesseselerdeki hizmetin bu 
ölçüde gelişmesi karşısında kâfi gelmediği, bi

naenaleyh takviyesinin zarureti hakkındaki 
görüşlerine iştirak ediyoruz. 

Hükümet olarak biz de bu mesele üzerinde 
önemle durduk Maliye Bakanlığı, Genei Kadro 
Kanununun çıkmasından sonra bu kadroların 
her sektör için ayrıca gözden geçirilip yeni
den verileceğini bize temin etmiş olması dolayı-
siyle halen hazırlamış bulunduğumuz Teşkilât 
Kanunu tadilini de Yüce Meclise sunmadık. 

Yatırım harcaması, ilk defa, iktidarımız za
manında verilmiş ve biraz evvel size rakamla
rını takdim ettiğim başarı istikâmetinde bü
yük adımlar atılmıştır. 

Sayın Çumrala'nın plân hedeflerinin gerçek
leştirilmemiş olmasındaki iddiasına cevap arz 
etmiş oluyorum. Yalnız yeni Tapulama Kanu
nun uygulanmasından doğan sonuçlar hakkın
daki sorusuna, heyetinizi de tenvir bakımın
dan, cevap arz etmek istiyorum. Çünkü; 768 sa
yılı Kanunun müzakeresi sırasında bu konu 
Yüksek Huzurunuzda ve Millet Meclisinde pek 
çok tenkidlere muhatabomraş ve hattâ bu nok
tadan Anayasa Mahkemesine bu kanun gitmiş 
idi. 

5602 sayılı Kanuna göre 1950 ve 1964 tarih
leri arasında tapulaması yapılan 58 milyon 958 
bin 853 dönüm araziden 3 milyon 806 bin 470 dö
nüm Hazine adına tesbit edilmiştir Bunun ge
nel yekûna nisbeti % 3 tür. 

Yeni Tapulama Kanunu ile 1964 - 1968 sene
si sonuna kadar yapılan uygulamada - tapu ve 
zilyedlik olarak, öbüründe de yine tapu ve zil-
yedlik olarak - 15 milyon 281 bin 821 dönüm
den, 991 bin 693 dönümü Hazine adına tesbit 
edilmiştir. Oranı da % 5 dir. 

Tapulama Kanununun 33 ncü maddesindeki 
ispat belgesi olarak kabul edilen belgelere da
yanmak suretiyle sadece Aydın ilinde 110 dö
nümlük bir arazi tapulaması yapılmıştır. Bu
nun dışında ne irade senedi, ne ferman kulla
nılmamıştır Bir tek tatbikat yapılmamıştır. Sa
yın Şumralı'nın sorusuna cevaben arz etmiş olu
yorum. 

Sayın senatörler; vakıf müessesemiz her 
gün gelişen ve büyüyen imkânları ile, bir ta
raftan vakfiye şartlarını, diğer taraftan ka
nunun kendisine vermiş olduğu görevleri ifa 
eder bir hüviyeti içerisinde çalışmaktadır.. Bun
dan evvel cereyan etmiş olan bütçe müzakere-
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lerinin hemen hepsinde Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bu hizmetleri kadir bilir senatörleri
miz tarafından takdirle ifade edilmiş ve bizim 
için bu ifadeler büyük teşvik unsuru olarak 
daima hatırlarımızda bulunmuştur. Bugün Sa-
yın Artukmaç'ın vakıf müessesenin tama
men eski zihniyetle idare edildiği şeklindeki 
bir görüşünü hayretle karşıladığımı ifade et
mek istiyorum. 

Müessese tam ve büyük bir hamle içerisinde
dir. Eğer zamanım müsaade etse, sizlere bu 
hamleyi tâdadi olarak ifade edebilsem, zanne
derim ki, daha ziyade sizleri tatmin etmiş olu
rum. Ama, bu imkândan mahrumum. Yalnız 
sayın raportörün, rapGru ve bundan önceki mü
zakereler tetkik olunursa bu hamleyi, o rapor 
ve o müzakere zabıtlarında bulmanız müm
kündür. 

Bir kere, bir milyar civarında tahmin olu
nan vakıf patrimuanı iktidarımız samanında 
yeni bir vakıf envanteri - Türkiye'de ilk defa 
yapılan - bir vakıf envanteri ile tam kati ola
rak tesbit olunmuştur. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzün ve Valaflar Genel Müdürlü
ğümüzün müşterek çalışmaları ile, iki sene
de ikmal olunmuş bulunan bu envanter sonu
cuna göre, Anadolu'da iki milyar, İstanbul'da 
bir milyar liralık kesin bir vakıf patrimuam, 
vakıf mameleki tesbit olunmuş durumdadır. 
Bundan evvel vakıf, elindeki malın mevcudu
nu dahi bilmiyor idi. 

Vakfın sosyal yönü ile, vakfın iktisadı yö
nü ile genişlemesi ve gelişmesi için, alınması 
lüzumlu bütün tedbirler ve gayretler ikada
rımız zamanında gösterilmiştir. 

Bu gelişme artık öyle bir noktaya gelmiş
tir ki, mevcut teşkilât Kanunu ile bu işi yü
rütmeye imkân yoktur. Bu itibarla Teşkilât Ka
nununda mutlaka bir değişiklik yapılması za
ruretini idrak eden Hükümetimiz, bu değişikli
ği huzurlarınıza getirmiş, meclislerden geçir
miş, hemen zannediyorum ki, bütçe müzakere
leri sonunda da Yüce Senatonun tetkiklerine 
sunmuş olacaktır. 

Eski eserler konusunda, plânın öngörmüş ol-
duuğu hedefleri tutmuş değiliz. Türkiye, uzun 
yılların ihmali ile bir eski eser mezarlığı haline 
gelmiştir. 3 500 tamire muhtaç eserimiz var
dır. Her gün basında bunların birisinin resmini 

görürsünüz. «Falan eser harabeye terk edilmiş, 
bakımsızdır, Hükümet ilgilenmiyor» diye. Esa
sında imparatorluğun inkıraza başlamasından 
itibaren bu eserler metruk hale gelmiştir. 

Bu eserlerin ele alınması çok yenidir. Plâ
nımız yılda 60 milyon lira 'gibi bir parayı bu 
eserlere sarf etmemizi istiyor. Aslında, 60 mil
yon lira bize tefrik edilmiş olsa dahi, bu para
yı sarf edemeyiz. Çünkü, restorasyon faaliyeti 
bir ihtioas faaliyetidir. O derece mütehassısımız 
henüz mevcut değildir, bunları kontrol edebi
lecek mütehassısımız mevcut olsa, bunları yapa
cak müteahhidimiz yoktur. Çünkü; bu müteah
hitlerin belirli ^asıfta müteahhitler olması ica-
beder 

900 sayılı Kanun, iktidarım] z samanında çık
mıştır. Ve bu kanun. Medeni Kanunda yapıl
mış değişikliklerle, yeniden vakıf tesisini en ge
niş ölçüde teşvik etmiş ve her gün hayırlı be
lirtilerini basında gördüğümüz şekilde, yeni va
kıf lan teşvik eder bir unsur olarak Türk sos
yal hayatının faydasına hizmetler ifa etmekte
dir. 

Biz, getirmiş olduğumuz yeni kanunla, müs
takil vakıf yapma hüviyetinde olımyacak bir 
kısmı küçük akaarın veyahut vakfa müsait sa
ir gayrimenkulun vakıflar idaresin s, vakfın 
şartlarına uygun olarak idare edilmek üzere, 
devrini de mümkün kılacak hüldimleri getiri
yor ve bu müesseseyi biraz daha canlı tutma
nın ve teşvik etmenin gayreti içerisinde bulu
nuyoruz. 

Vakıf gelirleri son 4 yıl içerisinde büyük 
bir artış göstermiştir. Bu artışın bir kısmını, 
Anayasa Mahkemesince Millî Korunma Kanu
nunun bir maddesinin iptaline hamlediyorum. 
Ama, ondan sonra dahi eok büyük bir gelişme 
meydana gelmiş ve 8 - 10 milyon lira civarında 
bulunan vakıf gelirleri, vakıf akaarı, 1969 yılı 
itibarı ile 42 milyon liraya, kadar yükselmiş
tir. 

Arsa satışlarımızda, her hangi bir suiisti
mal olmasına imkân yoktur. Çünkü; halen 2490 
sayılı Kanuna tabiyiz. Satılması gereken arsa
ları bu kanun hükümleri dâhilinde ihaleye çı
karıyoruz ki, bu da her türlü suiistimale mâni 
olucu tedbirleri kendi bünyesinde taşıyan ve 
çoğu saman da bu vasfı ile şikâyetleri muoilo-
lan malumunuz bir kanundur. Son getirmiş ol-
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duğurnuz değişikliklerle de, arsa satışları müs
tesna, bu kanunun şümulü dışına çıkmaya ça
lışacağız. 

Vakıflar Bankası gibi daima gelişmekte bu
lunan bir kredi müessesesinin, diğer kredi mü
esseselerinde de? zaman zaman çıkabilecek bir
takım sıkıntılarını, bu müessesenin zararına 
diyebileceğim bir istikamette, tenkid konusu 
yapmakta isabet yok. Şüphesiz, bir kredi mü
essesesinin, bir kuruşunun dahi zıyaa uğrama
masının tedbirlerinin önceden alınması lâzım
dır. Ama, üzülerek ifade etmek isterim ki; ta
lihsiz bir hâdise ile karşı karşıya kalmışız ve 
buna ciddiyetle el atmışız. Bir taraftan banka, 
kendi bünyesi içerisinde, diğer taraftan duru
mu, yine banka vasıtası ile savcılığa intikal et
tirmek sureti ile, bu takibimiz halen Adliyede 
devam etmektedir. Ve fakat bu, hiçbir surette, 
Vakıflar Bankası gibi büyük bir kredi müesse
sesinin, itibarlı bir kredi müessesesinin itibarı 
üzerinde en küçük bir nakisayı meydana geti
recek ölçüde bir hareket değildir. 

Nitekim, 1969 yılındaki banka bilançosu bi
zim bu görüşlerimizi teyidediyor ve bir endişe
nin varidolmıyacağmı tesbit ediyor, 

Sayın senatörler, vaktinizi fada almamak 
için bundan evvelki müzakerelerde daha tefer
ruatlı şekilde ifade etmiş bulunduğum Vakıf
lar ve Tapu ve Kadastro Genel müdürlükleri 
bütçeleri üzerindeki cevabi mâruzâtımı burada 
tamamlamış oluyorum,. Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba
kan. 

Muhterem senatörler müzakereler nihayet 
bulmuştur. Bu müzakereler esnasında, Sayın 
Bakana söz vermeden, bölümlere geçilmesi hu
susunda, Başkan olarak, bir tekâsülde bulun
dum. Göstermiş olduğum bu tekâsül sebebi ile 
Yüce Senatonun Heyeti Ümumivesinden özür 
dilerim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza ars ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ

DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 82 894 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 825 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 702 003 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 533 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 36 711 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal Transferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesinin binefsihi kendi Teşkilâtına ve aziz mil
letime hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/301; Cumhu
riyet Senatosu 1/1095) (S. Sayısı : 1402) 
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BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Vakıflar Osııel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

'Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
'cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 31 283 240 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 23 589 700 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 13 120 274 lira İd top
lam olarak 67 998 214 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1 nci 
maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvel
lerde bulanan bölümlerin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. 

1 nci maddeyi (A/l), (A/2) (A/3) cetvel
leri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 67 998 214 lira olarak talimin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelindeki bölümleri tü
mü ile oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S nci maddeyi oylarırnsa arz ediyorum, Ka
bul edenler.,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
«fendim. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe 
yılında da devam olunur 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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, 
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 (D) ve (E) işa
retli cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi (D) işaretli cet
veli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kargı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesinleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) madelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlerr. Kabul 
edilmiştir. 

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 — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü ku
ruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcıları 
ile fiilen bu görevlerden birini yapan memur
lara ve kıymet muhafızlarına Genel Müdürlük
çe aylık tutarı üzerinden 30 . 1 . 1964 gün ve 
395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde 
hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 ma
lî yılında ödenir, 
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6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hük
mü 1970 malî yılında uygulanmaz,. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 9. — (B)işaretli cetvelin 72.100 ncü 
madde dışındaki diğer tertiplerde yıl içinde hu
sule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda (A/l) 
işaretli cetvelin 14.121, 14.520, 14.562 nci mad
delerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi (R) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 li
raya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetli
dir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, bütçe açık oya vaze
dilecektir. Beyaz oy kabulü, yeşil oy çekinser-
liği, kırmızı oy reddi tazammun edecektir. 

Küreler, hizmetliler tarafından, dolaştırıla
caktır. 

F — MİLLÎ S AVUN31A BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine ge-

10 . 5 . 1970 O : 2 

çeceğiz. Sayın temsilcilerin yerlerini almalarını 
rica ederim. 

Muhterem senatörler, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına, Sayın Ural, buyuru
nun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem senatör ar
kadaşlarım; Millî Savunma Bakanlığı 1970 Büt
çesi üzerinde C. H. P. Grupu adına, zamanın öl
çüsü içerisinde, reddedilen bütçe üzerinde yap
mış olduğumuz tenkidlere, Sayın Millî Savun
ma Bakanının bazan yanlış anlamalar, bazan da 
fikrî uyuşmazlıklar nedeni ile verdiği cevapları 
eleştirecek ve açıklamalarda bulunacağım. 

Bir defa Sayın Topaloğlu burada geçen de
fa yaptığım konuşmayı âdeta partimin tasvibin
den geçirmemiş, onun kontrolundan kaçırmış ve 
şahsım adına yapmışım tarzında mütalâa etti
ler. Buna hakları yoktur. Ama, haber vereyim 
kendilerine, ben geçen defaki konuşmamı C. H. 
P. Senato Grupu adına yaptım ve C. H. P. Se
nato Grupu adma o konuşmayı yapmadan ev
vel de Grup Yönetim Kurulunun kararı ile ko
nuşmam, kendi arzum üzerine bir komisyonun 
süzgecinden geçirilmişti. 

Biz demiştik ki, Türkiye'de muhalefet parti
leri ile iktidar arasında ve iktidarla Atatürk'çü 
Türk Gençliği arasında bir kavram uyuşmazlığı 
vardır. Bu kavram uyuşmazlığının münakaşala
rı, bugün memleketimizin içerisinde bulunduğu 
anormal şartlardan da bellidir. Ama, iktidar ve 
iktidar mensupları bunu reddederler. Biz dedik 
ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri Anayasanın ikinci 
maddesinde tarifini bulan Türkiye Cumhuriye
ti, başlangıçtaki ilkelere dayanan sosyal, lâik, 
demokratik bir hukuk Devletidir. - Maddeyi bu
rada okumak da var. - Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, içhizmet Kanununa göre, vazifesinin; 
Türkiye Cumhuriyetini kcrumak ve kollamak 
bulunduğunu anlatmıştık. Binaenaleyh, koru
nacak ve kollanacak Cumhuriyetin, demokra
tik, lâik ve sosyal bir Cumhuriyet olması lâzım-
geldiği hususunda onu koruyacak olan kuvvetle
rin de uyanık bulunmalarını istedik. Kimseyi 
sokağa çağırmadık. Siyasi iktidarların, siyasi 
oluşları nedeni ile, bazan millî egemenliği ken
di tarifleri üzerine anlıyabilecekleri ve tatbik 
etmeye yönelebilecekleri tehlikesinden bahset-
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tik. Ve millî bağımsızlığı yanlış anlıyabileeek-
leri ve yanlış tatbik edebilecekleri tehlikesin
den bahsettik. Halbuki, hepimiz millî egemenli
ğin, millî bağımsızlığın maşeri vicdandaki tari
fine uygun bir şekilde tatbikat bulması üzerin
de anlaşmalı idik. Şimdi, bu kavram uyuşmaz
lığı var. Lâikliği siz başka türlü anlıyorsunuz, 
biz başka türlü anlıyoruz. Siz, lâikliği dini istis
mar etmeye uygun bir şekilde anlıyor ve tatbik 
ediyorsunuz. Biz de Atatürk'ün, 1961 Anayasa
sının verdiği tarif üzerindeyiz. Millî bağımsızlık 
konusunu, millî egemenlik konusunu başka tür
lü anlıyorsunuz. Biz diyoruz ki, ikili anlaşmala
rı getirin bu Meclise, gizli oturum istiyorsunuz, 
güya gizli bir şey söyliyecekmiş gibi.., Ama, giz
li hiçbir şey söylemiyorsunuz burada ve İkili 
Anlaşmaların münakaşasını ortadan kaldırmak 
istiyorsunuz. Biz diyoruz ki, o ikili Anlaşmalar 
içerisinde ve bizatihi en son Temel Anlaşma diye 
vasıflandırdığınız Anlaşmanın millî bağımsızlı
ğımızı zedeliyen, gölgeliyen, lekeliyen yönleri 
vardır. Getirin burada konuşalım. Madem ki, bi
zim iddiamızı yalanlıyan bir düşünce içindesi
niz. O halde burada çoğunluktasınız da. Getiri
niz, münakaşa ederiz yine oylarınızla bugünkü 
hali devam ettirebilirsiniz. Ama haksız çıkaca
ğınızı biliyorsunuz. Şimdi, biz diyoruz ki, koru
nacak ve kollanacak Türkiye Cumhuriyeti, siya
si partilerin arzuladıkları, gördükleri biçimde 
değil, maşerî vicdanda tarifini bulan şekilde ola
caktır. Pekâlâ, millî egemenliği kaldırırsınız, 
«vardır dersiniz. Bağımsızlığı tamamen yitire
cek şartları getirirsiniz memlekete, «millî ba
ğımsızlığımız tamamdır» dersiniz. Biz de «hayır 
öyle değildir» deriz. Hakem olan müesseseler 
vardır, isteseniz vardır, istemeseniz vardır. Sa
yın Topaloğlu diyor ki, «Sayın General Ural, Or
dudan ayrılalı çok oldu.». Bununda ne demek 
istediklerini anlamıyorum ama, ve diyor ki, so
nunda «Efendim, Türk Silâhlı Kuvvetlerini dı
şarıdan vazifeye çağırmaya hiç kimsenin gücü 
yetmiyecektir.» Ben de diyorum ki, Sayın To
paloğlu ve onun zihniyetini taşıyanlar ne söyler
lerse söylesinler, nasıl bir düşünce sistemi için
de bulunurlarsa bulunsunlar Türk Ordusunu 
maşerî vicdanda tarifini bulan millî bağımsızlık, 
millî egemenlik ve lâiklik tariflerine uygun bir 
Cumhuriyet kollamaktan kendilerini alakoyamı-
yacaklardır. 

Senaryo yaratmışız. Biz senaryo yaratmadık, 
senaryoyu yaratanlar kendileridir. «Getirin» de
dik, «Milletten ve onun Meclisinden hiçbir şey 
gizlemiyelim». Hep beraber derde çare bulalım. 
İkili anlaşmaları kim imzaladı, suçlamıyalım, 
suçlamıyorum. Suçlamak lâzımgeliyorsa, parti
min suçu varsa, kabul ediyoruz. Ama, gelin bu 
ikili Anlaşmalardan doğan mazarratı hep bera
ber kaldıralım. 

Değerli arkadaşlarım, işin bu yönü üzerinde 
daha fazla münakaşaya lüzum görmüyorum. 
Çünkü görülüyor ki, uzlaşmaz iki noktada bu
lunuyoruz, karşılıklı. Tarihî mesuliyeti ile ik
tidarı karşı karşıya bırakmayı bu konuda şim
dilik uygun görüyoruz. 

Reddedilen bütçe ile bugün huzurunuzda 
tatbik edilen arasında rakam farkları var. Biz 
geçen bütçeyi tetkik ederken görmüştük ki, ya
tırını harcamaları % 2 civarındadır. «Bir mik
tar yatırımlar da cari harcamalar içerisinde 
mezcedilmiştir.» diye cevap verdiler, Sayın Ba
kan. Tetkik ettik, doğrudur. Biz «yeteri kadar 
Türk Ordusunun silâhını, her türlü silâhını 
kendi kendine yapacak yönde bir istikamete gi-
rilemediğin!in üzüntüsünü taşıyoruz» dedik. Yok
sa hiçbir şey yapılmamıştır, demedik. 

Bu takdim edilen bütçe 150 milyon lira 
kadar eksiktir. Bunun personel reformu için lâ
zım olan ödeneği temin etmek için yapılan bir 
kısıntı olduğunu görüyoruz. E, başka çare yok
sa pekâlâ. Ancak, geçen bütçeyi tenkid ederken 
söylediğimiz gibi, Silâhlı Kuvvetlerimiz 1970 
yılında 1969 a ve 1968 e nazaran daha büyük sı
kıntı içerisinde seneyi idrak edeceklerdir. Yine 
de temenni etmek istiyoruz ki, Türk Ordusu
nun silâh, gereç ve araçlarını millî kaynaklar
dan temin edecek çalışmalar daha büyük bir ke
safetle yapılsın ve ona uygun bütçeler gelsin. 

Teşkilât kanunlarının Meclise verildiğini 
Bakan söylediler. Biz de haber aldığımızı bil
dirmiştik. Ama, biz 2 sene evvel yaptığımız bir 
tenfkidde «Sayın Topaloğlu Bakan bulunduğu sü
rece bu kanunların Meclise verilmiyeceğini, ve
rilse de çıkmıyacağını» söylemiştik. 

BAŞKAN — Sayın Ural, 2 dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

SAFFET URAL (Devamla) — Kanunlar 
geldi, inşallah çıkar. Ama Sayın Topaloğlu be
nim iddiamın ikinci bölümünün halâ isnadı al-
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tındadır. Çünkü, Genel Kurmay Başkanlığı ma
kamının bâzı yetkilerini cari kanunlarla eline 
geçirmiş bulunmaktadır. Kolay, kolay eline ge
çirdiği bu avantajları bırakmak istemiyecektir. 

Askerlik müddetinin kısaltılaımyacağı gö
rüşünü ileri sürmedim. Askerlik müddetini 
kısıtlarken bilimsel araştırmalar yapılmasını, 
aceleye gelinmemesini istemiştim. Verdikleri iza
hat beni tatmin etmiştir. Bu suretle Ordunun 
yetkili uzmanları ile danışıldıktan sonra Ştıra 
bu yolda bir karar aldı. bu yoldaki kanunlar da 
gelecektir. 

Sayın Topaloğlıı verdiği cevapta «astsu
bayların rütbe, emekliliğe esas hizmet başlan
gıç ve süreleri itibariyle olan bâzı haksızlıklar
dan» bahsetmem karsısında, «bu farklar 928 
sayılı Kanunda düzeltilmiş ve 26 Eylül 1967 ta
rihinde Bakanlık onayı ile bütün astsubayların 
nasıpları tashih edilmiştir, kendilerine duyur
mak isterim» diyorlar. Beni yanlış anlamışlar. 
O günkü konuşmam zabıtlarda doğru olarak 
vardır. Benim muradım şudur : Bir kanun tek
lifi yaptım. Astsubayların eğitim süresi mev
cut kanuna göre 2 yıldır, Ancak Bakanlar Ku
rulu kararı bâzı sınıflarda bu süreler indirile
bilmekte ve meselâ; 7 ilâ 10 ay, 11 ay da bâzı 
sınıflar astsubay nasbedilmiş bulunmaktadır
lar. Aynı sene ve sınıftan beraber astsubay oku
luna girenlerden meselâ; piyade, yahut teknik 
olmryan bir sınıfa mensuplar 11 ayda çıkarken 
muhabereciler 2 yıllık eğitim süresine tabi tu
tulmuşlar. 11 ayda mezun olan hem çavuş rüt
besini takmış, maaşa geçmiş, rütbesi başlamış, 
kıdemi başlamış, hem de emekliliğe esas hiz
meti başlamış. Ama daha teknik olan muhabere 
sınıfından olan aynı okulda 2 sene okumuş. O 
zaman takmış, 2 seneyi bitirdikten sonra. Biz 
diyoruz ki, kanun teklifimizde «hiç değilse bu 
daha mv eğitimden, daha müşkil şartlar içeri
sinden gelen kişinin de emekliliğe esas hizmeti 
kendi sınıfından daha evvel mezun olmuş - aynı 
sınıftan mezun olmuş - kişi ile beraber olsun. 
Bir haksızlık ortadan kalksın. 

BAŞKAN — Sayın Ural 10 dakika mürur 
•etmiş i-ir. Bir dakika için de sözünüzü bağlama
nızı rica ederim. 

SAFFET URAL (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sayın Bakanın, önerdiğim bu konuda ilgisi

ni beklemekteyim. 
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Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
BAŞKAN" — Teşekkür ederim Sayın Ural. 

G. P. si adına Sayın Turan buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN (Kay
seri) — Değerli Başkan, sayın senatörler; G. P. 
si Senato Grupu adına 1970 malî yılı Lîillî Sa
vunma Bütçesi üzerindeki görüşlerimizle bir
likte millî güvenlik ve millî politikamız hakkın
daki temel görüşlerimizi ikinci defa özetîiyece-
ğim. 

Türkiye'nin, millî güvenlik, strateji unsurla
rını Özetlemek şöyle mümkün olur, Türkiye jeo
politiğinin verdiği imkânları bulmak ve onları 
millî hedefler için en iyi bir >şeki!de kullanmak 
ilk hedefimiz olmalıdır. Türkiye'miz, Sovyet 
Rusya ve peykleri ile 2 bin Km. yi aşan bir hudu • 
da sahiptir. Sovyet blokunun dünya hâkimiyeti 
için bir geçit yeri saydığı Batı blokunun da 
güçlü müttefiki Türk Milletinin millî güvenliği 
ve savunma politikası temel unsurlarının ba
şında gelmektedir. Doğulu ve Batılı büyük 
devletler dünyaya hükmetmeye çalışmaktadır
lar. Kuvvetli olanların hâkimiyet kurmaya ça
lışmaları tabiîdir. Böyle bir hâkimiyet altına 

girmemek için ekonomik, teknoloji ve askerî 
alanlarda güçlü olmak ve millî menfaatleri her 
şeyin ütsünde tutan bir politika takibetmek 
mecburiyetindedir. Türkiye'miz için de bu böy
ledir. Ekonomik gücün yetersizliği askerî gücü 
de za'fa uğratır. Ekonomik darlıklar, hem 
Millî Savunma politikamızın başarısını aksatır 
ve hem de vatanı müdafaa edecek kuvvetleri 
daha büyük fedakârlıklara mecbur eder. 

Muhterem arkadıasüaır, Ordu, güdlte'aıi milllî 
sanayâden -aldığı oranda harb sanayi de mill&tin 
kalkınmasına yardım eder. Yeterlik bdr harb 
sianıayilini kurmada geç kailmamız, millî savun
ma gücümüzün, büyük bir ölçüde, dış yardı
ma bağlı kalrıa:-3, eüibette, doğru değildir. Ge
çen sensibrdö bahsetiğimiz gibi iktidarın bu 
m!3vr".l.-?jr:da da gayretlerini yetersiz baılmakta-
jıa. Türkiye, en jkısia bir zamanda, ağır harb 
•^myimi kurmak mecburiyetindedir. H'ailbuiki, 
şimdiye kadar Mi&lî Savvunnıaya ayrılan bütçje-
ler değil ağır sanayii kurmaya ordunun hali 
hazır durumunu devam etitilrmeye b-iille kâfi gcl-
miyecektir. Sayın Bakan «hafif silâhları ve bâ
zı mühimmJajtiIiarı yapıyoruz. Bu suretle hafif 
harb sansayiini gelİştir;iyoru^>> dryonüar. Esasın-
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da Sayın Babanın söylediği harb sanayii çok es
kiden beri mevcuttur. 

Sayın arkadaşlarım, modern harbler, linsan 
k&brllyeitd yanında, modern msafliaemsyâı de kati 
ihtiyaç halline getirmiştir. Harb sanayiinin he
defi, savaş gücümüzü en üstün seviyeye çıkara
cak hareket ve altes imkânlarını en iyi bir şe
klide gi£Ü!şfciece(k ve muhtemel bir savlasın mül-
lî kaynaklarıımızla idamesine imkân verecek 
şart^am sahibolmalıdır. Artık hiç olmazsa tan
kını, tayyaresini ve topunu kendisi yapamıyan 
molBatler, insan gücü ve cesareti nie dlursa olsun, 
güçfliü oSarmazlar ve yeterli sayılamazlar. 

Tamir ve Mame gayretleri yanında bâr sıa-
vaşda istihlâjkına mecbur olduğumuz top, tank 
ve tayyare gibi harb siüâh ve vasıtalarının yapı
mınla imkân hazırlamalıyız. Sayın Balkan, ağır 
harb sanayiinin kurulmasının, Türkiye'de motor 
sanaylli ille ağır sanayiiMn kurulmasına bağlı 
olduğunu ve Türkiye'de de bu iki sanayi kurul
madığından ağır harb sanayiinin feurulaımıya-
öağmı söylüyorlar. Ve gelecekte bunların hep
sinin yapıöaoağmı ümidsdiyoruz, diyorülar. Ümit, 
şüphesiz, iyi bir şeydir, insanları hayata bağ-
3ar, güzel hayaSIİer içinde yaşama azmi verir. 
Fakat bir minelin hayatı ve iistükbali hayallere 
bağlanamaz. Millî Mücadeleden hemen sonra 
maddi güçlüklere ve harbten yeni çıkmış olma
mıza rağmen Kayseri Tayyare Fabrikası gibi 
birçok tesislerin kurulması yoluna gidilmiş ve 
ağır harb sanayiinin kurulması için çalışmalara 
başlanmıştır. Bir harb vukuunda imha edilen 
top, tank ve tayyare gibi harb araçlarının yeri
ne yenililerini nerieden buüaciağız. O zaman bu
nun mesulü kim olacaktır? Hiç şüphe yoktur 
ki, birinci derecede mesul Sayın Millî Savunma 
Bakanıdır. Tekrar ediyoruz, icabında tekrar 
edeceğiz, ağır harb sanayiinin kurroillmasına 
başlanmalıdır. 

Son günlerde Uaak - Doğu'daki yieni hâdüss-
ler ve Orta - Doğu'dalki durmayan kavga, her 
an büyük devletleri de içime alacak bir harb 
hali yaratabilme ihtimalini artırdığı bir devre
de ümıiıde bağlanmak, fazla ryiınseriik olur. Bir 
harb vukuunda Türk Silâhlı Kuvvetlerini ve do-
layısiyle Türk Milletini kendi |kaderi iHte haşha
şa bırakmak doğru olmaz. Buna hiç kümsenün 
halkkı yoktur. 

Ordu stokları meselesi de mühimdir. Yine 
öğreniyoruz ki, stoklarımız hemen, hıemlen yok 
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gibidir. Stoklar önemle ele alınmalıdır. 
Muhterem arkadaş'iar, bir ordu, personel, 

ateş gücü ve hareket kabiRiiyetinıe dayanır. Bun
lar, ordunun üç temel unsurudur. Ateş gücü 
ve hareket kabiliyeti olmıyan bir ordu daima 
yenillmeye ve dağıllimaya mahkûmdur. Personel 
adedi yüksek olan orduların harejket kabiliyetle
ri de o nisbette az olur. Personeli adedini her 
zaman düşürmek mümkün olduğu halde, ateş 
gücüne ve hareket kaMiiyeıtinie dokunmak müm
kün olamaz. Bizde ordu personel adedi olduk
ça yüksektir. NATO devMüeri içinde bizden 
daha çok askerî personeli olan ordu yoktur. 
Askerlik müddeltinin kustaHtıimaisı yanında, mik
tarının da azaltılması, bilhassa cari harcama
lara tesiri balkımmdan mühimdir. MaHûm aly 
duğu üzere Millî Savunmamızın cari harcama
ları oldukça kabarık ve bütçesinin % 90 mm 
ailmaktadır. Bu haJl, birkaç yıldan beri Miülî 
Savunma bütçesinde Yüce Senatoda münakaşa 
edilmektedir. 

Burada bir sorumuz olacaktır, MecOlsSere 
sevk edilmiş olan askerlik müddetinin kısaltıl
ması ile ilgili kanun tasarısı içerisinde personel 
adedine dair bir hüîküm var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi olanak 
bugün ittifaklara dâhil olmakta miilet men
faati bulunduğuna inandığımız için, NATO'ya 
dâhili olmakta devam etmeye evet dediğimıisi 
bir kere daha tekrar ediyoruz. İkili lanlıaşmıa-
lar gizli oturumda konuşulduğu iğin, burada 
tıemas etmiyeceğim. Ancialk, gizli oturtumda 
Hükümettin verdiği izahatı- tatminkâr bulma
dığımızı beyan ©derim. 

İki yıldan beri G-üven Partisi olarak üze
rinde ısrarla durduğumuz ve bunu bir kanun 
teklifi ile de teyidettiğimiz askerlik sürasinin 
indirilmesi hususunda Hükümet tarafından bir 
tasarının Meclislere sevk edilmiş olmasını 
memnuniyetlie karşılıyoruz. 

1969 - 1970 yıllarında Millî Savunma Bakan
lığı, birçok kanun tasarılarını MeclilsTitere sevk 
etmiş ve bir kısmım da kanunlaştırmıştır. Bu 
mevzuda, Bakanlık rekor kırmıştır, Bakanlığı 
ve gayretinden dolayı da Sayın Bakanı tekrik 
©deriz. 

Sözlerime son vermeden evvel Bakanlıktan 
bir sorum oüaöak: 42 sayılı kanun gereğince or
dudan (ayrılan ve EMÎNSU adı veriden emek-
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3d isübayîar, hemnasıp arkadıaşüarı bir üst desrıe-
cıeye yükseMiiklıeri halde, bundan faydaknıa-
mıamışlaırdır. Sayılları 7 bin edvarında olaın bu. 
emekli subaylar çok mağdur durumdadırlar. 
Bu mevzuda bir şey düşünüyorlar mı? 

^Sözlerime sön verirken Türk birliğinin, 
Türk kudret ve kabiliyetinin ve Türk vatan
severliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimizi, değerli mensuplarını, 
Sayın Bakanı ve Yüce Senatoyu, şahsım ve gru-
pum adına saygılarımla selâmlarım. 

Millî Savunma bütçesinin milletimize ve Si
lâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSaym Turan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tekin, 

buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, muhterem Millî Savunma Ba
kanlığı erkânı, huzurlarınıza Adalet Partisi 
Grupu adına Millî Savunma Bakanlığı 1970 
malî yılı bütçe tasarısı hakkında görüşleri
mizi kısaca arz etmek üzere çıkmış bulunuyo
rum. 

Üç ay önce, Senatoda bütçenin görüşülmesi 
sırasında Millî savunma politikamız hakkında 
Adalet Partisi görüşünü teferruatı ile arz et
miş ve zabıtlara tescil ettirmiş bulunmakta
yız. Bütün hatları ile aynı olan bu bütçe
nin verilen bu kısa zamanda ancak mühim 
noktalarına temas etmekle yetineceğiz. 

Sayın senatörler, Türkiye jeopolitik yapısı 
ve dünya stratejisindeki mevkii bakımından 
tarafsız olarak millî savunma politikası yürü-
tücek durumda bulunmamaktadır. Tarafların 
çıkaracakları bir harpte Türkiye kendisini is
temese de harbin içinde bulacaktır. Esasen 
halihazırda, harb gücümüz de böyle bir poli
tikayı destelemekten uzak bulunmaktadır. 
Milletçe reddettiğimiz toprak isteme ve boğaz
ları kontrol etme ve ideolojik iç savaşlar çı
karma gayretleri güden hasmane arzular kar
şısında zaman zaman kalmaktayız. Türkiye, 
bir Avrupa Devletidir. Avrupa'da halihazırda 
güvenlik ve sulh sağlanmamıştır. Orta - Do- , 
ğu'da istikrar yoktur. Daima değişen ve har
be doğru tırmanan askerî ve siyasi gelişme
lerle Türkiye, karşı karşıya bulunmaktadır. 

Akdenizde Türkiye aleyhine de olan bir kuv
vet toplama gayreti mevcuttur. 

Kıbrıs dâvamızın durumu henüz ortada
dır. Bu politik ve stratejik durum karşısında 
güvenliğimizi kalkınmamızın tahakkukunu sağ
lamak hedefini güden memleketimizin, büyük 
Atatürk'ün «bir taraf, olan, bertaraf olur» fik
rine uyarak kendine müttefik araması kendi
liğinden doğmaktadır, işte bu mecburiyetler 
içindir ki, NATO savunma sistemi içindeyiz 
ve içinde olmakta da devam edeceğiz. 

NATO, bir kirpi savunma sistemidir. Sal
dırıları, hudutların ötesinde önleme sistemi
ni benimsemiştir. NATO da cephe ve kanatlar 
aynı ehemmiyet ve kuvveti taşımaktadır. Çün
kü; kanatlar, savunulacak esas bölgeleri, Af
rika ve Akdeniz gerisinde bulundurmakta ol
duğundan, kuvvetli tutulmaktadır. Bu bakım
dan NATO kanadında olmamız bir zarf doğur-
mamaktadır. 

Harb donktrinlerinin dışında gayrinizami 
harp yapacak, gerilla birlikleri kurmak su
retiyle yurt savunması yapılması düşünüle
mez. Çünkü, gerilla muharebeleri katî netice 
veren muharebeler değildir ve gerilla kuru
luşları da katî netice alacak birlikler değiller
dir- Bunlar, istilâya uğramış bir memleke
tin itsilâcıyı yurdundan çıkarmasında yardımcı 
olan, düşmana bıktırıcı ve yıpratıcı tesirler 
yapan kuruluşlardır. 

Türk istiklâl Savaşında, bu gayrinizami 
harp fikri, Büyük Millet Meclisine kadar ge
tirilmiş, fakat Büyük Atatürk bu fikrin kar
şısına çıkarak reddetmiş, harp doktrinlerine 
göre kurulacak ordularla yapılacak muharebe
lerle yurdun kurtulabileceğini izah ederek, 
kurduğu Türk Ordusu ile bu vatanı düşman 
istilâsından kurtarmıştır. Ordular bu şekil 
eğitilmiş birliklere de sahibolmaktadır ve bi
zim ordumuzda da vardır. 

Bâzı çevrelerce zaman zaman ortaya atılan 
hareket kabiliyeti, ateş gücü ve vurucu kuv
veti fazla, savunma ve taarruz kabiliyetini 
haiz küçük birlikler kurarak diğer artan er 
miktarını yurt kalkınmasında kullanmak fikri, 
Garb ordularında düşünülmüş tatbik kabiliye
tini bulamamıştır. Böyle bir ordu fantazi kal
makta, yurt savunmasını az bir miktara bıraka
rak çoğunluğu savunma dışında kalması sure-
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tiytle milletin topyekûn mücadele ve muharip
lik niteliğini zamanla kaybetmesini intacettir-
ınektedir. Bu küçük çaptaki orduların uzun 
süren muharebeleri, zayiatları dolayısiyle, ida
me ettiremiyerek yurt savunmalarını başara-
niiyacakları da aşikârdır. Harb doktrinlerine 
göre kurulan orduların dışında bâzı maksatlar
la teşkil edilmesi istenen ordu dışı teşekküller
le, bölge savunma teşekkülleri gibi ,yurt savun
ması düşünülemez, bu ancak askerlikçe zayıf 
milletlerin başvurduğu kurtulma çareleridir. 

Sayın senatörler, Savın Silâhlı Kuvvetleri
miz erkânı bu fikirleri gayet iyi bilirler, ben 
Senato zabıtlarına bâzı noktaların geçmesi ba
kımından bunları konuşmuş bulunuyorum, arz 
ederim. 

'Sayın senatörler, üç aylık devre içerisinde 
Millî Savunma Bakanlığınca, uçuculara veri
lecek Tazminat Kanununun çıkarılması ile, ye
dek subay ve erlerin askerlik sürelerinin kı
saltılmasının ele alınmasını memnunlukla kar
şılamaktayız. Albay ve generallerin kad
rosuzluktan iterfi edemiyenlerin emekli ya
pılarak rütbelerine göre yaş hadlerine kadar 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısını 
da yerinde bulmaktayız. 

Bütçenin toplamı 4 milyar 602 milyon 449 
bin 021 liradır. Bütçede, ordunun modernleş
tirilmesine ve sosyal şartların iyileştirilmesine 
fazla ödenek ayrıldığını görmekteyiz. Ordumuza 
yapılacak masrafları isabetli ve yerinde bul
maktayız. 

Sözlerime burada nihayet verirken, bütçe
lim Türk Milletine ve Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimize hayırlı ve başarılı olmasını Ada
let Partisi Grupu adına temenni eder, saygı
larımızı sunarız. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekin. 
Muhterem senatörler, Millî Savunma Bakan-

Oîğı Bütçesi üzerinde gruplar namına tenkid ko
nuşmaları bitmiş bulunmaktadır. Şimdi şahıs
ları adına sayın üyeler konuşacaktır. Söz isti-
yen sayın üye? Sayın Arıburun. Buyurunuz 
efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok güzide Millî Savunma erkânı ve 
kıymetli arkadaşlarım, çok önlemli addettiğim 
ve bütün arkadaşlarımın da ehemmiyetinde it
tifak edeceklerine inandığım bir iki konuyu çok 

'kısa olarak Millî Savunma erkânımızın, bilhas
sa Milî Savunma ve Maliye Bakanlarımızın 
dikkatlerine arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Yalnız sözlerime başlarken bir hususun 
dikkatimi çekmiş olduğunu arz etmekten de 
geçememek ıstırarındayım. 

Millî Savunma Bütçesi konuşulmaktadır, 
ehemmiyetini hepimizin idrak ettiğimiz hiç şüp
hesizdir. G-önül isterdi ki, şahsım adına arz edi
yorum, karşımızda millî savunma erkânını, si
lâhlı kuvvetleri temsil eden arkadaşlarımızı 
gördüşümüz zaman, üniformalara göre ve rüt
belere göre kara, hava, deniz erkânımız aynı 
seviyede ve seyyanen temsil edilmiş olsun. Bu, 
bana vaktiyle kumandanlık zamanlarında ve 
daha evvelleri sınıflarımız arasında bâzı acı 
hatıraları hatırlattı. Temenni ederim ki, hiç şüp
hesiz öyle olduğuna da inanıyorum, bu gibi hu
suslarda Silâhlı Kuvvetlerimiz arasında kıymet 
ve ehemmiyet itibariyle bir ayrılık hissi doğ
muş olmasın ve böyle bir hususu doğuracak bâzı 
emareler de verilmiş olmasın. 

Sayın arkadaşlarım, millî savunmamızın en 
temel ihtiyaçlarından bir kısmı olan yeni si
lâhlar ve vasıtalar, hiç şüphesiz, en önemli ko
nulardan birisini teşkil etmektedir. Bunun üze
rinde bundan evvelki arkadaşlarımız da arz et
tiler, memleket içinde yapmak dâvasının üze
rinde büyük ehemmiyetle durmamız icabediyor. 
Bu yalnız millî savunma dâvası değildir, bu, 
vekâletimizin ve silâhlı kuvvetlerimizin kendi 
içlerinde halledecekleri bir durum da değilldir. 
Bunu bir memleket meselesi yapmak icabeder. 
Ve şimdi muhtelif yerlerde başlamış olan, me
selâ Donanma Cemiyeti gibi, başlamış olan hu
susi teşebbüsleri millet çapında, memleket ça
pında ilerletmek ve hakikaten kendi silâhları
mızı, kendimiz yapabilecek duruma girecek te
şebbüsleri başarmaya çalışmamız lâzımgelir. Bu
nun için kısaca bir hususu arz edeceğim, ciddi
yetle ele alınmasını temenni ederim. Bir Şûra 
kurmahyız, bunun için. Hususî bir vurum ya
hut bir Birlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma ve Silâhlı Kuvvetler Erkânı, 
Sanayi Bakanlığı, özel sanayi sektörü, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Plânlama erkânından müte
şekkil bir vurum. Ancak, uzun bir plân ve ayrı 
paralar tahsis etmek suretiyle, biz muayyen bir 
süre içinde kendi silâhımızı kendimiz yapmak 
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iktidarına mâlik olabilecek yolu açmış oluruz. 
Başka suretle her sene burada söylemiş oluruz, 
fakat lâzımgelen, beklediğimiz kifayete hiçbir 
zaman ulaşamayız. Birinci maruzatım bu, 

İkinci husus; bütçenin sarfiyatında bilhas
sa Millî Savunana bütçesi sarfiyatında Meclls-
ten çıktıktan sonra bâzı hâdiseler olmaktadır. 
Eskiden beri olur bu. Kendi zamanımda da 
vardı. Bütçe kabul edftlir, çıkar bir müddet 
sonra bâzı ekonomi|k sebeplerden dolayı bütçe-
lerde kısıntılar yapılmaya b&şöamr; bütün ve
kâletlerin bütçesiınde. Hiç şüphesiz çok büyük 
bir kütle arz etmekte olan MM Savunma, Büt-
çiösıin'de de bu kısıntılar, İsesin-tlar 'başlar. 

Sayın artkadaşilıarım; fevkalâde tehlikeli! bir 
durum yaratmaktadır bâzı hâdiseler. Tehlikeli 
d'iyıe arz ediyorum ve üzerinde duruyorum. 
Millî Savunma bütçesinden diğer vekâleıtilierde 
olduğu gibi seyyanen % şu kadar indirecektir, 
deniiak mıenıMkteıt -müdafaasında âdeta bir yeni 
rahne açmak olur. Bunu, bu hususta, büHhsisısa 
ısrarla tebarüz ettirmek istenim. Millî Savun
ma bütçesinden kesintiler yapıliaoağı zaman bil
hassa bâzı fasıllar ve maddeleri hariç bırakmak 
lâzımgelir. Meselâ bunlardan bir tanesi eğitim
dir. Eğitimden para kesiHmez. Kurslar alt - üst 
ollur. Bütün eğitim çığırından çıkar âdsta, 
sayın arkadaşlarım, bu fevkalâde büyük ve 
tehlikeli bir durum yaratır. Bundan vazgeçil-
meısini vs gerekli tedbirlerin alınmasını bilhassa 
istirham ederim. 

Üçüncü husus; silâhlı jkuvvetlerimizde, okul-
I'arda, lotalarda ve kurslarda öğrenci er, astsu
bay ve subay, kumandan gruplarında 'tatbik 
edilmek üzere, bilhassa şu arz edeceğim konu
larda, yeniden ve çok esasi! bir eğitimin tatbik 
edilmesi gerektiğine inanmaktayım. Umarını 
hık vereceksiniz. 

1. Askerin siyasetten ayrılmıasınn mecburi
yeti ve sebepleri, ibret verici tarihî vak'aiîlarla, 
iziahat verillmek suretiyle. 

2. Rejimlerin mukayeseli izahatı. Komü-
nistfOk, amairşistUtik, aşırı alkımların memlekete 
getirecekleri tehüikelıer nelerdir? Başka memle
ketlerde nasıl ve neller olmuştur, yakın tarihi
mizde. Bunun zaman zaman her devrede mun
tazam konferanslar halinde verilmesi, duyulma
sı icabeder. Arz ettiğim gibi erimizden yükselk 
rütbeli kumandalarımıza kadar. 

I Ayrıca, kahramanlık, milliyetçilik, moral ko
nular askerî ve millî tarihimizden en yakın can
lı misaller g3tirilere|k Türk'e gençliğinin ve Si
lâhlı Kuvvetlerimizin bu kahramanlık ve milli
yet hasletlerini daima taze bulundurmak keyfi
yetinin temin edilmesi. 

Sayın Millî Savunma erkânı iyi bilirler; çe
kirdekten yetişmiş askeriz, hep beraber. Şimdi, 
siz içerdesiniz, biz dışardayız. Dışardan gö
rüşümüz ve sMn temas edemiyeoeğmiz, etme
diğiniz bâzı kimselerle bâzı sabalarda teması
mız mümkün olmaktadır. Vazifemiz, durumu
muz bakımından. 

Sayın arkadaşlarım; buna ihtiyaç vardır. 
Hepimizin bâa hususlarda muayyen fikirlerde 
toplanmamız, aynı anlamı taşımamız icabeder. 
Bilhassa Silâhlı Kuvvetlerimizde. Şurada bir 
hatıramı arz edeceğim. Amerika'da vazifeli 
idim, ateşe idim çok sene evvel. Washington 
Üniversitesine sık sık gider dersleri dinlerdim, 
enteresan mevzuları. Haber verdi rektör, 
dedi ki, «komünistlik hakkında konfecıans var 
gelir misiniz?» Gittim. üç gün zarfında ikişer 
saatlik konferanslar verdilıer. îsmini unuttum 
profesörün, birinci ders yahut birinci konfe-
inans, birinci fasıl komünistliğin tarifi ile geç
ti. Öyle tarif etti ki ben, bu adam komünist
tir, dedim. îdimden öyle geçirdim. İkinci fa
sıl geçti., fkinci fasılda sorularla beraber ko-

| münistliğin tatbikatı meselesi bahis konusu ol
du. O zaman bütün sınıf bir neticeye vardı ki, 
komünistlik rejimi susu busu, bilmem nesi fa
lan, en güzel yerlerde dahi gayrüfeabili tatbik
tir. Üçüncü safha geçtiği zaman yiıue sorular
la beraber artık o üniversitedeki konferansı 

| dinlemiş olan insanlar, komünistlik redir; bü
tün dünya için, yalnız Amerika için d*ği1, han-

j gi rejimin en verimli, en güzel, en yakışıklı 
I olacağına karar vermiş bulunmakta idiler. O 
I da demokrasi rejimi idi. 

| Sayın arkadaşlarım; çok şeyler öğrendim 
| ben orada. O bilgime nazaran şimdi şu tarzda 
j hareket Jâzımsrelir. Kulaktan dolma değil, bü-
İ yük tehlikeler ve rejim akımlar içinde çarpış-
; maların içendeyiz. Bunu en fazla ve en doçru 
i olanak öğrenmiş olması ieabeden sınıf. Miölî Sa-
\ vımnm erkânı ve M îlî Savmrma ile ilgili olan 
I veyahut o grupu teşîkil eden S'lâhh Kuvvetler 
i camiasıdır. O kanaattayım. Bunun üzerimde 
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durmalıyız. Kahramanlık dâvası Türk Milleti
nin kanında meknuzdur. Evet, meknuzdur 
ama, sayın arkadaşlarım, bunun tatbikatı ol
mazsa, söylenmezse, ben şimdi biliyorum, bir-
çoik şeylerin fevkalâde üzerinde durmanın 
icabettiği kanaatindeyim. Bir de bajkıyorum ki, 
genç bir arkadaşımız bunu bilmemektedir, işit-
meanıişıtir. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun; iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. 

Yarın, öbürgiüı Sakarya Muharebıesiniin ne 
olduğunu bilmiyecek duruma geleceğiz. Ehem
miyetini kavrayamıyacak duruma gireceğiz ar
kadaşlar. Küçümsemiyelim. Milletçe bu işle
rin üzerinde durmamız icaibeder. Eski Türk 
hasIıetM, kahramanlık hasletini daha beşikten 
itibaren çocuğun kulağına fısıldamamız, duyur
mamız icaibeder. O devirlerle gireceğiz. İhti
yaç duyacağız. Silâhlı Kuvvetlerimizin bundan 
ayrı kalmaması lâzımgelir. Hiçbir ihmal, Milî 
Savunmadaki ihmal kadar, memleket için fazla 
tehlikeli olamaz. 

Kusura bakmayın, Millî Savunma ihtiyaçla
rımızı, şahsi olarak, belirtmeye çalışıyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin memleketin bütün 
müdafaasında, içte ve dışta, daima yekvücut ve 
daima uyanık olduğunu bilmekteyim. Ve bun
dan büyük iftihar duymaktayım. Yalnız te
mennim; hiçbir ihmal olmasın, hiçbir kusur gö
rülmesin. Maksadım budur. 

Silâhlı Kuvvetler Bütçesinin memlliekeite, mii-
Tıetıe ve Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını, 
bilhassa, temenni eder, bütün arkadaşlarımı 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Arı
burun. 

Muhterem senatörler, Vakıflar Genıel Mü
dürlüğü bütçeısii üzerinde oyunu kuülanmıyan 
sayın üye?.. Sayın Hazerdağlı, oyunu kullan
dıktan sonra oylama muamelesi bitmiştir efen
dim. 

Muhterem senatörlier; Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki tenMd... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Söz istiyo-
rum. ff^fldim. 

BAŞKAN — Sayın Akça, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; söz almamın se
bebi, kamu oyunda zaman zaman tartışılan ve 
demin de muhterem Halk Partisi Sözcüsü tara
fından tekrar edilen bağımsızlık meselesi üze
rinde durmak istiyorum. 

Sayın senatörler; dünyada hiçbir millet, hiç
bir devlet infirat siyaseti güdemez. Şimalinde 
kürklü hayvan çıkan, Cenubunda portakal ye
tişen Rusya dahi bugün Varşova Paktının üye
sidir. Biz de Kuzey - Atlantik anlaşmaları müm-
ziHeri meyanında bulunduğumuza göre bu an
laşmaların tarafımıza tahmil ettiği vecibelere 
tahammül edeceğiz. Bahşettiği haklardan da is
tifade etmekte devam edeceğiz. 

Ancak, şunu arz etmeme müsaade etmenizi 
rica edeceğim. İktidarımız, kendimiz gibi dü-
şünmiyen insanların da en az bizim kadar va
tanperver olduğuna inanıyoruz, bugün bu itti
faktan ayrılmayı arzu eden kimselere de vatan 
haini demek hakkına sahip değiliz. Ancak, mem
leketimizdeki, siyasi teşekküllerin, hepsi sayın 
senatörün partisi hariç, Türkiye'nin âlî menfa
atlerini NATO ittifak çerçevesi içerisinde gör
mekte ve NATO ittifak çerçevesi içerisinde dış 
siyasetimizin anaprensplerinin yürütülmesi esa
sını kabul etmektedirler. Sokak ve birtakım 
prejüje, evvelden kararlı, insanlar NATO dan 
çıkmayı arzu ettikleri takdirde iki yol ihtiyar 
edebilirler. Bir tanesi, halen mer'i olan Varşova 
Paktına iltihak etmek. İkincisi; infirat siyaseti 
takibetmek, yani otarşik bir memleket olarak 
Türkiye'yi ilân edip, biz hiç kimseye muhtacol-
madan kendi gücümüzle bütün problemlerimizi 
halledebiliriz. Ve savunmamızı da temin edebi
liriz, demek. Bu iki yoldan başka üçüncü bir yo
lun mevcudiyetini iddia etmek, bedâhat kaide-
leriyle istihza etmek demektir. 

Türkiye, NATO İttifakı çerçevesi dâhilinde 
bağımlı değildir, iddiası bir bühtandır. İkili 
anlaşmaların mevcudiyeti ise ariz ve amik mü
nakaşa edildi. Bu hususta kendisine çok değer 
verdiğim bir arkadaşım kitap da yazdı. Görül
dü ki, zamanı iktidarımızda ikili anlaşmaların 
imzalandığı mevzular rutin anlaşmalardır. Bu
nunla, iktidar olarak, mazide cereyan etmiş hâ
diseleri şimdiki tasarruflarla karşılaştırmak ve 
kıyaslandırmak suretiyle bir değerlendirmenin 
iddiası içerisine de girmediğimizi Yüce Senatoya 
izah etmek isterim. 
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Rutin anlaşmalar imzalanmalarının neticele
ri, esas üniriteral veya bîminiteral konvansiyon
larda olduğu gibi, münakaşa edilir ve tartışılır. 
Revizyona tâbi tutulur. Memleketin menfaati, 
ikili anlaşmaların memleket lehine revizyonunu 
şart kılmışsa, bunu yaparız. Fakat sokakta de
ğil. Parlâmentoda. Yüce Atatürk'ün heykeli 
altına bir çelenk koyup meşale yakmak sure
tiyle Atatürkçülük iddiası, Atatürk'e en büyük 
bühtandır. Biz meselelerimizi Parlâmentolarda 
halledeceğiz. Sokağa ne kadar çekmek isterler
se istesinler sokağa çıkmıyacağız. 

Bu itibarla bağımlılık kelimesini, Sayın HaJlk 
Partisi Sözcüsü tarafından, sürçü lisan olarak 
sarf edildiğini kabul etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanı 
Sayın Topaloğlu, vekillerin içerisinde en şanslı-
sıdır. Çünkü, bütün siyasi teşekküllerin, bütün 
milletin her türlü tenkidden münezzeh addetti
ği, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başı olarak vazi
fe görmektedir. Ancak, bir hâtıramı nakledece
ğim. 1946 senesinde çok partili hayata geçtiği
miz zaman merhum Sadık Aldoğan'm bir sözü
nü hatırlıyorum. «Orduya selâm, işler tamam» 
Binaenaleyh bu devrin açılmamasını da canı 
gönülden arz ediyorum. Her müessesede olduğu 
gibi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de daha iyiye 
gitmesi bakımından bâzı temennilerde bulunma
mız muhakkak yerinde olur. 

Devletler umumi hukukunda, devletler ara
sındaki ihtilâfın barışçı yollarla çözümü esas
tır. Fakat bâzı müellifler, devletler umumi hu
kukunu inkâr ederler. Sebebi de, müeyyideden, 
sanksiyondan mahrum olduğu içindir. Hususi 
hukukta, bir ilâmı icraya koyarsanız, icra me
muru ilâmı infaz eder. Enternasyonal kazada, 
enternasyonal teşekküllerde sel>k eden ilâmla
rın infaz kabiliyeti yoktur. O halde devletler 
umumi hukukunun müeyyidesi nedir? Harbtir 
arkadaşlar. îşte, biz «Kıbrıs gitti» diye birta
kım sokak avazelerinin karşısında istihza ile 
gülüyoruz. Kıbrıs gitmez arkadaşlar. Kıbrıs 
için barışçı yollarla çözüm aranır, sonuna kadar 
gayret ederiz. Birinci Açısın plânında olduğu 
gibi, ya Türkiye'nin gayrikabili tecezzi, ayrıl-
mıyan bir parçası olarak bir teklifle karşılaşı
rız, ya taksim deriz, fleksibil bir siyaset takibe-
deriz, neticede Kıbrıs meselesinin Ibarışçı yol
larla halli imkânı olmazsa Hükümetin emrinde

ki jet pilotlarını çağırırız ve Arşevikin başına 
o devleti, o hükümeti, o adayı geçiririz arkadaş
lar. 

Bu itibarla devletler umumi hukukunun mü
eyyidesi harbtir. Harbe hazır bulunan bir ordu
nun da güçlü olması iktiza eder. Ben, teknisyen 
değilim. Millî Birlik Grupundan arkadaşlarımız 
var. Kontenjan Grupundan millî ordunun has
letini çeken insanlar var, gelip burada gayet 
güzel konuşabilirler. Ben, bu hususta sahibi sa
lâhiyet değilim. Benim ordum, bana göre millî
dir, milletime göre millîdir. Fakat bâzı senatör
lere göre gayrimillî olduğu ifade edilmiştir bu 
kürsüden, bu itibarla biz bunu şiddetle reddedi
yoruz. 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım çok güzel te
mennilerde bulundular. Harb sanayii kurmak, 
silâhlarımızı kendimiz yapmak. Bunların hepsi 
güzel temenniler. Fakat hakikatle karşı karşıya 
kaldığımız zaman saatte 1 700 kilometre sürat 
yapan bir uçak imalinin nelere vabeste olduğu 
izahtan varestedir. Biz, ingilizlerin promissing 
campus dedikleri, ümitkâr ve vaatkâr bir mem
leketiz, geri kalmış değil. Bu promissing cam
pus dediğimiz yani vaatkâr memleketlerde 
daimî şekilde silâhlar ve silâh gücü, ilerlemiş 
memleketlerden temin edilegelnıiştir. Ve bir 
müddet daha maalesef bu böyle devam edecek
tir. Bunun aksini iddia etmek fantaziden ileri 
gitmez. Bu itibarla ordumuz hakkında gayet 
güzel temennilerde bulunuyoruz. Bunda ittifak 
halindeyiz. Yalnız ordu sevgisini millî ordu has
leti içerisinde bulunanların inhisarı altında da 
bırakamayız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Akça, iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum, efendim. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Bu mev
zuda çok konuşmayı arzu ederdim fakat vaktin 
darlığı burada sözlerime son vermemi icabettiri-
yor. Ehliyetine ve vatanperverliğine çok güven
diğim Sayın Topaloğlu'nun şahsında Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bu bütçe ile esas vazifesini 
ifa edeceğine tam bir imanım vardır. Bütün ar
kadaşlarımı en derin saygılarımla ve sevgilerim
le selâmlarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akça. 
Muhterem senatörler, söz istiyen sayın üye? 

Yok. Millî Savunana Bakanlığı Bütçesi üzerin
de tenkid konuşmaları bitmiştir. Sıra Sayın Ba
kanın konusmajsındadır. 
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Millî Savunma Bakanı Sayın Ahmet Topal-
cğlu, buyurunun. 

Sayın Bakan, Yüce Senatonun almış olduğu 
bir karârla, cevap müddetiniz 20 dakika ile 
takyidedilmişiir, bilginizi rica ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

iSayın Başkan, sayın senatörler; sözlerime 
başlamadan evvel Tiifk Silâhlı Kuvvetleri adı
na hepinizi saygiyle selâmlarım. 

31 Ocak 1970 de Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesini Yüce Senatoya sunarken Türkiye'nin 
jeopolitik durumu ve buna göre Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesini etkiliyen unsurları bütçe
mizin strüktürlünü ve Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin imkânlarını kısaca arz ve izah etmiştim. 
Bu kısa zaman içerisinde tekrar huzurunuza çok 
az bir değişiklikle gelen bütçemiz münasebetiyle 
yeni hizmetlerin yapılacağını veya ilâve hiz
metler yapılacağını söylemem mümkün değil
dir. 31 Ocakta huzurunuzda yaptığım konuşma
lın ölçüleri içerisinde ve o zaman Yüce Sena
toya, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesiyle 1970 
3'ilı içerisinde yapıbile çeklerimizi söylediğimiz
den başka bir ifadede bulunmıyacağım. 

Huzurunuza gelen bütçemiz, 147 milyon lira 
eksiğiyle, 4 milyar 602 milyon liradır. Ve bu ke
sinti münhasıran Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
cari masraflarından yapılmıştır, yatırımlarına 
tesir etmiyecektir. 

Türkiye, her şeyden evvel, jeopolitik duru
mu itibariyle eğitimi yüksek ve tehdide karşı 
her an hazır bir kuvvet bulundurmak durumun
dadır. Yüce Senatonun tasvibiyîe kabul ve tas-
vibedilen Hükümet programımızda olduğu gibi 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin memleket güvenli
ğini sağlaması için geliştirillımesi, Harb gücünün 
artırılması çalışmalarımıza, gecen yıllar olduğu 
gibi, bu bütçe ile de çalışmaya devam edeceğiz. 

Sayın arkadaşlarımın biraz sonra buradaki 
tenkidlerine arzı esvap etmeye çalışacağım. Bu 
arada hemen hemen birçok arkadaşımın değin
diği ve bütçenin içerisinde mütalâa ettiğim, or
dunun kendi silâhını kendi yapması hususun
daki tenkidlere arzı cevap etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, bir memlekette Harb 
sanayii, o memleketin özel sanayii, özel sektör 
sanayii, yan sanayii kurulmadıkça ordu sana
yii diye bir sanayinin kurulması mümkün değil

dir. Hiçjbir memleket, memlekette ayrıca yan 
sanayii kurulmadan ordu için bir Harb sanayii 
kurmamıştır. Bunun için bir misal vermek is
terim. Bütçe Komisyonunda bir sayın arkada
şım Harfb sanayii için geri kaldığımızı, jet mo
toru, tank moto.ru yapmamızı söylediği zaman 
kendisine 800 bin liraya malîolan devrim oto-
mohilini, ki tavsiye eden arkadaşımdı bu ko
nuşmayı yapan, hatırlatmıştır, Yüce Senatoya 
da bunu hatırlatmak isterim. 800 bin liraya 
malolan Devrim otomobili Meclis önünden ni-
hayat içişleri Bakanlığının önüne kadar gitti. 
Türkiye'nin imkânları daiha otomobil motorunu 
yapamaz iken jet motoruna, tank motoruna 
gitmek mümkün değildir. 

Ayrıca, dünya milletlerinin Hanb sanayiini 
tetkik eder isek bunu yapan ancak 4 memleket 
vardır. Jet motorunu, tank ve bu gibi silâhları 
yapan üstün sanayi kabiliyeti olan ancak 4 - 5 
memleket bunu yapabilmektedir. Hepinizin te
mennisine iştirak ediyorum. Bir arkadaşım, 
Saym Grüven Partisi sözcüsü, «Türkiye, millî 
gücü ile Harb sanayiini kuramaz ve yarın bir 
Harb halinde millet ve ordu çaresiz hale gelir
se bunun mesulü Millî Savunma Bakanı» dedi. 
Her halde biraz evvel arz ettiğim sebeplerle 
Yüce Senatomuz beni Türkiye'de gelişemiyen 
eğir sanayiin sorumlusu tutmazlar, arkadaşı
mın tenkidine iştirak etmezler. 

Ayrıca, ilk defa iktidarımız zamanında, 
Harb sanayii için bütçe formüllerinde ayrı fasıl
lar ayrılmış. 1967 de 137,5 milyon, 1968 de 117 
milyon, 1969 da 219 milyon, 1970 yılı Bütçesin
de de 225 milyon lira ayrılmıştır. Başladığımız 
İS87 yılına kadar Türkiye'de Devüet Bütçele
rinde Harb sanayii için ayrılmış para yoktur. 
Ayrıca, Harb sanayiinin geliştirilmesi için 1967 
yılından itibaren, arkadaşlarımızın, Yüce Sena
tonun, Parlâmanterlerin arzusuna uyarak mem
leketin imkânları ile yapabileceklerimizi yapma 
gayretine girilmiştir. EiÜbette ki, bu memleketin 
güvenliğini medyun bulunduğumuz Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin Harb gücünü artırmak Hükü
metlerin, Yüce Senatonun, Parlâmentoların, 
T" ürk Mleltinin vazifesidir. Bundan hiçbir fe
dakârlığın es'irgenımiyeceğini de saym senatör
lerin bilhassa bilmesini isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kısa giriş 
konuşmamdan sionra grupları adına tenMdler-
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de bulunan arkadaşlarınım tenkid ettiği husus
lara arzı cevabe-deceğim ve kendilerini tenvir et
meye çalışacağım. 

Saym Saffet Ural, bugün buradalar, mem
nun oldum. Geçen 31 Ocaktaki konuşmamda 
konuşmalarım yapıp gittikleri için beni din-
liyenıemişlerdi. Bugün dinleme imkânını bula
caklar, onun için buradaki tenkidlerine kısaca 
arzı cevabstmek isterim. 

Evvelâ, Saym Ural, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinden çok Topaloğlu'ndan bahsetti, 
'burada Topaloğlu'nu eleştirdi. Buna hiç alınmış 
değilim, Millî Savunma Bakanı olarak elbette 
ki, bu bakanlığın sorumlusu olarak, tenkidle-
rin muhatabıyım ama her halde benim şahsım 
değil, benim icraatım tenkid konusu olmalı idi. 

Yine Saym Ural'a, o zaman yaptığım ko
nuşmada, kendilerinin bir grup sözcüsü ağır-
lığiyle meseleleri ele almasını temenni ettiği
mi ifade etmiş idim. Burada da şimdi bâzı hu
suslar tesbit ettim, onları arz etmek işitiyorum. 
Elbette bunu sormaya haklıyım. Saym Saffet 
Ural, grup adına konuştuğuna göre, bu iddia
larına acaba partisi sahip çıkacak mıdır? Sa
ym Ural demektedirler ki; «iktidar ile Atatürk'-
çü Türk Gençliği arasında kavram uyuşmaz
lığı var, muhalefetle kavram uyuşmazlığı var.» 
Sormak istiyorum Saym Ural'a : Bu Atatürk'-
çu dediği gençlik, sol elini kaldırarak cebinde 
Mao'nım, Lenin'in resmini taşıyan gençlik mi-
d*r? Eğer bu ise elbette bu kavramda beraber 
değiliz, Saym Saffet Ural. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ama, bu memleketin ya
rını için yetişmekte olan ve ümit bağladığı
mız Türk Gençliği ile en ufak bir ayrılığımız 
yoktur. Hükümet olarak üniversite bütçeleri
ne ayırdığımız geniş tahsisat ile bu gençlerin 
yetişmesi için büyük gayret sarf etmekteyiz 
ve bu memlekete bağlı, bu memleketin insanla
rı ile bizi kavram ayrılığı karşısında da gör
meye imkân yoktur. 

Yine Sayın Saffet Ural; «Ben, konuşmamı 
partimin grupunda da okudum» dediler ve bir 
sürü bağımsızlıktan bahsettiler, ama çok yakın 
bir günde ben Saym Anamuhalefet Lideri inö
nü'nün bir televizyon konuşmasını dinledim. 
Fevkalâde iç çeken, memleketsever ıbir konuş
ma idi. Sosyal Demokrasi Derneği kendisinden 
bir konuşma istiyor ve üniversite meselelerine, 

NATO'ya hayıra bu gibi meselelere Saym inö
nü'yü itmek istiyordu, Saym inönü'nün orada 
bunlara karşı bir vatansever olarak davranışı, 
televizyonu seyreden her Türk vatandaşını gu
rurla doldurmuş idi. Şimdi Saym inönü ile 
Saym Saffet Ural'ı burada beraber görmek 
acaba mümkün olacak mı? 

Sayın Saffet Ural, «Tank, tayyare ve topu
nu kendi yapmıyan milletler güçlü olamaz.» 
diyor. Saym Saffet Ural'm ikinci bir isnadı 
var; aslında Saym Ural Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi yerine, partisinin söylemek is
tediği bâzı meseleleri söylemek için buraya gel
diler, benim bütçeme ait gayet az meseleler
den bahsettiler. Adalet Partisi iktidarının lâ
ikliği istismar ettiğini, din istismarı yaptığını 
söylediler. Evvelâ, bunun bir bühtan olduğu
nu, 'buna ait hiçbir misal veremiyeceklerini ifa
de ettikten sonra, bunun Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi ile alâkasının ne olduğunu da 
öğrenmek isteriz. Eğer, partisi Saym Ural'a 
böyle bir vazife veriyorsa her halde bunun ili
şikli olduğu bütçeler vardır, bunları burada 
söylemek gerekir. Her halde bu memleketin iç 
düzen, iç güvenlik meseleleri ile ilgili bütçele
rin tümü üzerinde bu konuşmalar yapılabilirdi. 

İkili anlaşmalar için Dışişleri Bakanımız gel
di, Yüce Senatoyu tenvir etti, bir gün sonra da 
tekrar bütçesi gelecek, ikili anlaşmaların Tür
kiye'nin bağımsızlığını giderdiği hususundaki 
iddialarını yine orada açıklıyabilirdi. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Millî Savunma 
ile de ilgilidir, siz görmek istemiyorsunuz, ama 
öyledir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Mesele, mutlaka ko-
niîşır^k içinse elbette konuşulur, bir grup adı
na vazife alan kimse her hangi bir bütçede de 
bu meseleleri konuşabilir. Berim asıl çördüğünı 
irtibatsızlıklar bunlardı. O zaman da, yine Sa
yın Saffet Ural; Anayasanın; 2 nci maddesine 
göre sosyal, lâik Cumhuriyetten bahsederek, 
âdeta bir Anayasa tahlilini getirmek istedi. El
bette Türk Silâhlı Kuvvetleri, bu memlekette 
demokratik rejimin bekçisidir ve demokratik 
rejimi korumak ve kollamak Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin görevidir ama, bunun yapılmadığına 
ait misaller verdikten sonra bunu yapmak lâ
zım. Türk Silâhlı Kuvvetleri kendi kumanda 
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siııoiri içerisinde demokratik rejime bağlı ve bir 
vazife şuuru içeriğinde görevinin başındadır. 
Bundan bir şüpheleri ve endişeleri mi var da 
Sayın Saffet Ural'm Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde Türk Silâhlı Kuvvetlerine, içhizmet 
Eanunrma göre vsrilmiş bir vazifeyi burada ha
tırlatmak zahmetini ihtiyar ediyorlarsa o hal
de bunda bir maksat ararım, Sayın Saffet Ural 
bundan güosnmemelidir. 

Sayın Saffet Ural yine benim şahsımı eleş
tirirken, IIilli Savunma Bakanı olduğum müd
dete? teşkilât kanunlarının gelmiyeceğini söy
lediler, Burada, önümde bir üste var, çok muh
terem arkadaşlarım, bir arkadaşım da söyledi. 
Şayst bir liste yapılırsa, sanıyorum ki, Senato
nuzu kanun çıkarma bakımından, en çok meş
gul eden bakanlardan birisiyim ve 19 kanun 
çıkarılmış, kanunlaşmış ve ayrıca Aralık ayın
da toplanan Yüksek Askerî Şûraca kabul edi
len Genelkurmay görev ve yetki Kanunu, Millî 
Savunma Bakanlığı görev ve teşkilât Kanunu, 
Harb Okulu, Harb akademileri kanunları, 926 
sayılı Personel Kanunu değişikliği, 146 sayılı 
Uçuş tazminatı Kanunu gibi kanunların bir 
kısmı meclislerden çıkmış, kanunlaşmış ve bir 
kısmı da encümenlerde konuşularak Meclis 
Umumi Heyetine getirilmiştir. Ayrıca, Mart 
ayında toplanan olağan toplantıda, yine Askerî 
Şûramın büyük bir çalışma yapmış, stratejik 
konsept için, Hükümet direktifini, politik di
rektifi, stratejik konsepti, 477 sayılı Disiplin 
mahkemeleri kanunu tasarısı, 120 sayılı Askerî 
Yargıtay Kanunu, Gülhane Akademisi Kanunu, 
1111 sayılı Askerlik Kanunu, 1076 sayılı Ye
dek Subay Kanunu gibi bütün memleketin bek
lediği kanunları konuşmuş ve Mayıs ayında iki 
ay gibi kısa bir süre içerisinde Şûradan geçen 
bu kanunlar Hükümetten geçirilmiş, encümen
lerden geçirilmiş ve Meclis Umumi Heyetine 
kadar getirilmiştir. O halde Sayın Saffet Ünal'
ın, söylediği Teşkilât Kanunları da Meclis 
Umumi Heyetine inmiştir. Sayın Saffet Ural'm 
şahsımı eleştirirken yaptığı tenkidlerin bir büh
tandan ileri gitmiyeceğini Yüce Senato, sanırım 
ki. kabul ederler. 

'Sayın Turan, Askerlik Kanunundan bahset
tiler. «Bu Askerlik Kanununda mevcutlar tes-
bit edilmiş midir.» dediler. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin mevcudu yine o kanuna göre de öyledir, 

Genel Kurmay Başkanının teklifi ile Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilir. Bunun için 
kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadroları 
tesbit edilmez. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kad
roları, fiilî kadrolar olarak, Genelkurmay Baş
kanının teklifi ile Millî Savunma. Bakanlığı ta
rafından tesbit edilir. Memleketin güvenliği ile 
ilgili, hepimizin büyük gönül verdiğimiz ve 
dünya şartlarına ve memlekete müteveccih teh
ditlere göre kadrolarının değişmesi gereken bir 
kuvvetin bir mevcudun kanunlarla tesbit 
edilmesi, asker mevcudu şu kadar bin ol
malıdır diye kanunla tesbit etmenin za
rarlı olacağını Yüce Senato, sanırım ki, 
takdir eder. Buraya bir kanun getirece
ğiz, er mevcudu 30 bindir, diye:eğiş, JR-
rın 400 bin kişi lâzım olursa huzurunuza bir ka
nun çıkarmaya mı gelinmelidir? 

«Mevcut tesbit edilmiş midir» diye bir sual 
sordular. Bunun tesbit edilmediğini, edilmesin
de fayda ve imkân olmadığını söylemek için 
arzı cevap ediyorum. Vaktim varsa kısaca bir 
iki malûmat arz etmek isterlin. Askerlik hak
kında arkadaşlarım bilgi edinmek isterler, bel
ki. Yeni 1111 sayılı Kanuna göre askerlik müd
deti 20 aya indirilmiştir ve kura ile kaynak 
fazlası tesbit edilecektir, şimdiden bizi tasybı 
eden kaynak fazlasının eritilmesi için çalışıl
maktadır. 1970 yılında kaynak 480 bindir, 2000 
yılında ise 1 milyon 214 bine çıkacaktır. Er 
mevcudu ve bu kadar kaynağın asker edilmesi 
Silâhlı Kuvvetlere büyük masraflar yükliyece--
ğini Yüce Senatosunun kabul edeceğini sanıyo
rum. Yedek subay mevcudunda aynı şekilde 
yedek subay kaynağının % 26 sini 1970 den iti
baren alamama durumundayız. 1973 te yedek 
subay olma hakkını kazanmış mevcudun % 53 
ünü alamıyacağız ve bunlar kaynak fazlası ola
rak tesbit edilecektir. Kura ile tesbit etme yo
lunu, imkânını bulduk. Yedek subay müddeti 
18 aydır, Meclis tatilinden evvel kanunlaştır
maya çalışacağız, encümendedir, konuşulmak
tadır, 18 ayını dolduran yedek subaylar 1 Ekim
de, 20 ayını dolduran erler bir Kasımda terhis 
olacaklardır. Bütün bu, artan kaynağı eritmek 
içindir. Muhterem arkadaşlarım, «bu artan 
kaynağı ne şekilde kullanacaksınız» dsrler ise, 
bunun için bir madde koyduk. Artan kaynağın 
yurt savunması için, memleket kalkınması için 
ne şekilde kullanılacağı ayrı bir kanunla tesbit 
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edilecektir. Çünkü, bu benim Bakanlığımın sa
hasını aşan, diğer Bakanlıkların da bu kaynak 
fazlasını yurt kalkınması için kullanma imkân
larını araştırmamız icabeden bir husustur, ka
nunu huzurunuza getirdiğimiz zaman muhte
rem arkadaşlarımın, kanun üzerindeki tenkid-
leri, bu kaynak fazlasını yurt menfaati için ne 
şekilde kullanmamız lâzımgeldiği hakkındaki 
tenkidleriniz, getireceğimiz ikinci kanuna ışık 
tutacaktır ve ondan sonra diğer Bakanlıkların 
da mütalâasını aldıktan sonra, Bakanlığım ve 
Genel Kurmay arasındaki çalışma sonuçlana
cak ve kaynak fazlası erin, kaynak fazlası ye
dek subayın memleket savunması için veya yurt 
kalkınması için nasıl kulamla cağı tesbit edile
cektir. 

Çok muhterem senatörler, bu kısa zaman 
içersinde sadece sorulan bâzı hususlara cevap 
arz etmekle yetindim. Şunu ifade etmek iste
rim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri itimadınıza lâ
ik ve kendisine verilecek her vazifeyi yapacak 
güçtedir ve ona güvenebilirsiniz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba

kan bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Haserdağlı, buyurun. 

SALİM HAZSRDAĞLI (Elâzığ) — Bakan
dan bir sorum olacaktı da. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, saat 
20.00 ye geldi müddetimiz doldu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — benim 
soru hakkım geçtikten sonra. 

BAŞKAN — Geçmez efendim, saat 20.00 ele 
çalışma müddetimiz bitmektedir efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Daha 
zaman var, Sayın Başkan, bizim sorumuzu kes-
nıekse maksadınız o başka, 1967 yılında harb sa
nayiine yatırılan paranın mahalline yatırılıp 
yatıri'lmadiğını sormak istedim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir dakika.. 
oturunuz. Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü, Birleşimin Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki müzakereler bitinceye 
kadar devamını arz ve teklif ederini. 

ilyas Karaöz 
Muğla 

10 . 5 . 1970 O . 2 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Sayın Hazerdağlı, kimse son söz talebinde 
bulunmamıştır efendim, t a leb e diyorsanız buyu-
runuz, 10 dakika görüşebilirsiniz. 

SALİM HASEEDAĞLI (Elâzığ) — Ben, 
son sözcü değil, soru sormak için söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, sabahleyin 
soru müessesesi hakkında görüşümüzü arz et
tik, Eğer Sayın Eakan 20 dakikasını konuş

an! 
nr 

"-ıış ohaydı o takdirde geri ka-
i soru müessesesi ile işletirdim. Fa

ca t, s aynı Bakan bir dakika da fazla konuştu. 
Bu sebepledir ki. soru müessesesini işletmek 
imkânına h^kukan mâlik değilim. 

SALİM HAZERDAĞLI ^(Elâzığ) — Peki 
sös htiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanım. bu bütçe üzerinde uzun uzadıya ko
nuşmamayı müzakerelerin başından beri ka
rarla «tirdim. 1 - 2 müşkülümüzü, 1 - 2 endişe
mizi gidermek, bilgimizi artırmak için yerimiz
den bir ier cgrenmeK istiyoruz, 

Programlarda, bakanlara sorulacak sorular 
30 dakikanın dışındadır. Program bu şekilde 
tanzim edilmiştir. «Yerinden soru sorulmıya-
cak» diye programda bir şey yoktur. Bundan 
evvelki uygulamalarda böyle olmuştur. Ben, 
Sayın Bakanın bir bilgisi ile övünmek iste
dim. 

1907 yjlmdan beri her yıl bütçeye şu kadar 
milyon liranın harp sanayii için ayrıldığını öğ
renmiş buluT-uyc-nız. Bu paranın harb sana
yiine - gizli değilse - yatırılıp, yatırılmadığını, 
sene soıv.ı gelince aktarma jrapılrp, başka yere 
mi tahsis edildiğini öğrenmek istedim. Şayet 
bu bir sır ho burada harb sanayiinin ne şekil
de olduğunu açıklamalarına lüzum yoktur. Be
nim istediğim, yalnız bu paranın harb sanayii
ne yatırılıp yatınlmadığmı öğrenmektir. Bütün 
arkadaşlarım da harb sanayii üzerinde durdu
lar ve bizler de gerekli malûmatları aldık. Yal
nız yatırılıp; yatırılmadığını öğrenmek istedim. 

B?na söz vermiş olsaydınız bu kadar zama
nınızı da almazdım. 

Savgılar sunarım, efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ha-
zerdağlı. 

Muhterem senatörler, muvazi hattın muvazi 
olarak devam edebilmesi için bir milimetre dahi 
inhiraf etmemesi lâzımgelir. Aksi takdirde mu-
vaziliilk ortadan kalkar. Eğer biz her hangi bir 
bütçe için veya her hangi bir talep için hususi 
bir muameleye tevessül edecek olursak o tak
dirde muvaziliği elde etmenin imkânı yoktur. 

Şimdi, Sayın Hazerdağlı'nın ithamlarına biz
zat Yüce Senatonun almış olduğu kararlarla 
cevap vermek isterim. 

29 Nisan 1970 tarihli 7 numaralı kararın 
(E) fıkrasını okuyorum. 

«Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda 
grup sözcüleri ve bakanlar 1 saat 30 dakika, 
Komisyon 1 saat ve kişisel görüşlerini belirte 
cek üyeler 10 ar dakika ile kayıtlanacak, 1 saat 
30 dakikalık konuşma müddetleri dolmuşsa 2 nci 
kez söz verilmiyecektir.» 

ikinci kez söz tamamen zaman tasarrufu 
bakımından ortadan kaldırılmış bulunmakta
dır. 20 dakikalık müddet dolduktan sonra Sa
yın Bakana sual sormak suretiyle onu konuş
turmak, 2 nci kez konuşturmak manasınadır. 
Rica ederim, bunu bu şekilde telâkki ediniz. 
Eğer, hususi mahiyette bir ehemmiyeti mevzuu-
mız varsa o takdirde içtüzüğün 58 nci madde
sini harekete geçiriniz. Münhasıran, o bütçe
nin o faslı için hususi bir hâl teklif ediniz, bu
nu Genel Kurula takdim edelim ve burada ala
cağımız kararı tatbik edelim. Böylece, hem si
zin, şu sabahtan bu yana, üzüntüleriniz orta
dan gider ve hem de Riyaset hukuka riayet 
imkânını bulur 

Ars ederim, kıymetli dostum. 

Muhterem senatörler, Millî Savunma Ba 
kanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereler sonuç
lanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, bir önerge var okutu
yorum, efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı 1970 malî yılı büt

çesinin kabulü münasebetiyle Yüce Türk mil
letinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve 
güvenliğinin teminatı olan Kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine, Cumhuriyet Senatosunun 

güven ve takdirlerinin teyiden ulaştırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkan V. Başkan V. 

İlyas Karaöz Hıfzı Oğuz Bekata 
Güven Parti Grup Millî Birlik Grupu 

Başkan V. Başkanı 
Mehmet Pırıltı Fahri özdilek 

Kontenjan Grupu' Başkanı adına 
Hayri Dener 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Önerge ittifakla kabul edil
miştir. 

Riyaset bu şerefli ödevi derhal icra edecek
tir. Bilgilerinize sunarım. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
»ölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 329 845 005 

BAŞKA.N — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.3.000 Yönetim giderleri 1877 701001 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 233 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 156 001 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 51 804 001 

BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 395 146 001 

BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri 73 369 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.003 Makina, teçhizat ve taşıt alım-
* lan ve onarımları 2 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 16 688 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 26 759 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 923 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36000 Borç ödemeleri 10 857 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kab-ul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, aziz 
Türk Milletinin bekasının teminatı olan Millî 
Savunma Bakanlığına ve aziz Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim, efen
dim. 

Muhterem senatörler, Vakıflar Genel Mü-
diirlüğünün 1970 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına 101 sayın üye iştirak etmiş, 90 
kabul, 10 ret, 1 çekinser oy kullanılmak sure
tiyle bütçe kanun tasarısı Yüce Senato tarafın
dan kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, 10 Mayıs 1970 Pazar 
günkü gündemimiz, müzakereler sonunda, bi
tirilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, 11 Mayıs 1970 Pazartesi günü 
saat 9.00 da toplanılmak üzere 68 nci Birleşimi 
kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 20,10 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütge kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarmm kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 3 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akiı Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Orhan Küriimoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

edenler] 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Haindi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. A.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

AYDIN 
Halil Goral 

BURSA 
Saffet Ural 

GAZİANTEP 
Salih (Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZMlR 
Nazif Çağatay 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madanoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
(1.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez (B.)' 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
İZMİR 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi To'koğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

MARAŞ 

Hilmi Soydan 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztiürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
ıarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Zerin Tüzün (I.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
'C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

68 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1970 Pazar 

Saat : 09,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. •— 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 U 
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Vakıflar G. Md. Bütçesi 





Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı Ye B 
Karma Komisyonu raporu (1/301) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 4 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1018/2819 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku 
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
rısı» İle gerekçesi re eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demi 

Başbakan 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

ıGEMEL AÇIKI1AMA 
Vakıflar 'Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulm 
1966 - 1968 yıllarının tahsilat seyri ile inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan 1970 yılm'de elde ed 

sılatlar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı 
lira olan 1969 yılı bütçesine nazaran (5 207 251) lira bir noksanlık arz etmektedir. 

GELİR 'BÜTÇESİ 
(67 998 214) lira olarak teklif edilen 1970 yılı gelir bütçesinin (42 469 714) lirası, Vakıflar 'Genel M 

(25 528 500) lirası da 'Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; eski eserlerin etüt ve proje 
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbideyi eski eserler onarımları ve bu onarım işlerinde çalışacak tek 
görev yollukları, âbide ve eski eserlerin kamulaştırma ve satmalnıa giderleri, dernekler ve köyler tarafınd 
yardım tertiplerine konulan ödeneklerin karşılığını teşkil etmektedir. 

İşbu bütçe tasarısı, 1969, yılı bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı (3 150 000) lir 
Bu noksan ve fazlanın sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar, maddelere 
Bölüm Madde 

62.000 62.121 Icarei vahide : 
1969 yılı bütçe 1970 yılı için 

tahmini Tahmin olunanm 

29 000 000 30 000 000 
Bu gelir, vakıf akaarlarm kiralarından temin edilmektedir. Aşağıda yazılı üç. yıllık tahsil 
seyri ve ayrıca kiraların serbest bırakılmasından ve gerekse 1968 - 1969 yıllarında inşasın 
hizmete girecek olan -(Ankara Sağlık (Sokakta Vakıf Apt. Erzurum, Erzincan, Kayseri V 
hamam ve otelin) tesislerimizin getireceği kira miktarı göz önüne alınarak geçen yıla 
(30 000 000) lira tahmin ve teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 16 513 860 21 215 466 
1967 18 900 000 26 554 787 
1968 24 290 000 31 00İ 239 

Vakıflar G. Md. Bütçesi. (S. Sayısı : 1402) 
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İcarei müeccele [; 
1969 yılı bütçe tahmini 1970 yılı için tahmin olunan 

15 000 15 000 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli gayr menkullerin 
daha uzatılan ve bu sürede 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermekle bir yıllık icarelerinin 20 
icareteynli gayrimeınkuller 2762 sayılı Kanunun 29 mcu maddesi gereğince kendiliğinden m 
ve vakfın hakkı ivaza inkilâbederek gayrimenkullerin tamamı bu ivaz karşılığında biri 
ruma göre artık icare alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan aşağıda 
(15 000) lira elde edileceği anlaşılmakla bu miktar tahmin ve teklif edilmiştir. 

iSenesi ıBütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 20 000 33 557 
1967 20 000 16 332 
1968 20 000 13 620 

1969 yılı bütçe tahmini 1970 yılı için tahmin olunan 

5 000 5 000 
62.000 62.123 (Mukataa : 

İcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi olup bu kabil gayr 
binde açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş o 
ve ilgili idarelerden alman bilgiye nazaran devam etmekte olan bakaya tahsilatından (5 0 
anlaşılmakla buna göre tahmin olunmuş üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

iSenesi 'Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 ,5 000 9 375 
1967 5 000 10 682 
1968 . 5 000 .7 327 

1969 yılı bütçe tahmini 1970 yılı için tahmin olunan 

200 000 300 000 
Vakıflar G. Md. Bütçesi . (.S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.124 Vakıf memba suları kârı ve işletme hasılatı : 

İstanbul'daki Vakıf Taşdelenı ve Karakulak Memba Buları 1967 yılı fonuna kadar ihale suretiy 
re buna göre bütçeye gelir konulmakta idi. 
(Bu kere bahse mevzu suların arzu edildiği şekilde iletilmediğinden kiraya verilmiyerek 3913 
tarihinden itibaren kurulan işletme eliyle işletilmesine, tldart Meclisinin 21 . 2 . 1967 tarih v 
niyet verilmiştir. 
İPaaliyete geçen ifletmeee 1970 yılında (300 000) lira kâr ve hasılat elde edeceği anlaşılmak 
olunmuştur. 

1969 yılı bütf« tsknaini 1970 yılı için tahmin oluna» 

600 000 400 000 

62.000 62.141 Mahlûl muaccelesi 

Mahlûl muaeeelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâv let ölümü dola 
edilmiş veya Vakıflar İdarelerince öğrenilmiş bulunan menşei vakıf olan ieîreteynli gayrime 
den elde tutulmalarında fayda görülmiyenlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. Geçen yılda elde 
kün olamıyaeağı, 1968 yılındaki satış miktarından anlaşılmakla bu yıl ı(400 000) lira tahmin ve 
gösterilmiştir. 

(Senesi (Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

1969 

1 400 000 
1 400 000 
1 200 000 

yılı bütçe tahmini 

1 570 830 
672 726 
354 387 

1970 yılı için tahmin olunan 

300 000 500 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.142 Zeytinlik hâsılatı : 
Bu gelir işletme bölgeleri haricimde 'bulunan İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyetleri d 
Valkıflar idarelerinden alınan malûmata nazaran 1970 yılında (600 000) lira hâsılat sağlana 
(tialhsilıâlt seyri aşağılda ıgösterlillmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

3ı36 000 
268 000 
268 000 

792 285 
343 629 
602 437 

1969 yılı Bütçe tahmini 19 1970 yı 

62.143 Arazi ve incirlik hâsılatı : 450 000 
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi bulunan bağ, bostan ve tarla ıgibi gayrim enkuller] e Ayd 
dıklıklarından elde edilmektedir. İlgili Vakıflar İdaresinden ılıman malûmata nazaran 1970 y 
sılat sağlanacağı ainlaşılmalkla ıbu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gös 

Senesi 

1966 
1967 
1968 

Bütçe tahminleri 

600 000 
600 000 
410 000 

Yılı içkide yapılan tahsilat 

562 628 
523 072 
597 078 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 yı 

62.144 Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve kân : 

Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydın'da (kurulmuş olan vakıf zeytinlikler 
te ve kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bu yıbn 'kira ve kârı ertesi yıl «b 
cümleden olarak 1969 yılı geliri 1970 yılı Bütçesine irat kaydedilecektir. Sözü geçen işletme 
dan halen elde bulunan stokların 1969 - 1970 yılı içinde satılimasiyle Genel Müdürlüğün he 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madd,e 

ve (kârın 1970 yılı zeytin mahsulünün fazla olacağı ve işletmelerdeki alacağın tahsil olunacağı 
(16OO 000) lira *'gelir sağlanabileceği anlaşıldığından bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık hasılat 

Senesi Bütçe taihminleri Yılı içinde yapılan talhsilât 

1966 3 000 000 849 441 
1967 2 396 980 417 7)56 
1968 1 000 000 59 555 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 yılı iç 

62.000 «2.145 ıDiğer hasılatlar : 2 600 000 )3 

Bu gelir, ımülhak vakıfların, Vakıflar İdarelerince tahsil olunan icaıre ve mukataaları ile emanete 
resince idare 'olunanların her türlü gelirlerinden abramakta K*lan % 10 idare ve tahsil gelirlerin 
den, kanuni ve nizami sebeplerle, lanazbut vakıflar arasıma alınan mülhak vakıfların birikmiş ge 
ıhaselbei Umumiye Kanunumun 93 ncü maddesi mucibince zamanaşıimına uğrıyan paralardan, esk 
idare lehine kükmolunan alacak faiz'] erinden mahkeme giderleri istirdadından terekkübetmekted 
yanılarak taihmin edilmesi mümkün değilse de aşağıdaki 3 yıllık talhsilât seyrine ve Vakıflar İda 
(3 800 000) lira kadar tahsilat yapılabileceği taihmin olunmakla bu miktar teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe taihminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 1 800 000 4 170 999 
1967 1 900 000 ( 4 048 513 
1968 2 200 000 4 390 137 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 yılı içi 

Türkiye Vakıflar Bankası temettülcjri : 3 500 000 3 

6219 sayılı Kanun: gereğince 1954 yılmda kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının (50 000 00 
kıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların genel kurul toplantıları ertesi yılın M 

Vakiflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

ğundan temettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1970 yılı 
yılı temettüüııün (3 800 000) liraya 'baliğ olacağı talimin edilmekle aynen teklif edilmiş ve 
miştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 2 000 000 2 '623 003 (196ı6 temettüü) 
1968 3 000 000 8 444 343 (1967 » ) 
1969 3 000 000 3 874 893 -(1968 » ) 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 y 

62.000 62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : 1 500 000 

Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarmda fayda görülmiyen 
lar Kanununun 12 (nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaaırlar 
lar Bankasında % 3 vadesiz ve % 6,5 vadeli faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata tahsis e 
tahakkuk ettikçe peyderpey bankadan çekilmekte ve üzerine yeni satış bedelleri gelmekledi 
le tatbikini sağlıyabilmek maksadiyle .geniş mikyasta girişilen gayrimenkul satışlarınıdan ba 
da (1 500 000) lira faiz .alınabileceği tahmin ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmişt 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 550 250 1 832 187 • 
1967 750 231 2 526 993 
1968 993 687 1 457 991 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 y 

62.000 62J323 Taviz bedeli faizi : 50 000 

loareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci [ma 
delleri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata tahsis ve sarf ' 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

kip tıetieeai tavk bedeli tahakkuk ve tahsilatı nisfbeten arttığı anlaşılmakla (150 000) İhla fak 
ıbn miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri «sağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 10 00O 15 G6.6 
1967 10 000 46 432 
1968 15 000 151 978 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 yılı i 

72.000 72.100 Hazine yardımı : 32 046 980 25 

1970 yılı Bütçesine konulan (25 528 500) lira Hazine yardımı, 'eski eserlerin etüt ve proje gider 
lman âbidevi eski eserler onarımı ve bu onanım işlerinde çalışacak işçilerle teknik personelin ü 
âbide ve eski .eserlerin kamulaştırma ve satmalıma ,gidenleri, dermekler ve köyler tarafımdan inga 
dım tertiplerine klonulam ödeneklerin kargılığını teşkil etmektedir. 

1969 yılı Bütçe tahmini 1970 yılı i 

72.000 72.400 Geçen yıldan devreden nıakit : 2 438 486 

1969 yılımda Bütçeden yapılacak tasarruf ile elde edileceik gelir, yıl içerisindeki harcamadan faz 
1970 ımalî yılma (799 714) lira gibi bir nakit devri olacağı tahmin edilmekle bu 'miktar teklif e 
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Bölüm ASaddt 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

12.110 Genel idare aylıkları: 
6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 6760, 230 ve 107 sayı 
hinde yürürlüğe giren 932 sayılı Kanunla alman eem'an (544) 'alded kanuni kadrodan (38) aldıe 
(506) aded fiilî kadronun yıllık tu tan olar'ak (3 832 200) lira, 4598 ve 242 sayılı 'kanunlarla v 
lık tu tan ile 1970 yılı içinde terfi edeedklerin aylık farkları için (826 200) lira, % 35 zamlar 
eem'an (6 288 840) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran vukubulan (297 270) lira artışın, İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi kadr 
mış olan (1) aded (1 250) liralık 1 nci sınıf mütehassıs, (1) aded (800) liralık 3 ncü sınıf müt 
şire yardımcısı olmak üzere (7) aded kadronun lüzumuna binaen (L) cetvelinden serbest bırak 
(700) ve (1) aded (600) olmak üzere (3) aded kadronun 1970 yılından (L) cetveline 
Keza 506 fiilî kadroda mevcut memurlardan 1970 yılında bir üst derece aylığa terfi edecek 
zam karşılığının konulmasından, 
İleri gelmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hikmetlileri ücreti : 
1969 yılı Bütçesiyle kabul olunan (D) cetvelinde yazılı (946) aded kadroya; 

r A) Bu yıl açılacak olan (6) öğrenim talebe yundu ile (5) imaretin personel kadrosunu 'karşıl 
aded (450), (1) aded (400) liralık yurt idare memuru (1) aded (600), (10) aded (350) lira 
(300) liralık aşçı, yamağı, (1) aded (350), (10) aded (300) liralık talebe yurdu hademesi, ( 
gece bekçisi, 
B) Bu yıl hizmete girecek ol'an Vakıf işhanları için (3) aded (6O0) liralık kaloriferci, (3) a 
(350) liralık bekçi, (8) aded (300) liralık hademe, (1) aded (400), (3) aded (500) liralık 
C) 1970 yılında alınacak olan (6) aded taşıtta istihdam edilmek üzere, (3) aded (500) ve 
D) İstanbul Vaikıf Gureba Hastanesi poliklinik hizmetlerinin artması sebebiy]e (1) aded (50 
(500) liralık aşçı, (1) aded (400) liralık laborant, (1) aded (350) liralık hastabakıcı, (1) ad 

Vakıflar G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 



— 12 — 

Bölüm Madde 

Kadrosu olmalk üzere yeniden (77) aded ilâve edilmiş ve bu 'suretle 1970 yılı kadrosu (946 + 77) 
Yukarda açıklanan hizmetlerin ifası sebebiyle geçen yıla nazaran (77) kadronun artması dolayıs 
(% 35 zam dâhil) yıllık ücreti karşılığı olarak geçen yıla nazaran (495 550) lira fazlasiyle (5 795 
muştur. 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
1969 yılı Bütçesine konulan ve Bakanlar Kurulu karariyle kabul olunan (E) cetvelinde yazılı (50 
kullanacağı cihetle mezkûr kadronun bir yıllık ücret ve % 35 zam karşılığı olarak (285 210) lir 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Onarılması gereken ©ski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore 'edilmeleri gerektiğine dair ilm 
ve rapor verme bakımından dış memleketlerde tanınmış eski eserler 'mütehassıslarından geçici ola 
cı uzman ve mütehassıs eelbedilmıiyeeeği cihetle madde unvanını muhafaza bakımından (1) lira 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
3913 sayılı Kanunla kurulan Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlükleriyle işletmeler haricinde bul 
giti idari ve teknik yönden etüt işlerinin tedviri için geçen yıl bütçesine konulmuş bulunan (1) 
liralık Y. Ziraat Mühendisi kadrosu hariç, (1) aded (77) lira, (2) aded (66) lira yevmiyeli Kad 
(51) lira yevmiyeli Kadastro Teknisyeni kadrolarına yevmiyelerin dun olmasından bu kadrolara t 
Bu itibarla bahsi geçen teknik elemana şiddetle ihtiyaç olduğundan (1) aded (77) liralık yevmiy 
aded (66) liralık yevmiyeli kadrosunun (77) liraya, (2) aded (51) liralık yevmiyeli kadronun da 
liyle ibuna göre geçen yıl bütçesine nazaran (7) aded kadronun bir yıllık ücreti ile ödenecek ınah 
(14 765) lira fazlasiyle (204 765) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.000 12.800 TARIM İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan; 
A) İzmir, Hatay, Muğla ve Manisa'da tesbit edilebilen (70 000) zeytin ağacı ile bunların dışınd 
B) Kütahya Via 160 dekarlık; vakıf arazisi üzerinde yeni tesis edilen beş milyon lira değerindeki 
C) Giresun'da 126 parçada bulunan fındıklıklarla meyva bahçelerinin, 
D) Urfa'da bulunan geniş arazi ve bahçenin,-
İmar, tıimar, bakını ve mücadele işlerinde çalıştırılmakta olan zirai işçilerin günlük ve götürü üer 
geçen yılın sarfiyat ve 1970 yılındaki yeni program nazara alınarak (200 000) lira ödenek 'ayne 
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12.290 7044 sayılı Kanımla devralman eski eserler onanını hizmetleri ücreti ; 
7044 islayılı Kanunla devralman eski eserler oranıma hizmetlerine ait 1970 yılı bütçesine bağlı (D) 
aded (1 500), (1) aded (950) liralık teknisyen, (1) aded (700) liralık sü;rveyan, kadrosunun bir y 
şılığı olarak (51030) lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve illerde çocuk zammıına müstahak (600) ç.ocuık adedine göre hesaplanmış ve gecen yılın 
'edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
1968 yılı fiilî tediyesine ve 1969 yıllı sarfiyat seyrime göre (7 000) lira ihtiyacı karşılıyacağı anlaş 
miş tiır. 

12.330 Ölüm yardımı : 
1968 yılı fiilî tediyesine ve 1969 yılı sarfiyat seyrine göre (8 000) lira ihtiyacı karşılıyacağı anlatılm 
tir. . 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 .sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştiril en 9 ncu maddesi gereğince .•memurlara veıilmı 
tasviyesıi hakkında 12 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yönetmeliği hükümleriyle daires 
bedellerıiyle gözlük camı ücreti ile slair tedavi giderlerinde husulen artışlarla, ayrıca 1969 yılı Büt 
ile (D) cetvelinde istihdam edilen personelin de tedavi ve cenaze giderlerinin memurlar misitlû b 
'bul edilmiştir. 
Buna göre işbu tertibe konulan ödenekte % 100 artış kaydedilmekle buna göre (200 000) lira. tesbüt 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören 
verilmektedir. Bu itibarla, 4 vilâyetin rakımı 1 500 ve daha yukarı dlduğundan burada vazife gö 
ayı sonuna kadar* 6 aylık yakacak zammı tutarımda geçen yıla nazaran bir artış vuku bulmadığind 
miştir. 

12.370 Emekli kesenekleri karşılığı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek v;e geçici! maddeler eklenmesine ve bu .kanunun bâzı 
dair eflian 1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesine göre iştirakçilerden alınmakta olan % 6 nisbet 
kurumlardan alınmakta' olan % 6 nisbetindeki kaırşıluklarda da % 14 e çıkarılmış buuiunmaktadır. 
Bu hükme göre gerek kesenek karşılıkları ve gerekse dik defa hizmete alman iştirakçilerin maaş v 
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giriş, terli sureciyle maaş ve ücretleri artanların artış farlkları karşılığının, ilgili (kuruma 
12.211 ve 12.290 ncı maddelerine (konan (12 135 420) lira aylık ve ücret ödeneğinin •% 14, 
kesenek karşılığı ödenek tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumlara kesenek ve prim karşılıkları : 
12.230 ncu maddeye konuln genel idare geçici hiamjetliler ücreti ile 12.270 nci maddeye ko 
Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken kesenek ve prim, (karşılığı ola(raJk (57 069) lira tes 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Gemel Müdürlüğümüz mevzuatiyle ilgili; 
A — Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle bunlar hakkındaki ek ve tadillerinin derlenip tek 
B — Arşivde mevcut vakfiyelerin tercüme ve eski harflerle yazılmış defterlerdeki k 
deftere geçirmek, 
G — Vakıf gayrimenkulll'erin tesbit ve tescillerinin düzenlenmesiyle envanterini yapm 
(Gibi işllerde çalışacak memur ve ımüstahdemilere 3656 sayılı Kanunun 22 nci madde 
için geçıen yil bütçesine konan (200 000) lira ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla ( 
tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.000 12.510 EK GÖREV TAZMİNATI : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkiltı hakkındaki 6760 sayılı Kanunla, Vakıf 
layda 400 lira ek görev tazminatı ve aynı zamanda buna 4178 sayılı Kanunun birin 
9 nıcu fıkrası gereğince 400 liradan gelir vergisi çıktıktan sonra katlan miktarının % 
mesi kaıbull edilmiş olmakla buna ,göre (5 500) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
Bütçe Kanunumun (81) nci maddesi gereğince bütçeye bağlı (R) formülündeki esasll 
Tazminatına müstahak memur aded ve aylık tutarları, nazlara alınmak suretiyle 
(190 600) lira fazlasiyle (648 600) lina tesbit ve teklif edilmiştir. 
Bu fazlalık 1970 yılı içinde terfi edecek memurun aylık farkları ile uygulanacak nisp 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve asistanlar tazminatı : 
229 sayılı Kanunla Gureba Hastanesi Başasistan ve asistanlarına ayda (200) lira ta 
6760 sayıllı Teşkilât Kanununa 'ek 932 sayılı Kamunda değişik (1) sayılı cetvelde göst 
25 aded asistanın yıllık tazminatları karşılığı olarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 
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12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 cici maddesi gereğince yabancı dil imtihanlarını kazanacak mamurlara 
lamak üzere ve lüzum görüldüğünde ödenek konulmasını temin bakımından (1) llira teklif olun 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunuma istinaden Bakanlar Kuruiuaıea Vakıflar Genel Müdürlüğ 
ödeneği verilmesi kabul edilmiş ve mezkûr 175 lira temsil ödeneği ayrıca 7236 sayıüı Kanunll 
nun senelik tutarı olanı (4 200) lira teklif edilmiştir, 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
1968 yılı fiilî tediyesine ve 1969 yılının: sarfiyat seyriine göre (25 000) liiîa ihtiyaç karşılıya 
edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1968 yılında başllyan ve 1970 yılı sonunda ikmal edileceği' tahmin olunan gere^ m e rkez ve 'gere 
cut vakıf gayrimenkullerin test it ve tescilini temin için vakıf envanteriyle aplikasyonla görevlen 
ayrıca bu işlerde hariçten ve daireden çalıştırılmakta .olan teknik personelin, her ^ m m i e k î bilgiler 
kursiyerlerin, ikamet yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıl bütçesine .konulan (360 QOO) lira ödeneği 
yacağı, cari yıldaki sarfiyat seyrinden ve yapılmakta ,olan işlemlerden anlaşılmakla (40 OOO) lira f 
ve teklif olunmuştur. 

12.816 Yolluk (karşılığı verilen tazminat ,: 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlarla vakıf zeytinlikleri işl 
nan zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan memurlara aylıklarının % 30 unu geçmemek üzere v 
(14 760) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğı : 
Genel Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin harcırah yevmiyeleri 45 
kabul <edilmiş bulunımaktadır. 
Bu duruma göre 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile kabul olunan (9) aded kanuni ve fiilî kadroda g 
fettişlerin 1970 yılında tatbik edilecek bir yıllık mesai programına ve kadroya göre 45 ve 50 lira 
ile yol giderlerine karşılık (165 000) İ r a tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünde istihdam /olunan Muhasebe Kontrolörünün bir yıllık y 
lığı olarak (4 500) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 
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12.834 Kurs yolluğu : 
Memurların meslekî bilgilerini, artırmak; maksadiyle geçen yıl olduğu gibi hu yıl da 
'kursa illerden gelecek olan memurlarını yollukları 'için fosu yıl da aynen (5 500) lira tes 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1968 yılında tedavi yol 1 uğra olarak fiilen ödenen 'miktar ile 1969 yılının sarfiyat seyrine 
cağı -anlaşıldığından Ibu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçiri, görev yolluğu : 
Bu, yıl geçici görevle yabancı memleketlere, gönderilmesine 'zaruret görülen ımcmurların y 
rın 'karşılığı olarak (40 000) lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları g-eçici görev yolluğu : 
Onarılması gereken eski eserlerin duru!mıuna göre ne 'şekilde restore edilmeleri gerektiğin 
alma ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış eski eserler ımütehassıslarında 
celbedileeek mıütehassıs olmadığından (1) lira teklif o'lunımıuşitur. 

12.000 12.871 YIJKT DIŞI STAJ VE ÖĞRET ÎM YOLLUĞU : 
4489 sayılı Kanıunıuın 1 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince bilgi görgü ve ihtisasların 
faydalanmak suretiyle bu yıl da yurt dışına gönderilmesi düşünülen memurların yolluk 
lira teklif okmjmfuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderlteri : 

Merkez dâhil, 22 vilâyet mıntaka müdürlüğü ile bunlara bağlı (39) vakıf memurluğunu 
lira tesbit vie teklif lediLmiştir. 

13.120 Basılı feâğıit ve defter, alımları ve giderleri : 
Merkez dahil, 22 vilâyet mıntaka mlüldjürlüğü ile (39) vakıflar memurluğunun yıllık evrak 
lsin 'hesalbın 'bâzı defter tabı ve evrakı matbualarda değişiklik vie yeni numuneler ihdas e 
lenllerihin tabı üicreti ile vufeübülan fiyat artışı nazara alınarak geçen yıla nazaran (1'5 
ve teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme v« demirtraş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 mıntaka müdürlüğü ile bunlara bağlı (39) 'vakıf memurluğunun 
(bajşınm noksan ve bir kusmmın da mevcudolanlarının ise kulilanılmıyacak derecede eskim 
diğinden yenisinin aılınmaisı icabetlmekle bütçe mülâlhazasiyle (37 600) lira teklif olunmu 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile vilâyetler teşkilâtının yönetimi ile ilgili : 
A) Lüzumlu kanun, kitap, dergi, reslmî ve günlük gazete vesaire gibi yayınlanan »atmalma ve alb 
(B) Vakfı tanıtma için ber yıl yayınlanmakta olan 8 - 9 ncu sayı Vakıflar Dergisinin ve ayrıca 
kıfla alâkalı diğer önemli konuları içine alacak bültenin telif ve yazı ücretleriyle tabı giderleri, 
C) İstanbul Namazgahları adlı eserin tabı neşri giderleri, 
D) Elski yazıları olcuma anahtarı adlı eserin ikinci tabı ücreti, 
E) ıMevcudu kalmıyan 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere İkinci baskısının 
;F) Mikrofilm çekim giderleri gibi masraf ve ücretlerini karşılamak üzere geçen yıla nazar 
(110 000) lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
G-eınel Müdürlüğün 22 mmtaka müdürlüğü ile ('39) vakıf memurluğunun yıllık yakacak ihtiyacı gö 
aynen teklif: edilmiştir. 

13.160 Hizmeltli giyim alımları ve giderleri : 
G-enel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki müstahdemlerinle her yıl verilmekte olan elbise, i 
bir yaptırılan palto b'eldeli olarak bu yıl da (92 733) lira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Maidlde unvanının ımubafaızası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira öden'ek konulmuş 

13.210 Su giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve taşradaki teşkilâtının ker çeşit su giderlerini karşılamak üzere (12.2 

13.220 Temizlik giderleri : 
Oenel Müdürlük merkezi ile 22 'bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı 39 vakıf memurluğun temizli 
teklıiif ddilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve İller kuruluşumuza ait 'binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektrik ve benz 
teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.230 ncu maddelerden karşılaınamıyan veya tertibi bulunamadığından ödenemiyen genel 
şılığı olarak (10 000) lira aynen teklif olunmuştur. 
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13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgriaf giderleri için geven yıl konulan ödenek ihtiy 
lira fazlasiyle (120 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının telefon giderleri iyin gecem yıl konulan ödenek ihtiyacı karşı 
fazlasiyle (170 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme v e onarma giderleri : 
Madde unvanım muhafaza bakımımdan (1) lira ödenek konul muştur. 

13.000 13.520 HİZMET TAŞITLARI İŞLET M H VE ONARMA GİDERLERİ : 
Yatırım programına giren mahallerin f azla! aşmasına paralel lolarak seyahatlerin ve malze 
layı halen mevcut (27) taşıtın bir yıllık işletme ve (onarım karşılığı ile mevcut 'taşıtın iht 
lınım programının tahakkuku için (o) adet daha taşıt alınması icabetin ekle buma göre geçe 
(132 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.610 KİRA BEDELİ : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta olduğu binaların yıllık kirası, mahallerinden. alın 
ğu bildirilmekle bu miktar ödenek aynen teklif olunmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
14.110 Yangından korunma ve Sigorta giderleri : 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nei maddesi uyarımca vakıf binalarının yangından doğ 
(1 000 000) lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş 
rak fona yatırılmış bulunmakta, dıı*. 
Ayrıca Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'daki turistik lotclin yıllık sigorta gi 
lar meyaınına alınacak vakıflara ait gayrimenkul!erden sigortalı bulunanların sigorta gider 
korunmaları için ıgerelkli yanığın malzeme ve giderlerini karşılamak 'üzere (9 16 6) lira öde 

14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
İşbu ödenek 1968 yılı sonuma kadar hizmete girmiş bulunan vakıf iışhamı ile apartmanların 
sair -çeşitli giderlerinin karşılığını teşkil etmektedir. 
1970 yılı samıma kadar inşaları ikmal ve hizmete (girecek olan (Ankara .Sağlık sokaktaki 
Eskişehir vakıf hamamı ve \olteI) tesislerimizin yukarda açıklanan genel giderleri ile ayrıca 
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etmekte :Oİan vakıf envanter g alışmalarımın ieabettirdiği her türlü .giderleriyle bıı işlerde çalış 
üzere bütçe miülâhazasiyle ( 2 000 000) lira olarak teklif 'olunmuştur. 

14.122 İmaretler giderleri : 
Halen 4 adedi Istamlbul'da 30 adedi diğer illerde olmak üzere 34 adet Vakıf imareti hali faaliy 
12 450 fakir ve fakir öğrencinin bir öğle yemeği için (70) kunuiş hesabiyle (1 307 250) lira, ya 
çeşitli /giderler alarak ta (42 750) lira olmak ılizere cem'an (1 350 000) lira teklif 'Olunmuştur. 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Mazbutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarıdan yerine getirilmesi G 
lerin ıgerektirdiği (giderlerle, Ankara'da Yüksek Öğrenim Erkek (Öğrenci Yurdunun bulunmam 
lerinin Ankara'daki mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapacakları yur/t masraf 
lın «deneği 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 kaz 
ğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz bulunan 
tetkikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için /tahsis edilen depolara nak 
kâr mahfillerinde mevcudolaın ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhr i masrafı ile h 
tescili için (125 000) lira teklif edilmiştir. 

14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Muhtacoldukları anlaşılan (700) kör için ayda (75) lira, (650) muhtaç için ayda (60) lira ay 
lira ödenek konulmuştur. 

14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Bu üdenek, 27'6l2 sayılı Vaikıflır Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel zaptedilmiş ve idares 
nan vakıfların alâkalılarına o tarihte cari iolaın hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre tahs 
teşkil etmekte olduğundan (28 340) lira tesbit ve teklif olunmuştıur. 

14.127 Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sıonra zaptedilmiş »lan vakıflara n it camilerde h 
(benzeri bulunmryajn cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sır 
rindeki şarta ıgöre verilmekte olan para, 1969 yılında yapılan tediye ve .gerekse 1970 yılı için 
vakfiyelerinde yazılı bahse konu hizmetlerin ifasını karşılamak üzere (10 000) lira teklif olunm 
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14.128 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : 
Bu ödenek 2762 sayılı Kamumun yürürlüğe .girmesinden Sıoınra zaıpitedilem ve bundan, böyle 
rine mevcut vakfiye şartı ve İntifa Hakkı Nizamnamesine göre tahsis edilmiş ve edilecek in 
tedir. 
1970 yılında mazbutaya alınacak lolan vakıf evlâtlarına yeni tahsis edilecek aylıklarını karşıl 
(426 O00) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farla karşılığı yapılacak ödemeler : 

Gelirlerii müsaidolmıyan mülhak vakıflar tarafından cami ve mescit görevlilerine (405) lirad 
larının, vakfın gelirleri müsaido lunc'aya kadar genel müdürlüğümüz bütçesinden yardım sur 
1968 yılındaki fiilî, ödeme ve 1969 yılındaki ödeme seyri nazara alınarak (130 000) lira n 
teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri : 
iBu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanunun 
nek alınması mümkün görülmekle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince madde unvanını muhafaza bakımından 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider 
sine konulan (23 000) lira ile gerekli sivil $. Araç. ve gereçleri sağlanmış olduğu cihetle 
kımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.410 Aidat : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 1L nci maddesi gereğince kadrolarında tahsildar olmıyan ma 
ları, tahsil olunan gelirlerin mahiyetine göre Genel Müdürlüğün tensibi ile % 2 den % 8 e 
mak üzere konulan bu ödenek yılı içinde kâfi gelmemesi halinde 1050 sayılı Kanunun 48 
min edildiği cihetle (50 000) lira teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yılm sarfiyatı nazara alınarak (1 000) lira ödenek konulmuştur. 
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14.441 Binai ve arazi vergileri : 
İBina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılayamadığı cihe 
48 nci maddesine göre ihtiyaç ek ödenekle temin edildiği cihetle (250 000) lira ödenek konulm 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar: 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir). 
Belediye vergi ve resimleriyle, tapu hare ve giderlerine karşılık olmak üzere konulan işbu öden 
olan gayrimenkullerin bahse mevzu giderleri ve 1969 yılındaki sarfiyat seyri de nazara alınara 
tur. 

14.510 Kurs giderleri : 
(Memurların meslekî bilgilerini artırmak üzere her yıl açılan 6 aylık kursların her türlü genel g 
yıl olduğu gibi bu yıl da (30 00 0) lira ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde Genel Müdürlük hesabına okutulan (25) öğrenciye ayda ( 350) şer lira bu 
r i karşılığı olarak (110 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğretim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmesine lüzum hissedilecek memu 
şit giderlerini karşılayacak ödeneğin temini ve madde unvanının muhafazası bakımından (1) li 

14.562 üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
İstanbul ve Ankara'dakiler yüksek öğrenim öğrenci yurdu ve diğer vilâyetlerdeki orta Öğrenim 
yılında açılan orta öğrenci yurdu ile birlikte 'adedi (41) e baliğ olan yurtlarda barındırılacak 
ibate ve giyecek giderlerini karşılamak üzere bütçenin mülâhazasiyle (3 573 382)lira ödenek ko 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda alarak 
maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampına alman öğrenci sayısında artış 
maddelerinde de yükselmeler olduğundan geçen yıl bütçesine konulan (40 000) lira ihtiyacı 
(5 000) lira fazlasiyle (45 000) lira teklif olunmuştur. 

14.811 Büro giderleri : 
(İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa ait ze 
ilgili büro giderleri için (6 000) lira ödenek konulmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 



— 22 — 

Bölüm Madde 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa a 
kullanılan taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak (6 000) lira ödenek konulmu 

14.815 Giyim - kuşam ialım ve giderleri : 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullan 
riyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleriyle bedellerine karşılık olmak üzere (2 000) 

14.816 MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
Vakıf zeytinlikler işletmesinin haricinde bulunan; 
A) İzmir'de (37 000), Hatay'da (23 000), Manisa'da (10 000) adeti olmak üzere ceman (70 
gelerdeki narenciye bahçelerinin, 
ı'B) Kütahya'da 160 dekar arazi üzerinde yeni tesis, beş milyon lira değerindeki kavaklığın, 
O) Giresun'da geniş arazi üzerinde yapılan 126 parçada mevcut fidanlıkların, 
İD) Urfa'da mevcut arazi ve bahçelerin, 
Teknik bakımdan tatbiki gereken imar ve bakım tedbirlerinden toprak harfiyatı, gübreleme 
arız olacak hastalıklarla mücadele ve ilaçlamanın esaslı şekilde ele alınmak suretiyle zirai g 
mıştır. 
1970 yılında programa alınan yukarda izah olunan her türlü zirai imar, timar ve bakımla 
amaciyle bu yılda (90 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve giderler : 
14.811 - 14.816 ncı maddelerden karşılanamıyan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçeleri 
ve giderleri karşılığı olarak (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.511 Büro giderleri : 

İstanbul'da (400) yataklı Vakıf Gut cba Hasta nesin in büro giden'J erine karşı hık olmak üzere (4 
15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

İstanbul Vakıf Gııreba Hastanesindıe mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların esash onarım ve 
giderlerini karşılamak üzere (17 000) lira. teklif olmumuştur. 

15.515 Giyim. - kuşam alım ve giderleri : 
Hastanede mevcut personelin, giyim: giderleri' ile ayrıca hastaların, pijama,, terlik gibi giyim 
mesine göne doktor, hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşılamak üzer 
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15.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanbul'da, 400 yataklı Vakıf Gureba Hastanesinin malzeme alım ve giderleri kadılığı olarak 
(410 000) lira ödenek kâfi •gelımekle aynen, teklif edilmiştir. 

15.517 Yiyecek alam ve giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Gureba hastanesinde nıeveut beher yatak için günde (650) kuruş hesabiyle fak 
hastanedeki (293) yatağın bir yıllık iaşe bedeli (700 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.519 Diğer alım ve giderleri : 
Bu m'addeye konulan ödenek Vakıf Gureba Hastanesinin, 
Defin gidenleri, sivil savunum eğitimi araç; ve gereç giderleri, hemşire yaıdımeısı yetiştirme kurs 
ve teknik cihazların bakım ve onarımı gibi hizmetlerinin ifası için (30 000) lira ödenek teklif ed 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.811 Bina onarımı : 
Valkıf akaaıiarıtı pek çoğu harap bir durumda bulunmaları hasebiyle bunların küçük tamirleri ya 
rımların yapılmasına sebebiyet veniİdiği ve bunun önüne geçilmesini ve dolayısiyle kira gelirinin 
geçen yıl konulan ödenek ihtiyaca, (kâfi gelmediği (anlaşılmakla (100 000) lira fazlasiyle (750 000) 

16.812 Hayrat onarımı : 
Yurdumuzda pek çok çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları dçin halen elde mevcut olup bakliy 
tan âcil hayrat onarımlarımız mevcut olmakla beraber aynı zamanda da idaremize kira sağiıyaeiak 
saray gibi kıymetli escu'lcrin onarımları İm yıl ele alınması icabetmıeklc (50 000) lira fazlasiyle ( 
muştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Merkez ve1 İstanbul'da mevcut marangoz atölyelerindeki makilıaların onarım ve yedek parça, lüzu 
mından maddesi unvanının muhafazası, için (1) lira teklif (edilmiştir. 

Yatırım harcamaları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

21.611 Etüt ve proje giderleri : 
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının tasvibine sunulan 1970 yılına ait programda yazılı rest 
lerin gerektirdiği giderlere karşılık olmak üzere (135 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 
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YAPI, TESİS VE BÜYÜK ON Alil M GİDERLERİ : 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibine sunulan 1970 yılı Programında yazılı 7044 sayılı 
vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ve restorasyonları için (10 000 000) lira, kaini 1 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
İdaremıizee restorasyonları yaptırılmlakta olan ve sayıları (3 000 000) u bulan tariiıi değe 
ve bunlara yapılan yatırını .arın titizlikle harcanması iyi, bu işle mütenasip bir personel k 
dan bu hususu gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan ve İdare Meclisi ile Devlet Bakanlığın 
nik personel kadrosunun bir yıllık ödeneği Devlet Plânlamaca (3 500 000) lira kabul ve vi 

22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1970 yılında yeni bir pozisyonla çalıştırılacak olan yevmiyeli teknik personeli adedine mü 
tınca (493 500) 'lira ödenek kabul ve vize eclillımiştir. 

22.625 İşçi ücretleri : 
1969 yılma kadar 22.021 mei maddeye- konulan ödenekten lüzumuna binaen kurşun ve onar 
işçilerin ücretlerinin ayrı bir maddeye konulacak ödenekten ödenımıesi uygun göriilmrklle 
nazara alınarak (1 200 000) lira tefrik ve teklif olunmuştur. 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri : 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzide mahallerinde bulunan ecdat 
ların yıllardan beri, akaar kiralarının cüziyetine binaen fazla gelir sağlanamaması dolayısiy 
hor yıl bütçesinde ayrılan cüzi ödenekle ayakta kalabilmelerini teıminen en mahrem ufak 
biyetten •kurtarılmalarını önliyomediği gibi idareye daha fazda masraf tahmiline müncer 
Bu itibarla 1970 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlamanın tasvibine sunulan program 
mazbut hayrat onarımlları için (5 600 200) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 

22.722 Teknik personel ücretleri : 
22.721 nci tertibe konup Devlet Planlanman]n tasdikine sunulan yapı, bina ve hayratın bak 
içinde alınacak olan teknik personelin yıllılk ücretini karşılamak üzıcre (600 000) Jiıra öd 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan programı gereğince yapı,, bina ve hayratın büyük b 
rılacak olan teknik elemanların yollukları için (141 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiş 
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22.725 İşçi ücretleri : 
1969 yılma kaklar 22.72L ııci maddeye konulan ödenekten lüzumuna 'biıraejı Merkez ve istanbu 
dam. edilmek üzere kurulan daimî >onarım ekibinde çalışan işkillerin ücretlerinin ayrı l'bir madd 
uygun görülmekle gecen yıllarda yapılan istihdam ve harcamalara »-öre (1 600 000) lira tefrük 

23.622 Taşıt alımları : 
DÖV! et Plân] alın anın tasdikine sanır ...ı program gereğince 22.721 ııci yapı, bina ve hayrat.'onarı 
liranın har'c anım asında, ekserisi Ankara, ve İstanbul'da ve ibir kıısımı 'diğer illerde 'bulunanlarla a 
kip ve kontriolüriide ve ımevcut onarım ekiplerinin, lonarım im aıhal terinin çok uzak ve dağın ilk .o 
özel nakil vaısıtalariyle yapılması hem fazla, masraflı olduğu ve hem de kontrblda zaman kaybına 
ğundan 'bu mahzurları bertaraf etım.ek için ınüevcut taşıt ihtiyacı karş^lıyamadığından bu yi İki y 
.sağlamak üzere (6) adcd taşıt a hum ası i(;iıı f.'HK) 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 

23.623 MaHrina ve teçhizat alımları : 
İstanbul Vakıflar PaşmiüÜürlüğünde kurulan bakım ve onarım şubesinde çalışan dovanıh onarım 
-nıa lüzulmlu ımalzemenin haızırlanması için ihdaıs olunanı marango'z atellyesine; Frezıe, Komresiör 
kap tezgâhı, elektrik ıkaynak jeneratörü, darbeli .matkap !ve profil kedime tezgâhı alınması .icaibe 
deli içıin (20 0O0) lira ödenek kaibul ve teklif olunmuştur. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

KAMULAŞTIRMA YE SAT1NALMALAR : 
32.160 Âbide ve esM eserlerle ilgili kamulaştırma ve satınalmalar : 

Âbide ve eski eslerlerin etrafının aeılaffailm esini tem inen bu mahallerde bulunan eşhasa, ait gayr 
ına bedellerini karşılamak üzere ll.ütçeıııize konulan bu ödenek Devlet Plânlama. 'Başkanlığının t 
ı*ım Programı ile ilgiJi İstanbul'du 'Süleymaniye, Numosımaniye ve RiÜLstempa.şa camilerinin altın 
timlâki üçiin teşelbbüse geçilmiş bulunduğu intan yıl içinde yapılabilecek istimlâk ve satınalhıalar 
ödenek konulmuştur. 
MALÎ TRANSFERLER : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre miM prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 
(580 sayılı Kanunun 13 nöü maddesi gereğince Millî Prodiüldivite Merkezine ödenecek aidat için 

34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Hazineye Ödenecek karşılık : 
'1950 yılma kadar (mazıbutaya. alınarak 'mezkûr yılda -Diyanete devredilen 2282 mazbut cami ve 
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'(86) olmak üzere ımazfbutaya alınimıış ,olan ceman (2 282 + 86) = 2 368 cami ve mescidin 'bi 
giderleri için (251 000) lira ödenek 'konülmnşjtur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 % 1 ek kargılıkları : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı. Kanununun 14 ncü maddesinin (E) fıkrası (55) inci madde 
aylıkları ile 66 neı maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her 
bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nisbetinde verilecek ek karşılıklar namı ile bütçelere öden 
la 12,110, 12.211, 12.290 inci maaş ve ücret tertiplerine konulan cem'an (12 135 420) liranın 
olarak teklif 'olunmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
(Bu ödeneği ihtiyaç nis'be tinde artırmaya Mal^e Bakanı yetkilidir.) 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne güre (39 ucu maddes 
meler dâhil) fiilî hizmet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş olanlardan emeklilikleriniiötiy 
ranlardan emekliye ayrılacaklara Ödenecek ikramiyelerini karşılamak üzere (180 000) lira te 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 'sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 ııcd maddesi gereğince Sandığa ödenecek yö 
nun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenek karşılıklar üzerinden % 14 nis'beti üz 
tekif olunmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ucu maddesine göre Vakıflar Genel M 
nisbetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince tediye 
aynı mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunun 3 
ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan aylık veya ücretin 
Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ödenmesi icabetin ekle bu kabil 
Sandığına ödenmesini temin bakımından (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları : 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
5434 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin ka 
kanunlarla, emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına zam yapılmış olduğundan bu husus nazara 
ve yetim aylıklarının yıllık tutarı için (107 672,49) lira, 1101, 669 sayılı kanunlarla yapılm 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

sayılı Kanun gereğüıce verilmesi icabeden ölüm tazminatı ile evlenecek kız çocuklarına verilecek e 
rak da (707 930,12) Mra olmak üzere gecen yıla nazaran (600 000) lira fazlasiyle (2 000 000) lir 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıflara yapılacak ödemeler : 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğinde gelirleri sabit ve muayyen olmıyan mülhak vak 
lilerinin aylık ücretleriyle mezkûr hayratın aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine yapılacak ö 
nek konulmuştur. 

35.687 Kudretsin hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılacak' yardım ka 
nek konulmuştur. 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım (Memur v e müstahdemlerin 
Genel Müdürlük ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bilfiil vazife 'gören (242) memur ve 
yemeği giderleri karşılığı olarak (33 500) lira ödenek konulmuştur. 

35.720 Dernejkler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
Dernekler Ve köyler tarafından yeniden nışa veya onarılacak hayrata, Hazinece bu yıl (9 700 000!) 
bu miktar ödenek teklif olunmuştur. 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki €072 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (Ç) fıkrası ge 
yardım : 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (O) fıkrası gere 
dım için (96 420) lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Kamu İktisadi Teşelbbüslerine, ödenek kifayetsizliği dolayısiyle yılı içinde ilgili tertiplerinden öden 
yeniden açılan işjbu maddeye (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödıenemiyen borçların tasfiyesini temin için (50 OOÖ) li 

36.400 îlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir) : 
Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçları karşılamak 
deki yetkiye istinaden yılı içinde temini mümkün almakla (23 000') lira aynen teklif olunmuglüur 
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36.600 Geri verilecek paralar : 
icazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayiisiyle cari yıl bütçesine .irat kaydoluna 
'kabil alacakların sahiplerine ret ve iadesi işfhu -bölüme konulan ödeneğin. ılcûfi gehuenıelsi 
mun 48 nei 'maddesi gereğince ek ödenek alınmak ısuretiyle ihtiyaç karşılanmakta olduğu 
nmıştur. 

36.800 Faiz, acyo giderleri : 

Maaş ve. ücret ile sair .mukannen ^masrafları (karşılayacak kasa 'mevcudunun 'bulunmam 
diği yetkiye dayanılarak (lenel Müdürlükçe açılacak, kısa süreli avanstan doğacak faiz, 
(2 000') lira teshil ve teklif edilmiştir. 

'Vakıflar (i. Md. liüteesi (S. Sayısı : 1+02) 
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Bütçe K a r m a Komisyonu r aporu 

T.B.M11. 
Bilire Karma Komisi/onu 

Ksas No. : J/301 
Karar No. : 50 

r i J M H r R İ Y H T SENATOSU (BAŞKANLIĞINA 

17 . 4 . 1970 tar ihinde Millet Meclisine sunuk ıp bihîhara Komisyonumuza havale edilen (Vakıi ' lar (Jenel Müdürlü 
sarısı) ilgili Devlet Bakanı, (.Jenel Mudur ve Maliye1 Bakanlığı temsilcilerinin de kat ı ldıklar ı birleşimde görüşüldü, 

Vakıflar (Jenel Müdür lüğü 1970 yılı Bütçe k a n u n u tasarıs ında, sıra, ile ( A / l ) , (A/2 ) ve (A/'A) işaret l i cetvellerde 
malar için (81 288 240) lira, yat ır ım harcamalar ı için (28 589 700) lira, sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı için 
konulmak suretiyle, söz konusu (Jenel Müdür lüğün gider bütçelerindeki harcamalar toplamı ((İ7 998 214) lira ödenek t 

Sayın üyelerimiz görüşlerini beyan ile önümüzdeki yı l larda göstereceği faaliyetleri ve beklenen sonuçlar üzerinde k 
açıklamışlar, ilgili Devlet 'Bakanı ve diğer sorum kıların verdikleri geniş bilgilerden sonra maddelerin müzakeresine 
cetveller tasar ıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir . 

(Jenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . 

.Başkan 
(Sakarya 
AT. Bayat 

Ankara 
Y. Köker 

Jbaşkan V. 
Aydın 

/. (\ Effe 

Ankara. 
If. T. T olur 

Sözcü 
Anka ra 

:!/. K. Yılmaz 

Ankara 
/ . Yetiş 

ıKâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
II. İ. (U>\> 

A d a n a 
Söz haıkkıım uua lif u 
.¥. K. K'üçükt(•])(•} 

ıBolu 
Söz haıkkıım. .mahfuz 

K. Demir 

O. S. Üyesi 
R. Üne.r 

Edirne 
M. ffannancıoğlu 

,B4âzığ 
ö. F. Sanac 

Eskişehir H a t a y 
.1/. / . Aıuji Söz hakkım mahfuz 

II. Özkan 
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istanbul 
0. C. Fer soy 

Kütahya 
1. E. ErdÂnc 

Tokat 
1. H. Balcı 

izmir 
M. Akan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

izmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. TJzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Vakıflar G. Md. Bütçesi 

izmir 
Muhalifim 
T. Orhon 

K 
K. 

Maraş M 
A. İmamoğlu A. K 

Uşak U 
M. F. Atayurt O. 
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HÜKÜMETİN TEKU1F1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (31 288 240) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(23 589 700) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 120 274) lira ki toplam 
olarak (67 998 214) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. •— Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (67 998 214) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu 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 hakkında
ki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yı
lında kullanılamaz. 

Vakıflar G. Md. B'ütc 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

'MADDE 1. — Tasarının 1 nci madd 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madd 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madd 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madd 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madd 

(,S. Sayısı : 1402) 



(Hüıkütın1 tin tok lifi) 

MADDE 6. —:• (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin. 
yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç), ( A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmaJmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşundaki veznedar 
ve veznedar yardımcıları ile fiilen bu görevlerden birini yapan memur
lara vo kıymet muhafızlarına Genel Müdürlükçe aylık tutarı üzerin
den 30 . 1 . 1964 gün ve 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesin
de hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 malî yılında ödenir. 

6760 sayılı Kanunun 10 neu maddesi hükmü 1970 malî yılında 
uygulanmaz., 

MADDE 9. — (İB) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki 
diğer tertiplerde yıl içinde husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda 
(A/ l ) işaretli cetvelin 14.121, 14.520, 14.562 nci maddelerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Vakıflar (i. Md. Büte 

(Bütçe Karma K 

MADDE 6. — Tasarının 

MADDE 7. — Tasarının 

MADDE 8. — Tasarının 

MADDE 9. — Tasarının 

MADDE 10. — Tasarının 1 

(S. Sayısı : 1402) 
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(Hükümetin teklifi)' 

MADDE 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakan
lığın onayı ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Jüm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizmi ve Ta. Bakanı 
8. O. Avcı N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

(Bütçe Karma Komisyonunu 

MADDE 11. —• Tasarının 11. nei madd 

MADDE 1.2. — Tasarının 12 nei madd 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü madd 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Eğitini Balkanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Bayındırlık Baka 
T. Gülez 

(/alışma Bakan 
8. Öztürk 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Vakıflar (J. Md. Bütçesi ;S. Sayısı : .1402; 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
GEÇlCÎ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.230 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücretleri 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 489 976' 
işçi ÜCRETLERI 

12.280 Tarım işçi ücretleri 
12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 
(işçi ücretleri toplamı : 251 030) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 

1969 ödeneği 
Madlde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 991 571 

5 991 570 

1 
6 046 180 

5 300 000 

289 200 
20 000 
190 000 

200 000 

46 980 

947 790 

72 000 
7 000 
8 000 

14 349 502 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

6 288 841 

6 288 840 

1 
6 536 556 

5 795 550 

285 210 
1 

204 765 

200 000 

51 030 

2 104 694 

72 000 
7 000 
8 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 

asistanlar tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I" - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 
990 

737 000 

22 800 

200 000 

523 500 

5 500 
458 000 

60 000 

1 

4 200 

636 260 

25 000 
360 000 

14 760 
Vakıflar O. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

200 000 
990 

1 759 635 

57 069 

300 000 

714 100 

5 500 
648 600 

60 000 

1 

4 200 

677 261 

25 000 
400 000 

14 760 
U02) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici gilvvv yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLAR i 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplanıl : (Î17 200) 

/ / - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.853 Yurt dışı geçici gövey yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 60 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

O EN El 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130. D ö ş e m e ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

54 000 

4 500 

5 500 

2 500 

40 000 

10 000 

20 000 

437 734 

50 000 
120 000 
40 000 

100 000 
35 000 

Hükümetçe istenen 
Madjde Bölüm t 

Lira Li 

868 735 

65 
4 

5 

•> 

000 
500 

500 

500 

40 000 

20 000 

457 334 

47 
135 
37 

000 
000 
600 

110 000 
35 000 

98 

Vakıflar. ("I. Md. Bütçesi (.S. "Kayısı.; 1402) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.160 Hizmetli yivini alımları Are giderleri 
13.1.90 Diğer alım ve giderleri 

GENEL YÖNETÎMLti İLGİLİ GİDLR-
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik gideri eri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

lT L AŞTİ RM A G ÎDE RI /ti R İ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT ÎŞLETME Vti ONARMA Gİ-
DERLERt Kesim toplamı 

13.510 (Jenel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

92 733 

54 000 

13 
16 
15 
10 

000 
000 
000 
000 

220 000 

95 000 
125 000 

102 001 

102 000 

55 000 

13 784 342 

Vakıflar G. Md, Bütçesi (S. Sayısı 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

92 733 

51 360 

12 220 
15 040 
14 100 
10 000 

290 000 

120 000 
170 000 

132 001 

32 000 

55 000 

10 999 891 

1402) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
VAKIFLARIN VAKFÎYELERÎNDEKİ 
ŞARTLARIN ÎCABETTİRDÎĞÎ HER 
TÜRLÜ ÖDEMELERLE VAKFI YA
ŞATMA VE YÖNETİM GİDERLERİ 

14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 

giderleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 

eşyanın inceleme 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 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah

sis edilen aylık karşılığı ödemeler 
14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö

revlilerine ücret farkı karşılığı yapıla-

Vakıflar 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Ldra 

3 
1 

1 

000 000 
350 000 

125 000 

150 000 

098 000 

28 340 

10 000 

400 000 

7 531 340 6 341 506 

2 000 000 
1 

1 

350 000 

125 000 

125 000 

098 000 

28 340 

10 000 

426 000 

20 000 9 166 

. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde 

14.130 

14.341 

14.342 

14.410 
14.430 

14.441 
14.442 

Ödeneğim çeşidi 

cak ödemeler 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 6 232 340) 
Mahkeme hare ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Aidat 
Para taşıma giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
Bina ve arazi vergileri 
Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 725 000) 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 200 000 

150 000 

23 001 

Hükümete, 
Madde 

Lira 

1 070 000 

100 000 

2 

23 000 

1 076 000 

100 000 
1 

500 
475 

000 

000 
000 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

Kesim toplamı 5 030 001 

30 000 
110 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi 

19 
e istenen 
Bölüm top 

Lira 

776 000 

3 758 383 

30 000 
110 000 

50 000 
1 000 

250 000 
475 000 

(.S. 'Sayısı : 1402) 



Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi

derleri 

TARİM JTJZM KTLHRİ. GİDERLtiRİ 
Kesim toplamı 

TARİM İŞLERİ (JİDLRLLRİ 
14.811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GÎDERLERÎ 

YATAKLI TKDAVI KVRUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

VAKIF GITREBA HASTANKSt GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
1.5.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 

Vakıfla ı- G. 
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1969 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

1 1 

4 850 000 3 573 382 

40 000 45 000 

124 000 124 000 

(i 000 
6 000 
2 000 
90 000 
20 000 

1 632 000 

400 000 
17 000 
75 000 

410 000 
700 000 

Md. Baiteıesi 

1 632 

(S. S; 

000 

ıvısı : 

(i 
(i 
•> 
90 
20 

1 627 

400 
17 
70 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 

410 000 
700 

1402) 

000 

1 6 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

15.519 Diğer alım ve giderleri 30 000 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 900 001 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
16.811 Bina onarımı 
16.812 Hayrat onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplam] 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

900 001 

650 000 
250 000 

1 

14 349 502 
868 735 

13 784 342 
1 632 000 
900 001 

31 534 580 

Vakıflar G, Md. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Lir 

30 000 

1 050 001 

750 000 
300 000 

1 

1 0 

16 6 
98 

10 9 
1 62 
1 05 

31 2 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

150 000 

30 500 000 

Hükümetç 
Madde 

Lira 

135 000 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 23 350 000 

23.000 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
abidevi eski eserler onarımı 19 611 000 

22.622 Teknik personel ücretleri 3 214 000 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 525 000 
22.625 İşçi ücretleri 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 7 150 000 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 6 500 00 
22.722 Teknik personel ücretleri 500 000 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 150 000 
22.725 İşçi ücretleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 290 000 

15 193 500 

10 000 000 
3 50C 000 
493 500 

1 200 000 
7 941 200 

5 600 200 
600 000 
141 000 

] 600 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402; 



— 43 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

290 000 

250 000 
40 000 

30 

150 000 

500 000 

320 000 

300 000 
20 000 

135 0 

23 134 7 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.622 Taşıt alımları 
23.623 Makina ve teçhizat alımları 

21.000 ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 290 000 320 0 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 30 940 000 23 589 7 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1402) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKlLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 500 000 

32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştır
ma ve satmalmalar 500 000 500 000 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 256 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARULERE ÖDE- = 
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 5 000 5 000 

HAZİNEYE YAPILACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 251 000 251 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 9 894 885 12 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 383 385 411 354 

35.210 % 1 ek karşılıkları 1.13 385 121 354 
35.220 Emekli ikramiyesi 180 000 180 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emeldi, dul ve yetim aylıkları 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbctinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
gereğince mülhak vakıflara yapılacak öde
meler 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

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

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 

Vakıflar G. 
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1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde - Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lir 

80 000 
10 000 

1 400 000 

100 000 
10 000 

2 000 000 

28 000 28 000 

33 500 

8 000 000 

18 000 18 000 

10 000 10 000 

8 083 500 9 829 920 

33 500 

9 700 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 50 000 
36.400 İlâma bağlı borçlar 23 000 

(O) fıkrası gereğince birliklere yapılacak 
yardım 50 000 96 420 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 80 000 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 50 000 65 000 

15 000 
50 000 
23 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geriverilecek paralar 5 000 5 000 

36.800 Faiz,acyo giderleri 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

2 000 

500 000 
256 000 

9 894 885 
80 000 

10 730 885 

2 000 

12 

13 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1402) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde 

62.000 

62.121 
G2.122 
62.123 
62.124 

62.141 
62.142 
62.143 
62.144 
62.145 

Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAR ÎDAEE GELİR
LERİ Kesim toplamı 

KİRALAR 
learei Vahide 
İcarei Müeccele 
Mukataa 
Vakıf memba suları kârı ve işletme hâsı
latı 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ VE 
HÂSILATLARI Kesim toplamı 

Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hâsılatı 
Arazi ve incirlikler hâsılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve kârı 
Diğer hâsılatlar 
TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüler! 
62.322 Akar ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Tâviz bedeli faizi 

19 
1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde BiSLûm topl 
Lira Lira Lira Lira 

38 720 000 

29 220 000 

29 000 000 
15 000 
5 000 

200 000 

4 450 000 

600 000 
300 000 
450 000 
600 000 

2 500 000 
5 050 000 

3 500 000 
1 500 000 

50 000 

41 670 

30 320 000 

30 000 000 
15 000 
5 000 

300 000 

5 900 000 

400 000 
500 000 
600 000 
600 000 

3 800 000 
5 450 000 

3 800 000 
1 500 000 
150 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 1402) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

B/3 — Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 34 485 465 26 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

32 046 980 

2 438 485 

25 528 500 

38 720 000 
34 485 465 

73 205 465 

799 714 

41 
26 

67 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

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. 
1 . 7 . 

5 . 6 . 

27 .12 

8 . 3 . 
20 . 4 . 

1935 
1953 

1935 

.1937 

1934 
1936 

2762 
6092 

2762 

3294 

2387 
2950 
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(C) CETVELİ 

Özeti 

İcarci vahide 
Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya veri 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkımdak 
Gayrimenkul kiraları haMunda Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne sur 

İcanei müeccele nıulkataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkınd 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası t emel tü 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lığı Kanununun 6 ncı ve 9 ncu 
İstanbul'da Taksinı'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek a 
Müdürlüğünün katıllımasma dair Kanun. 

Akar ve toprak satış bedeli faiz 
Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytindik fındıklık, narenciye ve ımıeyvalıiklarm satış şekli 

Taviz bedeli faizi 
Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahllûl muaccel esi 

Vakfa ait hisselimahlûıl yerlerin hissedarlarına ne suretle satılaca 

Zeytinlik hâsılatı, arazi ve incirlikler hâ 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verile 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında Ka 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 



Vergilerin, resimlerin ve (başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Nizamname 

Kanun 

» 

» 
,» 

Tarihi 

19 . 5 ,. 1934 

23 . 8 . 1940 

8 . 3 . 1934 

5 . 6 . 1935 
2Q . 4 . 1936 

Numarası 

— 

3913 

2387 

2762 
2950 

Nizamname 17 . 7 .. 1936 
Kanun 26 . 5; . 1927 1050 

» 13 .. 7 . 1967 903 

— 50 — 

özeti 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerin ne s 
Zeytinlik işletmeleri h âsılâtı ve ki 

Vakıf memba sulariylıe orman ve zeytinliklerin işletilmesli hakk 
Vakıf memba suları hâsıla 

Vakıf akar ve arazinin vıe mahsullerinin ne suretle kiraya v 
Çeşitli vârıidat ve hâsıla 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17, nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilim esi hakkınd 
Vakıflar Nizaımnaıme&inin 52 nci maddesi. 
Muhaseböi Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşya 
borçları faizi, masıarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetle 
nan vakıfların mahallî sarfı kıalmıyan müterakim paraları v 
Tüı'k Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçü 
bâzı madde ve fıikrlalar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muaf 
ki Kanunun 78 nci maddesi. 

Vakıflar O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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E - CETVELİ 

BoJüm Madde Ödeneğin çeşidi 

D. .Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 
Âbide ve Yapı işleri Dairesi Âbide Şubesi 

4 B'aşmiımar (Sulbe Müdürlüğü! 
vazifesini yapar ihtisas mev
kii) .1 1 25ü 

4 Restorasyon Mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 1 1 250 

-' Rölöve Mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas 'mevkii) 1 ! 250 

5 Y. Mimar (ihtisas mevkii) 2 1 100 
6 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 1 950 

Yapı İşleri Şubesi 
4 Başmühendis veya Başmi-

,mar (Şube Müdürlüğü vazi
fesini ya.pa.i- ihtisas mev
kii) 1 1 250 

4 Tesisat Mütehassısı (Yük-* 
sek Müh. İhtı. Mev.) 1 1 250 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Genel idare geçici hizmetliler 

ücreti : 

(L) CETVELİ 

I). Memuriyetin ııev'i Aded Aylık 

4 Betonarme Mütehassısı (Y. 
Müh. İldi. Mev.) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 

(> Mühendis veya Mimar (İh
tisas mevkii) 

8 Başressam 
i> Ressam 

Hayır İsleri ve Mülhak Vakıflar MüdiMüğii 
Hayır İşleri Bürosu 

.10 Memur 1 500 
11 » 1 450 

Mülhak Vakıflar Bürosu 
12 Memur 1 400 

G-ur^ba Hastanesi 
(î İkinci Sınıf Mütehassıs 3 950 
7 Üeüneü Sınıf Mütehassıs 3 800 

1 

• > 

2 
1 
:iı 

1 250 

1 100 

950 
700 
G0O 

Vakıflar G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1402; 

D. Memur 

8 
9 
8 
8 
9 

8 

4 

i> 

(î 

10 
12 

Asistan 
» 

Eczacı 
Hemşire 

» 

Arşiv 

Raportör 

Y. Mimar v 
(İhtisas me 
Y. Mimar v 
(İhtisas mev 
Y. Mimar v 
(İhtisas me 
Fen Memur 
Ambar Mem 

http://ya.pa.i-
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(R) CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygulan 
Kasa tazminatı : 
1 — Veznedar ve veznedar yardımcısına kadrosu olmadığı halde bu sayılan görevleri fiilen yapan şe 
2 — Kıymet muhafızı olarak : 
Muhasebe müdür ve yardımcıları, mesul muhasip, muhasebeci ile .servis şeflerine, olmıyan yerlerde 

emlâk müdür ve yardımcıları ile servis şeflerine, bulunmıyan yerlerde bu görevi fiilen idare eden 
dımcısına, olmıyan yerlerde şeflerine, şef bulunmadığı takdirde levazım1 memuruna, merkez, ve illerd 
zına, ayniyat muhasibine, iaşe ve ambar şefine, bulunmıyan mahallerde bu görevleri fiilen ifa eden 
silat ve icra mıemurlariyle ambar veya depo kıymetler muhafızına; fiilen gelir âsilerini yöneteni müdü 
yan yerlerde bu görevi ifa eden gelir memuruna; vakıf arşivinin muhafızı durumunda olan müdür ve şef 

Yukarıda yazılı olanlar dışımda kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve iller kuruluşundaki a 
nunla tesbit edilen aylık tutarları üzerinden Genel Müdürlükçe Bütçe Kanununun 8 nci maddesinde t 
saplanmak suretiyle 12.520 nci maddeden ödenir. 

Ancak, yukardakii fıkralarda bahsi geçenlerden; (1 nci maddede sayılanlar hariç) 6760 sayılı Kanun 
âlân ve aynı Kanunun 13 neü maddesi uyarınca vekâlet ücretinden faydaılanan memurlar ile Vakıf G 
(doktor), başeczacı ve eczacıları, başhemşire ve hemşire yardımcılarına kasa tazminatı ödenmez. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleriyle muhafazaları, vakfiyelerin terc 

ler için hariçten çalıştırılacak kimselerin gündel'ikleriyle 'komisyon huzur ücretleri 13.140 inci maddeden öd 
Kesim : Vakıfların vakfiyelerindeki şartların icabettirdiği !her türlü ödemelerle vakfı yaşatma ve yönetim 
Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Mazbut vakıf mallarım her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların mahalle rinde vey 

ve tesbit işleriyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten çalıştırılacak kimseJler 
ücreti, (Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılikları 14.121 nci maddeden öd 

imaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân bedeli öğrencilerin iaşe .giderleriyle aaçılacak imaretlerin ilk tesis ve 

maddeden ödenir. 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedilmlişj vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından Genel Müdürlükçe ifası uygun görülenler 

Yeni Cami imamlarının sükna bedeli, mahya kurma ücret ve malzeme bedeli, ilân ve komisyonların 
yurtlan kurumu yüksek öğrenci yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapıla,cak yar 

Vakıflar O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve tescili ille ilgili »giderleri ve hariçten bu 

kişi ücret ve teberrükât depollannda çalıştırılacakların gündelikleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek 
14.124 ncü maddeden ödenir. 

Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçimini temin: edecek geliri ve kanunen iadesiyle mükellef kimsesi oılimıyan ve bir iş göremiyeeeik kadar 

yetim olduğu anUaşılan (650) muhtaca ayda (60) ar lira, (700) köre ayda (75) lira aylık tahsisi suretiyle y 
maddeden ödenir. 

Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zıaptedilmiş veya idareleri maz'butiyet altına alınmış 

vellilerine o tarihte cari olan vakfiye hükümlerinle göre tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.12 
Fer'î hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra zaptediıl'miş vakıflara ait cami ve mescitlerde 

milerde benzeri bulunımıyan cüzhanlik, devirhanlılk ve aşirhanllık gibti fer'î1 hizmet ifa edenlerin zabıt sıra 
şarta göre tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.127 nci maddeden ödenir. 

intifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Zaptedilen vakıfların, vakfiyel'eri'nde yazılı, şarta ve intifa hakkı Nizamnamesindeki esaslara göre vakıfların 

edilecek olan aylık karşılığı ödemeler 14.128 nci maddeden ödenir. 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak yardım : 
G-elirleri müsaidolmıyaın] vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine vakfından tahsis ve ödenen aylık ücre 

rın aylık ücret farkları 14.129 ncu maddeden ödenir. 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri üe öğrencilerin giyecek, yiyecek, yaka 

renimlerinin gerektirdiği giderler ve bu konul ile ilgili komisyon üyeleri huzur ücreti ile yurtların ilk t 
14.562 nci maddeden ödenir. 

Vakıflar O. Md. Bütçesi (.S. 'Sayısı : 1402) 
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237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 

Bölüm Madde 

23.000 23.622 Taşıt alımları 

Aded Taşıtın cinsi 

1 Station - Wagon teınezzüh şase 
Arazi Binek (4 kişilik) 

4 x 2 
4 x 4 

Genel M 
Bölgeler 
diğer hi 

Geri verilecek paralar : 
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına >a!l]ınan vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa hakl 

uyarınca belediye ve köy ihtiyat- heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 36.600 nc 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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(T) CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Kanuna göre (kullanılmakta olan taşıtlara ait c 

Sıra No. Modeli Markası Kullanıldığı yer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1966 
1966 
1956 
d956 
1967 
1967 
1960 
1954 
1967 
1967 
1962 
1967 
1964 
1969 
1955 
1969 
1953 
1967 
1967 
1959 
1967 
1958 
1968 
1967 

Pleymut 
Dodge 
Chevrolet 

» 
Jeep 

» 
:» 

Dodge 
» 

Jeep 
Kamyon 
Dodge 
Jeep 
Arazi binek 
Jeep 
Arazi binek 
Jeep 

» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
Dodge kamyonet 
Jeep 

Mserkezde 
» 
» 

İstanbul'da 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
» 

Antalya 
Diyaırbakır 
Edirne 
Aydın 
Balıkesir 
Gureba Hastanesi 

» » 
Saunsun 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1402) 
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(E) OETVELt 

Vakıflar G-enel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilen yetkiye dayanılara 
maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.1230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Mütercim (Arşiv) 
Tespit Bürosu Şefi 

» Memuru 
» » 
» » 
» » 
;» » 

Maıhlûlât Tasfiye Memuru 
» » » 

Takip, Teısibit ve Tasfiye Memuru 
» » 
» » 
» » 

İşçi 
» 
» 

Kum öğretmeni 

» • 

» 
» 

» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
9 
6 

50 

Ücret 
Lira 

1 100 
1 100 

700-
600 
500 
450 
400 
500 
400 
1600 
500 
450 
400 
400 
350 
300 
600 

Hizmet süresi 
Ay 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

6 
6 

(1) 6 

Toplam 

Tutan 

16 385 
16 835 
20 790 
17 820 
22. 275 
26 730 
11 880 
14 850 
17 820 
8 910 

14 850 
13 365 
23 760 
11 880 
11 340 
21 870 
14 400 

285 210 

% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

35 : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Zamsız 

sa 

(1) Ek görev olarak (2/3) nisbetinde verilecektir. 
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