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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Büyük Millet Meclisi 1963 malî yılı bütçe

sinin görüşülmesine başlandı. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Iîatipoğlu 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 

Amerika'da kâin Howar.d International Inc. 
firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek beşer üyeden 
mürekkep geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hususundaki Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
önergesi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Kesat özarda'nın 5602 
sayılı Tapulama Kanunun 52 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin, bu husus
ta kurulmuş olan Geçici Komisyona havalesine 
dair Adalet Komisyonu Başkanlığının yazısı 
okundu kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri ka

bul olundu. 

14 . 2 . 1963 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Balıkesir 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tamı 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Sorular 

Sözlü Sorular 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme Ku
rumunda vukubulan tecavüz olayına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/560) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik öğretim 
okullarında, mesai saatleri dışında çalıştırılan 
öğretmen ve memurlara ücret ödeneceği hak
kında bir karar olup olmadığına dair sözlü so
ra önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/561) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/562) 

Yazılı sorular 
1. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın Tür

kiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesinin, 
1958 - 1962 yıllarında, Artvin ili dahilindeki 
orman işletmelerinden aldığı selüloz vasfındaki 
kerestelerin miktarına ve fiyatına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/263). 

2. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, Art
vin ili dahilindeki orman işletmelerinden, 1958 -
1962 yıllarında, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları işletmesine tahsisen satılan selüloz vas
fındaki kerestenin miktarına ve fiyatına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/264) 

3. — GKimüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, 1963 bütçe yılı içinde, Gümüşane İli
ne yapılacak Devlet yatırımlarının neler olduğu
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/265) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTtPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), tbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyoram. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktıı\ 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Niğde Milletvekili Asım Er en'in, Mil
let Meclisi {görüşmelerinin Ankara Radyosunda 
yayını hakkında demeci 

ASIM EREN (Niğde) — Gündem dışı söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne 'hakkında Sayın Eren? 
ASIM EREN (Niğde) — Tutanak hakkın

da, (tutanakların radyoya intikali hakkında 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, dün akşam Türkiye Büyük Millet 
Meclisi radyo saatinde, saat 22,00 de yapılan 
neşriyatta, radyo bendenizi Amasya Milletvekili 
olarak göstermiş ve ayrıca, dün taze taze bu
rada yapılmış olan serzeniş ve sitemlere rağ
men, bu müesseseyi idare eden ve hu yayının. 
yazısını yazan insanlar kim ise, açıkça taraf 
tutmuşlardır sanıyoruım. Şöyle ki; Adalet Par
tisinden bahseden kısım 10 dakikayı geçtiği 
halde, diğer kısımlardan .gayeit kısa ve dün nâ
zı arkadaşların »bilhassa Kemâl Sarıiıbrahimıoğ-
lu ar'kadaşımıızi'iı gayet açık bir dille tenkid et
tiği bir milletvekili, bir milletvekili, bir mil
letvekili diyerek adı söylememek usulü ve es
ki itiyadını tekrarladı... (Soldan, gürültüler) 

1. '— 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt-

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görüşmele
re başlıyoruz. 

ALtemur Kılıç'm siyasi menşe ve mazisini 
gayet iyi biliyoruz. Bu itiyadından vazgeçmez, 
devam ederse bunu kendisine çok pahalıya öde
teceğimizi zannediyoruım. Hürmetlerimle. (Sol
dan (gürültüler) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerinin son günü olan 24 

Şubat tarihi arife gününe Taslamaktadır. Prog
ramın son gününü boşaltabilmek için müzake
relerin saat 18,00 de bittiği günlerde saat 20,00 -
22,00 arası gece çalışmasının reye arzını saygı
larımla rica ederim. 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, anlaşıl
madığını zannediyorum, tekrar okutuyoruım 

(önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bütçe üzerindeki görüşmeler 
saat 18,00 de biterse, gece 20,00 - 22,00 arasın
da çalışma yapılmasına dair Muzaffer Döşeme
ci arkadaşımın önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 
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M. Meclisi B : 49 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 80, C. Senatosu S. Sayısı: 16) (1) 

A BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Şimdi Başbakanlık bütçesi üze
rimdeki görüşmelere! başlıyoruz. 

Tümü üzerinde Milleit Partisi Grupu adına 
Sayın Kâzım Arar. 

M. P. (IJi(Tl>r ADİNA KÂZİM AtiAR (Çan 
kırı) - Hayırı Başkan, ımi'hltM'cnı arkadaşlarım. 

Ii)6i3 ibüt'cesi münasebetiyle 'Millet Partisi 
Meclisi Hrupu adıma tenkit ve temennilerimizi 
vaktin talıdit .edilmiş olması bakımındf.ın tefer
ruata girişin cd.en arza çalışacağım.. 

Devlet Bakanlıkları uzun yıllardanlberi siya-
is.ii partilerin • önde igelen münakaşa kırını teşkil 
etmektedir. Bu tartışmaların kı«a (bir özeti ya
pıldığı takdirde Deve t (Bakanliklarının lüzum-
N uzluğunda yalnız biz değil, 'bütün siyasi par
tililerin ittifak ettiklerimi (görmek mümkündür. 
Şimdi bu müşterek kanaati partilerin ağzından 
dinliyelim : 

1959 yıl] Başbakanlık Ibütmesi •münasebetiyle 
şvlh'sı adına konuşan O. H. P. isine m.enısup bir 
sayın Milletvekilli özetle şunları sıöyToüiı.iıştir : 

«Bugün dört Devlet vekili fazladır. Bunla
rın İbir kıısımı Devletin resmi arıalbaısiyle parti 
propagandası yapmaktadır. Devlet işini bırakıp 
memlekette dolaşarak parti müfettişliği yapmcık-
tadırlar. İkilet Bakan!iğinı,n adedini ihiç olmaz-
vsıa ikiye1 indirmek lâzımdır.» 

Bu görüşü ayn 1 oturumda yine O. H.'. P. 
Meclis (Irupu adına konuşan bir .sayın 'sözcü de 
şöyle ifade etmiştir : 

«Devlet vekilliği niLiessBsesine, yani sandal-
yrsiz vekilliklere de teması ızaruri buluyoruz. 
Muhalefette iken İbir .Devlet Bakanlığını /bile lü-
zuımsuz maisraf telâkki edereJk tenkit edenlerin 
son zamanlarda sandalyesiz 'Bakanların sayısını 
dörde erkanmaları cidden ibir ibret levhasıdır. 

(1) Millet Meclisi S. Sayısı: 80, basmayazt 
11.2.1963 tarihli 46 ncı Birleşim tutanağı so-
nundadır. [Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosu 16 
S. Sayılı basma/yazı ,C. Senatosunun 30.1.1963 
tarihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlı
dır. 

14 . 2 . 1963 O : 1 
Ayrıca (bugün Devlet Bakanlarının Başvekil 

adıına ımeşıgul edildiklcııi işler Ibakımından huku
ki, cezai ve siyasi mesuliyetleri mevzuu da 'başlı 
başına ibir incelik arz eder. B,iz mesuliyet zaviye-
'sinde de bu tarz ihdaslarda mahlzur ıgöraııeJk-
teyiz.» 

Devlet Bakanlığının sayısını dörde çıkaran 
sabık iktidarın bu .hareketini partisi adınıa İbir 
ilbret Ibvlhıası olarak vasıflandıran ive ısandalye-
siız bakanların1 ihdasın] hukuki, cezai ve siyasi 
nıesuliyetki'i zaviyesinden nıalbzurkı gören sa
yın sözcü şimdi Cumhuriyet Senatosu üyesidir. 
Yeniden ihdas edilenlerle beraber altıya yıkan
ılan Devlet Bakanlıkları (hakkında ne düşünül
düğünü öğrenmek isteriz. 

Yine 1962 yılı /Başbakanlak Ibütcesi münase
betiyle balen koalisyona daıfoiıl C. K. M. P. Gru-
pu adıma konuşan (bir sayın sözcü de .aynen : 

«Vazife sabaları, çalışın aı tarzları tespit edil
memiş Bakanlıkların mulhafazasında devim edil
diği .görülmektedir. Mesuliyet bakımından tü
mü, vazife ve salahiyet baklanından Barbakan 
yaırdımeılığı, Devlet BaikanlıMarı <ve Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlıkları bu ınahiyet'tcdrr. 
Âmmte hizmetindeki fonksiyonu belli olmayan 
Teşkilât Kanunları dalhi Ibulunmayan Bakanlık
ların ımuihaf azasının doğru olmadığı kanaatinde
yiz. Bu icraatın yapıla'biıl'imesinde öncelikle Baş
kanın harekete gcçıneSıi lâzımdır.» 

Bir başka misal daha verilmekle! yetimeceğiz : 
•1962 yılı Başbakanlık 'bütçesi mümselbetiyle 

bugün koalisyona dahil, Y. T. P. Meclis Gruıpu 
adına konuşan İbir sayın sözcü de aynen : 

«Devlet Bakanlıklarına ıgelince : Koalisyon 
kabinelerinde politik kadrolar şeklimde ihtiyaç 
duyulanı Ibu Bakaınhklar ıbtede neıvii şahısına mün
hasır durumlarını muhafaza etmekte -ve tatbi
katı da günün şartlarıına göre değişmektedir. 

Devlet Bakanlarının Barbakan adına yürüt
tükleri! isler 'bakımından tahaddüs >edecek hu
kuki, cezaî ve siyasi sorumlulukları 'hâlâ ibir 
esasa 'bağlanmamıştır.» demektedir. r 

Üçlü koalisyonun üç kanadının muhalefette 
iken parti grupları adına bir parti görüş ve 
kanaati olarak ileri süı'dükleri mütalâaların, ik
tidarla geldikten sonra nasıl değişiıverdlğM gör
mek ve dünkü davranııişlariyle bugünkü tatbi
katları arasında bir irtibat kurmak mümkün de
ğildir. 
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M. Meclisi B : 49 
Muhalefette iken Devlet Bakanlıklarını ve 

hattâ Başbakan yardımcılarını tamamen lü
zumsuz gören bir zihniyetin iktidara geldikten 
sonra eski tezi fazlasiyle tekabül etmeleri üze
rinde uzun uzun durmalı ve buraya çok büyük, 
çok büyük bir puvan koymalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor ki, ferdî davranışlar olarak değil, 

Uzun yıllar doğrusunu ve iyisini Türk milleti 
huzurunda taahhüt eden istisnasız bütün siyasi 
partilerin bile muvaffak olamadığı bu mevzu 
partilerin ahde vefa prensiplerini nasıl ihlâl et
tiklerini gösteren çok hâzin bir ibret levhası-
dır. 

Yukardaki mevzuatımız Meclis zabıtlarından 
alınmıştır. Koalisyonun üc kanadını teşkil eden 
üç muhterem siyasi partinin nasıl değişik kana
ate sahibolduklarmı tevsik eden Örneklerden 
bu sadece biridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet Personel Dairesi hakkındaki görüşle

rimizi de kısaca ifade etmek isteriz : 
Geniş bir memur kütlesinin, maaşlarını dü

zenlemek idari teşkilât ile alâkalı çalışmalar 
yapmak, Personel Kanununu hazırlamak gibi 
mühim vazifelerin ifası için kurulan Devlet Per
sonel Dairesi çalışmalarının tamamlanmamış ol
ması tenkit konusu olmuştur. 

Meclis müzakerelerinde alâkalıların verdiği 
izahattan bu dairenin ifa edeceği vazifelerin 
büyük ölçüde malî kaynaklarla yakın ilgisi ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Tahakkukunu can ve gönülden temenni etti
ğimiz personel dâvası bütçemizin bugünkü im
kânlarının darlığı mülâhazası ile bırakılmamalı, 
Devlet memurlarının maaş ve sair hususlardaki 
farklı durumlarının âdil bir hale getirilmesi üze
rinde önemle durmalıdır. 

Bu sebeple Personel Dairesi faaliyetlerinin 
nihai safhası, personel tasarısının ne zaman Mec
lise getirileceği ve mevcut imkânlarla, bu dâva
nın ne kadar zamanda tahakkuk ettirilebileceği 
hakkında Sayın Hükümetin düşüncesini öğren
mek istiyoruz. 

Resmî otomobillerin Devlet hizmeti dışında 
siyasi ve hususi maksatlarda kullanıldığı uzun 
yıllardan beri tenkit mevzuu olduğu Yüksek 
Meclisin malûmlarıdır. Yaygın bir mahiyet arz 
eden otomobil saltanatı, maalesef yüksek kade-

14 . 2 . 1963 O : İ 
melere kadar sirayet etmiş ve Devlet otoritesi, 
umumileşen bu durum karşısında sakıt kalmış 
ve blıgün milletin gözü önünde pervasızca res
mî vasıtaların kullanılmasında mahzur görülmez 
hale gelmiştir. 

Hal böyle iken Devlet mesuliyetini uhdesin
de bulunduran ve örnek olmaları iktiza eden bâ
zı sayın bakanlar, partilerine mensup milletve
kili ve senatörlerin intihap dairelerine sudan 
bahanelerle geziler tertibettikleri ve il merkezi
ni ziyaret kâfi gelmiyormuş gibi ilçelerine ka
dar giderek bir iktidar gösterisi yaptıkları da 
maalesef müşahadelerimiz arasındadır. 

Meşhur bir sözü hatırlatalım : imamın gül
düğü yerde cemaatın kahkahasına kimsenin di
yeceği olmaz. Bakan yapar da vali yapamaz mı? 
O da yapar ve yapmıştır da. Sayın milletvekil
leri valilerle de ilçe merkezlerini dolaşmakta 
esefle ve üzülerek ifade etmeliyim ki, mazur 
görmemektedirler. 

Bütün bir cemiyetin kınadığı bu sakim hare
ketin bir sorumluluğu olmak iktiza eder. 

Milletvekili ve senatörlerin her ay aldıkla
rı 1 200 lira yolluğun derin bir mânası vardır. 
Madde ile mânayı telif edemiyen bâzı sayın ar
kadaşlarımızın durumunu böylece tesbit ettik
ten sonra, hemen belirtelim ki : 

Devletin resmi vasıtalarını kanunun sınır
ları dışında kullanmak bir suçtur. Bâzı Ba
kanlarla bâzı milletvekillerinin hareketleri il
gililerce tasvip veya müsamaha, görüyorsa yeni 
bir kanun tedvin etmek suretiyle tahsis edilen 
makam arabalarının istimal tarzını tamamen 
serbest bırakalım, varsın hususi arabaları gibi 
kullansın!ar(!) Zaten kullanıyorlar. Böyle bir 
siyasi fetva için yeni bbir antidemokratik kanu
na lüzum varmı diyeceksiniz? O halde bu gez
meleri sayın Hükümet gibi kendi hallerine bizde 
bırakalım ihtiraslarını tatmin etsinler. Aksi 
takdirde kanunun âmir hükmünü hiç kimse ihlâl 
edemez. Ve hiçbir makam bu nev'i hareketlere 
göz yumamaz, Bugüne kadar hiçbir iktidarın 
muvaffak olamadığı ve müzmin hale getirilen 
otomobil saltanatına artık bir son verilmelidir. 

Sayın Başbakanın önemle dikkatini çeker bu 
hususta gerekli tedbirleri almasını bir kere da
ha temenniye şayan görürüz. Aksi halde Sayın 
Başvekilin kendisine tahsis ettirdiği mütevazi 
makam arabası ile yetinmesi ve diğerlerini mü-
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M. Meclisi B : 49 
sama'ha ile karşılaması gösteriş mânasından öte 
gidemez. 

Muhterem arkadaşlar : 
Geçen yıl Başbakan Yardımcısı Sayın Feyzi-

oğlu antidemokratik kanunların bir an evvel 
kaldırılması hakkında Hükümetin sözünde dur
duğunu ve duracağını beyan etmişlerdi. Müsa
ade buyururlarsa bu mevzuda birkaç noktanın 
tenevvür bakımından cevaplandırılmasını rica 
edelim. Mevcut antidemokratik kanunların mik
tarı tesbit edilmiş midir? Geçen bir yıl içinde 
kaç kanun tadil edilmiştir. Ve hangi kanunlar 
Meclise intikâl ettirilmiştir. Hazırlık safhasın
da bulunan kanunlar hangileridir, demokra
tik nizamımızı altüst eden bu kanunların kal
dırılması ne zaman sona erdirilecektir? 

Sayın Hükümet çok iyi takdir ederlerki, Ana
yasayı ihlâl suçundan bakanların idam edildiği 
bir memlekette, antidemokratik kanunların 
üzerinde daha fazla tevakkuf, felaketi netice
ler doğurabilir. Siyasi tarihimizde bir benzeri 
daha olmıyan son olaylar Hüyük Millet Meclis
lerinin durmadan söz konusu ettikleri antide
mokratik kanunlar, büyük bir hızla ve titiz
likle bünyemizden ayıklanmalıdır. Geçmiş de
virlerin acı hatıralarının kaynağını teşkil eden 
bu kanunlar, nedense bizde bir hikmeti Hükü
met olarak ecdat yadigârı bir silâh gibi muha
faza edilmekte ve lüzum hâsıl oldukça maalesef 
kullanılmaktadır. Bu tatbikattan ıSayın Karma 
Hükümeti tenzih edeceğiz; ama, koalisyonun 
uzvunu teşkil eden eski bir siyasi partinin zama
nı idaresinde imal edilen kanunlar olmasa... 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçmişi unutarak hale ve istikbale yöneldi

ğimiz ve her zamandan ziyade huzur ve sükuna 
muhtaç bulunduğumuz şu anda en halisane te
mennimiz, tahakkukuna çalıştığımız demokra
sinin engelleri saydığımız antidemokratik ka
nunların temizlenmesi hususunda beşli dekla
rasyonun ruhuna sadık kalarak ıSayın Karma 
Hükümete bütün mevcudiyetimizle müzahir ola
cağımızı arz ederken «Yetişir bunca teenni ey
le biraz istical» demekten de kendimizi ala
mıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar. 
Konuşmalar, 20 dakikalık bir zamanla tah-

didedildiği için Başbakanlık bütçesini kapsı-
yan diğer mevzular üzerindeki düşüncelerimizi, 
1962 yılı Başbakanlık bütçesi münasebetiyle o 
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tarihte müşterek grup görüşü olarak C. K. M. P. 
nin sayın sözcüsünün zabıtta münderiç bütün 
beyanlara - Devlet Bakanlıkları hakkındaki gö
rüş de dahil - sadık kaldığımızı belirtmekle ye
tineceğiz. 

Sözlerimi bitirirken Başbakanlık bütçesinin, 
reylerimiz hangi istikamette olursa olsun, Türk 
milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler Yüce 
Meclisin sayın üyelerini Millet Partisi Meclisi 
Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kaya Bulut. 

A. P. GRUPU ADINA KAYA BULUT (.Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 19'övî Ibütçc yılı Başbakanlık bütçe 
tasarısı üzerinde Adalet Partisi Meclis grupu'-
nun mütalâalarını arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesini gözetmek ve ba-
kanlıklararasmda iş birliğini sağlamakla mü
kellef bulunan Başbakanlık siyasi iktidarım 
tecelli ve tatbik tarzı .bulduğu Hükümet ic
raatının âmme efkârına intikal eden görünü
şü ile başlıca mesnedi ve en yüksek noktası 
olarak kabul edilmek gerekir. 

Hukuka, bağlı Devlet idaresinin genel si
yaset esaslarının başında, Devletin Anayasa
sında ye rai mış bulunan -müesseseleri kurmak, 
muhafaza ve (idame etmek sadık ve saygılı ol
mak gibi şe.kle bağlı hususatm ilerisinde, hu
kuka bağlı devlet varlığı gerçeğinin hiçbir şer 
kuvvete râm olmıyacağı inancının, millî hâkimi
yet ve kanun üstünlüğü prensibinin, vatandaş 
vicdanı ve devleti devlet yapan her türlü 
âmme müesseselerine silinmez bir kanaat ola
rak kök salması diğer bir deyimle bu azimkar 
ruhun memleket bünyesine vazgeçilmez bir 
tarzda millî varlığın teminatı olarak yerleş
tirilmesi gelmektedir. (En başta gelen esas
tır.) Memlekette tam ve kâmil mânasiyle müs
tesna bir güvenin ve geleceğe mutluluk için
de bakabilme inancının henüz yerleşmiş (Sa
yılmamasında Hükümet siyasetinin bu husus
taki zaıf ve hususiyle bu zaıfı âdeta mu
hafazaya hizmetten başka bir vasfı bulunmı-
yan basit politika litiyatlarından bir tür
lü kurtulunmamış olması hüzün vericidir. 

Devlet, üstün menfaatini nizamın huku-
kiliğinli ve meşruiyeti .muhafazada, çeşitli 
hırslar ve değersiz endişelerden salim olarak 
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kat'edilecek merhalelerin âmme hayatımıza 
istikrar ve devlet varlığımıza beynelmilel sa
hada müstesna 'itibarlar -kazandıracağı ha
kikatinde bulmaktadır. Seçim sistemlerini 
nispî temsil esasına göre uygulıyan memle
ketlerde, umumiyet itibariyle parlâmentola
ra temsilci gönderebilen siyasi partiler müs
takili en iktidarı teşkil edebilmek şansına sa-
hibolamamaktadırlar. Nitekim parlâmento
muz da bu tarzda teşekkül ve terekkübrtyle-
miştdr. Binnetice Hükümet kurma mecburi
yeti, partilerarasında ortak bir hükümetin 
mevcudiyetine ihtiyaç göstermektedir. Siyasi 
parti gruplarının Hükümet teşkiline iştirak
leri, Hükümette vahdeti ve siyasli iktidar 
manzumesini tekmil eylemesine göre, koalis
yon ortaklarının hiç -birisinin ne Hükümet 
vahdeti içerisinde ne de icra fonksiyonu da
hilinde müsavat ve feragat esaslarında mün-
harif bir istikâmette olmamaları ve hele he
le rejimin temadisi imkânının iktidarda bu
lunmakla kabil olduğu yolundaki telkin ve he
veslerden kati surette içtinap eylemeleri icab
etler. -Bizde henüz pek yeni olan bu tarz Hü
kümetler teşkilini takibeden tatbikatların, müs
takbel Türkiye'nin siyasi hayatında olumlu 
teammüler yaratacak istikâmetler ve hedefler
de seyretmesi halisane temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlar; demokratik siya
si düzenin meşru teşekkülü olmak haysiye
tiyle Hükümet, bu düzeni hukukan ihlâl edi
ci mahiyette olan ahkâmı, vatandaş, şerefi ve 
millî mevcudiyetimizle hemahenk bir tarz
da icra ve dfra.ğ etmek zaruret ve mecburiye
tiyle mükellef olduğu halde netice veren bir 
çalışma içinde değildir. Cumhuriyet devrinde 
zaman zaman isdar olunmuş 'antidemokratik ve 
vatandaşı cemiyet bünyesinde âdeta bir sıkıntı 
girdabına sokan kanun hükümlerinin bir türlü 
temizlenmemesi ve vatandaşı bu gayrimedeni 
hükümlerin tasallutundan kurtaracak ciddî 
bir çalışma içine girilememesi, zihinlerde pek 
haklı olarak, bâzı şüphe ve endişelere yer ver
mektedir. 

Hususiyle eski antidemokratik mevzuata 
yeni hükümlerle katılan halk ve basın dilinde 
Tedbirler Kanunu namiylc mâruf kanunun 
millî hayatımızda ne derece anormallikler ge
tirdiğinin idrak olunması ve her halükârda bu 
alanda büyük gayretlere girişilmesi zaruridir. 
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Bu keyfiyete zamimeten, mahallî seçimler 

yapılmamakla, demokratik nizam içinde an
tidemokratik bir 'bünye vasfıyla faaliyetlerine 
devama hususi bir müsaade bahşedilen mahallî 
idareler cemiyet vicdanında tedavi olunmamış 
ağır bir yara şeklinde görülmeye ledvanı etmekte
dir. Mahallî idarelerin gerçek sahibi milletin bi
zatihi idare ve murakabesine intikal ettirilmesi-
sinin zururetı kesinlikle açıktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İdare hayatımızda, milletçe sağlanmasını 

beklediğimiz idari reformun gerekli kıldığı ted
birler bakımından şimdiye kadar ciddî bir 
gayret müşahede olunmadığı gibi bütçe yılı 
bakımından da ümit verici bir mesai içinde olu
nacağı şüphelidir. 

Başbakanlığa bağlı bir daire olarak Devlet 
Personel Dairesinin halihazır çalışmalarının 
yeterlilik içinde olduğunu kabul etmek müm
kün olmıyaeaktiT. Bu t"arz bir durgunluk için
de bulunmakla devlet hayatımızın müstacel 
bir zaruret gösterdiği idari reform ihtiyacının 
muktazi kıldığı tedbirlerin ittihazındaki ihmal, 
idari mekanizmanın toplumun ihtiyaçlarına ce
vap verebilme hassasiyetini tezelzül ettirmekte 
diğer taraftan idari bünye içerisinde bariz ak
saklıklar meydana getirmektedir. ı 

Modern devlet anlayış ve hizmet icapları
nın gerekli kıldığı rasyonel çalışma hayatı
nın ihtiyaç gösterdiği ve bu tarz çalışmanın be
lirli vasıflarını haiz memur kadrolarını topluma 
kazandırmak lâzımdır, 

Mesailerini verimli olabildikleri nisbette ve 
belirli şartlarla devlet hizmetine arz edecek fe
dakâr insanların, hizmetleri karşılığı elde 
edebilecekleri imkânları, belirli ve sıhhatli hü
kümlere bağlamak suretiyle âmme hizmetleri
nin görülmesinde verimin sağlanabileceği bel
lidir. 

Sayıları mahdut da olsa patrizan memur 
tipine müsamahasız ve sureti kafiyede son ve
rilmelidir. Halk için halkın hizmetinde olduk
larından tegafül eyleyebilen bu kabilleri mev-
cudoldukça, demokratik hayata rağmen, parti
zan idarenin devam ettiği endişe ve kanaati 
vatandaşın vicdan ve aklında yer edebilir. 
Partizan idare tutumunun devam ettiği yer 
veya yerlerde idarenin hukukilik karakterinin 
tahribolduğu bir vakıadır. Âmme hizmetlerini 
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görmekle mükellef makam ve mercilerin hiz
met icabını muhataplarına eşit ve âdil olarak 
arz etmeleri ve mutlak bir mesuliyet duygusu 
içinde bulunmaları âmme hizmetlerinin tabiî 
icabıdır. ı 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen yıl zarfında Millî Güvenlik Kurulu 

Kanununun Büyük Millet Meclisince kabul 
olunmasını memnuniyetle kaydederiz. 

Millî Güvenlik Kurulunun millî güvenliği
mizle ilgili olarak ittihaz edeceği hayati ka
rarlarının ve gerekli koordinasyonun sağlan
ması hususunda sebk edecek gayretlerinin mem
leketimiz için hayırlı olmasını dileriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başbakanlığa bağlı bir müessese olarak 

6821 sayılı Kanunla kurulan Atom Enerjisi 
Komisyonu faaliyetleriyle ilgili gider ve yatı
rımlar Başbakanlık bütçesi içinde mühim 
bir kısım teşkil etmektedir. 

Atom Enerjisi Nükleer Araştırma Merke-' 
zine, tesislerin tamamlanması, Küçük Çekme
ce'deki Atom Enerjisi Reaktörü lâboratuvar-
larmın yapılması ve çeşitli ihtiyaçları için 
ayrılan yatırım giderlerinin gerçek bir mak
sada hizmet edeceği mutlaktır. Tıp fakülteleri 
ve Ankara Hastanesinde kurulması mutasavver 
radyoizotop lâboartuvarları ile birlikte çağdaş 
medeniyetin tekâmül ve tekniğini millet hiz
metine arz edecek olan bu yatırımların aziz 
milletimize faydalı neticeler getirmesi samimî 
arzumuzdur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Ens

titüsüne gerekli yardımın yapılması için Baş
bakanlık bütçesine konulan ödeneği yerinde 
bulmaktayız. Sahasında faydalı çalışmaları ile 
haklı bir takdir toplıyan ve âmme hayatımız 
için lüzumlu bir müessese olarak kabul ettiği
miz enstitünün feragatle çalışan muhterem, men
suplarını hürmet ve takdirle anmayı bir vazife 
sayarız* 

Muhterem ark ad aşlar. 
Mütalâalarımıza son vermeden evvel Baş

bakanlık bütçesinde dikkat nazarımıza çar
pan bir diğer hususa temas etmek istiyoruz. 

Filhakika lıütçede devlet bakanları ödeneği 
faslında ki artışla, taşıt giderleri için konulmuş 
olan para miktarı, komisyon raporunda devlet 
bakanlıkları adedinin altıya çıkarılmış olması 
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sebebine müstenidolarak gösterilmekte ise de, 
İkinci Koalisyon Kabinesinin teşekkülü esna
sında yaratılan siyasi buhranla ilgili olarak 
Meclis içinde, Hükümete müzahir olacak si
yasi bir grupa müntesibolmıyanlara hususi bir 
dikkat gösterilmesi, hakikati halde bütçeye 
yersiz ve mühim, bir masraf yüklemiş bulun
maktadır. Ne Hükümetin kuvvetle teşkili gibi 
makul ne de başkaca muhik görülebilecek bir 
sebebe istinadetmiyen bu tarz hususi bir poli
tikanın ihtiyarı suretiyle cari masrafların artı
rılmasını tecviz etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başbakanlık bütçesi üzerinde görüşlerimizi 

a m ı çalıştık. İfadelerimizi neticelendirirken 
Başbakanlık bütçesinin yıl içindeki tatbikatının 
hayırlı olmasını temenni eder, grupum adına 
Yüce Heyetinize saygılar sunarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Mustafa Kepir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA 
KEPİR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Başbakanlık bütçesi vesilesiyle, Cumhuriyet
çi Köylü Millet Partisi Meclis Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere, huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

8aym milletvekilleri; 
Anayasamızın 105 nci maddesinde «Başbakan, 

Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak, 'bakanlık-
lararasmda işbirliğini sağlar ve Hükümetin ge
nel siysetinin yürütülmesini gözetir.» denilmek
tedir. 

Bu sade ifadenin kapsadığı gerçek odur ki, 
Başbakanlık, Türk Devletinin hale ve istikbale 
müteveccih politik hedeflerinin tespitinde, bu 
hedeflere ulaşma gayretlerinin tanziminde, hiz
metler mekanizmasının işleyişinde ve 'bu suretle 
de millet mukadderatının istikametlenmesinde 
ve idaresinde en büyük sorumluluğa ve o nis-
bette 'de şeref payına sakip, siyasi ve icrai bir 
başorgandır. 

Nev'i, vüsati, bilgi ve emek talebi her gün 
artan âmme hizmetlerinin ve bunların doğurdu
ğu mânevi mesuliyetlerin ağır baskısı ve bir in
tikal devresinin sayısız güçlükleri içinde çırpı
ntın fini büyük hizmet müessesemize yardımcı ol
mak, hepimiz için bir vazife, (hattâ bir 'borçtur. 
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Ancak, yardımcı olmak, elbette ki Hükümetin 
her davranışına alkış tutmak demek değildir. 
Eksikleri ıgörmek, giderilme çarelerini arayıp 
bulmak, ilgilileri devamlı ikazlarla hatalardan 
korumak hem hakkımız, hem de vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'miz, belli sınırlar içinde yer üstü 

ve yer ıaltı servetleri, potansiyel imkânları ve 
jeopolitik durumu ile malûm, bir coğrafi bütün
dür. 77 milyon hektarlık oldukça geniş ve deği
şik iklim karakterlerine sahip bu aziz ülkede, 
milletçe barınmaya ve onun sağlıyacağı imkân
larla çağdaş hayat standartlarına ulaşmaya mec
buruz. Şimdiye kadar tabiî veya beşerî hiçbir 
sabit sermayenin durduğu yerde ürediği de gö
rülmemiştir. 

'Binaenaleyh, servetimizin memlbaı, şerefimi
zin dayanağı ve millî bekamızın temeli olan mü
barek vatanın bütün kaynaklarını acilen ve en 
verimli Ibir şekilde harekete geçirmek zorunda
yız. 

öte yandan milletimiz üstün mânevi değer
lere sahibolmasma rağmen, büyük çoğunluğu 
ile sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda endi
şe verici bir iptidailik içindedir. înkâr edile
mez bîr .gerçektir ki, bugün memleketimizde, 
prehistorik çağdan feza çağma kadar, tarihin 
bütün devirleri, en belirli özellikleri ile, yan-
yana ve içice yaşanmaktadır. Filhakika mille
timizin % 80 ini teşkil eden Türk köylüsünün 
iskâniyle, imariyle; hayat telâkkisi, yaşayış tar
zı ve bugünkü geçim seviyesiyle; kifayetsiz is
tihsal vasıtaları ve çalışma metotlariyle; bütün 
didinme ve çırpınmalara rağmen elde edilen 
yıllık gelir hâsılasiyle, elem veren bir manzara 
arz etmektedir. Genel görünüşü bu olan bir top
luluğa elbette ki muasır medeniyetten payını 
almış, mütekâmil «bir cemiyet demek çok güçtür. 

Vicdanları ürperten bu bahtsızlığa çare bu
lacak müesseselerin başında da evleviyetle, Baş
bakanlık gelmektedir. Başbakanlığın ise, bu
günkü teşkilât ile arzu edileni kısa zamanda 
verebileceğinden, haklı olarak, endişe duymak
tayız. Zira, bir sevk ve idare makamı olan bu 
müessese, asli vazifelerinin aleyhine, birtakım 
âmme hizmetleriyle âdeta boğulmuş bulunmak
tadır. Atom Enerjisi Komisyonu, Devlet Per
sonel Dairesi, Millî Güvenlik Kurulu gibi organ
ları, 6 688 546 liralık bütçesi ile Devlet Plânla-
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ma Teşkilâtı, 6 450 811 liralık bütçesi ile Da
nıştay, 17 791 648 liralık bütçesi ile istatistik 
Enstitüsü, 58 178 948 liralık bütçesi ile Diya
net İşleri, 77 597 287 liralık bütçesi ile de Ta
pu - Kadastro Genel Müdürlüğü takibetmekte-
dir. 

Denilebilir ki bu hizmet müesseselerinin ida
re ve murakabesi, Devlet bakanlarının uhdesin
de olduğundan direkt olarak Başbakana külfet 
tahmil etmemektedirler. Halbuki mantıkan Dev
let bakanlarının Başbakana, Başbakanlığın 
asli vazifelerinde yardımcı olmaları ieabeder. 
Kaldı ki Başbakana niyabeten tedvir edilen bu 
hizmetlerden doğacak politik v<e idari mesuliyet
lerin muhatabı yine de Başbakan olacağından, 
yukarda işaret ettiğimiz mahzurlardan kaçın
ma imkânları bulunamıyacaktır. 

Devlet idaresinde vazife ve sorumluluk yük
lenmiş bir siyasi partinin Meclis Grupu olarak, 
bu hususta temenni ve tavsiyelerimiz ana hatla-
riyle şunlardır : 

1. Başbakanlık, biraz evvel kısaca işaret 
edildiği üzere aslî vazifelerinin ifasını güçleş
tiren bu çeşitli âmme hizmetlerinden en kısa 
zamanda sıyrılmalıdır. 

2. Başbakanlık, Devlet hizmetlerinin bütü
nünü kapsayan Bakanlıkların çalışmalarını ko-
ordine ve murakabe edebilecek kifayetli bir teş
kilâta sahip kılınmalıdır. 

3. Devlet idaresinde zaman, güç ve imkân 
israfım Önliyecek bir zihniyet mkilâbınm mâne
vi havası yaratılmalı ve idarede reform mümkün 
olan süratle ve mutlaka tahakkuk ettirilmelidir. 
Bunun için de bütün idare ve eğitim müessese
lerinin, hususiyle Türkiye Orta - Doğu Âmme 
Enstitüsü ile Devlet Personel Dairesinin gayret
lerin} seferber etmekte zaruret vardır. 

4. Kalkınma gayretlerinde; umulana ulaş
manın sırrı insandadır. Tarihin her devrinde ve 
dünyanın her yerinde yaratıcı zekâsının ışığı, 
alnının teri, bilgi ve inançlarının mayaladığı ve 
damgaladığı şahsiyeti ve nihayet moral gücü ile 
insan; beşeri faaliyetlerin ve sosyal muvaffaki
yetlerin ilk ve ana faktörüdür. Bu itibarla Dev
let Personel Dairesinin kuruluşunu büyük ümit
lerle selâmlamıştık. îki yıldır faaliyette bulunan 
bu daire hakkında bütçe raporu maalesef tat
min edici bilgiler verememektedir. Devlet per
sonel statüsünü ıslah ve tatbikatını tanzim ede
cek olan bu daireden şunları beklemekteyiz, 
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a) Personeli göreceği hizmet için her yön

den kifayetli kılmak, 
h) Teşkilâtı ihtiyaca, hizmet kadrolarını 

iş haemma göre ayarlamak, 
e) Yeniden tesbit edilecek kadrolardaki, 

personel taşkınlık ve noksanlıklarını kaydırma
lar ve aktarmalarla, hizmet talebine uygun bir 
muvazene sağlamak, 

d) Eşit külfete, eşit nimet prensibine daya
nan bir ücret rejimi tesis etmek. 

e) Personeli bütün gücü ile işine bağlaya
rak âzami nisbette verimli kılmak için halinden 
memnun ve geleceğinden emin bir hale getir
mek, 

f) Bütün hizmet kadrolarında görevli per
sonelin ; vazife, salâhiyet ve mesuliyetlerini 
hukuki müeyyidelerle tâyin ve tesbit etmek, 

,j) Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını 
standart hale getirmek, 

k) Çalışma metotlarının rasyonel bir hale 
getirilmesi için gerekli usul ve esasları tâyin et
mek heyecanlı bir ümit ile ilk yılma girdiğimiz 
5 yıllık plânın muvaffakiyetinde? payına düşeni 
yaratabilmesi için Devlet Personel Dairesini bu 
ana görevlerini tahakkuk ettirmiş görmenin öz
lemi içindeyiz. 

5. Kanaatimiz odur ki, tarih boyunca; mil
letimiz, medeniyet kervanını iki defa kaçırmış
tır. Bunlardan biri buharın, diğeri de elektri
ğin insanlık hizmetine konmasında vâki olmuş
tur. Şimdi ise, yeni bir medeniyet çağının kapısı 
aralanmış bulunmaktadır. Nurlu bir istikbale 
açılan bu kapıdan, çağdaş milletlerle birlikte 
girmeye, yani atom enerjisinden her sahada fay
dalanmaya mecburuz. Bu itibarla biraz gecik
miş olmakla beraber Başbakanlığın bünyesi için
de kurulmuş olan Atom Enerji Komisyonunun 
çalışmalarından ve raporda belirtilen 5 yıllık 
programından memnun, fakat bu çalışmaların 
kifayetinden ve programın tahakkuk ettirileme-
mesi ihtimalinden endişeliyiz. Gönül, hem Baş
bakanlığın yükünü azaltmak, hem de bu komis
yonu bir minyatür kurum olmaktan çıkararak 
ehemmiyeti ile mütenasip şümullü bir teşkilât 
haline getirilmesini arzulamaktadır. Memleketin 
enerji üretimi ile ilgili bütün kaynaklarını bir 
arada toplayan ve dağıtımını düzenliyen bir 
enerji Bakanlığının kurulması, bu hususta akla 
ilk gelen bir tedbir olarak tavsiye edilebilir. 
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Sayın m illet vekil lei; 
1963 yılı bütçesi münasebetiyle 0. K. M. Par

tisinin Başbakanlık müessesesi hakkındaki te
menni ve tavsiyelerini; özet olarak arz etmiş bu
lunuyoruz. Bütçenin memleket ve millet için ha
yırlı ve aidoldıığu müessese için başarılı olma
sını diler hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. Ti. P. Grupu adına Sayın 
Şevki Aysan. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Şevki Aysan. 

C. H. P. GRUPU ADİNA ŞEVKİ AYSAN 
(Mardin) — Sayın milletvekilleri, 

Başkanlıkla ilgili çeşitli konulardan başlı-
caları hakkında, O. H. P. Meclis Grupu adına 
görüş ve düşüncelerimizi özetlemeye çalışaca
ğım. 

Pek muhterem arkadaşlar. 
İdari yapımızda bir refonma şiddetle ihti-

yactolkluğu yolundaki görüşler genel bir Iha! al
mıştır. Gerçekten Anayasamızın getirdiği yeni 
çalışma nizamı karşısında ve hususîyle plânlı 
kalkınma devresine girdiğimiz bugünlerde Dev
letin personel politik asm ı ve ücret rejimini ön
celikle ele almak, kesin ve devrin şartlarına uy
gun okrak temelinden halletmek zaruretinde-
yiz. 

Bu 'hedefe ulaşmak amaciyle kurulmuş bu
lunan Devlet Personel Dairesinin çalışmalarını 
büyük bir titizlikle izlemekteniz. Konunun bü
yük önemini göz önünde tutarak Personel Da
iresinin çalışmalarını bir kat daha hızlandır
masını temenniye şayan buluyoruz. 

İdari reformla ilgili 'O. H. P. Meclis Grupu-
aran, .temel ilkeler hakkındaki görüşünü Yüce 
Meclise ayrıca sunacağız. Bu itibarla teferrua
ta irumeksizin, çalışmaların usulü haıkkıııdaki 
•görüşümüzü ifade etmekle yetineceğiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Devlet Personel Dairesinin verdiği bilgiye 

ıgöre 1961 yılında kadrosuzluktan ötürü terfi 
edemiyen memurların sayısı 9 300 civarında
dır. Gerek bundan ve gerekse dairenin bugüne 
kadarki, çalışmalariylc belirli bir sonuca ulaş
madığından şikâyet edilmektedir. 

Kadrosuzluktan ötürü terfi edemiyen me
murlara süratle bir çare 'bulunması ve bir an 
önce âdil bir ücret ve personel rejiminin kurul-

I ması yolundaki kararlı ve şiddetli arzumuz biz-
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leri de bu şikâyetlere katılmaya zorlamakta
dır. Ancak, Mr gerçeği insaf ile daima göz 
önünde tutmalıyız. 

Pek ımulhterem arkadaşlar, 
Devlet idaresinde siyasi makamlarda görev

lendirilen siyaset adamları hususiyle nispî seçi
min tabiî sonucu olan karma hükümetler siste
minde daima ve sık sik değişecekleri aşikâr
dır. Bu iitibarla memleketin, bütün müessese
leriyle ayaıkta tutacak ve devamlılığı s'ağlıya-
cak bir kadroya şiddetle ihtiyacı vardır. Bu 
kadro, mütehassıs, seviyeli, her türlü siyasi 
'baskıların ötesinde, kendini daima ve her yön
den teminat altında hisseden bir memur kad
rosu olmalıdır, İşte, Hükümet ve müşaviri du
rumunda olan personel Dairesi iyi niyetle bu
nu gerçekleştirmenin çabası içindedir. İdari re
form da ancak bu istikamette gerçekleşebilir. 

Arkadaşlarım şimdi idari reform aceleye ge
tirilecek olunsa, ciddî ve ilmî araştırmaya da-
yanmıyan bir şekilde .yapılırsa, taklitçilikten, 
kopyacılıktan öteye gidemez ve bunun tabiî so
nucu olarak da memleketimizin gerçek ihtiyaç
larını karşılayamaz. Hattâ denilebilir ki, bu 
yolda yapılacak bir reformun mevcut nizamı 
daha da kötü bir duruma sokması imkân dahi
lindedir. 

Bu sebeplerle C. H. P. Meclis G-rupu, Hü
kümetin bu konuda yapacağı ciddî ve etraflı 
etütler sonucunda memleketimizin gerçekleri
ne en uygun usulü bulacağına inanmaktadır. 
Ve bu inançla Hükümete bu yoldaki çalışmala
rında daima yardımcı olmayı zevkli bir görev 
olacak saymaktadır. 

Pek mulhterem arkadaşlar', 
Devletin idari yapısı ile ilgili mâruzâtımızı 

sonuçlandırmadan önce son derece önemli gör
düğümüz bir konuya da bu vesileyle dokun
mak isteriz. 

Hükümette görevli (bakan arkadaşlarımız 
ızamanm yetersizliği sebebiyle görevlerini tam 
olarak yerine getirmekte büyük ölçüde güçlük
lere mâruz bulundukları bir gerçektir. Filhaki
ka : Çift Meclis usulünün gerektirdiği çalışma, 
tek meclis usulünden ısıon derece değişik olduğu 
malûmunuzdur. Her gün her iki -meclisin ge
nel kurullarında ve komisyonlarında aynı ba
kanı ilgilendiren ve siyasi otoritesi itibariyle 
bizzat bulunmasını zaruri ikılan konular görü-
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şülmektedir. Bunun yanında bakanlıkların iş 
hacmınlda büyük ölçüde artış 'olmuştur ve bun
dan sonra da olacaktır. 

Dış münasebetlerin çok genişlemiş olması 
bakanların zaım'an zaman yurt dışına gitmele 
rini gerektirmektedir. Nihayet memleket ihti
yaçlarının hızla artmış ol/ması ve hizmetin ge
reği kadar görülebilmesi bakımından bakanlar, 
keza memleket içinde sık sık teftiş ve inceleme 
gezilerine ekma'k zorun d aldırlar. 

Bu duranı Bakanlık görevinin ifasında zo
runlu olarak büyük aksaklıklara yol açmakta
dır. Bu aksaklı klan hususiyle teşriî organlar 
ile Hükümet arasındaki münasebetlerde daha 
»belirli bir şekilde görmekteyiz. Gerçekten; söz
lü soruların cevaplandırılması bundan ötürü 
ıgecikmekte ve sorular çoğu zaman aktüalitesi
ni kaybetmekte; bâzı kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülmesi, Hükümetin ilgili üyeleri ha
za* bulunmaksızın cereyan etmektedir. 

Bu konudaki güçlüklerle (karşılaşan tek 
memleket Türkiye değildir. Binçjo'k memleket
ler aynı güçlüklerle karşı karşıya kalmış ve 
fakat çaresini arayıp bulmuşlardır. 

Özellikle çift meclis sistemini uygulayan 
bütün memleketlerde ve haltta tek meclisli 
memleketlerde dalhi bakanların yani sıra yar
dımcı bakanlar mevcuttur. Yardımcı bakanlar 
siyasi şahsiyetler olduklarından bilhassa teşriî 
organlarla Hükümet arasındaki münasebetlerin 
yürütülmesinde yüksek dereceli .memurların 
asla yerine getire miyecekl eri görevleri yerine 
.getirmektedirler. 

Meselâ İngiltere'de, Hükümette bakanlar 
.muhtelif kaideme]ere ayrılır. Başbakan ve Baş-
Ibakanyardıımcısmdan sonra il'k kademede kabi
ne üyesi sıfatını taşıyan bakanlar vardır. Hü
kümet siyasetinin bütünü hakkındaiki kararlar 
bu kabine üyelerinin iştirakiyle alınır, Kabine 
üyesi balkanlardan sonra bakanlar gelir ki, bun
ların her biri kabine üyesi bakanlar gibi birer 
dairenin başında bulunurlar. Her bir bakanlı
ğın içinde yardımcı bakanlar ve hattâ bunların 
mahiyetinde de siyasi müsteşarlar ile siyasi 
Parlâmento müsteşarı bulunur. Keza Fransa'da 
da durum aynıdır. Yalnız Fransız sisteminin 
İngiliz sisteminden tek farkı gerek Bakan yar
dımcıları ve gerek siyasi müsteşarlar Fransa'da 
bakanlar gibi Bakanlar Kurulu üyesi olmaları
dır. 
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Aziz a ek ad aşlarım, 
Yeni Anayasamız yönünden bu konuda bir 

tereddüde düşülebilir. Şimdiden böyle bir tar
tışmaya girmeyi lüzumsuz sayıyoruz. Bununla 
beraber teferruata inmeksizin sadece şu kada
rını ifade edelim ki, Anayasamız yönünden yar
dımcı Bakanlar müessesesinin kurulmasında ve 
Bakan yardımcılarının Bakan sıfatını taşıma
larında hiçbir sakınca olmadığı kanısındayız. 

Bu müessesenin bir benzeri memleketimizde 
1937 yılında siyasi müsteşarlıklar adı altında 
kurulmuş ve fakat bakanlarla siyasi müsteşar
lar arasında başgösteren anlaşmazlıkların yarat
tığı huzursuzluk sebebiyle aynı yıl içinde kaldı
rılmıştır. 

Bugünün kesin olarak ortaya çıkardığı za
ruretler karşısında Bakan Yardımcılığı müesse
sesinin kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bakan, hiç şüphesiz Bakanlığının en yüksek 
âmiri olacak ve yardımcı Bakanlar, ancak, Ba
kanların Başbakanla mutabık kalarak kendile
rine verecekleri görev] eri Bakanın direktifleri 
dışına çıkmaksızın yerine getireceklerdir. Bu
günün kesin zaruretleri karşısında, siyaset 
adamlarımızın Hükümet içinde birbirleriyle an
laşma ve uzlaşma içinde çalışma itiyatlarını hız
la kazanmaya başlamaları sayesinde bu sistemin 
mahzurlarının bizde de diğer Batılı memleket
lerde olduğu gibi tamamen ortadan kalkacağı
na inanıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Başbakanlık bütçesi vesilesiyle üzerinde du

rulması gereken önemli konulardan bir tanesi 
de Millî Emniyet hizmetleridir. 

Devletin iç ve dış emniyetini çok yakından 
ilgilendiren bu konunun hassasiyetini göz önün
de tutarak şu kadarını ifade etmekle yetinece
ğiz : 

Aşırı sol ve sağ akımlar aynı hedefe doğru 
yöneldikleri bilinen gerçeklerdendir. Her iki 
akımın da, başlıca hedefi demokratik Anayasa 
nizamını temelinden yok etmektir. Bunu ifade 
ederken bir şükran borcumuzu yerine getirmek 
isteriz. Demokratik Anayasa, nizamının yurdu
muzda bütün müesseseleriyle yerleşmesi ve kök
leşmesi yolunda başta Başbakan olmak üzere 
Karma Hükümetlerin sarf ettikleri insan üstü 
çaba daima minnetle anılacak değerdedir. 
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Pek muhterem arkadaşlar, 
Yüce Meclisçe de bilindiği üzere aşırı sağ 

akımı da aşırı sol akımı kadar memleketimiz 
için zararlı ve tehlikelidir. 

Dıştan yöneltildiğinden şüphe edilmiyen her 
iki akımın temsilcileri demokratik rejimimizin 
temel unsurunu teşkil eden sosyal ve hususiyle 
siyasi teşekküllerin bâzılarına sızmanın gayreti 
içinde oldukları iddia edilmektedir. Bu gay
retlerin sonuç vermiyeceği yolundaki inancımı
zı muhafaza etmekle beraber çeşitli kılıklara 
bürünen her iki akımın da yurt içindeki gerçek 
kaynaklarını kesin olarak kurutmak zorunda
yız. 

Bu itibarla Millî Emniyet Teşkilâtımızın da
ha, enerjik ve kesin sonuç alıcı tarzda çalışma
sını sağlamak amaeiyle modern gelişmelerin ge
rektirdiği teknik personel ve cihazlarla donatıl
makla beraber teşkilât kanununun öncelikle ele 
alınmasını temenniye şayan bulmaktayız. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bilindiği üzere Anayasamızın 105 nci mad

desi Başbakan ve Bakanlar Kurulunun yetki ve 
sorumluluğunu tesbit etmiştir. 105 nci madde
nin lâfzından ve ruhundan Başbakanın Bakan
lar arasında olduğu gibi Karma Hükümeti teş
kil eden kanatlar arasında da hususiyle Mec
lis içi çalışmalarda iş birliği ve dayanışmayı sağ
laması icabettiği anlamını çıkarmaktayız. Bu 
anlayış içinde bu konuda, şu kadarını söylemek 
durumundayız. 

Aziz arkadaşlarını, 
Bir ihtilâl rejiminden yeni Anayasamızın ön

gördüğü son derece liberal bir demokratik reji
me nispî secim usul iyi e geçmiş bulunuyoruz. 
Nispî seeim usulünün kaçınılmaz sonucu olan 
karma hükümetler sistemine alışmak ve tatbik 
etmek zorundayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
ilk olarak tatbik edilen bir sistemin en iyi bir 
şekilde başarıya ulaştığı elbetteki iddia edile
mez. Daima büyük ölçüde güçlükler ortaya çı
kar. Bunu tabiî karşılamamız icabeder. Bizim 
değ.işmiyen inancımız odur ki, iyi niyet hâkim 
olduğu müddetçe yeni tatbikatların husule geti
receği güçlükler mutlaka önlenebileceği merke
zindedir. 

15 Kikim 196.1 genel seçimlerinden sonra 
memleketimizde karma hükümetler kuruldu, 
Birinci Karma Hükümet kısa bir zaman sonra 
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buhrana sürüklendi . Bunun sebepleri Yüksek 
Meclisçe bilindiği cihetle ü /er inde du tanıyaca
ğız. 

Bizini halisane temenni ve arzumuz karma 
hükümet le r in is t ikrar l ı , devamlı ve daha çok 
başarı l ı olmaları için bu yoldn iyi geleneklerin 
tesis edilmesidir. 

î y i geleneklerin tesis edilebilmesi hcrşeyden 
önce ka rma hükümete işt irak eden or tak lar ın 
Devlet hizmetinde takibedecekleri siyaset yolla
rı ve açık i lkeler üzerinde müşterek bir anlayı
şa varmalar ı ve bu anlayışa sadakat le bağlı 
ka lmalar iy le mümkün olabilir. Bu t a k d i r d e kar
ma hükümet ler in daha, başarılı , is t ikrarl ı ve 
devamlı olacağından şüphe edilemez. 

0 . H. 1*. Meclis ( I rupu, her tür lü küçük he
saplar ın ve is t ismarların ötesinde ve taahhüt le r i 
ne sadık ka l a r ak Karma Hükümet in başarısına 
destek olacağını bir kere daha bel ir terek mâru
zâtımızı bi t i r iyoruz. 

C.H.P. Meclis ü r u p u adına yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Y.T.P. ( İ rupu adına sayın (Jü
ri er Sarısözen 

Y.T.P. M E C L İ S (JKUIU: ADINA (JÜNBJI 
S A R I S Ö Z E N (Sivas) — Sayın Başkan ve Millet 
Meclisinin sayın üyeleri, Yüksek Heyet inizıiıi 
malûmudur ki, bütçe tenkit lerinde, tasarının bö
lüm ve maddelerinin ihtiva, ettiği ödenekler, ih
tiyaç, samimıiyet ve tasar ruf anlayışının süzge
cinden geçirilirken, bütçenin ait olduğu bakanlı
ğın yöneticisinin de stiyasî tu tum ve davranışları 
bakımından kritik edileceği tabiîdir. 

Y.T.P. Meclis (Jrupu adına, Başbakanlık büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi bu esas içinde arz 
edeceğiz. 

Sayın Milletvekilleri, gecen sene 1) cetveli hiz
metli kadrosundan on birini tasarruf etmek im
kânını bulan Başbakanlık, bu defa !) kadro ilâ
ve suretiyle tasar rufunda samimi olmadığı inti
baını vermişt ir . Diğer ta raf tan maaşlı memur 
kadrosunda münhal bulunan 41 kadroya tâyin 
yapılması da, hizmetin aksamaması gibi cari \ıl 
bütçesindeki mazeretin sonucu ve tasarrufa ria
yetsizliğin bir delili olmuştur. 

4933 sayılı Kanun gereğince serilecek arma
ğan için 422 nci bölüm muhafaza, edilmektedir. 
B u şekil a rmağanlar ın kül tür hayatımızda çok 
yarar l ı olacağı aşikârdır. Armağanın adının 
Türk Devletinin kurucusu Büvük Atatürk 'e i/a-
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fe edilmek suretiyle yeni bir kanun tasarısına 
bağlanarak Meclis*1 getirilmesini!, kül tür faaliye
tini" teşvik bakımından temenniye şayan görürüz. 

lunumi efkâr ta raf ından hassasiyet gösteri
len ve üzerinde «resmî hizmete mahsus),-' -ibaresi 
yazılı otomobillerin özel hizmetten kurtarı lmasın
da, Hükümetin gerekli dikkati göstermesini bek
lemekteyiz. Türkiye Yi e yapılan ve halen hiç bir 
bakanlığın sahip çıkmadığı devrim otomobilleri
nin nerede bulunduğu da, merak konusu-olmakta
dır. Bunların hiç değilse bakanl ıklar ın hizme!in
de kullanılarak değerlendirilmesi gerektiğine işa
ret etmek isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, birer Anayasa organı 
olarak Bakanlar" Kurulu, Bakanlıklar ve Başba
kanlık, kanunî yetkileri içinde ahenkle çalışmak 
zorundadır lar , ( lerek beş yıllık plânın ve ge
rekse hükümet programı ve bütçenin aksama
dan uygulanması evvelâ bu ahenk ve koordinas
yona bağlıdır. Bugün Plânlama Dairesi ve Da
nıştı;, ile İstatistik , Diyanet, Tapu ve Kadas
tro, Vakıflar ve Beden Terbiyesi (lenel Müdür
lükleri Başbakanlığa bağlı olup ona niyabeten 
Devlet. Bakanları ta raf ından yönet i lmektedi r 
Başbakanlık teşki lât ının henüz bir yönetmeliği 
bulunmadığı gibi, Devlet Bakanlar ının da huku
ki ve cezai mesuliyetlerini düzenliyen bir mev
zuata sahi)) değiliz. Senelerden beri bu husus 
bütçe müzakerelerinde devamlı tenkitlere konu 
olmakta, i'akat hükümet yetkilileri taraf ından ce
vapsız bırakılmaktadır. Başbakan adına yapılan 
tasarruflarda, devlet bakanlarının cezaî ve malî 
mesuliyetlerini tefrik için ne düşünüldüğü ve 
icşkilât kanunlar ına ihtiyaç gösterilip gösteril
mediği bugün için meşkuktür. 

I'jkonomik ve sosyal kalkınma çabası, içinde 
bulunan Türkiye, beş yıllık plânın başarıya ulaş
ma, şarhnın idarî reformla mümkün olacağına 
inanmaktayız. İdare cihazı, objektif kıstaslarla 
çalışan kalifiye ve ehil elemanlara, dayandığı 
müddetçe gayri şahsî ve verimli olur. 

Amme hizmetlerini bürokrasiden kur ta rmak 
sürat ve- zamandan kazanma, ehil ellere verilen 
yetki ile randımanın artt ır ı lması, ancak idarî re
formun ve getireceği zihniyet değişikliğinin ger
çekleşmesine bağlıdır. İdarenin problem ve dâva
larını, Devlet personelinin bilmemesi İmlinde eu 
mükemmel kalkınma plânları dahi tam uygulan
ma sahası bulamaz ve bir rakamlar toplamından 
ibaret; kalır . 
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tdari reform ihtiyacının önümüzdeki seneler

de şiddetle kendini göstereceği kanaatmda bu
lunmaktayız. Bütçe ve kalkınma plânının uygu
lanmasından doğacak aksaklıkları telâfi için alı
nacak tedbirler, bu reform yapılmadıkça pallia-
tive olmaktan ileri gideıniyecektir. Bu konuda, 
âmme idareciliğinin günün şartlarına intibakını 
temin bakımından Âmme İdaresi Enstitüsü ya
rarlı hizmetler görmek durumundadır. Fran
sa'da sık, sık ortaya çıkan kabine buhranlarına 
rağmen, âmme (hizmetlerinin aksamadan yürü
tülmesinde «ımeslekî idarecilik» okulunun ye
tiştirdiği elemanların rolünü burada tekrar ha
tırlatmak isteriz. 

Sayın miletvekilleri, Devlet Personel Daire
sinin, Devlet «sektörü ve çeşitli âmme hizmetin
de görevli memurların hukuki, idari ve malî 
statülerini rasyonel şekilde ıslah yolundaki ça
lışmalarının 'hangi »safihada olduğuna dair bil
gimiz mevcut değildir. 19(01 «enesmde 12 ve 
'1Ö02 de '20 memur b'ilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmak için Aimerikaya 'gönderildiğine •göre 
anlaşılıyor- ki, Personel Dairesi henüz kendi 
eğitimi ile meşgul almaktadır. 

Binlerce memurun senelerden beri bekledi
ği Personel Kanunu, maaş, ücret ve idari rejim 
konusunda 'getireceği yeni esaslarla, Devlet 
personelini daha verimli 'çalışmaya sevk ede
cektir. Hükümetin 'bu ihususu dikkat ve önem
le izlediğini ümidetmek isteriz. Bu arada, 
o'05'6 «ayılı Kanunun tevlidettiği ahenksizliğe 
'de işaret etmdkte fayda vardır. -Devlet 'sektö
ründe personele ödenen ücret, liyakat, kıdem, 
tecrübe, hizımctin .ağırlığı ve mesuliyet derece
si gibi faktörlerden çok, «D» ve «E» cetvel
lerinin sağladığı imkânlarla, adama iş zihniye
tinin neticesi 'olarak tamamiyle gayıiâdil bir 
şekilde dağılmakta, değişik kadro ve unvanlar
la yüksek ücretli yeni seviyeler ihdas olunmak
tadır. 

Diğer taraftan, Devlet dairelerindeki mef
ruşat, kırtasiye ve 'binaların kıyas kabul etmez 
çeşitliliği, lüks ve 'konflorun hemen yanında 
ihtiyaca dahi cevap vercmiyen malzeme ve nıef-
ru'şat ile âmme hianı eti 'gören memurların duru
mu, Hükümetin yaikm ilgisini beklemektedir. 
Devlet 'Malzeme Ofisince 'bunların halledilece
ğine inanmak güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, «geçen sene Âmme 
İdaresi Enstitüsü ile Plânlama Teşkilâtı ve 
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üniVer'site elemanlarından teşkil 'edilen bir he
yetin reorganizasyon konusunda çalışmaya 'bağ
lıyacakları açıklanmıştı. Çalışmaların başladı
ğı ve 'bugüne kadar elde edilen neticeler 'hak
kında yetkililerin vereceği izalhata ihtiyaç var
dır. Hükümetin röorganizasyona 'gereken 'öne
mi verdiğine dair 'ümidimizi muhafaza etmek
teyiz. Nükleer silâhların gelişmesiyle fennî sı
ğın a'k probleminin 'birinci plânda ele alınması 
zorunluğü artık kaçınılmaz 'bir vakıadır. Hü
kümetin dikkat ve ilgisinin konuyu kısa za
manda halledeceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, İkinci 'Koalisyon Hü
kümeti, 'kaibineye katılan .grupların önceden 
açık mutabakata varmaları suretiyle 'kurul
muştur. Koalisyon protokolü diye adlandırı
lan Anlaşma esaslarının tahakkuku temin, ev
velâ kabinedeki parti liderlerinin hasta gelen 
görevleridir. Prlotokol esaslarından 'birinin, 
parti 'gruplarındaki müzakere Veya özel komis
yon çalışmaları sebebi altında normal dışı ge
cikmelere uğraması Ihalinde, ilgili parti lideri
nin 'gerekli dikkati göstermesini beklemek ta
biî 'bir neticedir. Bu şekil gecikmelerin umu
mi efkârda leh ve aleyhte 'münakaşa konusu 
tesjkil ettiği nazara alınarak, koalisyon parti
lerinin karşılıklı anlayış havasının gölgelen
mesine imkân verilmemelidir. 

1113 sayılı Af Kanununun tadili ile ilgili 
çalışmaların, grupumuzca 'bir intizar konusu 
haline getirildiğimi 'Sayın Başbakanın dikkatini 
çekmek isteriz. 

Bütçe kanunlarının, Hükümete itimat !balkı
mından arz ettiği önemi nazara alarak Hükü
met Başkanının müzakerelerde bulunmamasını 
izalhı. zor hır davranış lolarak görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Haklar ve hürriyetler rejimi, aynı zaman

da vazifeler ve mesuliyetler rejimidir. IBu pren
si]) Devlet idaresinde esas olduğu gibi. Hükü
metin kendi 'bünyesinde xle temel anlayış ko
nusudur. Eşit mesuliyetlerin paylaşıldığı Koa
lisyon Kabinesi ile, vSiiâhh Kuvvetler arasında
ki münasebetlerin yürütülmesinde, 'Sayın Baş
bakanın tutumunun Yeni Türkiye Partisi Mec
lis Grupunun dikkatine konu teşkil ettiğini bil-
ha>ssa belirtmek durumundayız. 

İhtilâllerden ısonra, 'kuvvet kumandanları
nın müstakil 'hüviyet 'kazanacağı fikrinin revaç 
hulnı abında mesul kişilerin davranışlarının 
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önemli rolü olduğu •a^ikâr'clır1 Hükümeıtlerin 
başarısı, hâdiselere takaddüm imkânı ile ölçü
lür. Aksi Ihalde, daima emrivakiler karşısında 
kalmak mukadderdir. İkinci Koalisyon Hükü-
nıetij kurulduğundan 'bulgüne 'kadarki icraatı 
ile denilokrati'k rejimin ya-şama gücü konusun
da eh küçük tereddütleri de bertaraf etmiş bıı-
lunmalctadir. Şüphesiz bu hususta tek dayan
dığı kuvvet millî i raide ve Büyük Meclisin üye
leri olan sizlersiniz. 

'Başbakanlık bütçesi .haiklkinda görüşlerimizi 
kısaca arz etmiş bulunuyorum. Tatbikatının 
başarıh olma'smı diler grupıım adına •saygıla
rımı' isunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşlara söz 
vereceğim. Sayın Saadet Evren.. (Yok, sesleri) 
Sayın Halûk Nur Baki. 

HALÛK NUH BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
(Jok muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık büt
çesi münasebetiyle, Başbakanlık anlamının, 
koalisyon müessesesinin yeni gelmiş olduğu 
memleketimizde arz ettiği durumu ve koalisyo
nun siyasi eğilimi üzerinde vaktin yeterliği ka
dar fikirlerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, memleketimizde 27 Mayıs İh
tilâlinden sonra politikacıların, yeni kurulan 
şu parlâmento içerisinde acık ve belirli siyasi 
eğilimlerine rağmen, birtakım parlâmento pren
siplerini seve seve kabul etmelerini beraberce 
yürütemediklerini göstermektedir. Bu uzun 
cümlemin mânası şu; yani arkadaşlar, koalisyo
nun gerek parlâmento nizamı icabı, gerekse 
siyasi nizam icabı birtakım şartları vardır. Bir
de siyasi eyilimlerin kendisine has zikzakları 
vardır. Bir parlâmentoda koalisyon kurulduk
tan sonra, bu zikzaklar, koalisyona girilirken, 
koalisyon teşekkül ederken ne kadar eğik tutu-
lacaksa o eğikliğe getirilir, bırakılır. Koalisyo
nun içinde bu zikzaklar yeniden oynatılırsa 
koalisyonun duvarları çatlar ve yıkılır. 

Şimdi Allah için, şu bizim memleketimizde
ki koalisyonun eğilimine bir bakın. Koalisyonun 
protokolü, koalisyonun bünyesi belirlidir ve ortada
dır. Birinci koalisyon bünyesi neden çözüldü, niçin 
tutmadı? Bellidir, ortadadır. İkinci koalisyon bilâ-
sebep birinci koalisyonun ayrılış sebebinden dolayı 
dağıtılmak istenmektedir. Arkadaşlarım, bir ı 
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defa Başbakan ve Başbakan yardımcılarının 
bir mevzu üzerindeki çalışmalarında sağlam 
bir ahenk yoktur. Başbakan yardımcıları, mem
leketin iktisadi bünyesinde fevkalâde önemi 
olan mevzularda gelip yerlerine dahi oturma-
maktadırlar. Bunun altında siyasi bir mâna 
vardır : Memleketin iktisadi hayatında fevka
lâde önemi olan bu eserlerin neticesi müspet 
olursa, biz getirdik, netice müspet olmazsa, biz 
Mecliste yoktuk, diyecekler. Böyle politika ol
maz, arkadaşlar. 

Parlâmentoda plân görüşüldü, Gelir Vergisi 
kanunları ve daha birçok kanunlar görüşüldü. 
Memleketin, kendisine malî sahalarda büyük 
itimat beslediği Alican ortada yok, neden yok?.. 
(Sağdan, «Paşan var mıydı?» sesleri) 

Paşanın vazifesi başka, Alican'm vazifesi 
başka. Arkadaşlarım çok garip, emin olun ki, 
«Paşan var mıydı» denirken, benim şurada söy
lediğim cümleler, Paşanın lehinde söylenmiş, 
Paşayı savunmuş intibaını uyandırdı. Fakat 
madem soruldu, Paşanın durumunu şimdi anla
tayım : 

Arkadaşlar, birinci koalisyon şundan bo
zuldu ; affın.. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki iki dakikanız 
kaldı. 

HALÛK NUR BAKİ (Devamla) — İki da
kika da olsa, hiç, telâş etmeyin, söylemek iste
diklerimi söyliyeceğim. Affın, umumi olamıya-
cağmdan dolayı bozulduğu, bu bir realitedir. 
Bu realite ikinci koalisyonun kurulması ve onun 
bilhassa af noktasındaki .noktai nazarını per
çinlemekle mümkün oldu. Bu da bir realitedir. 
Şimdi piyasada büyük özel teşebbüsün müdafii 
olan politikacılar, yeniden umumi af istiyerek 
muhalefetle yarışa girişiyorlar. Böyle politika 
olmaz. Muhalefetin vazifesi her şeyi yapmaktır; 
iktidar kanatları muhalefetle yarışa girişemez. 
Bu etti iki.. 

Üçüncü husus ise; mademki, umumi af çı
kar idi de, birinci koalisyonun sağlam temeli 
olan bir partinin kabahati ne idi; bu memleke
tin başına aylarca uzamış iktisadi buhranları 
uzatmış hâdiseler geldi... Demek ki, arkadaşlar, 
hâdise şudur : Herkes der ki ; İsmet Paşanın, 
memleketin muayyen bir kısmı üzerindeki, kim
senin bir türlü sempati sağlamadığı birtakım 
burjuva sınıfı üzerindeki forsunu kullanalım, 
hükümet yapalım; ama, kabil olduğu kadar onu 
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yıpratalım. Tıpkı, havada uçan kuşa benzet*. 
Nasıl ki, kuş uçabilmek için havaya muhtaçtır 
ve durmadan havada kanat çırpar; politikacı 
da ismet Paşaya muhtaçtır, ama uçarken de 
mutlak surette kanatlariyle çarpması gerekmek
tedir. Bunların hepsi hakikat, arkadaşlar; rea
list olalım. Bu memlekette artık, ismet Paşa
nın yanında oturursa, ismet Paşanın kanununa 
imza korsa, ilerdeki seçimlerde ne yapacağım, 
diye düşünecek politikacılara ihtiyaç yok, böy
le giderse olmaz bu işler arkadaşlar. Realist 
olalım, yanlış yapıyorsa çekilelim kabineden, 
ne işi varsa olsun, bu kadar korkmıyalım, ne 
olur yani?.. Beş tane koalisyon gider, nihayet 
secim yaparız, bu millet mukadderatını kurta
rır. Şerefli Türk Ordusunun emin olun bir şey 
dediği yok, kırk tane seçim yapalım, sabırla, 
büyük bir vatanperverlikle, onlar da bizim ka
dar demokrasiye olan samimî bağlılıkları ile 
istiyorlar. Bu işi zorlamıyalım, icabederse seçim 
yapalım... 

BAŞKAN — Sayın Nur* Baki vaktiniz dol
muştur. 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Arka
daşlar, yalnız realist olalım, kendimizi muayyen 
yerlerde büyük hamlelerin serdarı, muayyen 
yerlerde ben bu işte yoktum .gibi ıgöstermiyelim. 
Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar) (Y. T. P. si 
sıraların dan, bu tarafa gel, bu tarafta da otur 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOaLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Başvekâlet Bütçesi mü
nasebetiyle, medeni seviyede bir Devlet olma
nın ilk şartı olan modern bir personel rejimi
nin lüzumu üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaş!arını, hepinizin de bildi
ği üzere, yeni Türk Devleti, Osmanlı idare
sinden müdevver bir takım usulleri, bir takını 
zihniyeti ve bir kısım memurları tecarüs etme 
ve onları istihdam etme, usullerini tatbik etme 
zorunda ve durumunda kalmıştır. Memurin Ka
nunu, çeşitli teadül kanunları, personel reji
minde bir takım ıslahat hareketleri, meseleyi 
köklü ve topyekûn halle medar olmıva'cak çırpan -
lılar olarak kalmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu köhne Os
manlı kalem efendisi zihniyetinin devamı ve 
bizzarure onların vârisi olan memurlarımız; aris
tokrat bir hava içinde halka tepeden bakan bir 
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ruh haleti içindedirler. Maalesef aradan uzun 
bir zaman ve bir devir geçtiği halde memurlar 
umumiyetle bir kötü zihniyet içindedirler ve 
bu yüzden halkla irtibat kesilmiş bulunmakta
dır. T)evlet memuru halkın seviyesine ineme-
mekte, halkın içine girememekte ve halkla bera
ber halkın işini düzenliyenlemektedir. Bir pren
sip kabul edilerek kalkınma çalışmalarının daha 
verimli bir hale 'getirilmesi lâzımdır. Bu zihni
yetle bu gidişle, bu ataletle, halkla beraber, 
halk için kalkınmanın gerçekleştirilmesi mümkün 
olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransız idarecilik 
Millî Okulunun Sayın Müdürü Foritenay'm de
diği gibi, İdarecilik bir sanattır. Şairlik gibi 
anadan doğarken iktisabedilmez, hatiplik gibi ta
lim ve terbiye ile elde edilir. 

Personel dâvamızın halli işi de, evvelâ adam 
yetiştirmek; yani, talim ve terbiye metotlariyle 
iyi idareciler yetiştirmek suretiyle mümkün ola
bilir. Maatteessüf, bugün bu idarecilerden Tür
kiye'miz geniş ölçüde mahrumdur. Geçen sene-
ki kalkınma programının bu kırık düzen imkân
lar içerisinde yüzde 75 inin tatbik edilmesi, 
bir kısmının ise tatbik edilmeyişi bu acı gerçe
ğin fiilî bir ispatıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Fransız Dev
let adamı de Gaulle, iktidara geldiği 1945 te, 
Fransa İdarecilik Millî Okulunu kurmuş ve o 
günden bu yana halkçı ve rasyonel bir zihniyet 
içinde, bine yakın, yüksek sevk ve idare kade
mesine, idareci yetiştirmiştir. Bütün bu idare
ciler, bir sene taşra teşkilâtında staj görmüş, 
diğer bir seneyi de okuma, araştırma ekibi ha
linde çalışma ve hattâ bir senenin iki ayını özel 
sektör yanında çalışmak ve 15 gününü de amele 
gibi iş yerlerinde çalışmakla geçirmiştir. Yani 
hayatın bütün veçheleriyle temas ederek halkın 
bütün hususiyetlerini öğrenerek yetişmiş insan
lardır. Bu memurların de Gaulle'nn ikinci ikti
darı ele alışından sonraki başarısında büyük 
rolü olmuştur, der bu işi bilenler... 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin ku
manda mevkiinde olanlar nihayet 2 - 3 bin kişi 
bilemediniz 4 bin yüksek memurlar, kaliteli ve 
kalifiye şekilde yetiştirilirse, memleketin bir 
çok dertleri kendiliğinden halledilmiş olur ve 
bu maksat için, harcanacak her kuruş, mutlaka 
bir altın değerinde faydalar sağlar memlekete. 
Son derece verimli bir yatırımdır. 
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(BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım; işte bu lüzum tak
dir edildiği için Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü Türkiye'de kurulmuş, 1953 te 
fiilen, 1959 da bilhassa geniş bir ıgayretle faa
liyet sahasına girmiş ve bugün hemen adedi bin
leri bulan memuru yetiştirmek görevini üzerine 
almıştır ve yüzlercesini yetiştirmiştir. Hattâ 
belediyeciler için kurs açmış, yüze yakın kitap 
ve broşür neşretmiştir. Değerli idarecileri bü
yük gayret ve faaliyet içinde-memlekete bu mü-. 
esseseyi faydalı kılmaya çalışaigelmiş bulunmak
tadırlar. Bu müessesenin âmir ve memurları... 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
(KEMAL SARIflBKAKÎMOĞLU (Devamla) 

— Büyük 'bir ruftı asaleti içinde çalışmaktadır
lar. Arkadaşlarım, fakat 'kötü bir binaya sı
ğınmışlardır. Zor «artlar içinde çalışmaktadır
lar. !Bu memleketin yarınını kurtaracak ve ya
pacak olan insanları yetiştirecek bu müesseseye 
Yüksek Meclisinizin el uzatmasını ve Hüküme
tin Ihiçıolmazsa modern ve Orta - Doğu'ya lâyık 
'bir mektep inşa ettirecek imkânları temin etme
sini bilhassa istinham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler... Yoklar. 
Sayın llyaıs Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ ('Samsun) — Mulhterem arka

daşlarım; Başlbakanlik bütçesi görüşülürken, 
Deflet 'Personel Dairesi hakkında (birkaç söz 
Söylememe lütfen müsaade buyurunuz. 

Arkadaşlar, Devlet Personel Dairesi, mem
leketteki personelin çalışmasında, maaşlarında 
ve diğer özlük Ihaklarındaki birlik ve beraber
liği tesis etmek gayesiyle kurulmuş ve İnkılâ
bın 'getirdiği en faydalı müesseselerden 'biri ol
duğu hakkında el'bettelki şüphemiz yoktur. Fa
kat kurulduğu günden itibaren bu teşkilât, 
'eserlerini meydana getirmek için 'bir fırsat bu
lamamıştır. Bunun sebepleri vardır. Muhtelif 
Bakanlıklarda, muhtelif yama kanunlarla per
sonelin kazanmış olduğu 'hakların bir araya ge
tirilip 'hiçkimsenin hakkının yenmemesi, mük
tesep 'haklarının ihlâl edilmemesi gayesiyle uğ
raşılmaktadır. Bununla uğraişılmadığı takdir
de ; mesele, inceden inceye tetkik edilecek olur
sa, bu şartlarla işin içinden çıkmaya imkân ol
madığı kanaatindeyiz. Çare olarak deriz ki, 
bu memlekette mekteplerde diploma ile herke-
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sin derecesi tâyin edilmiştir. Yapılacak imti
hanla da almış olduğu 'diplomanın neticesinde 
kendi ka'biliyetini göstermek imkânı tâyin edi
lebilir. ıSonra, 'bir teknik İbarem, Ibir de nor
mal barem kafaul etmek, şalhısları teknük ve nor
mal personel diye ikiye ayırmak ve teknik per
sonele verilecek maaşı tesbit etmek suretiyle, 
!her Bakanlıkta diploma karşılığında, tâyin edi
lecek bareme göre maaş verilmesi teslbit edilir
se, isterse D$î den cılksın Tarım Bakanlığına 
girsin, Başbakanlığa girsin, elindeki diplomaya 
göre tâyin edilmiş 'olan parayı alacağına göre, 
'bir defa Devlet Sektörü içindeki 'dahilî muha
ceret (de önlenmiş lolur. Mahrumiyet bölgeleri 
diye bir Ib'ölge ihdas edilirse, bu bölgelere gi
decek olan, tâyin edilecek olanlara tazminatlar 
da vermek suretiyle işi kesmek lâzımdır. Yok
sa bugün Maliye Bakanlığında, İmar ve İskân 
Bakanlığında, Ziraat Bakanlığında o kadar çe
şitli fasıllardan maaş verilmektedir ki, bunu 
düzeltmeye, içinden çıkmaya imkân yoktur. 
Binaenaleyh 'bu durumu iki 'baremle halletmek 
lâzımdır, Ibir: 

Tâyin işine gelince; Arkadaşlar, samimiyet
le söylemek lâzımdır ki, bu'gün tâyin edilmiş 
olduğu yere giden yegâne Devlet memurları 
subaylardır. Çünkü tâyin keyfiyeti prensibe 
bağlanmıştır. Bu prensibin ışığı altında tâyin 
emrini alan, eğer raporu yoksa % 95 tâyin ma
halline gitmektedir. Fakat diğer memurlara 
gelince; hiçkimse Ibüyük şehirlerden dışarı çık
mamak için elinden gelen bütün gayretleri 
sarf etmektedir ve idarenin almış olduğu idari 
tasarruf bu suretle yerine gelmemektedir. Bi
naenaleyh, memurların tâyinlerinde; orduda 
ollduğu gibi, memleketi bölgelere ayırmak ve 
herkesin muayyen bir zaman içinde bu 'bölge
lerde bulunmasını sağlamak suretiyle tâyin 
keyfiyetinin adaletle yürütülmesinin zamanı 
geldiği kanısındayım. 

Arkadaşlar, plân plân plân... Mütemadiyen 
tekrar ediyorum. Bir plân ne kadar etraflı 
ve ne kadar mükemmel 'olursa olsun, bu plânı 
tatbik edecek olan yine insan olduğuna göre, 
Ibu insanların üzerinde ehemmiyetle durmak lâ
zımdır. 

(BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Personel me
selesini halledip, plânın tahakkuku ile meşgul 
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olacak memurları (bulmak ve (bu konuda testiyi 
kıranla suyu getireni 'birbirinden ayırmak lâ
zımdır. Aksi takdirde 'büyük müskiratla kar
şılaşılacağı tabiîdir. Bugünkü tatbikatta testi
yi kıran da (bir, suyu 'getiren de 'bir... Hattâ, 
hayır, testiyi kıran daha haklı ve iyi durumda
dır. Çünkü testiyi kırıyor diye 'kendisine iş 
verilmemekte, o da yan ıgelip yatmaktadır. 
öbür taraftan suyu getiren, yani işi yapan, 
'haksızlığa uğramakta, «kadrosuzluk yüzünden 
teıifi edemiyorsun»' denilmektedir kendisine... 
Ve böylece de mağdur edilmektedir. (Bu işe 'bir 
nihayet vermenin zamanı gelmiştir... 

Devlet Personeli mevzuundaki sözlerimi, 
'burada kesiyorum. Çünkü arka taraftan Baş
kan, zamanın bittiğine işaret etmektedir. Say
gılarımla. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aralan... 
Yoklar. 

Sayın Fahir Gdritlioğlu. 
FAHİR ölRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

arkadaşlarım; İhtilâl sonrası Türkiye'mizde 
pek çoğumuz muhtelif istikametlerden gelen 
çeşitli siyasi buhranların çözüm noktasını Baş
bakanın şahsında ve basiretinde buluyoruz. 

Ben de bu noktai nazardan hareket ederek, 
çözülmesinde zaruret gördüğüm, bir düğüm 
noktasına temas etmek istiyiorum. 

•İhtilâl sonrası 'Türkiyemİzin nazik şartları
nın yaratacağı tehlikeyi hissetmiyen bâzı me-
suliyetsiz unsurlar devamlı surette bir siyasi 
buhran yaratılmasına yol açmaktadırlar. 

(Hâdise şu suretle tecelli ediyor: Bir taraf
ta; lüzumlu ve lüzumsuz şekilde maziyi kötü 
gösterme temayülünde bulunan (bâzı siyasi un
surlar /vardır. Onların bu tutumu, mazide me
suliyet almış kütleleri ve onların mümessille
rini ve sempatizanlarını rencide etmektedir. 

Diğer tarafta : Yapılmış bir ihtilâl ve ge
tirilmiş Anayasa nizamına rağmen, bu nizama 
ve hu ihtilâl hareketine direnme teşebbüsleri 
vardır. Bu direnme hali çeşit çeşit tecelli edi
yor. Kâh 27 Mayısı türlü tarzda ama kasden 
yanlış tasvir ve izah etmekle olu/yor. Kâh 27 
Mayısı yaratanların hareketlerini tasarrufları
nı veya şahsiyetlerini hırpalamakla oluyor. Kâh 
maziyi izlemekle oluyor. Kâh nikâhtan kâh 
cenazeden, kâh bir kuruluş veya ceza infazı yıl 
dönümünden faydalanmakla oluyor. 

14 . 2 . 19631 O : 1 
'Netice iş o raddeye geliyor ki; İhtilâlin 

mahkûm kıldığı kimselerin hapishanesi bir zi-
yaretgâh haline •getiriliyor. Memlekette (Büyük 
Millet Meclisinin âdeta siyasi bir merkez hali
ne sokuluyor. Veya hiç değilse bu ziyaretler
le anânevi angajman altına girilmiş oluyor. 

Pek muhterem arkadaşlarım; zıt istika
metlerde kendini hissettirmeye savaşan bu si
yasi davranışların durumu şöyle tecelli etmek
tedir. 

'Siyasi kuvvetlerimizden ibir kısmı 27 Mayıs 
ihtilâli istikametine (gitmektedir. Diğer İbir 
kısım ise memleketi 26 Mayıs 19*60 tarihine 
yöneltmek için uğraşır 'gözükmektedir. Bir ip 
tasavvur eldiniz, bu ip iki zıt ucundan müte
madiyen çekilmektedir. Ve ipin de 'ortasında 
bir düğüm vardır. İpin iki ucunda yer alan 
siyasi unsurlar bu ipi kuvvetle çektikçe orta
daki mevcut düğüm, kördüğüm haline gel
mektedir. Ve çözülme ihtimali 'gittikçe azal
maktadır. Hattâ ipin tamamen kopma tehli
kesi artmaktadır. !Bu işin çaresi : 

Bu işin çaresini, ISayın Başbakandan istiyo
ruz. Kuvvetli şahsiyeti ile mevcut diki zıt kut
bu çekebilsin ve birbirine yaklaştırsın. Demok
ratik düzeni, düzensiz hale ıgetîren, intikamcı 
heveslerden ve bu intikamcı heveslerin davet 
ettiği ihtilâlci heveslerden; mübarek vatanımı
zı kurtarmak için başka çare yoktur. Birbiri
mizi sevmek ve saymaktan başka tedbir ytok-
tur. Gönül huzuru huzurların başta (gelenidir. 

(Bir suyun mecramı değiştirmek kabildir. 
Fakat o suyu ters istikamete akıtmak asla ka
bil olamaz. Bunun 'gibi; yeni Anayasa rejimi
mizi ve bu Anayasa rejimimizin zemini olan 
'27 Mayıs İhtilâl ruhunu da ters istikamete çe
virmeye aynı şekilde (imkân yoktur. 

Biz inanıyoruz ki; bugün Türkiye'nin eko
nomik ve politik bünyesini tahribeden intikam
cı ve ihtilâlci hevesleri 'ortadan kaldırmak im
kân ve kudreti şu an için 'maalesef 80 yaşma 
varmış olan tecrübeli bir Devlet adamımızın 
himmetine, gayretine bağlıdır. Yeter ki Baş
bakanlık mevkiini işgal etmiş bulunan bu zat, 
elindeki mevzuatı daha ciddiyetle tatbik etsin; 
yeter ki Başbakanlık mevkiini işgal eden bu 
zat, zıt siyasi cereyanları birleştirici şekilde 
daha uzlaştırıcı bir siyaset takibetsin ve yine 
yeter ki Başbakanlık .mevkiini işgal eden bu 
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zat, 'hâdiselerin arkasından koşmasın, fakat 
'hâdiselere tekaddüm etmesini bilsin. 

Hepinize hürmetler eder ve memlekete huzur 
gelmesini canı gönülden dilerim. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, Başbakanlık bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle, biraz millî emniyete temas etmek 
isterim. 

Arkadaşlar, İhtilâlden sonra Millî Emniyet 
Teşkilâtı içinde bulunan arkadaşların, vazifele
rini tam olarak yapmadıklarını huzurunuzda 
ifade etmek isterim. Çünkü, seçim yapıldığı sı
rada Millî Birlik Komitesinin Dahiliye Vekili 
Nasır Zeytinoğlu'nun bir konuşmasını 30 kadar 
milletvekili arkadaş duymuştur. Konuşmasında 
diyordu ki; «Ruslar Avrupa'da 300 milyon Türk 
lirasını toplamış ve bu parayı Türkiye'de kendi 
emellerini gerçekleştirmek yolunda sarf edecek
lerdir». 

Arkadaşlarım, bu memleketin emniyetiyle 
yakından ilgili olan Dahiliye Bakanının o za
man mutlaka Millî Emniyete bilgi vermiş ol
ması lâzımgelirdi. Yine arkadaşlarım, şu Meclis
te ve şu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi mil
letvekillerinden Kenan Esengin 19 milyon Türk 
lirasını komünistlerin dağıttığını ifade ettiler. 
Bu husus Meclis zabıtlarında mevcuttur. O za
man Başbakan İsmet Paşa ve Hükümet bunu 
burada dinliyordu. Millî Emniyet Başbakanlığa 
bağlıdır. Bir senelik zaman geçtiği halde bir ko
münistin yakalandığını, mahkemeye sev edildi
ğini görmedik. Buraya tahsis edilen paralar ne
reye verilmiş, nereye sarf edilmiştir1? Bu mem
lekette Millî Emniyet ne yapıyor? 

Arkadaşlar, komünizme karşı bomba ve sün
gü muharebesi yapan bir arkadaşınız olarak, 
komünizme açılan gizli savaşa giren bir arka
daşınız olarak Millî Emniyete şu ikazı yapmak 
isterim; kaplumbağa yürüyüşü metodunu bıra
kınız., Türk Milletinin istikbaline uçurumlar kaz
mak istiyen komünistlere karşı savaş meto
dunu değiştiriniz. Şunu ifade etmek isterim ki, 
Türk Milleti maddeten ne kadar zayıf olursa 
olsun, mânevi kuvvet, komünist yılanlarının ba
şını ezecektir. Türk istikbaline kasdetnıek isti
yen kızıl sultanlar zihniyeti, asla ve asla Türk 
vatanında muvaffak olaımyacaktır. 

Arkadaşlar, ikinci bir noktaya daha temas 
etmek isterim. 15 Ekimde seçim yapıldı, Meclise 

geldik. 'Şu memlekette demokrasinin gerçekleş
me istikametine doğru ilerlediği ve kalkınmanın 
da hürriyet içinde olacağı ifade edilmektedir. Ve 
bilhassa mesul makamlar, Hükümet mensubu 
bunu mütaaddit defalar tekrar etmektedirler. 

Geçende Trakya'dalki sel felâketi ve soğuk do-
layısiyle bir geziye gitmiştim. Arkadaşlar, Trak
ya'da, bilhassa Edirne'de «Hükümet yardım eli
ni uzatsın» diye bana müracaat edeceklerini zan
nediyordum. Kar içinde, sel içinde bulunan köy
lerde, iSeçim Kanununun ne zaman geleceği ve 
mahallî seçimlerin ne zaman yapılacağı husu
sunda mütaaddit taarruza uğradım. Başbakan 
İsmet Paşa, İkinci Koalisyon Hükümetinin gü
ven oyu almasından evvel, bu kürsüde aynen 
şöyle ifade etmişti: Mahallî seçimlerle ilgili ka
nun vaktinde yetiştirilecek, bu sene seçimlere 
gidilecektir... 

BAŞKAN — »Sayın özoğul bir dakikanız 
kaldı. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaş
larım, bir Başbakan bu kürsüde huzurunuzda, 
Türk Milleti huzurunda, bütün dünya huzurun
da 1962 senesi sonuna kadar mahallî seçimlerin 
yapılacağını ifade ediyor ve bu husus Meclis za
bıtlarına geçiyor. Fakat 1962 senesi sonu gelip 
geçtiği, 19#3 senesi içine girdiğimiz halde bu
güne kadar iSeçim Kanununun niçin getirilme
diğini, 1962 senesi sonuna kadar mahallî seçim
lerin neden yapılmadığını §u kürsüden ifade 
etmediler. * 

Yine Birinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da Y.T. Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican ve 
yine C.K.M. Partisi Genel Başkanı Hasan Dinçer 
Birinci Koalisyon Hükümetini mahallî seçimle
ri yapmamakla itham etmişlerdi. Fakat Başba
kan Muavini olduktan sonra, 1962 senesi sonu
na kadar Başbakan İsmet Paşanın söz verdiğini 
Başbakana hatırlatmamış, bilâkis seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair kendileri müspet'bir 
beyanat vermemişlerdir. 

Şunu belirtmek isterim ki; bu demokrasi ha
varileri, Türk Milletinin karşısına çıkıp her yer
de; «hürriyet, adalet, müsavat içinde seçim ya
pacağız» diyorlar. Fakat parti mülâhazasiyle 
seçimleri geciktirmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, vaktiniz dolmuş
tur, lütfen bağlayınız. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 
TAHSÎN DEMİRAY (İstanbul) — Sayın 

milletvekilleri; Millet Partisi Sözcüsü arkadaşı
mız Devlet Bakanları konusuna temas ettiği sı
rada, bunların mesuliyetlerinin belirli bir hale 
getirilmesi lüzumunu ileri sürdüler. Bize göre, 
bu hususun yalnız Devlet Bakanlarına münha
sır olmaması gerekir. Geçen yıl bu kürsüden, 
Bakanlar ve Bakanlar Kurulunun sorumlulukla
rına yeni Anayasanın 105 nci maddesinde işa
ret edildiğini ortaya koymuştum. 1960 Devrimi 
ile tarihe intikal eden 1924 Anayasasının 47 nci 
maddesi de Bakanların vazife ve sorumlulukları
nın bir özel kanunla gösterilmesini âmir bulun
makta idi. 

Fakat tekrar teessürle ifade edeyim ki, Ana
yasanın bu 47 nci maddesi hükmü 1960 devri
mine kadar, 37 yıl yerine getirilmemiş ve bu 
suretle sessiz bir çiğneme yapılmıştır. Ve böyle
ce bâzı suçlu Bakanlar yakalarından tutulma
dan gelip geçmek imkânını bulmuşlardır. Re
fah faciası gibi. Bu hale, Anayasanın bâzı hü
kümlerini sükut içinde geçiştirme haline son 
vermek, Bakanların, Bakanlar Kurulunun yet
kileri ile sorumluluklarını Anayasanın 105 nci 
maddesinin işaretine uyarak bir nizama bağla
mak icabeder. Bu hususu ikinci defa olarak hu
zurunuzda bu kürsüden Hükümete, Başbakana 
hatırlatıyorum. («Doğru» sesleri) Bu doğru, 
doğru ama uyusun. O sonra birden uyanır. Bâzı 
uyanıklar olur tarihte... 

Anayasanın, bir kere daha hatırlatmaya 
mecbur bulunduğum diğer bir maddesi de 110 
ncu maddesidir. Bu madde, Başkomutanlık ve 
Genelkurmay Başkanlığı maddesi olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Baş
bakan, Bakanlar Kurulu ve Silâhlı Kuvvetlerin 
komutanı olarak Genelkurmay Başkanının har
be hazırlanması ve Türk Devletinin selâmeti ve 
bekası yönünden yetkileri, görevleri ve birbir
lerine karşı >olan s orumluluklarının tâyinini em
retmektedir. 

Millî Güvenlik Kanununun müzakeresi ya
pılırken, bu kürsüden bu hususa temas ettiğim 
zaman, Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ver
diği cevapta aynen şöyle demişti: «Genelkur
may Başkanlığı bundan evvel, Anayasa tefrik 
etmeden evvel Millî Savunmanın şümulü ve yet
kilerinin içinde bir müessese idi.» (Bunu Komis
yon Sözcüsü arkadaşım söylüyor.) «Halbuki, 
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şimdi ayrılmıştır; bu ayrılma gerek Millî Sa
vunma cephesinden, gerekse Genelkurmay Baş
kanlığı cephesinden çeşitli komplikasyonlar, 
mühim meseleler ortaya çıkarmış bulunmakta
dır.» (Bunları Millî Savunma Komisyonu Söz
cüsü arkadaşım söylüyor). Bu meselelerin ve 
düğümlerin çözülmesi ve iki müessesenin birbi
rinden Anayasaya göre ayrılması işi kolay ele 
alınır ve neticelendirilir tabiatte olmadığı için, 
uzunca zaman geçmesi ve bütçede bu hususla 
ilgili kanunun biran evvel getirilmesini Hükü
metten grupum adına rica etmiş olmama rağ
men maalesef henüz nihai bir şekle getirilerek 
Meclise sevk edilecek mükemmeliyete ulaşama
mış bulunmaktadır. Fakat elde inşa halindedir; 
problem çözülmüş olup çok yakında yüksek hu
zurunuza sevk edilecektir. Hükümetten aldığım 
malûmat budur. 

Arkadaşlar, Anayasanın âmir hükmü evvel
ce 37 yıl olduğu gibi, aynı eski devirlerde bu 
mesuliyeti yüklenerek gelmiş bulunan bugünün 
Sayın Başbakanı, yeni Anayasanın emrettiği bu 
maddenin hükmünü de eski bir itiyatla, ikinci 
yıl olmasına rağmen yerine getirmemekte de
vam halindedir. İşte arz edeceğim husus budur 
arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Sayym 

Başkanım, aziz arkadaşlarım, Başbakanlık büt
çesinin konuşulduğu bugünde ben birçok sebep
lerden dolayı bu bütçenin teferruatı üzerinde 
durmıyacağım. Başbakanlık gibi bir makamın 
bütçesinde öyle tenkidi kolay, mesnedi çürük 
birtakım noktaların olmıyacağı kanaatindeyim. 
Esasen olsa bile beş dakika gibi kısa bir zaman
da bu mevzuun teşrih edilmesine imkân yoktur. 

Şimdi ben son bâzı hâdiseler üzerinde Baş
bakanlığın tutumu hakkında konuşmak istiyo
rum. 

Dün burada Büyük Millet Meclisi bütçesi 
görüşülürken konuşan arkadaşlarımın hemen 
hepsi ittifak etmiş gibi Meclisin haysiyeti üze
rinde durdular. Hakikaten bu, hepimizin top-
yekûn, her birimizin teker teker üzerinde hassa
siyet göstermemiz lâzımgelen bir mevzudur. Bu 
bakımdan Mecliste hazırlanmakta olan bir kanu
nun müzakereleri yapılırken bâzı milletvekilleri 
bu tasarıda gördükleri yanlışları ve müşahede 
ettikleri, noksanları telâfi etmek hususunda 
gayret gösterirlerken, bu hareketlerinin Başba-
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kanlıkça «sureti haktan görünerek çıkması lâ-
zımgelen bir kanunu yok etmek için uğraşma» 
şeklinde tavsif edilmesi, samimiyetleri elle tutu
lur bir hale gelen bu arkadaşların gönüllerinde 
elbette bir kırıklık ve halk efkârında da millet
vekillerine dolayısiyte Meclise karşı bir itimat
sızlık doğurur ve milletvekillerinin haysiyeti ile 
sıkı sıkıya bağlı olan Meclisin haysiyeti bundan 
zarar görür. Yine bunun gibi koalisyon proto
kolüne dâhil bir hususun kanun şekline girmesi 
ve bayramdan önce çıkması koalisyon liderlerin
ce kararlaştırılmış ve grup başkanlarının müş
terek imzası ile verilen bir takrirle bütçeden 
önce kanunlaşmak üzere Meclisimizce karar al
tına alınmıştır. Buna rağmen bu kanunun bu 
arada çıkması için gösterilecek faaliyetin ağır 
ağır yürümesi yüzünden Meclisin bu kararı ta
hakkuk etmezse bu, meclisimizin haysiyetine bir 
şey kazandırmaz aksine pek çok şey alır götü
rür. 

Biraz evvel Halûk Nur Baki arkadaşımı/ 
konuşmalarında Başbakan Yardımcılarının Mec
lise sık sık gelmemesi üzerinde durdular, bunu 
yapacaklarına Meclisin kararma karşı bu tutu
munu tenkid etseler daha iyi olurdu. Bunları 
kaydetmeyi muvafık gördüm, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahtiyar Vural. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz müspet 
veya menfi yolda her hangi bir teııkidde filân 
bulunmıyacağım. Sadece bir arzımı, bir istirha
mım var. Başbakanlıktan bunu rica edeceğim. O 
da şudur: 

Arkadaşlar biliyorsunuz ki, bir sürü kanun 
teklifleri geliyor; gerek milletvekili arkadaşla
rımızdan, gerekse Hükümetten bunlar muhtelit' 
encümenler tarafından bir sürü değişikliğe uğ
ratılıyor. Neticede Cumhuriyet Senatosuna veya 
Millet Meclisine, bize geliyor ve burada da bâzı 
değişikliklere uğruyor ve kanun halini alıp çıkı
yor veya reddediliyor. Ama kanun halini alıp 
çıktıktan sonra bu, bizim dolaplarımıza, atılan 
tekliflerin, her ne ise, kanun teklifleri Filân, bir 
kıymeti olmuyor. Hattâ encümenlerden çıksa 
dahi. Ondan sonra neticesini bilmiyoruz. Bu ka
nun ne gibi bir vaziyet aldı, en son durumu ini
dir'?.. Milletvekillerine lâzım olan en son duru
mudur. Bunlar ellerimizde değil. Dolaplarımıza 
konulanlar israftır, yazıktır. Yani lüzumsuz ye-
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re geliyor ve burada dolaplarda, hattâ bir kıs
mımız evimize götürüyoruz. Simdi evlerimizde 
de yer bulamıyoruz. Şimdi ben evimde de yer 
arıyorum, onları tıkıştırmak için, başka çare 
yoktur. Halbuki bize lâzım olanı en son netice
dir ki, o da Resmî Gazetedir. Resmî Gazetenin 
milletvekilleri arkadaşların dolaplarına konması 
lâzımgelir. İşte Başbakanlıktan benim istirha
mını budur. Ondan sonra milletvekillerini doğ
rudan doğruya abone mi yapacak, ne yapacaksa 
yapsın, bunun için para istiyecek değil ya, in
saf.. (Gülüşmeler) Hattâ Meclis bütçesi konuşu
lurken söz alamadım. Telefon gibi mektuplar da 
pah alı I aştı, vatandaşlara nasıl cevap vereceğiz? 
Onun parası Meclisten verilmek şartiyle olmalı
dır. İşte inşallah bu PTT eğer doğrudan doğru
ya, Meclisin emrine geçerse ümidederim ki, bir 
tertip düşünülüp telefon gibi onu da parasız ya
parlar. Biz de zarfını, kâğıdını buluyoruz, pa
rasız tarafından göndeririz. Hem köylüler mem
nun olur, hem de biz memnun kalırız. İşte İtenim 
istirhamım bundan ibarettir. Bütçenin Başba
kanlığa hayırlı, uğurlu olmasını temenni ede
rim. Gelecek sene bundan bir miktar düşeriz de; 
yani iktisadi giderler, Hazine için hayırlı olur. 
İstirhamım bu kadar arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —. Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) - - Pek muhterem ar

kadaşlarım, yeryüzünde en şişkin. Başbakanlık 
kadrolarından biri Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanlığıdır. Kendisine her biri ayrı eller
de çalışan 10 kadar örgüt, büyük on devlet 
dairesi bağlıdır. Bu güçlükle beraber, nispî tem
silin ilk deneme yılları olması bakımından Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ayrıca da bir 
güçlük arz etmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, buna rağmen iki 
koalisyonda din. aynı zatın idaresinde olan Baş
bakanlık makamı ve buna bağlı olan Hükümet 
örgütü, esas itibariyle ona bâzı kanunlar muvaf
fakiyetle çıkarmış ve uygulamada da muvaffaki
yet göstermişlerdir. Bunların içinde Tedbirler 
Af ve Beş Yıllık Kalkınma kanunları bilhassa 
zikredilebilir. 

Malî reform kanunları hususunda da, bizzat 
kendi içinden bu örgütün zedelenmesi için dar
beler vurulmasına, rağmen, Başbakanlığın mu
vaffak olduğunu görmekteyiz. Bu itibarla 
Sayın Başbakana yardımcılarına ve Plânlama, 
Teşkilâtına şahsan teşekkürlerimi arz ederim. 
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Plânlama uzmanlarının boş vakitlerinde 

Türkiye'nin içinde gezmeleri ve memleket rea
liteleri ile kendi bilimlerini bir araya getir
meleri de temennilerimden birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ilk müsteşarının ve 
değerli bâzı daire uzman ve balkanlarının isti
faları hususunda, istifalarını takibeden günden 
geçen gün Sayın Maliye Bakanı Ferid Melen 
arkadaşımızın burada tenkidlere cevap verdiği 
zamana kadar geçen zaman içinde vâki beyan
ları bizi tenvir değil, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının çalışması ve istif alarm gerçek sebebi hak 
kında âdeta tağşiş etmişti, bu sebebi 
ve hakikati vuzuhla, ancak Sayın Ferid Melen 
arkadaşımız söylediler; anladığımıza göre bu is
tifalar meselesi basit meselelere dayanmakta 
idi; kendi bilimsel noktai nazarları Hükümetin 
realist prensipleri ile imtizaç etmediği için, bil
hassa malî hususlarda anlaşamamışlar ve istifa 
etmişlerdir. Bu istifayı takibeden tutumlarını 
da hoş görmeyi doğru bulmuyorum. Bu gibi 
sübjektif hareketler halk nezdinde Devlet Plân
lama Dairesinin mânevi varlığını zedeliyecek 
ve binaenaleyh gerek nispî temsil, gerekse kal
kınma plânı bakımından milletin itimadını da ze
deliyecek mahiyette tezahürler olarak görül
mekte idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Sayın 
'Başbakanın örnek şahsiyetinin bugüne kadar 
olan güçlükleri bilhassa iktiham etmesinde siya
si huzurda en büyük faktör olduğunu minnet 
ve şükranla ifade etmek vazifemdir. 

İki Başbakan yardımcılarından Sayın Ek
rem Alican kendi kongrelerindeki beyanları ile 
Sayın Hasan Dinçer'in gQqm gün malî reform 
kanunlarının müzakeresi sırasında sayın arka
daşımız Sadrettin Tosbi'yi kürsüye davet ve teş
vik etmelerinin ise, koalisyonun Türkiye'de yer
leşmiş olduğu iddiasının aksine bir hareket ol
duğunu belirtmek isterim. Bu durum muvace
hesinde ya bu hareketleri hiç yapmamaları ya
hut da Koalisyondan vazgeçmeleri lâzımdı. «El 
ihsanü bittemam» derler; vazife de böyledir. Bi
naenaleyh, insan birine hem dost, hem düşman 
olamaz. Stalin'in bir sözü vardır : İnsanları üç 
kategoriye ayırır; dostları, düşman dostları, 
düşmanları. 

Acaba bu iki Sayın Başbakan Yardımcısı, 
Başbakanı bu kadar güç şartlar içinde mâruz 
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kaldığı ıstıraplara rağmen ve bu kadar da mu
vaffak iken, acaba hangi kategoriye lâyık görü
yorlar? 

Muhterem arkadaşlarım, koalisyonlar şarta 
muallâk bir iş ise o şart ancak protokoldeki 
şartlardır. Bu şartları, protokolü aşarak, yani 
imzalarının üstünden geçerek yapılan bâzı ha
reketler hiçbir zaman Devlet idaresi için ve 
Cumhuriyet için salim bir teamül teşkil etmiye-
cektir. 

Yeni bir usule girdik, Koalisyon usulüne. 
Nispî temsil zarurettir. Bu temsil usulünün 
ananelerini teşkil eden iyi hareketlere gitmek 
doğrudur. Her fırsatta beyaz bir suya birkaç. 
damla siyah mürekkep katmıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık mües
sesesine bağlı örgütler içinde Genelkurmay Ka
nununun bir an evvel çıkarılması ve Başvekille 
Silâhlı Kuvvetlerin münasebet şeklinin vuzuh 
ile tesbiti gerekmektedir. Şahıslar değişir, ama 
kanun baki kalır. Bu bakımdan bu kanunun 
çok âcil lüzumlu olduğunu belirtmek isterim. 

Memurların tek ümidi olan Devlet Personel 
Kanununun 1963 yılında tatbikata girmesini te
menni ederim. 

Yapılmakta olan Atom Konferanslarının yal
nız uzman yerli ve yabancılar tarafından veril
mesi karşısında bilhassa bütün liselerimizin fi
zik hocalarından de istifade etmek suretiyle bu 
vatandaşlar tarafından da verilmesini ve bu 
konferansların meccanen ve şümullü şekilde ter-
tibedilmelerini ve bu işte sivil savunma uzman
larından da istifade sağlanmasını müşterek bir 
mesai yapmalarını zaruri görmekteyim. 

Benim bu bütçe hakkındaki düşüncelerim 
bunlardır. Bilhassa arzum, bidayette arz etti
ğim hususlarda Sayın Başbakan yardımcılarmm 
daha realist ve müspet yolda olduklarını gör
mektir. 

Hürmetlerimle. (Ortadan, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Osman Zeki Oktay. 
OSMAN ZEKİ OKTAY (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bâzı hatip arkadaşları
mız buraya çıktıkları zaman, nispî seçim usulü
nün esaslarına göre partilerin, Parlâmentoda 
birbirlerine yakın olmaları iddiasını savunur
ken hem bu sözlerin sahibi kesilmek ve hem 
de buna tezat teşkil eden birtakım sözler sarf 
etmek durumuna düşmüş bulunmaktadırlar. Ni
tekim, Sayın Asım Eren arkadaşım buna misal 
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verirken, aynı zamanda Başbakan yardımcıla
rını tutumları itibariyle tenkid etmek suretiyle 
bu yanlışlığın içerisine düşmüş bulundu. 

Arkadaşlar, eğer bu işte samimî olarak el ele 
çalışacaksak, şunun kabahati budur, bunun ku
suru budur, diye şurada teşhir etmemize lüzum 
yoktur. Başvekil yardımcılarının ihmalleri ve 
hataları var da, Sayın İnönü'nün iddiaları, ku
surları yok mudur? 

ASIM EREN (Niğde) — Belirtin... 
OSMAN ZEKÎ OKTAY (Devamla) — Siz 

belirtin, siz. Madem ki, siz söylediniz, siz belir
tin. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı olmasın. 
OSMAN ZEKÎ OKTAY (Devamla) — Baş

bakan yardımcıları gelmiyor, dendi. Başbakan 
yardımcıları gelmiyor da, İnönü geliyor mu? 
Çok rica ederim, bu şekilde konuşarak havayı 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur. 

ASIM EREN (Niğde) — Yuvarlak lâflar. 
OSMAN ZEKİ OKTAY (Devamla) — Asıl 

sizin sözleriniz yuvarlak sözlerdir. 
Arkadaşlar, esas itibariyle bir nokta üzerin

de durmak için söz almıştım. Bu da şu idi : 
Milletvekillerinin protokdeki yeri. Eskiden 
beri tatbik edilmekte olan protokol, mera
sim ve ziyafetlerde, bir müddet evvel deği
şik bir şekilde tatbik edilmeye başlanmış ve 
böylece devam etmektedir. Bu acı hakikati da 
milletvekili olarak gittiğimiz yerlerde hepi
miz müşahade etmekteyiz. 

Bu niçin değiştirilmiştir? Bu .memlekette 
eğer millî hâkimiyeti ve milleti temsil eden 
milletvekili erinin haysiyet ve şerefiyle müte
nasip tutulmaları kararında isek protokol
de milletvekilinin, milleti temsil eden bu ve
kilin önüne hiç kimse geçemez arkadaşlar. 

Binaenaleyh, Protokol Umum Müdüründen 
bilhassa rica ediyorum; (bu hatayı tashih et
sinler, bir kere daha tekerrür etmesin. Eğer 
edecek olursa burada bu kürsüden Meclis ola
rak ve milletin vekili olarak bunu bir me
sele yapacağımızı şimdiden ihtaren arz ede
rim. Hürmetlerimle arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin ko
nuşma arzusu var mı? 

Buyurun Başbakan yardımcısı Sayın Dinçer. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN DİNÇER (Afyon Karahi-
sar) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş-
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lan m, Başbakanlık bütçesi üzerinde grup 
sözcüleri ve şahıslar adına konuşan arkadaş
larımı büyük bir dikkatle dinledim. Mütalâa 
ve tenkitlerine birer birer cevaplarımızı arz 
edeceğim. Yalnız bunları tam bir tasnife tabi 
tutmanın, müzakereleri takip sırasında, müm
kün olmadığını takdir edersiniz. Bu baskım
dan konuşan arkadaşların konuşma sıra
sına göre cevaplarımı arz etmek mecburiye
tindeyim. Ancak, müşterek noktalar üzerin
de toptan durmak suretiyle cevaplarını, müm
kün olduğu kadar, kısaltmayada gayret ede
ceğim. 

Gerek grupları adına (konuşan arkadaşla
rımın, gerekse şahısları adına mütalâa (be
yan eden arkadaşlarımın konuşmalarında müş
terek noktalar vardır. Bu müşterek nokta
lardan birisi üzerinde ısrarla, önemle ve dik
katle durdukları anlaşılan, personel rejimi
nin ıslahı mevzuunu teşkil etmektedir. Bu 
maksatla bir Personel Dairesi kurulduğu ve iki 
seneden beri çalıştığı muhterem arkadaşlarımın 
malâmudur. Personel dâvamız basit bir dâva 
değildir arkadaşlar. Bu husustaki çaiısmalann 
süratle ikmali her gönülün arzu ettiği bir şey
dir. Fakat dâvanın sürat ve ehemmiyeti ve hal
li icaibeden problemlerin çokluğu bakımından 
Personel Teşkilâtımızın, bütün meselelerimizi 
gönlümüzün arzu ettiği şekilde halledilmesine 
maddi ve fiilî imkân olmadığı da aşikârdır. 

Bu mukaddemeden sonra, bugün çalışmala
rın hangi safhada olduğunu hulasaten arz et
mekte, arkadaşlarımı tatmin bakımından fay
da mütalâa etmekteyim. Bir kere şunu tebarüz 
ettireyim ki, personel dairemiz teşkilât itiba
riyle maalesef natamamdır. Ve bu yüzden ça
lışmaları imkân (ölçüleri içerisinde mahdut bu
lunmaktadır. Buna rağmen, personel dairemi
zin bugün vazife gören elemanları ve uzman
ları ve bunlara yardımcı olarak çalışan ecnebi 
uzmanlar mesaîlerini mümkün olduğu kadar 
teksif etmiş 'bulunmaktadırlar. Personel daire
mizin bu mesaisinin semeresi olarak, evvelâ 
çok dağınık vaziyette olan personel ıstatüsü ve 
kanuni mevzuat bir defa daha gözden geçiril
miş, taranmış, toplanmış ve böylece tetkik ve 
çalışmaları kolaylaştırmaya matuf bir ön ha
zırlık yapılmıştır. Bu eser muhterem arkadaş
lara kitap halinde tevzi edilmiştir. İlim adamla
rımıza gönderilmiştir. Memleketimizde bu sa-
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hada çalışan müesseselere, 'keza mütalâaları ! 
alınmak üzere, rica edilmek kaydiyle gönderil
miştin*. 

Bunun dışında personel dairemiz, şimdiye 
kadar personel mevzuumuzu tetkik etmiş olan 
yabancı mütehassısların vermiş oldukları rapor
ları toplamış derlemiş ve toplu mütalâaya müsa
it bir kitap haline getirmiştir. Ve nihayet per
sonel rej imimizin Iher maniada ıslahına yaraya
cak bilcümle tedbirleri ihtiva. eden bir «seri de 
hazırlamıştır. Bu esas tetkik 've mütalâalarım 
beyan etmek üzere Bakamlar Kurulu üyelerine 
tevzi edilmiştir. Bütçeyi mütaakıp, Balkanlar 
Kurulunda, Personel Dairesinin tedbirler mev
zuundaki hazırlıkları tetkik mevzuu yapıliacak-
tır ve bu tedbirler üzerinde Bakanlar Kurulun1-

-ca realiteler ve mâli imkânlar ve bünyem ize in
tibakı mevzuları 'göz önünde tutulmak suretiyle 
tetkik edilecek, bunk r ilerisinde kabul edilenler 
veya tadil 'edilenler şüphesiz olacaktır) tedbir
ler personel dairesine iade edilmek suretiyle 
nihai çalışmaları 'sağlanacak ve ondan sonra bu 
rejimin ıslahı için. en emin adımlan' atılması 
mümkün olacaktır. Bu itibarla, arkadaşlarımın 
personel mevzuundaki hassasiyetlerini, yerimde 
bulmaya ve kendileriyle beraber olmamaya im
kân yoktur. Fada vaktinizi almamak için, ha
zırlanmış olan tedbirleri teierruatiyle kaili 'etme
den »geçiyorum. Kısaca bir noktayı izah 'edeyim. 
Bu mevzuda 'personel dairemizin hassasiyetle 
çalıştığını ve iHükümetin bu mevzuu kuvveden! 
fiırle çıkarmak ve meselelerimizi ihallelmek için 
gayret sarfettiğini, ifade etmek isterim. 

İdari reform üzerinde de arkadaşlarım müşte
reken durmuşlardır. Bir arkadaşımızın haklı ola
rak belirttiği gibi, idari, reformda istical ile halle
dilecek bir 'konu olmaktan ziyade ilmin ışığı altın
da dikkatle mütalâa edilecek bir konudur. Böyle
ce konuyu ilmin ışığı altında halletmek kararında 
olan. Hükümet ise salâlhiyetli bir komisyona tet
kik -ettirmektedir. Bu mesai, Orta Doğu Âmme j 
ive İdare Enstitüsünde, Devlet Plânlama. Teşki
lâtınım, Devlet Personel Dairesinin, Siyasal Bil
gilerin, üniversitelerimizin, profesörlerimizin ve 
Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle kurulmuş 
olan bir komisyon tarafından yürütülmektedir. 
Komisyonun teşekkül tarzı itibariyle mevzuun 
ne kadar önem taşıdığını kolayca anlamak müm
kün olur. Konuyu komisyon işlemektedir. Mesa
isi son safiha ya gelmiştir. Mesai /bittikten sonra j 
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hazırlıklar Hükümetçe tetkik edilecek ve böy
lece ibu önemli mevzu da en kısa zamanda hu
zurunuza getirilecektir. Müşterek mahiyette o-
lan bu tenkid ve temennilere böylece toplu ve 
mücmel bir malûmat arz ettikten sonra şimdi 
grup sözcülerimin ve diğer arkadaşlarınım be
yanlarımın üzerinde tevakkufta ıbulunmama mü-
saadelerinki rica ederim. Millet Partisi adına 
konuşan sayın Kâzım Arar arkadaşımız bir nok
ta üzerinde hassasiyetle durdular. Bu da şudur ; 
Bundan evvelki bütçe ıtenkidlerinıde, bugün koa
lisyonu teşkil ©den 3 partinin sözcüleri ve par
tiye mensup milletvekilleri, mütalâa ve temenni 
lerlni ortaya atarken, söyledikleri sözler üze
rinde durarak Devlet Bakanlıklarının fazlalığı 
mevzuu üzerinde durdular. Ve dediler ki: «Mu
halefette bu şekilde düşünen partilerin ve şa
hıslarım şimdi iktidara geçtikten sonra., bu dü
şüncelerini terketmelerlinıi anlıyamıyorum.» Ar
kadaşlar, mevzu ıhakikaten üzerinde durulacak 
bir mevzudur. Bu mevzuun şimdiye kadar üze
rinde durulmamış olması fikirlerin terk edildiği 
mânasına gelmez. 

Bir kere sonradan ihdas edilmiş olan Devlet 
Bakanlığı, bu ıgün içinde bulunduğumuz siyasi 
icapların bir neticesidir. Biliyorsunuz; nispî 
temsil esasına, göre kurulmuş olan Meclisimizde 
bir partinin yalnız başına iktidarda bulunması 
mümkün değildir. Mutlaka iktidarlar, partilerin 
ortaklık esaslara ıgöre, tanzim ve tesis 'etmek 
.mecburiyeti doğmaktadır. Birinci Koalisyon iki 
partiden kurulmuştur. İkinci Koalisyon üç par
tiden kurulmuştur. Yarın bir üçüncü ve dördün
cü koalisyonun, terekküp tarzının .adedi bakı
mından, nasıi olacağını tahmin etmek mümkün 
'değildir. Binaenaleyh ikinci koalisyon kurulur
ken İbu ihdasın yapılmış olması bir koalisyonun 
işleyişi ve terekküp tarzından kloğma siyasi bir 
zaruret olarak kabul etmek lâzımdır. Bununla be
raber, memleketin realitesi! hakikaten bu konu 
üzerinde durmayı ıgerektirir. Fakat, 2 inci Koa
lisyonun kuruluşumdan bu ıgüne kadar geçmiş 
olan kısa ^aman içimde, bu konu üzerinde duru
lamamış olmasını bir nevi ahde vefasızlık tar
zında. göstermek doğru olmaz kanaatindeyim. 

Arkadaşımız, resmî otomobiller üzerimde de 
durdu; bu, memleketin bir derdidir. 

Bugün, Taşıt Kanununun kabul ettiği esas
lara göre resmî otomobilleri iki kataıgoride mü
talâa etmek mümkündür. Bunlardan birisi; hiz-
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mete diğeri ise makama muahasses, (zatın em
rinde) olan (Otomobillerdir. Şüphesiz, hizmete 
taallûk otoların sadece hizmette istimali icab-
eder, bunun dışında her hangi bir şekilde key
fî istimaline mâni olmak lâzımdır ve vazifemiz
dir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmayı tah
rik eden ifadelerden sadece memnuniyet duy
maktayız. 

Bakanlara ait otomobillerin, siyasi maksat
larla tertibedilen gezilerde istimal edildiği id
dia edilmiştir. 

Bakan arkadaşlarımın yurt içerisinde yap
makta olduğu geziler uhdelerindeki yazifenin 
icabı olarak tertibedilmiş gezilerdir. 

Bakanların, seyahatlerinde, milletvekilleri
nin kendilerine refakatleri gayet tabiîdir. Ken
di bölgelerinin milletvekilleriyle beralber olma
ları, hem milletvekillerinin görevini kolaylaştı
rır, hem de araştırmalar 'bakımından faydalı
dır. Bunu meneden bir kanuni mesnet de yok
tur. 

Arkadaşımız, antidemokratik kanunlar üze
rindeki çalışmalar hakkında malûmat istediler; 
'bu maksadı istihdaf için, Adalet Bakanlığında 
bir komisyon kurulmuştur. Ve zaman zaman 
verilen malûmat, umumi efkârın, Sayın arka
daşlarımızın malûmudur. 

Bu komisyonun mesaisine göre, 84 aded ka
nun tesbit edilmiştir, ayrıca, Anayasanın ışığı 
altında, revizyona ta'bi tutulması gereken ka
nun sayısı da 10 olarak te'slbit edilmiştir. Bun-
landan, 27 tanesi Meclise sevk edilmiştir. Di
ğerleri üzerindeki çalışmalar da son sayfaya 
gelmiştir, bunlardan bir kısmı, ezcümle beş ka
darı meclislerden çıkmıştır. Grörülüyorki, bu 
mevzudaki çalışmalar ihmal edilmiş değildir, 
üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Arkadaşlarımıza bu vesile ile bir kusuru 
muhterem heyetinize arz etmek isterim. 

Anayasaya aykırı kanunları, Anayasa Mah
kemesinin hali faaliyette olması hasabiyle, Ana-
lyasa Mahkemesine dâva açmak suretiyle inti
kal ettirmek siyasi parti grupları için müm
kündür. Bu ciheti ifade etmekte fayda müta
lâa etmekteyim. 

Arkadaşım antidemokratik kanunların kal
dırılmasında müzaheret vâdettiler. Bunu te
şekkürle ve minnetle karşılarız. Gerek Millet 
Partisi Grupuna mensubolan arkadaşlarımızın 
gerekse diğer gruplara mensulbolan arkadaşları-
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mızm ve müstakil hüviyetli arkadaşlarımızın 
gönüllerinin aynı şekilde çarptığına ve antide
mokratik kanunların kaldırılması mevzuunda 
bize müzaherette bulunacaklarına kemali sami
miyetle inanıyoruz. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, mahallî 
seçimler üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuun bir 
tarihçesi vardır: Çok söylenmiş bir mevzu ol-, 
ması itibariyle işin başlangıcından başlamak 
zaruretini hissetmekteyim. 

Mahallî seçimlerin umumi seçimlerden son
ra yapılması şüphesiz (bar zarurettir. Bunu kim
se inkâr edemez. Bu bakımdan, zannediyorum 
ki, hepilmiz mutabıkız. Ancak umumi seçimler
de kabul ettiğimiz yeni seçim sisteminin ma
hallî seçimlerde de tatbik edilir bir esas olma
sını icabeder. Diğer taraftan, mahallî seçimleri 
düzenl'iyen kanunlardan alınan tecrübeler, bi
ze kanunlarımızda bâzı 'eksikliklerin mevoud-
olduğunu göstermekteydi. Binaenaleyh, mahal
lî seçimlere süratle gitmeden evvel, seçim emni
yetimi teminde, genel seçimlerde tatbik ettiği
miz nispî temsil esasının mahallî seçimlerde de 
kabili tatbik olup olmadığı üzerinde bir etüt, 
ve bir hazırlıktan sonra çıkarılacak yeni ka
nunlarla seçime gitmek zarureti kendiliğinden 
ortaıya çıkmıştır. Nitekim, mahallî seçimlerin 
derlhal yapılmasını temenni öden. A. P. sözcü
sü sayın arkadaşıma, cevaıplarıımı arz edeyim; 
ımensulbolduğu parti ıgrupunun iktidarda oldu
ğu bir sırada bu kanunları süratle Meclise ge
tirememiş olması, bir hazırlık devresinin gee-
ımeisi zaruretinin l)ir ifadesi oldu. Nasıl olmuş
tur bu hazırlık? 

Hazırlığın kemaline matuf bir şekilde olma
sı için İçişleri Bakanlığımızın hazırlığı siyasi 
partilere gönderilmiştir, siyasi parti meclis 
gruplarına gönderilmiıştiir, mütalâa beyan edil
mesi rioa edilmiştir. Siyasi partilerin mütalâa
ları gelmemiş, teMdedilmiştir, yine gelmemiş
tir, ondan sonra mütalâaların beklenmesi ha
linde gecikmeden başka bir netice vermiyece-
ği kanaati ile artık mütalâa beklenmiyerek 
hazırlık devresine geçilmiştir, ondan sonra bu 
hazırlık yapılmıştır. 

Bugün mahallî seçimlere ıtaallûk eden ka
nunların hepsi Yüksek Meclistedir. Yüksek ı 
Meclisiniz bu mevzu üzerine eğilecektir. Esa
sen kıamisytonlarda da bu hususta mesai sarf 
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edilmektedir. Komisyon prensibini, esaslarını 
ve zamanını teisbit edecektir. Seçimler de bu 
tevhit edilen zamanda yapılacaktır. Bizim ar
zumuz seçimlerin bir an evvel yapılmasıdır. 
Çünkü bu, kabul ettiğimiz demokratik sistemin 
ıkaçmılmaz ibir neticesidir. Bundan başkası bu
günün iktidarı için ıgayrimümkündür. Muhale* 
feıtfi tenkil eden partilerin de arzuları bu oldu
ğuna göre (hepimiz bu mevzuda birleşmiş sa
yılırız. Bu itibarla mahallî seçimlerin artık bir 
Hükümet mevzuu olmaktan çıktığını ve Mecli
se malolduğunu arkadaşlarımın lütfen kabul 
etmelerini rica ederim. 

Adalet Partisi sözcüsü .muhterem arkadaşı
nım diğer mütalâaları umumi olarak ceva-plan-
dınkmştır. 

Böylece D. Personel Dairesi hakkında ileri 
sürülen temenniler ile, idari reforma taallûk 
eden mütalâa ve temennileri cevaplandırmış 
oluyorum. 

O. K. M. P. adına konuşan sayın Kepir ar
kadaşımın mütalâaları da yine umumi mütalâa
lar arasında yer almış, cevaplandırılmış oluyor. 

Bunun dışında, Personel mevzuunun halline 
medar bâzı kıymetli prensipler ortaya atmışlar
dır ki, bunlar hakikaten üzerinde durulması lâ-
zımgelen gayet güzel düşüncelerdir. Bu fikir
ler hazırlanan tedbirler arasında yer 'almıştır. 
İlân edildiği zaman, arkadaşımız memnuniyet 
duyacaktır. 

C. H. P. Sözcüsü Şevki arkadaşımız personel 
rejimi ve idari reform üzerinde durmuşlardır. 

Bunun dışında millî emniyet hizmetleri üze
rinde tevakkufla demokratik nizamın temelin
den sarsılmasını istihdaf eden sağ ve sol ıgay-
retler üzerinde dikkatimizi çekmektedir. 

Arkadaşlar bu vesile ile şunu arz edeyim ki, 
bugün iş başında bulunan Hükümetiniz Türki
ye'de demokratik rejim dışında <başka bir reji
min bu memlekete hiçbir fayda getirmiyeceği-
ne inanmaktadır. Anayasamızın teminatı altın
da olan demokratik rejimi korumada, müdafaa
da ve yaşatmada kendisine düşen vazifeyi tered
dütsüz ifa edecektir. Bu vazifeyi kemali cesa
retle yapmak azim ve ikararındayız. Büyük Mec
lisin bu mevzu üzerinde ne kadar hassasiyetle 
durduğu Hükümetin gözünden kaçmamaktadır. 
Binaenaleyh bizim vazifemizi ifada Meclisin bu 
kararlı ve azimli hali bize cesaret vermelkte, bi
ze ilham kaynağı olmaktadır. Onun dçin arka-

14 . 2 . 196» O : 1 
dağlarımın bu mevzuda Hükümetin hicjbir tâ
viz vermeden azimle, metanetle, cesaretle hare
ket edeceğine inanmalarını, itimat etmelerini 
istirham ederim. 

Yeni Türkiye Partisi sözcüsü arkadaşım; 
Devlet Personel Dairesinden Avrupa'ya 20 kişi
nin gönderildiğini ve bu bakımdan Personel Da
iresinin kendi eğitimi ile meşgul olduğunu ifa
de ettiler. Her hailde yanlış bir ımalûmata müs
tenit mütalâa beyan etmiş olacaklardır. Çünkü 
şu dakikaya kadar Devlet Personel Dairesinden 
Avrupa'ya veya Amerika'ya gönderilmiş tek 
bir persorîel yoktur, böylece Personel Dairesi
nin çalışmalarının ne saifhada olduğunu muame
len 'arz etmiş oluyorum. 

Yine Yeni Türkiye Partisi sözcüsü arkada
şım ve kendi adına konuşan Yeni Türkiye Par
tisinden başka bir arkadaşım; 113 sayılı Af Ka
nununu tadil eden Af Kanunu üzerinde hassa
siyetle durdular ve Hükümetçe taahhüt altına 
alınmış olan bu mevzuun ne zaman getirileceği
ni, niçin geciktirildiğini sordular. 

Arkadaşlar, bu mevzuda çalışmalar son saf
haya gelmiştir; protokolda taahhüdedilmiş olan 
af, akşama sabaca Yüksek Meclisinize bir tasarı 
halinde takdim edilecektir. Bu balamdan taah
hüdü geciktirme gibi bir hal mevzuubahis de
ğildir. 

Şevki Aysan arkadaşım, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyenlerin durumuna temas ettiler. Bu 
durumda olan memurlarımızın bir kısmı bildiğiniz 
gibi kadro ve intibak kanunu ile terfileri temin 
edilmiş duruma girmişlerdir. Buna matuf olan 
diğer aksaklıklar barem rejimimizin tatbikin
den doğmaktadır. Personel mevzuumuzdaki ça
lışmalar, terfileri bir sisteme bağlamak üzere
dir-. Şüphesiz umuma tatbiki ieabeden bir sis
tem Yüksek Meclisinizin kabulüne iktiran etti
ği zaman bu ezelî derdin halledildiğini göreceğiz. 

Kemal Sarıibralhimoğlu arkadaşım, idareci 
kadronun yetiştirilmesi lüzumuna işaret etmiş
lerdir. Yine personel rejimimizde bu mevzu 
üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya Sayın Asım 
Eren arkadaşımın mütalâalarında bir yanlış 
müşahedeye müstenidolduğuna sözlerini dinler
ken kanaat getirdiğim bir duruma işaret etmek 
isterim. Bugün koalisyonu teşkil eden partiler 
bir şeye inanmışlardır : Hizmeti ve Hükümet 
işlerini kemaliyle yürütebilmek için kendi ara-
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1 arında itimat ve ahenk içinde çalışmanın şart, 
olduğuna. Şüphesiz koalisyon kolay bir şey de
ğildir» Hele bizim gibi bu mevzuda tecrübesi 
okuyan bir memlekette koalisyon sistemini yü
rütebilmek biç de May olmuyor, Ama fbiz 
memleket menfaatlerini parti menfaatlerinin üs
tünde tuttuğumuz içindir ki bu sistemi kema
liyle yürütebilmek için üzerimize düşen feda
kârlığı ihtiyardan kaçınmıyoruz. Sadrettin Tos-
bi arkadaşımın grup adına, vergi reformu 
mevzuu müzakere edilirken konuşmasını benim 
teşvik ettiğime işaret ettiler. Bir defa müşahe
deleri yanlış. İkincisi; Sadrettin Tosbi arkada
şımın konuşmasından çıkardıkları mâna yanlış. 
Sadrettin Tösbi arkadaşım grup adına 'konuşur
ken vergi reformu aleyhinde bulunmadı. Fakat, 
kendisi bir iktisat profesörü olduğu için mev
zuun tekniğine, derinliklerine, inceliklerine 
sözü intikal ettirdi ve bâzı zaruretleri tebarüz 
ettirdi. 'Bu ifade, arkadaşlar tarafından bir 
nevi vergi reformu aleyhinde konuşma mânası
na alındı. Bu yanlış müşahedeyi ben ve arka
daşlarım tesbit eder etmez kendisini (evet, teş
vik ettiğim doğrudur) yanlış anlaşıldığı için bir 
tavzihte bulunmaya teşvik ettim. Arkadaşım da 
bunun üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığı nok
tasında bir tavzihte bulundu. O halde olayın şu 
şekilde cereyan etmiş olması da, kendilerinin 
hassasiyetle üzerinde durdukları 'bu mevzu üze
rinde, bizim de hassas olduğumuzun bir delilini 
teşkil eder. 

İki yanlış düşünce ve teşhise dayanarak or
taya atmış oldukları mesele, zannediyorum ki, 
kanatlar arasındaki ahengi tesise değil; fakat, 
belki gölge düşürmeye yarar; başka bir mâna 
ifado etmez. O kanaatte, o düşüncede insanla
rız ki, bu nevi ters mütalâlara iltifat edemeyiz. 
Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi bu koa
lisyonu yaşatmanın memleketin yüksek menfa
atleri bakımından lüzum ve zaruretine inanıyo
ruz. Partiler üstünde bu memleketin menfaat
lerinin hâkim olması lâzımgeldiği prensibinden 
hareket ediyoruz arkadaşlarsın. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarımın bizim için çok 
kıymetli olan mütalâa ve tenkidlerine teşekkür
lerimizi sunmayı ayrıca bir borç biliriz. Bu 
tenkidleri, siyasi ömrümüz devam ederse, bun
dan sonraki faaliyetimizde bize rehber olacak
tır. Daima önümüze çıkan mevzularda söylen-
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miş olan mütalâaları nazarı itibara almak su
retiyle en isabetli yolu bulmaya gayret edece
ğiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem 'arkadaşlar; Sayın Baş/vekil Yardımcısının 
Hükümet admıa verdiği izahatı dinledim. Ken
disine mahsus bir üslûpla durumu izah etti
ler. 

Yalnız arkadaşlar, politika gerçek olarak, 
ilim olarak bir davranışlar sanatıdır. Bu dav
ranış bakımından durum ehemmiyetlidir. Me
selâ, Devlet Personel Dairesi. Güzel; hazırlık
lar yapılıyor. Kitaplar basılıyor, ama buraya 
kanunlar gelıiyor, yeni yeni kanunlar çıkıyor. 
Eslki personel rejimi hastalıklarına hastalıklar 
ilâve ediliyor. . Türk personel rejiminin ıslahı 
esasını karvrıyan bir Hükümet açıkça ib-u vazi
yete karşı durmalı ve M. Meclisi ile bir nokta
da bağdaşmalıdır. O halde Hükümetin dıanra-
nışı Sayın Başbaikan Yardımcısının izahatları 
ile uyuşmuyor. 

'İkincisi otomobil mevzuudur, arkadaşlar. 
Otomobil mevzuunda ehemmiyetli olan husus; 
otomobilin Devlet mesuliyeti taşıyan insanlar
dan esirgenmesi değildir. Yalnız, ımillet burada 
bir zihniyet inkılâbının işaretlerini görmek isti
yor. O da şu; şahsan sevdiğim Seçkin arkada
şımın tutumunu bakan olduktan sonra taMibet-
/tim. Bir bakan, bugünlkü dünyaca müesses zih
niyete göre, bir tek parti kongresine gider. O da 
söyliyeceği bir şey varsa gider. Yani memleke
tlin umumi meselelerine ait kendi partisinin 
izah .edilecek bir görüşü varsa yalnız bu görüşü 
izah etmek için gider. 

Yirminci asrın davranışı, zihniyeti, Hükü
met makamında bulunan kimselerin kongre kon
gre dolaşıp nutuk söylemelerine imkân vertmez. 
Bunlar anıcak yukarda izah ettiğim tek iş için 
kongrelere gidebilirler. Şu halde davranışta 
bir hata vardır. Maksat otomobil esirgemek de
ğil. Bunu artık iyice bilmeliyiz. Bir bıakan se
çildiği güne kadar bir partiliye mensuptur. Se
çildiği ıgün artık yalnız Türkiye Devletinin ba
kanıdır. O halde partisinin siyasi bir görüşünü 
mutlaka izaha lüzum görürse bir tek kongreye 
gider, bu vesileyle dişe dokunur, söylenmesi lâ-
zımgelen şeyler nelerdir, onu söyler. Eğer biz 
Türkiye'de bunu hâkim kılmazsak partiler bey
hude yere zedelenir. Buradaki otomobil meşe-
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leşi çıbanı mütemadiyen siyasi bir konu olarak 
»ortaya doyulur. Şu halde artık biz yeni Ana
yasanın [halk idaresiniin temel nizamını kurmak 
'mevkiinde olan, Anayasanın devrinde bakan 
»lan, arkadaşlardan bir şey bekliyoruz. Parti 
bakanlık kapışma (kadardır arkadaşlar. Bakan
lık kapısına. Bakanlık kapısından içeriye parti 
giremez. Neyle girer? Anayasaya uyan bir dü
şünüş, partinin doktiriner bir görüşü varisa o 
zihniyetle girer, ©iz bu gerçeği anlatmakta İs
rar ediyoruz ve bu gerçek bulgun Türkiye'de 
hâlâ anlaşılmamıştır, bunun anlaşılmamış ol
ması çok mahzurludur. Arkadaşlarım beni bu 
mevzuda yaıpayalmız kalabilirim. Faıkat kala
yım, hiç üzülmüyorum, kanaatimde ve görü
şümde issrar ediyorum. Artık bu davranıştan 
vaz geçmemizin zaımanı gelmiştir. Ben, bir Baş
bakan veya bir Başbakan Yardımcısının bir se
nede üç defa makam arabaısiyie kongreye gitti
ğini ıgörümem ıstırap duyarım, olmaz bu arka
daşlar. Bu gerçekleri açıkça bilelim. Hele Tür
kiye giıbi halledlilecek namütenahi meseleleri 
»olan bir memlekette ki, daha personel rejimi 
halLedülmemiş, reformlar yapılmamış bir mem
lekette böyle bir Ibakanlık telâkkisi gerçeklere 
uygundur. Biz Hükümetten davranış inkılâbı 
istiyorum. Bulgun partizanlık, partlilerin muva
zaası halinde devam ediyor. Halbuki, partizan
lığın tarifi bu değildir. Adalet Particinden 3 
•kilsi, O. H. Partisinden İM kişi, diğer partiler
den bilmem şu kadar kişi tâyin edilmekle iş yo
luna girmez. Bütün partilerden adam almak 
ve tâyin etnıettc değil, aisıl miesele, iş ne ise o 
işe eiMiyetli şahsın, partisine bakılmaksızın ter
cih edilmesi keyfiyetidir. O halde partizanlık 
meflhu'mu Türkiye'de bugün yanlış anlaşılmış
tır. Maalesef şimdi de bu partizanlık havası, 
hanlgi koalisyonda olurisa olsun devam etmekte
dir. Misallerle sizleri rahatsız etmek istemiyo
rum. 

Şu halde davranış inkılâbı lâzımdır. Üçün
cüsü arkadaşlar... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Tah-
takılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (.Devamla) — Sa
yın Başkan, bakandan sonra söz istiyen bir mil
letvekiline tahdit yapılmaz. 

BAŞKAN — Milletvekillerine bir istisna 
yapmıyoruz. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — ida

ri reform. Reform iki şeydi i*. İnanış, ilmî tat
bikat. Bu memlekette idari reform daha iyice 
anlaşılmııyan bir şeydir. Size bir hatıramı an
latayım. 1933 senedinde Atatürk'ün yaptıkları 
bir gezide çok vilâyet sisteminin gerçeğe uy
madığını söylemiştir. Bunun üzerine Dahiliye 
Bakanlığında çalışmalar yapılmış fakat her 
hangi bir idari reform ortaya çıkarılamamış ve 
hiç kimse idarii reformun adını koyamamış; 
hep çalışılmış, edilmiş.. 

•Ben Sayın Hasan Dinçer'i şahsan tenkid et
miyorum. Ortada bir idari reform meselesi var
dır, fakat, henüz çıkarılamamalktadır. İdari 
reform bir ilmî etüt meselesidir. Artık bunu c.e-
ısaretl'e ele alalım, bn reformu çıkaralım, mey
dana koyalım. 

BAŞKAN — Bil' dakikanızı rica edeceğim 
Sayın TalhıtaJkılıç. Zâtıâlinize isözü, sıon sö'Z ola-
raık vermedim. Kifayet önergesi olmadığı için 
daha birçok arkadaş konuşacaklardır. Ben müd
detli olarak herkese söz veriyorum. Binaena
leyh, beş dakikaya tabiisiniz, bunu hatırlatı
yorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim, Hükümet ile Parlâmento münasebesi üze
rinde durmak gerekir. Hükümet istediği bir ka
nunu 24 saat içinde çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. 
Nasıl çıkarşyor? Kendi gruplarından hareket et
mek suretiyle... Seçim kanunları mevzuunda ben 
Hükümetten şunu beklerdim. Size mahallî seçim
ler üzerinde önemli bir noktayı arz edeyim, öğ
retmenlerin muhtar olması, maalesef bu mem
lekette sanki Türk halkının mektebe karşı düş
man olduğu bir zihniyeti meydana çıkarıyor. 
Çünkü, muhtarla, siyasi karşılaşmada bulunan 
ahali, sanki öğretmene karşı oluyor, mektebe 
karşı oluyor. Hayır arkadaşlar. Türkiye'de mek
tebe karşı belki bir tek vatandaş çıkabilir. Aha
li yok, köyde yok, şehirde yok. Bunun için ma
hallî seçim zarureti vardır. Bizdeki Hükümet
ler, teşkilâtı çalıştırmıyorlar yani Devlet kuru
luşu çalışmıyor. Bugün personel dairesinde; bı
rakın bütün personel dairesinde çalışmayı ki, 
orada bakanlıkların mümessilleri vardır; Perso
nel Dairesinin Kanunu öyledir. Üç günde gerçe
ği ortaya koyma imkânı vardır. Teşkilât kanun
ları geliyor. Bu Teşkilât kanunlariyle her vekâ
let her vekil daha müsait şartlarla çalışma tek-
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lifleriyle geldiği için daireler çalışamıyor. Tek
nik çalışmalar yürümüyor. Siyasi direktiflerin 
hangi havadan geleceğinde tereddüt olduğu için 
Devlet mekanizması çalışmıyor. 

Hükümette vazife gören arkadaşlar, hele 20 
nci asırda Hükümette vazife gören vekilin şahsı 
iradesi, arzusu ile işler yürürse iyi netice alın
maz. Ben vekil oldumsa dünyayı mı biliyorum, 
Hükümet idaresi Devlet teşkilâtına şahsi direkti
fini açık bildirmekle başlar. Siyasi hâdiseler 
Devlet teşkilâtlımı üzerinde hâkim olur. Bunu 
bıraksınlar. Devlet teşkilâtının görüşü ne ise or
taya koysun, ona göre -azimli-bir çalışına yap
sınlar. Aksi takdirde arkadaşlar, her gelen Ha
san Dinçer gibi, hüsnüniyetle çıkıp çalışmak is
tiyorum, der. Fakat Türkiye'de ne idari reformu 
ve ne de toprak reformunu halledecek şekilde Dev
let mekanizmamızın çalışma imkânı yoktur. Ve-
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kil hazretleri acaba bugün ne söyliyecek diyen 
bir vekâlet müsteşarı ile, personeli ile çalışılır 
mı? Çalışılamaz. Bunun için Sayın Hasan Dinç-
er'in şahsında Hükümete arz ediyorum. Dâva 
bir davranış meselesidir. Biz, şahsa, bağlı bir 
devlet mekanizması ile mi işleri yürüteceğiz, yok
sa prensipleri belirtilmiş, temelli bir Devlet teş
kilâtı ile mi? Bu halledilmelidir arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. Eğer bir beş 
dakika daha müsaade ederseniz söyliyeceklerim 
var. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tahtakılıç'a beş 
dakikadan fazla müsamaha ettim, on dakika ko
nuştular. 

Bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,25 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu 
açıyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz; söz Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Kaya Bulut'un. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA KAYA BULUT (Ba
lıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığım konuşmada, temas etti
ğim bir mevzua Sayın Başbakan Yardımcısı 
•Dinçer'in verdiği cevap üzerine, mahallî seçim
ler konusundaki şikâyetlerimizin mesnedini ve 
bu beyanın hatalı olduğunu belirtmek için tek
rar söz almış bulunuyorum. Filhakika Sayın 
Başbakan Yardımcısı, mahallî seçimlerin gecik
mesi mevzuunda ileri sürdüğü, sebepler arasın
da Adalet Partisinin de vaktiyle, koalisyona iş
tirakinin bu ihmalde payı olduğu istikametinde 
bir beyanda bulunmuşlardır. 

Halbuki, Adalet Partisi koalisyona iştirak et
tiği sırada, partiyle mevdu Bakanlık bu konu

daki faaliyetini ikmal etmiş, tasarılar Bakan
lar Kuruluna sevk edilmiş, Bakanlar Kurulunda 
ise tek imza haricolmak üzere imzalar tekemmül 
etmiş vaziyette iken Birinci Koalisyon çözülmüş
tür. 

^ Sayın Başbakan Yardımcısının- da dâhil bu
lunduğu İkinci Koalisyon Hükümeti mevzuu bu 
şekilde ele almıştır. Halbuki İkinci Koalisyonun 
teşkilinden 9 ay sonra bu tasarıların Meclise an
cak sevk edilebilmiş olması, bariz ihmalin ve 
bariz kusurun İkinci Koalisyon Kabinesine raci 
ve mevdu olduğunu göstermektedir. Bunun yanı 
sıra, bu iş Hükümet işi olmaktan çıkmıştır, Mec
lisin işi haline gelmiştir diyerek, bu hâdiseleri 
örtbas etmek, hakikata aykırı düşmektedir. Bu 
sebeple Sayın Başbakan Yardımcısının bu mev
zuda verdiği cevaba itibar ve iltifat etmeye im
kân yoktur. Hürmetlerimizle arz ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşımız var 
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m i l Yok. Başbakanlık bütçesinin tümü üzerin
de parti grup sözcüleri ile şahsı adına konuşan
lar bitti... 

GÜNER SARİSÖZEN (Sivas) — Muhterem 
Başkanım, bir dakika Grup adına konuşmak is-

lum. 

1 4 . 2 . 1963 0 : 2 

BAŞKAN — Özür dilerim, fakat, sormuş
tum... 

Buyurun, Güner Sarısözen. 
Y. T. P. GRUPU ADİNA GÜNER SARLSÖ-

ZKN (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım ; kısaca-
bir noktaya temas etmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Başbakanlık bütçesinin tenkidi 
esnasında Devlet Personel Dairesiyle ilgili ko
nuşmamda 1961 yılında 12 kişi, 1962 yılında da 
20 kişinin Amerika'ya gönderildiğinden bahset
miştim. Sayın Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer Beyefendi, bu hususun varidolmadığını be
yan etmişlerdir. 1962 bütçesinde Başbakanlıkla 
ilgili 23 . 12 . 196.1 tarihli raporun 9 ucu ben
dini aynen okuyorum : «4489 sayılı Kanuna göre 
Personel Dairesinden bilgi, görgü ve ihtisasla
rını artırmak üzere Amerika'ya 3 kişinin gön
derilmesi için bu yıl ödenek konulmuştur. Tek
nik yardımdan faydalanmak suretiyle gönderi
lenlerden 12 kişinin geliş ve gidecek 17 kişinin 
de masrafları bu tertipten karşılanacağı anlaşıl
maktadır.» demektedir. Eğer bir yanlışlık var
sa, bu doğrudan doğruya rapordadır, bendeniz
de değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yok. Başbakanlık bütçesinin tümü üzerindeki 
konuşmalar bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B. 
Birinci kısım - Ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
.101 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
KtmiyenJer... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I. - 'Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etııiıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

102 000 

3 213 325 

B. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

21 

219 

220 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştv. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
.'>8 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN —- Kabul edenık<r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fazla mesai ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ödenek ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
234 sayılı Kanun gereğince ça
lıştırılacak mukaveleli perso
nelin ücret ve sair istihkakla-
riyle yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Atom mevzuu ile ilgili ilmî 
konferans için yurt içi ve dı
şından getirtileceklerin ücret, 

Lira 
672 650 

407 430 

462 810 

39 840 

6 000 

322 743 

6 000 

58 550 

121 800 

2 432 260 
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225 

301 

303 

:m 

305 

:m 

307 

;u)8 

:ÎÜ9 

401 
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yolluk giderleriyle seminer gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 
Kanunları gereğince İşçi Si
gortaları Kurumuna ödenecek 
prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkep daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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160 000 

109 ;(»92 

476 500 

49 000 

356 000 

10 001 

77 ;J65 

5K5 500 

24 000 

192 000 

408 925 

55 000 

406 

408 

421 

422 

423 

451 

452 

45:} 

454 

501 

502 

601 

Örtülü ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler gideri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnönü 
armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Nükleer araştırma merkezi ve 
lâboratuvarlar işletme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetle rin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Reaktör binasının nükleer ka
za dışındaki kazalara karşı si
gorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Altıncı kısım - Yardımlar 
7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 000 000 

35 000 

16 000 

605 298 

127 000 

223 000 

439 730 

195 000 

300 000 
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B. Lira 
653 Başbakanlık Memur ve Müs

tahdemleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım edilmek için) ;]3 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
II - istimlâk ve 

satmalmalar 
705 İstimlâk ve satmalına gider

leri I 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti!r. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

711 Üniversitelerde kurulacak rad
yoizotop lâboratu varları için 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

716 Ankara Hastanesinde kurula
cak radyoizotop lâboratuvar-
ları için 100 000 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar ve sair yapılar 

761 Atom reaktörü ve lâboratu-
varlarımn yapımı ve esaslı 
onarımları • 4 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 

781 Makina ve teçhizat 2 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık 'bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
MilletveMlleri için beş dakikalık konuşma 

süresi çok azdır. (10) dakika olarak kabulünü , 

14 . 2 . 1963i O : 2 
arz ve teklif ederiz. Saygı ile. 

Antalya Antalya 
Eteni Ağva Kafet Eker 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

li - Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. Girip adına 
söz istiyen arkadaşlarımızdan sıra, A. P. adına 
Sayın Muhiddin düven'indir. Buyurun, Sayın 
Güven. 

A. 1\ dKUFU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; milletimizi refaha götürecek yol üzerinde 
sarfı gereken devlet faaliyetlerinin bünyesinde, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı en mühim yerlerden 
birini işgal etmektedir. 

Seçimden sonra Meclis çalışmalarına girer 
girmez kurulan hükümetlerin, Millî Birlik Hü
kümeti zamanında kabul edilmiş 91 sayılı Ka
nuna ihzari çalışmalarını devam ettiren bu tek
nik teşkilât ile olan irtibatı, münasebeti ve ça
lışma şekli ayın derecede önem taşımaktadır. 

(Plân (hedefleri ve stratejisi) Birinci Koalis
yon Hükümeti zamanında kabul edilmiş ve fa
kat, sosyal adalet anlayışının, ikarma ekonomi 
terimi içinde tesbit edilen âmme ve özel sektör 
sahalarının hudut ve şümulü, '°/o 1 kalkınma hı
zının temini için âmme sektörlerine ayrılan pay
lara, verilen ehemmiyet derecesi ve diğer mev
zuların aksini ve tatbikatını tesbit edecek (kal
kınma plânının itmamı ise İkinci Koalisyon Hü
kümeti zamanında mümkün olmuş ve ortaya çı
kan 5 yıllık kalkınma plânı hakkındaki görüşle
rimizde müzakereler «ırasında arz edilmiştir. 
Biz bu hususları tekrarlamıyacağız. 

Bu konuşmamızda halen bu 'teşkilâtın vazife 
ve salâhiyetleriyle, Hükümet münasebetleri ve 
dolayısiyle Meclislerimizle olan ilgileri üzerin
de duracağız. Ve bütçesi içinde yer alan mese
leleri vergi reformu kanunları dolayısiyle geti
rilen kanunlar tatbikatında, D. P. T. nin çok 
nâzik irtibatına ve rolüne işaret edeceğiz. 
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91 sayılı Kanunla 30 . 4 . 1960 tarihinde ku

rulan bu teşkilâtın gayesini vazife ve salâhiye
tini ifade eden 2 nei maddesi : (Memleketin 
her türlü kaynak ve imkânlarının tesbiti ile, 
takibedilecek iktisadi, sosyal politikayı ve hiz
metleri tâyinde Hükümete yardımcı olmak, Ba
kanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faa
liyetlerinde koordinasyonu temin için tavsiye
lerde bulunmak ve müşavirlik yapmak, Hükü
metçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek 
uzun ve kısa vadeli plânlar hazırlamak, bu 
plânların başarısını temin için ilgili daire ve 
müesseselerle ımahallî idarelerin kuruluş ve iş
leyişini ıslaıh için tavsiyelerde bulunmak, plân
ların uygulanmasını- takibetmek, değerlendir
mek, gerekirse değişiklikler yapmak, özel sek
tör faaliyetlerini bu plân hedef ve gayelerine 
uygun 'bir şekilde teşvik ve tanzim edecek ted
birleri tavsiye etmefk) şeklindedir. 

Bu maddeden açık olarak anlaşılıyor ki, 
D. P. T. Hükümet bünyesi içinde iktisadi kal
kınmayı temin edecek faaliyetin tahakkukunda 
müşavir teknik bir heyettir. Hükümetin Mec
lislerce kabul edilen iktisadi politikalarına göre 
kısa veya uzun vadeli plânlar hazırlar. Teşkilât 
kuruluşları, Bakanlıklar arasındaki iş birliğini 
temin (hususunda tavsiyelerde bulunur. Yine 

Özel sektörde hedefleri tahakkuk ettirme isti
kametinde tedbir tavsiyelerinde bulunur. Ka
rakter, müşaverenin icabettirdiği ölçüde tesbit 
edilmiştir. Doğrusu da budur. Kanaatimizce 
İkinci Koalisyon Hükümetinin iş başına geçme
sinden sonra plânlama teşkilatındaki uzmanlar
la zuhur eden anlaşmazlık, yetkilerin kullanıl
ması şeklinden, telâkki -ve tatbikinden zuhur 
etmiştir. 

Biz muhalefet olarak, Hükümet emrindy 
olan bir teşkilâtın ve mensuplarının kanunun 
kendilerine tanıdığı yetki içinde kalmaları icab-
ettiği ve ortaya attıkları hal şeklinin tek ve 
yegâne doğru yol olduğu gibi i)ir iddianın asla 
a/kla getirilmemesi lüzumuna işaret etmek iste
riz. Değil D. P. T. nin, hep beraber Hüküme
tin de kabul edeceği bir iktisadi kalkınma plâ
nının üzerinde B. M. M. si hâkimiyeti olduğu
nun 'asla unutulmaması icabeder. Taze bir hü
viyet içinde olan bu teşkilâtın iyi niyet, bilgi 
ve hizmet düşüncesiyle mahmul olduğuna inan
dığımız mensuplarının çalışma zihniyetlerinde 
rejimimizin ve ilmin gerektirdiği anlayış ve <di-
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siplini değerlendirecekleri muhakkaktır. Ayrı
ca nazarî ve hesabi çalışmaların bizi asla isteni
len neticeye götüremiyeceği, memleket realite
lerini katiyen uzak tutmamak icabettiğini tek
rarlamakta fayda mülâhaza ediyoruz. Bu reali
teleri tesbit edecek her türlü ve bilhassa istatis-
tikî çalışmaların kifayetsizliği esasen plân 
kitabında ve Hükümetin beyanında da kabul 
edilmiştir. O halde neticeye varışta kıymet
lendirmenin esasını teşkil eden bu temel, zayıf 
olduğu müddetçe, üzerinde yapılacak inşa
nın sağlamlığını kimse iddia 'edemiyecektir. 

Gayet tabiidir ki, D. P. T. de vazifeli 
elemanların memleket hakkında derinliğine 
bilgi sahibi olmaları, vatan sathında ve ayrı 
bölgelerde yaşıyan insanlarımızın her türlü, 
tarihi, içtimai, iktisadi vasıfları, hüviyet
leri ve varlıklariyle tanımaları icabetmekte-
dir. Aksi takdirde memleket gerçeklerinden 
bahsetmek yalnız lâfzî mânada kalacaktır. 

Bu arada ihtisasa riayet lüzumuna d.&. işa
ret edeceğiz. Anladığımız mânada 'bir ilw 
tısasm gerektirdiği icablar muhakkak ki ye
rine getirilmelidir. Fakat bu da tam teslimi
yet demek değildir. Riayet meselesi iki cep
heli değerlendirme ile D. P. T. nin, yeni Ana
yasanın Ikaibulüdnen ve seçimlerden evvel ku
rulmadı dolayısiyle yerleşen bir yanlış anla
yışın izalesine yarıyacak, gayede derpiş edi
len ölçü ve sınır dâhilinde müşavirlik vazi
fesini ikmalde başarı sağlıyabileoektir. 

Şimdi diğer bir noktaya temas edeceğiz. 
.Teşkilâtın bu vazifelerini ifasında özel sek
törün ihtiyaç, talep, serbest rekabet, şahsi 
teşebbüs, insan ve mal kaynaklarını değer
lendirme hususundaki dinamik davranışla
rının, dengeli kalkınmaya ait bir nizamlama 
düşüncesinin hâkim olduğu böyle bir plânla
ma içinde, tavsiye hududunu hakikaten aşma
nı ası gerekmektedir. Vergi reformu tasarı
ları görüşülürken özel sektörü, sınai, ticari 
\sahada teşvik için vaz'edilen (yatırım indi
rimi) prensibi muhakkak ki müspet bir tesir 
icra edecektir. Fakat bu indirimin tatbik 
şekli ve buna ait salâhiyettar merci olarak 
D. P. T. nin kabulü bizi bâzı yönlerden en
dişelere sevk etmektedir. Fikir ne kadar doğ
ru olursa olsun, vazifesi yol göstermekten, 
tavsiyeden ibaret olan bir teknik müşavir te
şekkülün katî karar salâhiyetine sahip kılın-
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ması, onu bu vasfından yavaş yava§ uzak
laştıracak, Özel sektör üzerinde Devlet adı
na inhisarcı yegâne hâkim unsur haline geti
recektir. Bu bir başka deyimle D. P. T. 'de
laletiyle, devlettin el koyduğu, izne tabi gü
dümlü bir özel rektör faaliyetinin kabulü mâ
nasına gelecektir. 

Ayrıca plânların tatbikatına ait, icra prog
ramlarının halen, değil özel rektör, âmme 
.sektörü üzerinde dahi sarih ve tatminkâr ol
madığı aşikâr bir hakikatken, özel sektöre 
ait faaliyetlere, aşağıda daha geniş olarak 
temas edeceğimiz bölge plânlama çalışma
ları inkişaf etmediği müddetçe, nasıl ve han
gi ölçünün içinde istikamet sağlanacak ve ya
tırım indirimi ölçüleri kullanılacaktır? Biz 
buna imkân görmüyoruz. Şuna inanıyoruz iki, 
ü. P. T. nin Hükümet, serbest teşekküller ve 
iktisat şûraları ile birlikte hazırlanması lâ-
zımgelen ve Meclislerce kabul edilecek, açık 
olarak bilinecek özel sektör tavsiye progra
mı sarih bir şekilde açıklandıktan sonra yine 
özel sektör mümessilleri tarafından kıynıet-
lendirilmeli, Hükümet yalnızca murakabe hak
kını kullanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Yukardaki iki ehemmiyetli noktaya bu su

retle işaret ettikten sonra, bir üçüncü me
seleye geçeceğiz. 

Plân kitabında sarih olarak vazedildiği 
gibi, D. P. T. tarafından hazırlanan 5 yıl
lık kalkınma plânı, bölge plânlamalarının 
tahakkukiylc mümkün hale gelir. Ve hattâ 
böyle bir millî plânın ihzarı, bölge plânlama 
çalışmaları üzerine müesses olmalıdır. Esa
sen plân kitabının bölge plânlaması kısmın
da : (Millî plân çalışmaları çeşitli kesimler 
ve çalışma kollarına bağlıdır. Konuların böl
geler açısından ele alınacak unsurlarla ne
ni alandırılması, çok amaçlı bir (bölge plânla-
masiylc mümkündür. Kaynakların kullanı
lışına etkisi bakımından böyle plânları, millî 
plân içindeki yatırımları tamamlayıcı bir 
unsur olarak kabul etmke lâzımdır. Bölge 
çalışmalarının plâna esas olacak tasarıların 
ve programların hazırlanmasında büyük fay
dası vardır.) demekte, ayrıca : (Bu bölge
lerin dolaylarında yeni çekim ve 'büyüme mer
kezleri, sanayi yaratarak, nüfusun ve iktisadi 
çalışmaların daba dengeli bir şekilde dağıtımını 
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sağlıyacak araçlar araştırılmalıdır.) şeklinde 
sarih ve doğru ihtiyacı te'sbit etmiş bulunmak
tadır. Ve: (Varılacak en son gaye her bölgede 
araştırma takımları kurmak yottiyle ileride ge
nel plân çerçevesine uygun bölge programlan 
hazırlamak ve 'bunların uygulanması bakınıın-
dau geerkli idari teşkilâtlanmayı sağlamaktır) 
dcııdiğ'ine göre kalkınma plânını tahakkuk et
tirecek ''başlangıç noktasının, yani kökün, böl-
ige çalışmalarının ilk neticelerine, envanter tes
pitlerinin her türlü kaynak 've imkânları, içti
mai, ta-rühî, kültürel, iktisadi vasıfları, turistik 
varlıkları ve gelenekleriyle insan unsurlarının 
değerlendirilmesine ait çalışmaların bitirilme
sine bağlı /bulunduğu, neticelerin yani son nok
tanın da kalkınmada bu temel unsurlara ist'i-
nade'ttiği aşikâr bir hakikattir. O hailde D. P. 
'T. n'iıı her şeyi mesabesinde olan böl'g'e plânla
ma çalışmalarının o nispette ehemmiyetli mü
talâa edilmesi gerekirdi. D. P. T. nin 1963 yılı 
bütçeli içinde yer alan Çukurova pilot bölge ve 
Antalya bölge plânlamaları ve bunlara müte
veccih bulunan tahsisat dlolayısiyUe bu konu
ya işaret etmiş oluyoruz. Aslında bu konunun 
tnıar ve îs'kân Bakanlığımın vazifesi d'âhiHn'dc 
olmak ieabeder. Antalya bölge plânlama pro
je giderleri karşılığından ((Birleşmiş Milletler 
ve Türk Hükümeti arasından anlaşma hüküm
lerine göre sarf 'olunmak üzere \144 bin dolar 
karşılığı 1 296 000 T. L.), pilot bölge 'olarak 
kabul e'dilen ve A.ÎD ile varılan ianlaşma gere-
ğ'inoe Çukurova bölge plânlama projeleri ya
pılmak üzere yeniden açılan tertibe C567 400) 
lira ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

İşte biz burada D. P. T. nin saihib olması lâ-
zımgelen bir koordinatör müşavir vasfından 
çıkıp, esasen kanunla yetkili bulunan bir Ba
kanlığın esas vazifeleriyle meşgul almaya baş
ladığını müşalhade ediyoruz. Bu dloğru değil
dir. tmar ve İskân Bakanlığı balen, Manmara 
bölge plânlaması, Zonguldak bölge plânlaması, 
Toprak İskân Oenel Müdürlüğü eliyle Doğu ve 
Otiney - Doğu bölge plânlamasiyle meşguldür 
ve »geçen sene Çukurova üzerinde de çalışılma
ya başlanmıştır. Şim'di Çukurova'nın D. P. T. 
ye intikal ettirildiği görülmektedir. Teşkilât 
Kanuniyle İmar ve İskân Bakanlığının vazife 
ve salâhiyeti 'dahilimde bulunan bölge plânlama 
konularının bir kısmının dalhi olsa D. P. T. 
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eliyle yürü'ttümek istenmesi faydasız bir mü
dahale ve 'boşuna •bir işgal mahiyetini taşımak
tadır. 

D. P. T. kendi kanununda kendine tanınan 
yetkiyi esas sınırlan içinde kullanmalı, fakat 
İm- mevzuda imar ve İskân Bakanlığını gerek 
tafhs&iat ıgerek eleman İhtiyaç,'bakımından âza
mi derecede takviye etmeli, desteklemelidir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bölge plârailıama çalışmalarına îmar ve İs

kân Bakanlığı bütçesinde ayrıca temas edece
ğiz. Amcıak bu konuya 6 yıllık 'Kalkınma Plâ-
nuım başarı sağlaması için vâlkı iddia Süsün
de ehemmiyet verilmediğini işaret etmek vazi
femizdir. Kanaatimizce "bizi (başarıya götüre
cek yol, Hükümetin gereken dinamizmin içine 
girmesi, sözleriyle fiiliyatı 'arasında gereken 
münasebeti temin yoludur. Bir taraftan 5 yıl
lık, Katt'kınıaa Plânı kitabı, projeler, geniş he
saplar, vaitler ve yine Mtapta yazılı memleke-
tizin eletetrik enerjisi durumu müspet ve ihti
yacı karşılar okluğu -ve faa/ttâ rezervlerin mev-
cttdolduğtmuıı teshrti, diğer taraftan Sayım Hü-
met Başkanının ağzından radyoda dinlediğimiz 
gibî, vatandaşlarımızın yaşayışlarında günlük 
•hayatlarında zorluklara ve aileleri iki misline 
yakın elektrik parası ödemeye sevk eden kış 
ortasında yaz saati «garabeti üzerinde ısrar et
mek ve hele böyle bir ühtimal varit ise daha ev
velden tedbirlerini almamak katiyen mazur gö
rülecek hallerden değildir. Hükümette hizmet 
anlayışı, fedakârlığı kenefi taşımadan, üstüne 
dülşen mükellefiyetleri ifa letıneden, vatandaş
tan fedakârlık istememeyi icabettirk. Böyle 
!bir ianlayrş ve davranışın' içine girdiğimiz gün 
basan yolunu bulmuş 'olacağız. Aksi takdirde 
Devlet Plânlama 'Teşkilâtı gib'i nice teşekkül
ler kursak yarmımıza ümitle bakmak mümkün 
değildir. 

Hepimizi gruptun adına saygıyla selâmlarım. 
(Allöflıar) 

BAŞKAN — 'Mulhfterenı .arkadaşlar, bütçele
rin görüşülmesi hakkında tanzim ettiğimiz 
plânda küçük bir değişiklik yapmak lüzumu 
hâsıl olmuştur. Dışişleri Bakanının resmî bir_ 
mazereti dolayısıyla bu Bakanlığa ait bütçe 
görüşmesini 16 Şubat yerine 17 Şubat Pazar 
gününe, 17 Şubat Pazar ıgünü görüşülecek olan 
Millî Eğitim (Bakanlığı bütçesini de 16 Şubat 
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Cumartesi gününe almış bulunuyoruz. Keyfiyet 
bilgilerinize sunulur. 

Millet Partisi Orupu adına Sayın Ahmet 
Bilgin, 'buyurunuz. 

M. P. GRÜPU ADINA AHMET BÎLGÎN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi üzerin
de mâruzâtımıza başlarken resmî dairelerimiz 
arasında Plânlama Dairesinin de yer almış bu
lunmasından mütevellit duyduğumuz memnuni
yeti ifade etmemize müsaadelerinizi rica ederiz. 

Ciddî bir kalkınmada plân ve programın lü
zumuna inanmış ve bu inancımızı senelerce ev
vel bu kürsüden ifade etmiş bir insan sıfatiyle 
hazırlanmış bulunan beş senelik plânın millet 
ve memleket için hayırlı ve uğurlu olmasını 
candan temenni etmekteyiz. 

Plân fikrinin miletimizce daha çok önce be
nimsenmiş olmasına rağmen Devlet Plânlama 
teşkilâtı ancak 1960 senesinde 91 sayılı Kanun
la kurulabilmiş bulunmaktadır. Bu kanuna gö
re Başbakanlığa bağlı olarak kurulan teşkilât 
bir müsteşar ile (İktisadi Plânlama, Sosyal 
Plânlama ve Koordinasyon Plânlama) adiyle üç 
daire başkanlıklarından müteşekkil bulunmak
tadır. 

Yüksek Meclisçe tasdik buytırulmuş olan beş 
senelik Kalkınma Plânı bu üç daire başkan
lığı ve mensupları ile başta, hususi surette cel-
bedilmiş (Timbergen) dâhil 600 kadar yerli ve 
yabancı ihtisas erbabının mesaileri neticesinde 
meydana gelmiş bulunuyor. Bu hususta emek
leri sebketmiş bulunanların kâffesinin bu kür
süden takdirle anmayı bir vecibe addederiz. 

Ancak buraya kadar olan mâruzâtımızın beş 
senelik plândaki noksan ve kusurları" ifadeye 
mâni bir keyfiyet olamıyacağını peşinen arz et
mek isteriz. Bu noksanların tetkikine evvejâ 
kendi dairelerinden başlamak yerinde olur ka
nısındayız. 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesini ra-
porte eden Karma Plân Komisyonu üyesi arka
daşımız 91 sayılı Kanunun 21 nci maddesi hük
müne rağmen Teşkilât Tüzüğünün hazırlanma
mış olduğunu raporda zikretmektedir. Bu nok
san şimdiye kadar giderilmemiş ise süratle ik
mali mecburidir. Aksi takdirde kendi noksan
larını ikmal etmiyen bir dairenin diğer devlet 
dairelerindeki noksanları gösterip hedef tâyin 
edeceğine kimse itimat edemez. 
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2. Plânın hazırlanmasından sonra Vekiller 

Heyetince tetkiki sırasında Plân Müsteşarı ile 
üç daire başkanının istifaları ve bu istifaların 
mucip sebepleri hakkında kâfi bilginin verilme
miş olması bizlerde ve umumi efkârda bâzı hak
lı tereddütlerin doğmasına ve plâna karşı mev
cut endişelerin artmasına sebep olmuştur. Bu 
istifaların mahiyeti hakkında hâlâ sarih bir bil
giye sahip bulunmamaktayız. Yüksek Mecli
sin ve efkârı umumiyenin tenvir buyurulmasmı 
rica etmek yerinde olur. ' 

3. Evvelâ plânın hazırlanması ve bütçenin 
plân hedeflerine göre tanzimi bir zaruret iken 
1963 malî yılı bütçesi evvelâ hazırlanmış ve 
plân hedefleri bu bütçeye göre tâyin ve tesbit 
edilmiştir. Bu cihet de plânın bariz zaafların
dan en mühimidir. 

4. 1963 yılı bütçesi Yüksek Meclise sevk 
edilirken vekâletlere ait tatbikat programları
nın birlikte sevkı zaruri idi. Bu cihetin de ik
mal edilememiş olması mühim bir noksandır. 
Bu suretle Karma Bütçe Komisyonu ve dolayı-
siyle Yüksek Meclisiniz vekâletler bütçesinde
ki kabul edilecek olan yatırım tahsisatının ne 
suretle, nerelere ve ne miktarda sarf edileceği
ne dair bir bilgiye sahip bulunmamaktadır. 

Bu itibarla Sayın Meclis üyeleri verilmekte 
olan tahsisatın kifayetli olup olmadığını ve plân 
hedeflerine sarf edilip edilmiyeceğini tetkik ve 
murakabeye imkân bulamıyacaklardır. Plânın 
ehemmiyetli kusurlarından biri olan bu cihetin 
Önümüzdeki bütçe yılında ikmal edilmesini tav
siyeye şayan görmekteyiz. 

5. Birçok noktalarda plân hedefleri ve tav
siyeleriyle bütçe arasında bariz tehalüfler gö
rülmekte ve Hükümet plânda gösterilen hedef
lerden tamamiylo ayrılmış bulunmaktadır. Bu 
hususu bir misal ile izah edelim : 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının (277) nci say
fasının C. 1 ve C. 2 bentlerini aynen okuyalım: 
C. 1 (Karayollarından yararlananların, karayo
lu şebekesinin bakım giderleri ile amortismanı
na mâkul bir nisbette katılmaları prensibola-
rak benimsenecektir.) C. 2 (Taşıma politikasın
da ahenkli bir vergi düzeni sağlanacaktır.) de
nilmektedir. Plânın bu kadar sarih bir hükmü
ne rağmen Hükümet Karayolları Vergisinin ci-
bayet güçlüklerini öne sürerek tatbikinden ka
çınmış ve akar yakıt stoklarına zam kanun ile 
bir vergi artırımına gitmiş bulunmaktadır ki 
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plân hedeflerine tamamiyle aykırı bulunmakta
dır. Plân, karayollarından yararlananların ver
giye tabi tutulmasını hedef tâyin etmiş iken 
Hükümet karayollarından istifade edenler
den değil (gazyağı hariç) akar yakıt sarf eden 
bütün vatandaşları bu vergi ile mükellef tutmuş 
bulunuyor. Tarlasını traktörle süren, motorla 
sulama yapan, evini mazotlu soba "ile ısıstan ve 
sair mevzularda akar yakıt sarf eden bütün va
tandaşlar bu vergiyi ödemeye mecbur tutulmuş-

: tur. Vasıtalı bir vengi olan'bu usulle plân he
defleri meyanında görülen vergi adaletinden de 
tamamiyle inhiraf edilmiş olduğunu bilmem iza
ha lüzum var mıdır. Bu misalimizle Hükümet 
dilediği surette hareket etmekte ne plân ve ne 

< de plân hedeflerini kaale bile almamaktadır. 
Buna kargılık da Plân Komisyonu sükût etmek
te ve aksine plân hedefleriyle bütçe tahsisatla
rının ahenkli olduğunu ifade etmektedirler. 
Yakardaki misalimiz böyle bir iddianın ne de
receye kadar doğru olduğunu izaha kâfi gelir 
kanısındayız. 

Diğer bir husus da yukarda arz etmiş oldu
ğumuz plânın (277) nci sayfasındaki (C. 2) ben
dinde (Taşıma politikasında ahenkli bir vergi 
düzeni sağlanacaktır.) denildiği halde benzine 

.mazottan daha çok fazla !bir zam yapılmış ol-
masiyle nakliyattaki mevcut ahenksizlik ben-
zinli nakil vasıtaları 'aleyhine bir kat daha ar
tırılmış bulunmaktadır. Uzak mesafe nakliya-

. tında esasen dizel motorlu nakil vasıtalarının 
rekabetten tam kapasite ile çalışamıyan ve an
cak yakın mesafede iş görebilen benzinli. vası-

- taların tamamiyle muattal kalmasını intacede-
cek bir fark meydana gelmektedir. Bu, yüzden 
benzinli nakil vasıtalarına sahip binlerce vatan
daşın malları işsiz kalaeak ve bu suretle millî 
bir servet heder edilmiş olacaktır. Yukardan 
beri tafsiline çalıştığımız plânla kabili telif ol-
mıyan bu hareketler ve işlemler karşısında sa
yın Plân Komisyonunun ne düşünmekte oldu
ğunu anlamayı merakla beklemekteyiz. 

6. Beş Yıllık Kalkınma Plânında bölge çalış
maları bakımından mahrumiyet bölgesi sayılan 
Doğu illerinin öne alınacağı zikredilmiş olması
na rağmen bütçede yatırımların daha fazlası 
yine istanbul, Ege, Çukurova, Antalya ve Bur
sa gibi iktisaden daha çok kalkınmış bölgelere 
talhsis edilmiş olduğunu komisyonda verilen 
izahlardan anlamış bulunmaktayız, 
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Diğer taraftan tarih boyunca kaderiyle baş-

başa bırakılmış olan ve halen de bırakılmaya ! 
devam edilen, istikbalde de bırakılacağına şüp- { 
hemiz bulunmıyan Orta - Anadolu illerinin ne j 
Beş Senelik Kalkınma Plânında ve ne de (1963) 
bütçesinde isimlerine bile tesadüf edilememekte
dir. Birkaç sene üstüste kuraklık, dolu, rüz
gâr erozyonu ıgibi âfetlere mâruz kalmı'ş olan bu 
bölge halkının derdine çare bulmak kimsenin 
aklına bile gelmemektedir. 

Esefle kaydedelim ki, bunun başlıca sebebi 
Plân Komisyonunun beş yıllık plânı vatan sat
hında bir tetkik sonunda değil masa başında ha
zırlamış olmasıdır. Kuraklık âfetinin mihrakı
nı teşkil-eden Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, 
Yozgat, Çorum, Çankırı, Kastamonu gibi kal
kınmaya muhtaç illerimizle Şark bölgesinde
ki illerin acıklı durumlarını yakinen görmek 
üzere Plân Komisyonunun bir tetkik seyaha
tine çıkmasını tavsiyeye şayan görürüz. 

, .'Muhterem arkadaşlar; 
Biraz da. plândaki noksanlardan bahsedelim : 

Avrupa .ile Asya'yı karadan birbirine bağlıya
cak olan İstanbul Boğaz köprüsünün beş sene
lik plânda yer almamış olmasını görmek cidden ' 
üzücüdür. . 

100 milyon dolarlık bir tesis olduğu için 
sarfınazar edilmiş olduğu komisyonda ifade .edil
miştir. Bu düşüncenin yerinde olmadığını bir 
misal ile. arz edelim. Amerika'da Misisipi neh
rinin bir ayağı .üzerinde-kışa edilmiş olan Ame
rika'nın en uzun bir köprüsü vardır. Buradan 
geçen vasıtalardan 4 dolar 80 sent bir ücret alın
makta imiş, bizim para ile (50) liraya yakın 
bir meblâğ demektir. Boğaz köprüsünün inşası 
ıhalinde buradan geçecek vasıtaların böyle bir 
parayı seve seve ödiyecekleri bedrindir. Böylece 
bu köprü birkaç senede kendisini amorti edebi
lir. Rantabl bir tesis olduğunda şüphe bulun
mıyan böyle bir iş için de dış yardım sağlan
ması güç olmıyacaktır. Bu kadar mühim ve ik-
tisaden kalkınmamızda önemli bir rol oynıyacak 
olan bu tesisi plânın kâale almamış olması çok 
garip bir keyfiyettir. 

Diğer taraftan televizyonu lüks addederek 
plân harici tuttan plân teşkilâtına no diyelim 

. bilmem. ..: 
•-. Sayın. arkadaşlarım, asrımızın son teknik 
icadı olan televizyon lüks değil medeni ve za
ruri bir ihtiyaçtır. Avrupa ve Amerika'da tele-
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vizyonla gece teknik eğitimleri yapılmakta, gün
düzleri çalışmak meoburiyctinde olan kimseler 
gece" tedrisatiyle yetiştirilmektedirler. Daha bir
çok faydaları sayılabilecek olan bu mühim tesisi 
lüks addederek plân harici bırakmanın "aziz mil
letimizi ve yurdumuzu lâakal beş sene medeni 
âlemden 'geri bırakılmış olması demek olur i ki 
buna kimsenin hakkı ve yetkisi olmasa gerek. 

Şurasını ilâve edelim ki, vaktiyle matbaayı 
memlekete sokmıyan zihniyeti bu millete reva 
gördüğü fenalıklarla bugünkü zihniyet arasın
da pek fark görmemekteyiz. Bu durumun acilen 
düzeltilmesini can ve gönülden temenni eder 
mâruzâtımıza son veririz. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Aydın Bolak. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET AYDIN 
BOLAK (Balıkesir) — Muhterem milletvekil
leri, 

Türk Parlâmentosunu teşkil eden siyasi 
grupların dördünün müşterek mesuliyetini ve 
şerefini taşıyan ve hedefleri ile muhtevası te-
karrür eden kalkınma plânı ile yakından ilgili 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi dolayısiyle 
C. H. Partisi Grupu adına beyanda bulunuyo
rum. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Cemiyetin sahibolduğu beşeri ve maddi güç 

vo imkânlardan en çok faydayı sağlıyan ve 
en fazla verimi almak, içtimai nizamı tahribe-
den adaletsizlikleri haddi asgariye indirip 
hayat şartlarını insanlık haysiyetini yaraşır 
bir seviyeye ulaştırmak insan oğlunun asırlar 
boyunca mücadelesinin mevzuu olmuş ve in
sanlık, modern devlet anlayışını bu kavgalar 
sonunda tesis etmiştir. 

Türk Anayasası, insanlığın ulaştığı fikri te
kâmülün bir neticesi olarak fert ve cemiyeti 
karşılıklı bir mücadele içinde değil ferdî 
hakları cemiyetin haklurı ile bir seviyede tu
tarak ve devleti mücerret bir kudret mekaniz
ması hüviyetinden ziyade bir hizmet kudreti 
hüviyeti ile mütalâa etmiştir. 

Anayasamızın ikinci maddesi Türk Devle
tinin vâsfını şöylece tarif etmiştir : (Türkiye 
Cumhuriyeti insan haklarına ve başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti-
dn\) 
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Maddeyi, Anayasamızın diğer maddeleriyle 

birlikte tahlil edersek varacağımız neticeler 
şunlardır : 

1. Anayasada, Fransız İnkılâbının âmme 
kudreti- mefhumu karşısına vaz'ettiği (Ferdi
yetçilik) ve (direnme hakkı) müessesesi ile iç
timai tesanüt fikrinin de ilham ettiği sosyal 
devlet mefhumu birlikte yer almıştır, 

2. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir re
jimle idare edilecektir. Anayasanın vaz'ettiği 
demokratik rejim Meclisli ve kuvvetler ayrı
lığına dayanan bir halk idaresidir. Yanında 
bulunduğumuz hür dünya milletlerinin mü
dafaa ettiği insan haklarına riayet ve aynı-
kuvvetle müdafaa bu rejimin galip vâsfıdır. 

3. Türkiye Cumhuriyetinin demokratik 
vâsfı dolayısiyle Türk devleti, millî, lâik ve 
hukuka bağlı sosyal bir devlettir. Devletin 
gayesi, Türk vatandaşının insan haysiyetine 
yaraşır bir hayat seviyesine ulaşmasını te
mindir. Türk Devleti bu gayesine demokratik 
rejim içinde millî ve lâik inançlara ve hukuka 
bağlı kalarak ulaşacaktır. Türk Devletinin 
sosyal devlet anlayışının ve binnetice sosyal 
adalet anlayışının mihrakı insan haklarına 
riayettir. Yeni Anayasa sistemimiz devleti ikti
sadi, içtimai ve kültürel kalkınmayı gerçekleş
tirmek için millî tasarrufu artırmak, yatırım
ları cemiyet menfaatinin istilzam ' ettirdiği 
tercihlere tevcih etmek ve bu maksatla kal
kınma plânlarını yapmakla vazifeli kılmıştır. 

Anayasanın istihdaf ettiği plânın maksadı 
kısaca Türk cemiyetinin menfaatinin temini 
olarak belirtilmiştir. 

Bugün müzakeresine başlanan Devlet Plân
lama Dairesi 1960 senesinde yürürlüğe giren 
91 sayılı Kanunla kurulmuştur. Müessesenin 
Türk âmme müesseseleri arasında yer alması
na hadim ve âmil olanları O, H. P. Grupu tak
dirle yâdeder. 

Yüksek malûmları olduğu üzere plân fikri 
Anayasa içinde de millî irade ile yer almış 
bulunmaktadır. Sunulan ve bu anda müzake
resi yapılan bütçe dolayısiyle plân fikri ve sos
yal devlet, sosyal adalet anlayışı üzerinde ef
kârı teşevvüşe sevk gayretlerinin mevcudiyeti 
bizi bu mefhumlar üzerinde vuzuha ulaşmak 
arzusuna itmektedir. I 
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Açıkça beyan etmeliyiz ki : 
1. Türkiye Cumhuriyeti demokratik sis-

tem içinde kalkınmaya muhtaç, mecbur ve 
kararlıdır 

2. Kalkınma, Türk Devletinin teşriî uz* 
vunca kabul edilen bir plâna göre yapılacak
tır. 

3. Plânın hedefi Türk vatandaşlarının in
san olma haysiyetine yaraşır bir seviyede ya
şamasını temindir. 

4. Türk Devleti plân hedeflerine ulaşma
da, karma ekonomi esaslanna uyacaktır. 

Böylece âmme hizmetlerinin ifasında yani 
halk ihtiyaçlarının giderilmesinde ve Devietin 
gayesine ulaşmada hususi sermaye, devlet 
sermayesi karşısında mahkûm 'halde olmıyacak 
ve ret ve inkâr edilmiyecektir. 

Devlet âmme hizmetlerinin görülmesinde 
kendisine düşen yükü, sermaye piyasasının te
şekkülüne gayretli olmak ile birlikte yürüte
cektir. Devlet için alınteri, kâr kadar, işçi 
patron kadar emek sermaye kadar kutsi sa
yılacaktır. Sosyal devlet, sosyal adalete kar
ma ekonomi içinde ve hukuka bağlı olarak 
bir sınıfın d«£il, cemiyetin kâmil menfaat
lerinin nâzımı olarak ulaşacaktır. 

Bu sebeple devlet içtimai hizmetlerini .gör
mede, külfetleri ve nimetleri mahdut bir züflare 
için değil cemiyetin tamamı için ifayı düstur 
ittihaz edecektir. 

5. Bu sebeple Anayasamızın derpiş, ve te« 
sis ettiği plân hedeflerine varılması, Türk ce
miyetini teşkil eden fertlerin menfaatlerinin 
muvazenelendirilmesine müncer olacak, $mek 
ve servet husumet hissi duymaksızın cemiye
tin hayrına bir arada çalışabilecektir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bu noktaya kadar olan arızımla Plânlama 

Teşkilâtı bütçesi dolayısiyle plân fikrinin halk 
katına da itibarının tezayüdünün mucip sebep* 
lerini saydık. 

C. H. P. Grupu bu vesile ile Plânlama Teş
kilâtında çalışan değerli elemanlara ve plân 
fikrini yaymaya kuvvetlendirmeye gayretli ba
sma en samimî şükranlarımı sunarım, 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bu 'husus bir bedahettir ki, partiler demok

rasinin ayrılmam unsunlarıdır ve partiler âm
me vicdanında fikri muhtevaları ile yaşar. 
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Bu kaziyeye uyaark C. H. P. Grupu, plân

lama bütçesi dolayısiyle §u esasları Türk halk 
efkârına ve hür dünyaya açıkça ilân etmek
ten zevk duyar. 

1. C. H. P. demokratik rejimin sarsılmaz 
müdafii ve hadimi olacaktır. 

2. C. H, P. demokratik rejim içinde geliş
menin ve asil Türk milletinin, Türk vatandaş
larının hayat seviyelerinin muasır medeni 
milletler seviyesine ulaştırılmasının ve bu gay
retlerin bir plân anlayışı içinde cereyan et
mesinin dün olduğu gibi bugün de dâva ve 
takipçisidir. 

3. C. H. P. nin sosyal devlet anlayışı, Ana
yasamıza muvazi olarak, inısan halklarının tam 
ve kâmil mânasiyle itibar gördüğü bir devlet 
anlayışıdır! Bu sebeple C. H. P. si emek ve ser
veti, alın teri ve kazancı aynı kutsiyet içinde 
ve müsavi imkânlar çerçevesinde mütalâa et
mektedir ve edecektir. 

4. 'Bu sebeple C. H. P. her aşırı cereyanı 
şiddetle reddeder.. Ve hususi teşebbüse yer ve 
imkân veren ve onu teşviki vazife sayan dev
letçilik anlayışının, Batı mehafilin anlayışı ve
ya arzu ettiği şekilde sosyalizm olmadığı ger
çeğini sarahatle ifade eder. 

C. H. P. si Türk cemiyetinin kalkınmasını 
feragatli vatan çocuklarının demokratik rejime 
sarsılmaz inançları ile yapacakları iktisadi, iç
timai hizmet yarışması ile mümkün olacağını 
ve rejimin en büyük teminatının bu inanç ve 
feragıat olduğuna inanır. 

5. €. H. P. Türk vatandaşının yıllardır 
çözülmemiş çilesinin çözülüp en basiti ile in
san halklarının tahakkukunda bütün sağ duyu-
saihibi vatandaşlarının ve onların teşkil ettiği 
ve Türk Parlâmentosunda temsil edilen siıyıasi 
"oartilerîn iyi niyetine sonsuz güvenine sahip-
ır. 

6. C. H. P. işçisi, iköyrüsü 'bütün Mamet ve 
ücret erbabı ve müteşebbisleri ve sermayedarı 
ile bölünmez bir bütün olan Türk Milletinin 
suni bir sınıf kavgasına götürülmesi arzusunu 
şiddetle^ reddeder. înanır ki, sosyal adalet âm
me menfaatiyle fert menfaatinin muvıazenesi-
ddr. 

7. C. H. P. plân hedeflerine ulaşabilmenin 
gerektirdiği idari reformun, bilgi koordinasyo
nunun, isabetli bir âmme personeli rejiminin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorıganizasyo-
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nurcun süratle tahakkukunu temenni eder ve 
(halka doğru, halk için, halkla beraber olan bir 
Hükümetin ilelebet yaşayacağına olan güvenini 
ve bu Hükümetin tesisine azmini beyan eder. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Plânlama Teşkilâtının bütçesi clolayısı ile 

teşkilâtın çalışması ile alâkalı görüşlerimizi de 
kısaca arz etmek isteriz. Kanaatimizce plân 
hedeflerinin tezelzüle uğramadan tatbiki için 
iki temel şart vardır. 

1. Memleket gerçeklerini iyice kavrıyan 
tasnifli bilgi, 

2. Bu bilgiyi iyi niyetini ve icra kudretine 
isttdkamet vermede kullanacak bir idare. 

Bu iki temel şartı tahlil edersek durum şu
dur : 

Plânlama Dairesi Kanunu kendisine tahmil 
ettiği müşavere hizmetlerini ifada şu esaslara 
riaıyet etmelidir : * 

a) Memleket gerçeklerini vuzuhla tesbit 
etmelidir. 

b) Bu gerçekleri iyiye ve güzele doğru 
ıgitmede faydalı ilmî mütalâalarla mezç ve var
dığı neticelerin teşevvüşe uğramadan tatbik sa
hasına girebilmesini takibetmelidir. 

Şunu hemen beyan etmeliyiz ki, idare teş
kilâtımızın dağınık bilgi kaynakları bir mer
kezde toplanmadıkça ve meslekî teşkilâtlanma 
tamamlanmadılkça memleket gerçeklerinin % 
100 bir isabetle tesbitdni muhal görürüz. Bu se
beple Plânlama Dairesinin, âmme idaresi ka
nalı ile elde edilecek malûmatın tahlil ve ter
kibinde titizliğini temennide isabet ıgörürüz. 

Plânlama Dairesinin yetişkin elemanları 
olan değerli memleket çoculklannm toplanan bu 
bilgiyi, senelerin tecrübesi ile en isabetli bir 
şekilde ilmî neticelere ulaştıracağına dair olan 
ümidimiz, güvenimiadir. 

Ancak; vıaızifelerin bilgi hassasiyetlerinin 
hududunun tecrübeden nihayete ermesi en ha
lisane temennimizdir. 

Terekkübeden bilginin idarenin icrasında te
mel unsur olması şarttır, demiştik. C. H. P. si 
Grupu Hükümet etme mesuliyet ve şerefini 
deruhte edenlerin ve icranın muhtelif kademe
lerinin plânlamanın verdiği bilgi ve istişare is
tikametinde hareket edeceğine ve siyaset adam
larının bilgiden korkmayacağına inanmak arzu
sundadır. 
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Temenni ederiz ki, önümüzdeki tatbikat yıl

ları bu istikamette itiyatların yerleşmesine âmil 
olacak'tır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Dairesi 1963 yılı bütçesi

nin memletketimize sa'adöt getirmesini diler ve 
ıonun çalışkan, feragatli müntesiplerinin ahenk
li bir icra kuvvetinin yaratılmasında övülmeye 
değer müşavere hizmetlerine tebriklerimizi arz 
ederiz. 

Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa

yın Cevad O dy akmaz. 
C.K.M.P. MECLÎS GRUPU. ADINA CEVAD 

OD YAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, aziz ar
kadaşlarım ; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Meclis Grupunun görüş ve temennilerini 
arza başlamadan önce beş yıllık kalkınma plâ
nının yaratıcısı olan bu teşkilâtı ve kurucuları
nı şükranla anmayı bir borç biliriz. 

Aziz arkadaşlarım; 
.91, 99 ve 340 sayılı kanunlar personel konu

sunda DPT ne, diğer Devlet teşkilâtlariyle kı-
yaslanmıyacak genişlikte yetkiler tanımaktadır. 
Mukaveleli yerli ve yabancı şahısları istihdam 
etme, tahsisat ödeme, başka hizmetlerde çalı
şanları fiilî haklarına ve statülerine halel ver
meksizin istihdam etme, üniversite mensupların
dan aynı şekilde istifade gibi hususlar bu ara
dadır. Geçici ve daimî hizmetler için takdire 
müstenit mukavele akdi de salâhiyetleri cümle-
sindendir. 

Teşkilâtın görevleri ve teşkilâttan beklenen 
hizmetler bakımından sağlanan bu yetkilerin 
isabeti aşikâr olmakla beraber kullanılmasında 
büyük bir dikkat ve itina sarf edilmesi gerçeği 
de göz önünde tutulmak gereken bir zaruret
tir. 

Teşkilât çeşitli hizmetlerini mukavele ile uz
manlara havale etmektedir, işin mahiyeti icabı 
ödenen ücretler normal veya normalin aşağı
sında görüldüğü gibi normalin üstünde sayı
lacak angajmanlara da raslanmaktadır. Tanınan 
takdir hakkının tatbikatt alacağı seyri kontrol 
için titiz ve dikkatli davranmak mecburiyeti 
mevcuttur. Zira bu sahada Devlet ve teşkilât 
için ödenen ücretlerin karşılığında değer yeri
min alınmaması ihtimali de vâridolabilir. Nite-
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kim bâzı projelerin zamanında verilmediği anla
şılmaktadır. 

Mukavelelerin tetkiki, bizi istihdam edilen 
lehine birçok imkânların tanınmış olmasına mu
kabil Plânlama Teşkilâtı hukukunun tamamiyle 
ihmal edildiği neticesine vardırmıştır. Zira mu
kavelelerde belirli müddette teslim edilmiyen 
projeler için hiçbir müeyyide konulmamıştır. 
Bu sebeple de projeler hemen hemen hiçbir va
kit zamanında hazırlanıp verilmemektedir. Buna 
rağmen uzman, teşkilâttan yapmadığı hizmetle
rin karşılığını yine de alabilmektedir. Keza bu 
gecikmeden ötürü mukaveleli uzman, teşkilâta 
verdiği zarardan sorumlu tutulmaktadır. 

Mukaveleli uzman, işi tamamlamadan bırak
tığında yine ücretini tam olarak alabilmektedir. 

Bunlardan başka en büyük boşluk bu proje
lerin tatmin edici olmaması, maksada uygun, ye
terli, kullanmaya elverişli bulunmaması, kısaca 
hiçbir değer arz etmemesi hallerinde teşkilâtın 
mukavele konusu parayı kayıtsız şartsız vermek 
morunda kalmasıdır. Bundan dolayı teşkilâtın 
bir mukabil defi hakkı bile yoktur. 

Ücret tâyini konusunda teşkilât yetkililerinin 
şahsi takdir serbestisinde bulunduğuna göre arz 
edilen eksikliklerin ne büyük mahzurlar doğu
rabileceği kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, 
Teşkilât kadrolarının yüksekliği bakımından 

bu kadroların asıl ve yeterli, teşkilâta mevdu 
görevleri yerine getirebilecek kimselerden titiz
likle seçilmesi de kanunun yetki tanıdığı ma
kamlar için bir zarurettir. 

Böyle olduğu halde daha evvel Devletin 
başka dairelerinde çalışan ve çok daha düşük 
maaş alan kimseler Plânlama Teşkilâtı kadro
larına aktarılmaktadır. Bunların içinde 1 100 
liradan 3 500 liraya, 800 liradan 1 750 liraya, 
400 liradan 1 500 lira maaşa geçenler vardıi 
Bu artış bütün personelde hemen hemen um 
midir. 

Ayynı mülâhazalar, adedleri 51 e varan yev
miyeli personel için de öne sürülebilecek durum
dadır. Bunlardan bir kısmı ayrıca ödenek de al
maktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Milletçe kendilerinden çok büyük hizmetler 

beklediğimiz bu değerli teşkilâttan arz ettiği
miz hususlar üzerinde dikkatli bulunmalarını 
ciddiyet ve samimiyetle tavsiye ederken Cum-
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huriyetçi Köylü Millet Partisi adına hepinizi I 
saygı ile selâmlar, 1963 bütçesinin hayırlı ol
masını temenni eyleriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına söz isti-
yen arkadaşlara söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sabahattin Savacı. I 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Dairesi I 
genel mânasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ne, ekonomik ve sosyal kalkınmada müşavirlik 
etmek üzere kurulmuştur. Bu vadide mütehas
sıs bir daire olarak ilmin ve tekniğin donelerini, 
icra kuvvetinin ve teşri kuvvetini 'emrine ihzar
la görevlidir. Bu genel anlamın dışında müsta- I 
kil bir varlığı yoktur. Görevinin önemi ve husu
siyeti sebebiyle diğer Devlet daire ve memurla- I 
rmdan ayrı bir statüsü vardır. Bu ayrı statüde 
kuvvetini teşri kuvvetten ve icra kuvvetinden 
almaktadır. Bu zaruri tariften sonra bu mühim I 
dairenin plân ve prog'ram çalışmalarından söz I 
açmak istiyorum. İfade edildiği gibi Türk Kal- I 
kınma Plânı statik değil, organik bir plândır. I 
Türk ekonomik ve sosyal hayatının nedenlerini I 
ihtiva etmektedir. Türk hayatını yakından takip I 
zorundadır. Bu sebeple ihtisas görevini bilhas- I 
sa^bütçe hazırlığında, vergi reformunda, yatırım I 
tedbirlerinin hazırlanmasında görüşünü sık sık | 
halk efkârına, Büyük Meclise, basma aksettir- I 
melidir. Bu görüşümde Türk ekonomik haya- I 
tiyle plân tatbikatının uygunluğunu veya plâ- | 
nm ekonomik hayata uymıyan taraflarını be- I 
lirtmeli, teknik ve ilmî tezahürlerin neticeleri- I 
ne işaret etmelidir. I 

Herşeyden evvel Plân Dairesi bir ekonomik 
ve sosyal mezhebin değil, Türk menfaatlerini is- j 
tihdaf eden karma ekonomimizin müdafii, oldu
ğunu katiyen unutmamalıdır. Tatbikatta teza
hür edecek faktörler arası eşitsizlikte, avantaj
lı sermaye tedarikleri para fiyatını yükseltici 
tedbirler hususunda, hususi teşebbüs lehinde il
mî otoritesini ortaya koymalıdır. Keza yatırım 
kalemlerinde vâki olacak, azalma ve aktarmalar
da gereken titizliği göstermelidir. 

Türk plânının organik olduğunu Türk ekono
mik hayatına tekabül etmediği ahvalde gerekli 
tadilin işaretini vermelidir. Aksi takdirde don
muş kalıplar halinde, hayatın dinamizmi karşısı
na çıkar. Ataletin, tembelliğin esbabı olur. Ez- • 
cümle Fransız Millî Plânı prensipler ve istika- j 
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metler halinde tertibedilmiş ahiren hayati -zaru
retler safha safha plân tadillerini gerektirmiş
tir. Muaddel detaylar Fransız Plânını muvaffak 
hususiyetlerini teşkil etmektedir. 

Plânlı devreye geçiş yılında tatbikattan ve 
önümüzdeki plân, tatbikatından, mülhem tadil
lerin pragmatist bir zaviyeden kıymetlendiril
mesi gerekir. Hatada ısrara katiyen iltifat et-
miyeceğiz. Türk Plânı milletin menfaatlerini 
istihdaf etmektedir. Kalkınmada istifadesini bu
lan bu menfaatler, kalkınmanın gerektirdiği ih-
zaratı evvelâ ele almayı gerektirmektedir. Sos
yal adalet gayesine bizim gibi ekonomik teçhiza
tı eksik memleketlerin yatırımlara öncelik tanı
makla verebileceği bir bedahettir. 

• Bu mâruzâtımda hem suallerin ve hem de 
millî gerçeklerimizden .mülhem şahsi müşahede
lerim yer almaktadır. 

Plânlama Dairemizin görevini mâruzâtını çer
çevesinde itina ile yerine getirmesini dilemekte
yim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fahir Girİtlioğlu. 
FAHİR GlRÎTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri bir Anayasa mües
sesesi olarak Devlet teşkilâtımızın içerisinde 
mevkiini alan Devlet Plânlama Teşkilâtı yakın 
mazisine rağmen ve henüz kurulmuş bir teşek
kül durumunda bulunmasına- rağmen eiı çok 
tenkide uğrıyan müesseselerimizden- birisidir. 
Âdeta diyebiliriz ki, bu müessese, doğmadan öl
dürülmeye mahkûm edilen bir müessese haline 
sokulmak istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kifayetsizliği üzerinde durulmuş, 
elemanlarının gençliği üzerinde durulmuş, mem
leket. realitelerini bilmedikleri üzerinde durul
muş, hülâsa Devlet Plânlama Teşkilâtına hal
kın itimadını sarsacak şekilde her türlü mesuli-
yetsiz hücumlar yapılmıştır. 

Şahsi kanaatim odur ki ; Türk ekonomisi ve; 
Türk sosyal hayatını teşrih masasına yatıran 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, memleketimizin ile--
ride hangi yolları takibedeceğini gösteren bir 
ışık vazifesi-yapmaktadır. Devlet Plânlama Teş
kilâtının memleketimize ışık tutan fikirlerinin, 
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etütlerinin, başarıya ulanması için bir tek çare 
vardır: Milletçe Devlet Plânlama Teşkilâtını 
benimsemek. 

Büyük Türk milletinin harabolan ekonomisi
ni, hangi sebepten olursa olsun, Garp demokra
silerine nazaran geride kalan ve plânlı bir kal
kınma ile aradaki mesafeyi kapatacak ve ekono
mimizi geliştirecek şekilde yüksek bir seviyeye 
ulaştırma imkânını, ancak Devlet Plânlama Teş
kilâtının mesai sarf ederek hazırladığı plânın 
•uygulanmasında buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımı. Plânın başarıya 
ulaşabilmesi için her Wirlü siyasi tasalluttan 
ve her türlü siyasi mülâhazad'an uzak olarak 
hu plânı millî bir plân peklinde kabul etmemiz 
lâ/zımıgelir. Büyük Meclis, her şeyden evvel 
milletin mümessilleri olarak Hânlarım Teşki-
îârtmı bu yönden benimsediği takdirde, Plânla
ma Teşkilâtının noksanlıklarının \giderilmesi 
hususunda ve Plânlamanın getirdiği kaideleri 
tatbik etmek hususunda hassas davrandığı tak
dirde Plânlamanın hedefine varması muhak
kaktır. Devlet Plânlama 'Teşkilâtının 20 nci 
asır telâkkisine uyan çalışmasında her hangi 
bir ideolojinin izini, tesirini aramak bu plân
lamayı kasdetmek mânasına gelir. i 

Aziz arkadaşlar, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının felsefesi .bizatihi Türk plânının felsefesi 
içindedir: Eşfo şartlar altında ve demokratik 
düzen içinde milletçe kalkınma felsefesidir. 
Binaenaleyh, Devlet , Plânlama 'Teşkilâtının 
plân İsmi üzerinde durularak, bunun 'birtakım 
demirperde memleketlerinde -olan plânlarla mu
kayesesi şekline gidilerek bu plânlamayı yara
lamak ve onu çalışmaz hale getirmekte bir mil
lî menfaat 'görmüyoruz. Millî menfaati şurada, 
görmektedir ki; plân ne şu partinin, ne bu par
tinin malı ^olmamıştır, milletin benimsediği de
ğişmez kaideler haline gelmiştir. 

Plânın haşarıya ulaşması ve 'bütçesinde Bü
yük Meclisin plâna müzahir olması halisane te
mennilerim arasındadır. Devlet Plânlama Teş
kilâtının ve 'bütçesinin hayırlı olmasını, Plân
lama Teşkilâltmın başarıya ulaşmasını gönül
den temenni eder ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim. 
NÖIAT ER'ÎM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Plân Dairesinin bütçesi ilk defa 
olarak Millet Meclisi huzurunda -görüşülürken, | 
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hoyle bir dairenin kurulmuş olmasından §an-
sen duyduğum (bahtiyarlığı ifade etmek Me
rim. Böyle 'bir dairenin kurulması arzusu 
1949 yılında duyulmuş ve Dünya Bankasına 
müracaat edilmiştir. Oradan ,gelen Barker 
Heyetti Türkiye'de bir Plân Dairesi kurulması 
içün ilk teşebhüs olmuştu. (Bu teşeblbüs, Millî 
Birlik Hükümetinin çıkardığı kanunla ve onun 
himmeti ile huıgün artık kuvveden fiile çıkmış 
ve memleketimizin kalkınması için (başlıca te
mel halini almıştır. (Bununla ımdllet olarak ne 
kadar sevinsek yeridir. Bugün o yolda hiz
met eden arkadaşlarımız ne derece kendi ha-
kımlarından övünseler haklarıdır. Hemen şu 
noktaya işaret etmek isterim ki, plâna bağlı
lık ne kadar icabetli İbir şeyse plânı bir doğma, 
hir mezhep haline getirmek, o derece tehlike
lidir. Bilhassa hizitm bu ilk plânımız aceleye 
gelmiştir. (Bunun üzerinde tecrübe ile elde 
edilecek derslere göre zaman zaman düzeltme
ler yapmak elbette icalbedecektir. Ve bunu 
yapmakta fayda vardır. Bu noktayı böylece 
işaret ettikten sonra, 1963 tatiblk yılı için 8 
Şubat tarihli Resmî Gazetede neşredilen pla
nı tetkik neticesinde, zihnime takılan bâzı so
ruların Hükümetçe aydınlatılmasını ,rioa edi
yorum. önce hu 1963 tatbikatında doğrudan 
djoğruya köye ne miktar para sarf edilecek? 
Meselâ ulaştırma, sağlık ve eğitim işlerinde, 
bunlar gibi bütün diğer sahalarda, doğamdan 
doğruya köyü faydalandıracak, doğrudan doğ
ruya köyde harcanacak paranın envanteri, aca-
!ba Hükümetçe ve Plân Dairesince yapılmış mı
dır? Bu noktanın, -bendenizin dünya görüşüme, 
Türkiye'nin kalkınmasının (geçende işaret et
tiğim gibi) esas unsurunun köy ve köylü olma
sı prensibine dayanmam dolayısiyle, - ehem
miyeti çok 'büyüktür. -Çünkü, şahsı kanaatim
ce Türkiye'nin hugüne kadar sarf ettiği kalkın
ma gayretlerinin tam netice vermeyişinin sebe
bi köy asli unsurundan hareket etmemiş olma
mızdır. Binaenaleyh Ibunun cevahım rica edi
yorum. 

Yine 8 Şuhat tarihli Resmî G-azetenin 19 - 20 
nci sayfalarında toplum kalkınması üzerinde çok 
güzel esaslara rastlanmaktadır. Bunları okur
ken insanın hatırına şu soru (geliyor: Bu bahis 
üzerinde nazari hir görüş karşısında mıyız? Şüp
hesiz nazari değildir, amelî olması, ve tedbirler 
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dü§funülmü§ bulunması gerekir. Ele alınması 
lâzımgelen hususların 1963 yılında ne suretle 
gerçekleştirileceğine dair Hükümetten Meclise 
-bilgi vermelerini rica edeceğim. O işte çalışa
cak teknisyenler nerede bulunacak? PİM bölge
lerin durumu, köyün doğrudan doğruya yukarı
ya çıkması, ilerlemesi işi nasıl ve kimler ıbaşa-
rılacaktıri Keza yine 1903 plânında, köy yol
ları yapımı için aradığım tafsilâtı bulamadım. 
Cfeçen senek! tatbikat ümit kincidir. 1 260, km. • 
yol yapıldığı söyleniyor. Bu, ilçe başına 5 km. 
den azdır, ilçelerin kaç köyü bulunduğunu dü
şünürsek bu tempo ile köy yollanman ne zaman 
'biteceği sorusu natıra geliyor. Sayın ©ayırdırlrk 
Bakanı, *bu sözlerime gülümsriıyerıeik bakıyorlar... 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Arzı cevap ederim efendim. 

NİHAT ERÎM (Devamla) — Hatnlatayım 
ki Kocaeli'nm hiçbir ilçesine bir km. daîhi köy 
ydlu yapıldığını görmedik. Şimdi, Hükümetten 
ricam .bu köy yolu işi plânının nasıl gerçek
leştirileceği hususunda (bize, eğer varsa bilgi 
verilmesidir. 

Keza 19C2 tatbikatında okul yapımında geqen 
yıl köylerde sadece 700 ilkokul, şehirlerde 160, 
yekûn 360 dır. Halbuki 10 yıllık ilkokul plâ
nına göre bu rakamın yılda 2 bin veya civarın
da olması icabediyor. Bu eksik nasıl tamam
lanacak, yanî geçen senenin eksiği nasıl ta
mamlanacak ve 19*613 yılında 2 fbîn okul nasıl 
inşa edilecek? Şunu kaydedeyim ki, 1949 yı
lında bu memleket 1 1Ö0 yeni ilkokul açabil-
miştir. 

BAg£AN -— Saym Nihat Erim, ibir dakika
nız kalmıştır... 

NÎHAT EUıÜM (Deryamla) — Yine Resmî 
Gazetede, (bu sene 5 hin dersane açılacağından 
bahsediliyor. ÎMookul talebesi adedi 200 bini 
aşacağına göre, dershanelerin kaç okula teka
bül ettiğinin öğrenilmesinde fayda vardır. Bi
zim okulsuz yerlerimiz çoktur, Dershane okul 

/ olarak belirtilime dana vazıh olur. Yine 8 Şu
bat tarîhli Resmî Oaztenin Tl nci sayfasın
da, 1963; eğMm işlerine ayrılan yatırım para
sının 147 milyon 900 hin lira kadar olduğu gös
teriliyor* Yani Devlet Sektörüne ayrılan üo 
milyarlık yatırımın 147 milyon 900 bin lirası 
ıbu işe tahsis ediliyor. 

Sıraya baktım, ehemmiyet itîbariyle eği
rim yatırımlaın, plân (hedeflerinde en üstün I 
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öncelikle ele alınacak bir dâvanın maddi faa-

.liyeti de en ön sırada yer almalıdır. Eğitim 
için para mevzuu, geçen gün dünya görüşü ola
rak dedim ki, kalkınmada insan unsuru başta 
gelir. Türkiye için en başta eğitimin gelmesi 
demek olan, bu unsur herkes tarafından en üs
tün bir öncelikle ele alınsaydı, plân, baştan so
na kadar bu hedefe tevcih edilirdi. O zaman 
mutlaka yılda 2 000 okul yapılır, <o zaman mut
laka öğretmen yetiştirilirdi, öğretim sistemi 
içinde köyden daha. öteye gldemiyecek, #eçe-
miyecek olan vatandaşın müstahsil olması ba
kımından modem eğitimi sağlanırdı. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 

BEFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar ; huzurunuzda plânlama politikası, he
defi, tekniği hakkında hir şey konuşacak deği
lim. Bu hususlarda muhtelif partilerin men
subu arkadaşlar konuştular. 

Yalnız bir mesele var; fevkalâde nazarı 
dikkatimi celbettiği için, Muhterem Hükümet
ten öğrenmek için söz almış bulunuyorum. 

9.1 sayılı Kanunla 'kurulan Devlet Plânla
ma Teşkilâtı, bilâhara kabul edilen 99 ve 340 
sayılı kanunlarla bu teşkilâtın personeli husu
suna şekil verilmiş ve imkânları artırılmıştır. 

Modern bir telâkkiye göre kurulan bu dai
reye tâyin edilen memurlar arasında iki istifa 
vakası meydana gelmiştir. Bunlardan birinci, 
başta daire müsteşarı olduğu halde beş memu
run istifası, ikincisi de bir daire müdürünün 
bulunduğu üç memurun isfifasıdır. Bu hal Tür-
kiyemizde memurlar arasında hemen hemen 
ilk defa vâki bulan bir hâdisedir. 

788 sayılı Memurin Kanununun 62 nci mad
desi memurlara istifa hakkını tanımıştır. Fakat 
boykot mahiyetinde istifayı tanımamıştır. Hat
tâ bu boykot bir nevi grev şeklindedir. Hele bu 
grev şeklini Memurin Kanununun 65 nei mad
desi katiyetle menetmiştir. Bu kürsüden ifade 
edildiğine göre, bu memurlarla Başvekâlet ara
sında bir fikir aykırılığı mevcudolduğundan 
bunlar toplu olarak istifa etmişlerdir. Bir daire
de istihdam edilen kimseler Hükümetin belli bir 
gayesinin esasını hazırlamakla mükellef kimse-
lerdir. Bunlar âmirlerinden aldıkları direktif
lere ve emre riayet mecburiyetindedirler. Şayet 
istifa etmiş olan memurlar mukavele ile tâyin 
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edilmiş kimselerse mevcut mukavelelerine riayet 
etmeleri lâzımdı. Nitekim, Memurin Kanununun-
şu maddesi karşısında, böyle bir hâdise yarat
malarına imkân yoktu. 

788 sayılı Memurin Kanununun ilgili madde
si; «Müstahdemlere mukaveleleri mucibince 
muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdir
de, gerekli şartlar dairesinde tanzim olunur. Bu 
şartları kabul ederek hizmet derimde eden kim
senin bigûna şikâyete hakkı yoktur» der. 

Şimdi ben, Hükümetten soruyorum; Devlet 
memurlarına fena bir örnek teşkil eden, memur
lara, Başbakana kafa tutmak cesaretini göste
ren bu hareket karşısında müsamahakâr dav
ranmayı gerektiren sebep nedir? istifa edenler 
barem dâhili memur mu idiler, yoksa mukave
leli çalışan müstahdemler mi idi? Bunun izahını 
Hükümetten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Söz almış arkadaşlarımız bitti, 
Hükümet konuşmak istiyor mu efendim?.. Baş
bakan Yardımcısı Sayın Ekrem Alican... Bu
yurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya) — Aziz 
arkadaşlarım; Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bütçesi üzerinde gerek muhterem Meclis grup
larının sözcülerini gerekse şahıslan adına konu
şan kıymetli arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. 

Devlet Plânlama 'Teşkilâtımız, hakikaten 
Türk Devletinin bünyesinde çok ehemmiyetli 
mevkii olan bir teşkilâttır. Bu teşkilât, yıllarca 
devam etmiş mücadeleler sonunda, 27 Mayısı 
takiben, plânlı ekonomi devrinin tatbika konul
masında baş vasıta olmak üzere kurulmuştur. 
Şüphesiz, kuruluşundan bu yana henüz fazla za
man geçmiş değildir. Üzerine aldığı vazife fev
kalâde ehemmiyetli bir vazifedir. Çalışmaları 
fevkalâde güç neticeye ulaştırılacak çalışmalar
dır. Bu itibarla böyle bir teşkilâtın kuruluş ve 
yerleşme devrinde bâzı aksaklıklar olması ta
biîdir. Asgari aksaklıklarla, bu teşkilât, bugün 
verimli bir sonuca varmak imkânına kavuşmuş
tur. 

Kıymetli arkadaşlarımızın da teşkilâtın bu 
istikametteki gayretlerim takdirle karşıladıkla
rını görmekle memnuniyet duydum. Takdirleri
ni ifade etmiş olan arkadaşlarımıza huzurunuz
da teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım,-
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Bizim için hakikaten ehemmiyetsiz olan isti

falar mevzuu, bugün de burada tenkidler ara
sına alınmış bulunmaktadır. Bu mesele, Devlet 
idaresinde, her gün olagelen hâdiselerin dışında 
bir mahiyet taşımamaktadır. Hükümet , olarak 
bu hâdiseyi olmuş bitmiş, unutulmuş bir hâdise 
olarak mütalâa etmekteyiz. Bunun üzerinde da
ha fazla münakaşa yapmanın, lüzumsuz zaman 
kaybı mânasını taşıyacağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarımı bu konuda biraz daha 
tatmin etmiş olmak için, bir iki rakam arz ede
yim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, kurulduğu gün
den bugüne kadar, bu teşkilâttan '56 arkadaşı
mız istifa etmiştir. Bu 56 arkadaşımızdan 50 si; 
son Plânlama Teşkilâtının Müsteşarı ve daire 
başkanlarının istifalarına takaddüm eden dev
reye, diğerleri de mütaakıp devreye tesadüf et
mektedir. Mütaakıp devredeki 6 istifanın dör
dünü de bu hâdiseyi bu hale getirenler teşkil 
etmektedir. Demek ki ; Devlet Plânlama Teşki
lâtından ayrılmış olan 56 arkadaşımızdan 50 
sinin istifaları hiçbir suretle mesele şeklini al
mamış, diğerleri bir büyük mesele imiş gibi 
undaki mâruzâtını bu kadardır. 

Bu defa 1963 programı görüşülürken bir ar
kadaşımız daha istifa etmiştir. Devlet kadrola
rında vazife almış insanların istifa etmelerini 
Hükümet tabiî hakları olarak mütalâa etmekte
dir. Ayrılan arkadaşlar kendi şahsi takdirlerine 
göre karara varmışlardır. Biz bunu bir mesele 
olarak telâkki etmemekteyiz, istifalar mevzu
undaki mâruzâtım bu kadardır. 

Kıymetli arkadaşlarımızın Plânlama Teşkilâ
tımızın çalışmalarına istikamet verme bakımın
dan yapmış oldukları tavsiyeleri şüphesiz, dik
katle tatbika koyacağız. 

91 sayılı Kanunim tüzüğüne . mütaallik 21 
nci maddesi üzerinde tenkidlerde bulunan ar
kadaşlarımız oldu. Tenkidler isabetlidir. Tüzük 
henüz hazırlanmamıştır. Hazırlanma devresine 
girilmiştir. En kısa zamanda ikmal edilecektir. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin kıy
metli Sözcüsü arkadaşımızın, araştırma, fonları
nın harcanması konusundaki beyanlarını dikkat
le dinledik. Bu konuda, bir talimatname hazırla
yıp, araştırma fonlarının sarflarını bu talimat
name hükümlerine göre yapmayı düşünmekte
yiz. Bu istikamette, tatbikatı da ıslah edici ted
birler şüphesiz alınacaktır. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının, bugüne ka-

darki çalışmaları sonunda hep bildiğiniz gibi 5 
yıllık kalkınma plânı ve 1963 yılı programı ik
mal edilmiştir. Gerek beş yıllık kalkınma plânı 
üzerinde, gerekse 1963 yılı programı hakkında, 
kıymetli arkadaşlarımızın tenkidetmeye müsta
hak gördükleri taraflar elbette bulunabilecek
tir. Plânlı devreye yeni giriyoruz."Bu devrede; 
birtakım dogmatik düşünceler ve fikri sabitlerle 
hareket edeceğiz, plânın üzerinde hiçbir suret
le tadilât yapılarmyacak bir vesika olduğu 
inancına kendimizi kaptıracak olursak, şüphesiz, 
zamanın ve şartların icaplarını yerine getirmek 
imkânından mahrum kalırız. Bu itibarla, arka
daşlarımızın bu mevzudaki tavsiyelerini Hükü
metiniz de daha işi başından itibaren benimse
miş bulunmaktadır. Plânın karakteri mevzuun
da, Hükümetinizle bâzı arkadaşlarımız ve bâzı 
parti Meclis grupları arasında görüş ayrılıkları 
tabiatiyle mevcuttur. Bendeniz, plânı memleke
tin kaynaklarını en iyi usuller içinde bir araya 
getirmek ve bu kaynakları yine en iyi usuller 
içerisinde, memleket ihtiyaçları için kullanmak 
mânasında anladığımı muhtelif konuşmalarım
da ifade ettim. Plânın temel ekonomik felsefesi, 
öz-el sektör âmme sektörü münasebetleri, yatı
rım, kalkınma hızı, gayrisâfi millî hâsılaya na
zaran yatırım nisbeti gibi hususlarda arkadaş
larımızın çeşitli tereddütlerini dinlemekteyiz. 

Plânın efeonomik felsefesi, mevzuundaki te
reddütleri 'bendeniz mübalâğalı görüşler .olarak 
mütalâa etmekteyim. Türkiye'de karma ekono
mi yıllardan beri tatMk sahası görmektedir. 
Bizim plânımız da bu ekonomi düzenine dayan
maktadır. Gerek 1963 programmdalki ve gerek
se Beş Yıllık Kalkmama Planındaki rakamlar, 
Ibunu açıkça ifade etmektedir, iki gün evvel, 
Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Mehmet Turgut 
arkadaşımız plân hakkında, bu kürsüden şöyle 
bir ifadede bulundu. Biz dediler, plân mevzu
unda mutabıkız; esasen fikir Anayasada kabul 
edilmiş olan bir fikirdir; yüzde 7 kalkınma hı
zı fikrinde mutabıkız, yüzde 18 yatırım fikrin
de de mutabıkız. Demek ki, bu üç esas fikirde 
mutalbıktırlar. Ondan sonrasında mutabakatı
mız yoktur, diyorlar. 

Bendeniz düşündüm, acaba bu ifadeyi niçin 
kullandılar, bunu bu kürsüden söylemeye ne
den ihtiyaç doydular? Öyle zannediyorum ki, 
ımübterem Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım şu-
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JIU demek istemektedir. Plân fikri Anayasada
ki bir müessesedir, benimsedik. Yüzde 7 kal
kınma 'hızına memleketin ihtiyacı vardır, bunu 
da benimsedik. Yüzde 18 yatırım nisbeti, yüz
de 7 kalkınma hızını sağlamak için mütehassıs-
larca tesbit edilen 'bir nisböttir, bunu da ka
bul etmek zarureti vardır, bu itibarla benimsi
yoruz. Sıra yüzde 18 yatırım nislbetini âmme 
sektörü ile özel sektör arasında tevzi etmeğe 
gelince; arkadaşımız mutabakatleri bayan etmi
yorlar. Çünlkü, mutalbalkatımız vardır buyura
cak olurlarsa, o halde bunun gerektirdiği ver
gi tasarruflarını da kabul etmeniz icalbeder di-

- yeceğiz. öyle zannediyorum ki, burada arka
daşımız meseleyi politik endişelerle - arkadaşı
mı itiham etmiyorum. - fa'kat bâzı politik endi
şeler dışında meseleyi daiha yapıcı istikamette 
görmek mülmJkün iken mütalâa etmeği lüzum
lu görüıyiorlar. 

Sevgili arkadaşlarıma hatırlatırım. 1962 büt
çesi A. P. ve C. H. P. Koalisyonu tarafından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiş bir 
'bütçedir. Bu bütçedeki yatırım ralkamlarınıa 
(kendilerinin dikkatlerini çekerim. Bu bütçede, 
bütçe dışı İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
tırımları için bir milyar 600 küsur milyon lira
lık nafkdi imkân derpiş olunmuştur. Bu raka
mın bir milyar dört yüz küsur milyon lirası da 
Devlet tarafından sağlanmakta idi. Biz de bu 
yıl; bütçe dışı âmme sektörü yatırımı olarak 
1963 yılında, 1 milyar 300 küsur milyon lira 
ıtemin edeceğiz, bununla 1 milyar 700 ıküsur mil
yon liralık bütçe dışı yatırım yapılacaktır, di
yoruz. Bu iki fikir tamaımiyle birbirine muvazi, 
aynı temel prensiplere dayanan fikirlerdir. 
Arkadaşlarımızın bu fikirlere itirazcı olmama
ları icabederdi. Demek ki, âmme sektörü bütçe 
dışı yatırımlar bahsinde kendilerinin bir yıl 
önce kabul ettikleri prensip bugün de gerek 
1963 programımda gerekse 1963 yılı bütçesinde 
kabul edilmiş bir prensiptir. İtiraz etmeleri için 
bir sebep yoktur ve itir'az etmek imlkânsızdır. 

Bütçe içi yatırımlara gelince: Bütçe içi ya
tırımlar mevzuunda geçmiş, siyasi devri arka
daşlarımızın hatırlamalarını istirham ederim. O 
zaman her yılın bütçesinde, her yılın bütçe ge
rekçesinde müdafaa edilen bir fikir vardı. Bu 
fikir her geçen yıl bütçe içi yatırım tahsisleri
nin artmalbta ve bu suretle Türk eikonomisinin 
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süratle gelişmekte olduğu fikri idi. Bu fikri 
benimsemekte de iktidar partileri ile muhalefet 
partileri tamı bir mutabakat halinde idiler. De
mek ki, - şu noktayı arz etmek isterim kendi
lerine - bütçe içi yatırımlar mevzuunda, rakam
ların yükselmesine arkadaşlarımızın İtiraz et
meleri ioabeder. Bütçe içi yatırımlar nelerdir? 
Biraz evvel Nihat Erim Beyefendinin de üze
rinde durdukları gibi, yol meselesi, su meselesi, 
okul meselesi, barajlar meselesi, hülâsa memle
ketin iktisadi ve içtimai kalkınnuaısının dayan
dığı, temel tesisleri yapabilme mevzuu bütçe 
içi yatırımların halledeceği hayati konudur. Bu 
itibarla bütçe içi yatırımlar ne kadar fazla 
olursa o kadar faydalı iş yapılmış olur ve bu 
yatırımları yapmış, imkânları sağlamış olan Hü-
ıküımetler o kadar takdire lâyık Hükümetler hü
viyetini alırlar. Nitekim, bu fikir gedmiş de
virde, Demokrat Partinin hazırladığı bütün 
(bütçelerde hâkim fikir olarak getirilmiş, bütçe 
gerekçelerine bu fikir girmiş ve bütün rinuha-
Irî partiler de bu fikri benimsemişlerdir. Ya
tırımlar ne kadar fazla olursa yatırım politi
kası o kadar muvaffak olur, fikri geçen 10 yıl 
içinde bütün partilerce benimsenmiştir. 

Partijenarasmda münakaşa edilen mesele, 
bu yatırımların sağlam finansmanla finanse 
edilip edilmediği meselesi idi, bütün münaka
şalar buradan doğardı. 

Şu halde sevgili arkadaşlarıma soruyorum; 
yüzde 7 kalkınma hızını benimsiyorsunuz, yüz
de 18 yatırım nisbetini benimsiyorsunuz, bu iki 
fikri benimsiyorsunuz, bütçe içi yatırımlar ne 
kadar fazla olursa o kadar isabetli olacağı ka
naatinde mutabıksınız; o halde vergilerde de 
mutabık olursanız bu iş samimiyetle hal tarzına 
bağlanmış olur. (Orta ve sağdan, alkışlar.), 
(Soldan tasarruf meselesi, sesleri ve gürültü
ler.) 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Ta
sarruf yolları var. illâ köylünün gırtlağına sa
rılmak şart değil. Maliyeci olarak böyle konu
şursanız elbette feveran ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) ~-
Şimdi meselenin esası budur. (Sağdan, gürültü
ler.) 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) ~~ De-
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v&mh olarak önerge veriyorum, kabul, etmiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Kar
şılıklı konuşmayın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) ~ 
Can alacak noktalara temas ettim galiba, arka* 
daşlar fazla heyecanlandılar. (Ortadan ve sağ
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Selâhattin Bey, lütfen, oturdu
ğunuz yerden konuşulmıyacağım bilirsiniz. Söz 
istiyorsanız size de veririm. Çok rica ederim 
Selâhattin Bey, sükûneti muhafaza ediniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — 
Bendeniz, siyasi hayatımda daima ikna metodu
nu benimsemiş bir insan olduğum için, geçen 
hâdiseleri hakiki hüviyetleri ile değerlendirmek 
suretiyle izah etmekteyim. Ama, sizin inanma
ya niyetiniz olmazsa ikna edilmeniz mümkün 
olamaz. Bu memlekette plânlı ekonomi, yüzde 
7 kalkınma hızı ve ciddî bir kalkınma hareketi 
yaratmak istiyorsak, bu hareketin tabiî ioabı-
nın vergi meselesini de halletmek olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Hem kalkınma 
yapacağız, hem de yüzde 7 kalkınma hızını Bağ
lıyacağız, hem gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 
18 nisbetinde yatırım yapacağız, hem de vergi 
yoluna gitmiyeceğiz demek, gayrikabili tatbik 
bir fikri savunmak demektir. (C. H. P. sırala
rından «Para basalım diyorlar», sesleri.) (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, sükûnetle dinle
yin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — 
Arkadaşlarımızın bir fikri var. Tasarruf di
yorlar. Bendeniz de arkadaşlarımız gibi tasar
ruf fikri üzerinde durmaktayım. Burada hak
ları vardır. Tasarruf yapmamız icabeder. Yal
nız bu tasarruf fikri meseleyi halledecek nisbet-
te değildir. Meseleyi halledemezsiniz. 

Bu yıl 1 milyar 200 milyon liralık munzam 
vergi hâsılatına ihtiyaç hissettik. Bir taraftan 
tasarruf fikrini Hükümet olarak tatbik edelim, 
bütün bu hususa ait çalışmaları yapalım, ama 
sizlere şu hususu da arz edeyim; bir personel 
meselesini halletmek için dahi personel mas
raflarını bugünkü miktarlara nazaran artırma-
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yi gerektirecektir. Kadrolardan ne kadar ta
sarruf yaparsanız yapınız, bu kadrolara ödiye-
ceğiniz maaşat artırılacağından global personel 
masrafları yükselecektir. Buna mecbursunuz. 
Diğer idare masrafları da aynı istikamette ola
caktır. Binaenaleyh, her halükârda bu tasarru
fu yaptığınız takdirde, yani idarede tasarrufu 
tahakkuk ettirdiğiniz takdirde, dahi, iş gelip 
vergiye dayanacaktır. Orada mutabık olmalıyız. 
Orada, bu memleketin kalkınmasını samimî ola
rak isteyen insanlar olarak, hep birlikte va
tandaşın karşısına geçip «Biz sadece bu memle
ketin kalkınması yolunda bu fedakârlıkları is
tiyoruz.» diyebilmeliyiz. 

Sevgili arkadaşlarını; aksi yol gayet kolay 
yoldur. Kolay muvaffakiyet yoludur, ama mem
leket menfaatlerinin bu istikamette olduğunu 
sizin vicdanlarınız da' tasdik etmemektedir. (Al
kışlar) Bu itibarla meselenin bu açıdan önemi
ni takdir eden bir politik anlayışı içine girmek 
mecburiyetini bendeniz bu vesile ile böylece ifa
de etmiş olayım... 

Konuşmamın başlarında arz ettiğim gibi, 
Plânlama Teşkilâtının çalışmaları hakkında ya
pılmış olan tavsiyeleri, yerine getireceğimizden 
emin olabilirsiniz. Muhterem arkadaşım Nihat 
Erim Beyefendi, bâzı bilgiler istediler. Köye gi
den, yani, 1963 programında, köye müteveccih 
yatırımlar yekûnu nedir. Buyurdular. Bunları, 
köye giden hizmetlerin, ayrı ayrı envanterini 
tanzim etmek suretiyle, şu anda vermeme im
kân yoktur. Arkadaşlarıma talimat veriyorum. 
Bunları tesbit ederler, muhterem arkadaşımıza, 
verirler. Sadece köy yolları mevzuunda prog
rama baktım; dört yerde köy yollarını ilgilendi
ren 60 milyon liralık, 21 milyon liralık, 2 milyon 
liralık ve bir de 30 milyon liralık tahsis gördüm. 
Demekki köy ve il yollarını alâkadar eden 113 
milyon liralık bir tahsis vardır. Ama şu anda 
sathi olarak cetveli tetkikle elde ettiğim rakam
lardır bunlar.. Bu suretle kıymetli arkadaşları
mızın konuşmalarım cevaplandırmış oluyorum. 
Tenkit yapmış, bizi gerek bu tenkitleriyle ve ge
rekse takdirleriyle teşvik etmiş olan arkadaş
lara şükranlarımızı ifade ederiz. (Alkışlar) 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Bir sualim var. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sa
yın Bakandan ufak bir sual sormak istiyorum. 
Bâzı rakamlarla ilgili efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Alican lütfen buyurun, 

sizden sual soracaklar. 
Suallerinizi vekil inmeden evvel sorarsanız 

böyle gecikmelere mâni oluruz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Şinı-
jdi, efendim, bir nokta beni bilhassa enterese et
ti. Bu plânlamanın giderlerinden olup, 307 nci 
bölümde yolluklar bahsinde, yabancı devletlere 
gidecek arkadaşlara yolluk masrafı 70 bin lira; 
452 nci bölümde, teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memleketlere gidecek 
arkadaşlara 65 bin lira ve 453 ncü bölümde 
kongre ve konferanslara gideceklere 80 bin lira, 
ceman 215 000 lira... Halbuki gene kabul buyur
muş olduğumuz Meclis bütçesinde bu konudaki 
750 000 liralık tahsisat, 400 000 liraya indiril
miştir. Acaba Plânlamanın dış temasları ile Yü
ce Meclisin dış temasları masraflarından hangi
si daha faiktir? Bu 215 000 lira biraz fazla de-

jğü mi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — Efen-
j dim, sırası geldiğinde bu teknik izahları ilgili ar
kadaşlarım yaparlar, veya onlardan aldığım ra
kamlarla kendim yaparım. Yalnız, bir müessese 
ile diğer müesseseyi bu şekilde mukayese 
etmek, işin icabına uygun düşmem sanınm. Bir 
müessesenin, hukuki durumu, Anayasamızda iş
gal ettiği mevki itibariyle, Türkiye'mizde milli 
iradenin yegâne tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin dış seyahatler tahsisatı şu ka
dardır diyerek, diğer müesseselerde, bundan yu
karı tahsisat kabul edilemez fikrini uygun mü
talâaya elbet imkân yoktur. Elbetteki teknik hiz
metin fazla olduğu dairelerde, daha fazla tahsi
sat olabilir. Bundan tabiî ne olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Bey, bu hu
susları komisyondan da sorabilirsiniz, bir öner
geniz de olduğuna göre zaten buna iştirak edip 
etmiyecekleri hususunda izahatta bulunacaklar
dır. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Tasar
ruf babında sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim sizden önce Sayın Tur
gut'a söz verdim. Buyurun Sayın Turgut. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET TURGUT 
(Afyon Karahisar) — Çok muhterem arkadaşla
rım ; Başvekil Yardımcısına cevap vermeden ön
ce, üç hususun belirtilmesinde fayda mülâhaza 



M. Meelisi B : 49 
ediyorum. Birinci husus, biz, Adalet Partililer 
olarak, vicdanlarımızın tasvibetmediği, hiçbir 
mevzuu ne bu Parlâmentoya getiririz, ne de bu 
kürsüden söyleriz, ikinci husus; Muhterem Baş
vekil Yardımcısı bizim heyecanlandığımızdan 
bahsetti. Ben arkadaşlarımda böyle bir heyecan 
görmedim. Yalnız, bütçe müzakereleri başladığı 
günden beri, Muhterem Hükümet sözcülerinin 
bu kürsüde nasıl heyecanlandıklarını Muhterem 
Meclisiniz müşahade etmektedir. 

Üçüncü husus, muhterem Başvekil Yardım
cısı, bu yılkı, bütçemin eslki devir bütçelerine 
benzediğini söylediler. Bu sözü de bir itiraf 
•olarak, kabul etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, esas mevzua gelelim; esaıs verilen 

cevaplara cevabımızı arz edeyim. Çak muhte
rem arkadaşlarım; biz bu kürsüye daima ra;k-
kaımlarla geldik ve daima karşılığında rakam
larla cevap verilmesini istedik. Yine rakamlar
la geliyor ve rakamlarla cevap verilmesini is
tirham ediyoruz. 

Evvelâ şunu bilmemiz lâzımdır ki, 19>63'büt
çesindeki yatırımları geçmiş senelerin yatırıım-
lariyle mukayese cdildiğti zaman pek 'te o ka
dar fazla olmadığı görülmektedir. Ş$yle k i : 
1958 senesi ile 1963 senesi arasında şöyle bir 
mukayese yapmaktayız: 1958 senesi bütçesin
de, yatırımların bir evvelki seneye nisbetle ar-
ıtışı %. 17,4 tür.. Cari masrafların bir evveM 
seneye nisbetle 'artışı % 9 dur. Umumi bütçe
nin bir evvelki seneye nisbetle artışı % 12,5-
dir. Yatırumlıarın artış nisbeti, umumi artış nis-
fo etinden daha fazladır. 1959 senesinde yatırım
larım bir evvelki seneye nisbetle artışı % 29 
dur. 1959 senesinde cari masrafların, bir ev
velki seneye göre artış nisbeti, % 3'6,5. Umuımi 
»artış, bir evvelki seneye nisbetle, % 33,4 tür. 
1960 senesinde yatırımların bir evvelki seneye 
nisbetle artış nisbeti % 39, cari masrafların bir 
evvelki ıseneye nisbetle artışı % 15,8 ve umumi 
bütçemin bir 'evvelki seneye nisbetle artışı % 
2ı6 dır. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu üç 
senenin ortalama nisbetini vermek isterim: Bu 
üç senenin yıllık ortalama yatırım artışı % 
28,5, cari maisraflar artışı % 23,4 ve umumi 
artış ise % 23,9 dur. Görülüyor ki, bu üç sene
de yatırımların artışı umumi bütçe artışından 
daha düşüktür, 

1 4 . 2 . 19631 O : 2 
Gelelim 1961, 1962 ve 1963 yıllarının muka

yesesine; 
1961 senesi yatırımlarının bir evvelki sene

ye nisbettle artışı negatif % 3,6 dır. Cari mas
raflar bir evvelki seneye nisbetle % 26,-6 dır. 
1963 senesinin yatırımları bir evvelki seneye 
nazaran % 13,8, cari masraflar artışı yine bir 
evvelki seneye nazaran % 13,1 dir. -

1963 senesi yatırımları bir evvelki seneye 
nisbetle % 18,1; bu artış cari masraflarda % 
20 dir. Üç senelik ortalama yatırımlardalki ar
tış nisbeti % 9,3, cari masraflardaki ortalama 
artış nisbeti % 49,9 dur. Bu da gösteriyor ki, 
yatırımların artışı, öyle iddia edildiği gibi faz
la değildir. Bütçe kabarıklıkları içinde yatırım
lar yekûn olaraık, fazla görünmekte ise de ar
tış nisbeti, evvelki senelere nisbetle düşüktür. 

LEBÎT YURDOĞLU '(tamir) — Bunları 27 
Mayıstan evvelki ile »mi karşılaştırıyor, muka
yese ediyorsunuz?... Mukayese bu mu?.. Açık 
söyle. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûnetinizi muhafaza ediniz 
efendim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Esasen 
hiçbir gün fikri münâkaşaya, telknik münaka
şaya, ilmî münaikaşaya tahammül edemezsiniz 
ki, biz ne yapalım?.. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut, bir dakikanız 
var. Zamanı boş geçinmeyiniz. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — H a y ı r 
©fendimi, grup adına konuşuyorum. 

-Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir de işin 
başka cepihesi vardır. Bugüne kadar Türkiye'
mizin yatırımlarının nelkadarmm, hususi te
şebbüs, ne kadarının Devlet tarafından yapıl
dığımı gösteren katî hesaplar fazla değildir. 
Ancak yapılmiş olan iki hesaptan bahsetmek 
istiyorum; Bunlardan birisi 1959 senesi Odalar 
Birliği raporunda neşredilmiştir. Bu hesaplara 
göre 1950 - 1960 yılları arasında yapılan yatı
rımların yüzde 55 inin hususi teşebbüs, yüzde 
45 inin de Devlet tarafından yapıldığı hususu
dur. Başka bir hesap da Dünya Banfkası tara
fından yapılmıştır: 1948 - 1954 seneleri arala
rını içine alarak yapılmıştır. Bu hesaba göre 
de 6 sene içerisinde hususi teşebbüsün ve Dev
let teşebbüslerinin yatırım miktarları aşağı - yu-
ikarı yüzde olarak, biraz evvel söylediğim yüz-
do miktarlarına yakındır. 
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Şiım*di, gerek 5 yıllık plân ve gerekse bütçe

den anladığımıza göre, Devlet yatırımları ile 
hususi sektör yatırımları yev değiştirmiştir. Ya
ni hem Devlet bütçesinin yatırımları nisboti 
azalmakta hem . de hususi teşebbüsün yaptığı 
lyatırımkr azalmaktadır. Durum böyle iken, 
'bu kulisliden yatırmaların nlsbet olarak (Mik
tar olarak değil, miktar olaralk artıyor, buna 
bir şe!y demiyorum.) arttığını iddia etmek son 
ile rece yanlıştır. Değilse, rakamlarla arkadaş-
'larıımnz söyledikle rimizi telkzibed ehil i rler... 

'SA DRETTİN CANCA (Bursa) — Suriye'de 
o zaman bir lira. 16 kuruştu, bunu da hesabet. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, vergi mevzuuna gelince, biz'bu 
kürsüden vergi mevzuunu izah ettik, rakamlar 
verdik ve cevap istedik; verilmedi. Muhterem 
Maliye Vekilinin bir sözünü de burada belirt
mek isterim. Dediler ki ; «Biz bu vergileri vergi 
zıyaı olduğu için getiriyoruz» dediler. Biz bu 
vergileri, yergi ziyamı önliyemediğimiz için ge
tiriyoruz demektir; bunun, başka bir mânası 
yoktur. Yani Hükümet kendi vazifesini yapa
madığı için vatandaşa vergi yüklemektedir, 
bizim anladığımız budur. 

LEBÎT YURDOÖLU (izmir) — Bu yatırım
larda Kromit Limited Ortaklığı var mıdır? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu kür
süden emek konuşur, bilgi konuşur, çalışma ko
nuşur. ('Soldan bravo sesleri, alkışlar) Şu Par
lâmentoya geldiği günden beri bu kürsüde hiç
bir müspet fikir beyan etmiyen, bu kürsüye hiç
bir müspet çalışma getirmiyen. arkadaşımızın 
yerinden mütemadiyen lâf atmasını ciddiyetle 
kabilitelif görmüyorum. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (ıSoldan alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Aliean. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Efen
dim, özür dilerim, belki zamanınızı lüzumsuz 
olarak alıyorum. Bendeniz bir hususun vuzuha 
kavuşmasını istiyorum. Kıymetli sözcü arkada
şımın bir tezadına işaret edeyim. 

Derler ki, «1963 programında Devlet sektö
rü ile hususi sektör muvazenesi bozulmuştur.» 
Yani şimdiye kadar hususi sektör daha fazla 
yatırım yaptığı halde, 1963 programında Hükü
met bu muvazeneyi bozmuş, Devlet sektörünü | 
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daha fazla yatırım yapar hale getirmiştir. Ta-
mamiyle yanlış bir anlayış. Rakamları, bilmiyo
rum tetkik buyurdular mı arkadaşım? 

1962 yılı bütçesi Adalet Partisi - Cumhuriyet 
Halk Partisi koalisyonu tarafından getirilmiş
tir. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Siz tat
bik ettiniz o bütçeyi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — Mü
saade buyurun... Bu bütçedeki kaynaklar ve 
harcamalar cetvelini açarsanız, özel sektör yatı
rımlarının 3,5 milyar olarak tahmin edildiğini 
görürsünüz. Aynı yıl âmme sektörü yatırımları 
da 5,1 milyardır. Sayın arkadaşımın, bugün 
bozulduğunu iddia ettiği muvazene, 1962 yılında 
da aynı şekilde kurulmuştur. (Soldan, «bütçeyi 
siz tatbik ettiniz» sesleri) 

Beyefendi der ki, o bütçeyi siz tatbik etti
niz; biz bozduyduk siz Haziran ayında geldiği
niz zaman niye düzeltmediniz, diyor. 

Sizin bozduklarınızı hep biz mi düzelteceğiz? 
(Sağdan, alkışlar) 1962 bütçesi burada konuşu
lurken, buraye getirdiğiniz rakamlar özel sek
tör için 3,5 milyar, âmme sektörü için 5,1 mil
yar liradır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Beyefendi, 
Y.T.P. muhatap değildir, koalisyon üzerinde 
konuşuyoruz; siz de öyle konuşun... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — 
Y.T.P. nin bir ahlâkî anlayışı vardır. O anla
yış da müştereken getirdiğimiz işlerde, mesuli
yeti müştereken kabul etmektir. (Alkışlar) A.P. 
nin böyle bir anlayışı olmadığını öğrendik. Biz 
bu anlayışın içindeyiz. Onun için açık konuşuyo
rum. Sizin 3,5 milyar dediğiniz özel sektör ya
tırımları bu yıl 3,8 milyardır. (Soldan anlaşıla-
mıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, hatip konuşurken 
atak yapılmamasını rica ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — 
Şimdi, cevapsız kalınca, iftiraya başvurulmama-
sım istirham ederim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Mehmet Beyin sözlerine cevap verin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — 
Mehmet Beyin sözlerine cevap veriyorum. Ra-
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kamlar arz ettiğim gibi 3,5 ve 5,1 milyar liradır. 

Bizim bu yılki 1963 programımızda ve bütçe
mizde kabul ettiğimiz miktarlar 3,8 özel sektör 
yatırımları, 5,8 veya 5,9 âmme sektörü yatırım
larıdır. Şu hale göre Sayın arkadaşımın ifade 
ettiği gibi bir muvazene bozulması fikri sureti 
katiyede bahis mevzuu olamaz. 

Arkadaşlarım, deminki konuşmamda da ifa
de ettiğim gibi, «cari masraflarda tasarruf ya
pılabilir» fikrini müdafaa etmektedirler. Ar
kadaşlarımın haklı tarafları da olabilir, haksız 
tarafları da olabilir. Bu, meselenin esası ile il
gili değildir. Arkadaşımız özel sektör âmme sek
törü muvazenesi bozulmuştur buyurdular. Bu 
fikri müdafaa ediyorlar. Ben 1962 ve 1963 yıl
ları rakamlarını mukayese ederek aksini ispat 
•ettim. Cari masraflarda tasarruf yapabilir mi
yiz, yapamaz mıyız? Muhterem Adalet Partisi 
Grupu Mecliste en büyük gruplardan birisidir. 
Yapacakları tavsiyeleri dikkatle dinlemeye ama
deyiz. Lütfetsinler cari masrafların hangi bö
lümlerinde tasarruf yapılabileceğini söylesinler, 
yapılabilir tezlerini ortaya koysunlar. Eğer isa
betli teşhislerini görürsek, elbette icabını yerine 
getirmeye gayret ederiz; Meselenin esasında 
arz ettiğim anlayışa gelmelerini istiyorum. Bu 
arada bir tezada da işaret edeyim. Devlet yatı
rımları 1963 programında eskiye nisbetle fazla 
artmış değildir, diyorlar. Madem ki,:devlet ya
tırımları artmış değil, o halde bahsettikleri mu
vazene bozukluğu nasıl meydana geliyor? Bu 
yönden de yine ifadelerinin ve düşüncelerinin 
zarfı ortaya çıkmakadır. Bendeniz bu hakikat
leri sadece arz etmekle yetiniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turgut. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET TURGUT 

(Afyon Karalıisar) — Çok muhterem arkadaşla
rım; yanılmıyorsam, bendeniz burada, «yatırım
ların ne kadarının devlet, ne kadarının hususi 
teşebbüs tarafından yapıldığına dair iki-tane he
sap yapılmıştır» dedim. Bunlardan bir tanesi, 
1950 ile 1960 arasındaki yatırımlar için, diğeri 
1948 - 1954 yatırımları için. Benim iddia ettiğim 
1962 - 1963 senesi arası diye bir şey mevzuubahis 
değildir. Benim iddia ettiğim yüzdeler 1960 tan 
evvelki yıllara aittir. Arkadaşım, benim söyle
diklerimin bir kısmını alıp, diğerini söylenme-
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miş farzederek, sadece 196£ - 1963 bütçelerinin 
karşılaştırmasını ve rakam istememe rağmen ra
kam vermemesini, eski ve tecrübeli bir insana 
yakıştıramadım. 

Sonra arkadaşım diyor ki, .devletin yatırımı 
1963 bütçesinde 5.8, hususi teşebbüsün 3̂ 8, ben 
bunun aksini söylemedim, dedim ki, devletin 
1963 yatırımı bir evvelki seneye nisbetle artmış
tır, fakat nisbet daha evvelki senelere nazaran 
düşüktür dedim. Arkadaşım bunu hiç söylenme
miş kabul ederek cevap vermektedir. Aradaki 
muvazene bozulmuştur. Muvazenenin bozulma
sının sebebi, devlet yatırımının artmaması değil, 
hususi teşebbüs yatırımlarının çok düşük olma
sıdır. Muvazenenin bozulmasının sebebi budur. 
Başka bir mevzuu, Başvekil Yardımcısı, yine 
vergiler meselesi dokunuyor. Bu kürsüde tali
min ediyorum. Maliye, Vekili arkadaşımız, bu 
sene 1962 bütçesinin % 100. tatbik edilememiş ol
duğunu söylediler. Ama % 80 - 85 tatbik edilmiş 
ve bununla 6,5 de kalkınma hızı tahakkuk etmiş 
demektir. 1962 bütçesi % 100 tatbik edilebilir
se % 7 kalkınma hızı tahakkuk edilecektir. O 
zaman yeni vergiler koymaya ne lüzum var? Ma
dem ki 1962 bütçesinin tam bir şekilde tatbik 
edilmesi ile % 7 kalkınma hızı tahakkuk ettirile-
biliyor, aynı yatırım nisbeti ile iktifa etmeleri 
gerekirdi. Bir de yatırım nisbeti ile kalkınma 
hızı arasında doğru oranlı mânasında bir iddiada 
bulundular ki, bu büsbütün yanUş bir kanaattir. 

Tekrar ediyorum, biz 1963 bütçesinde yatı
rımların azaldığını iddia etmiyoruz. Yatırım 
nisb etlerinin, daha evvelki senelerin, bundan 
evvelki senelere nisbetle artış nisbetinin daha 
düşük olduğunu iddia ediyoruz. 

Muvazene bozulması; Devlet yatırımlarının 
azalmasından değil, fakat hususi sektör yatırım
larının çok miktarda azalmasından olduğunu 
iddia ediyoruz. Ve bu hususa ait 1960 tan son
ra yapılmış hesabı bilmiyoruz. Yapılmiş hesap
lar 1960 tan evvelki hesaplardır. Bunun 1962 
senesiyle hiçbir alâkası yoktur. Hürmetlerimle. 
(Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler,,, Etmiyenler..,• Kabul edilmiştir, 
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B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

211 

219 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştik-. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiiır. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiiır. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişidir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN —-Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ııcu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacakların 
ücretleri v 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
99 sayılı Kanunun 3 ncü mad-

1 473 391 

449 550 

60 750 

200 000 

6 200 

5 000 

124 991 

6 000 

10 000 

B. 

220 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

desi gereğince verilecek ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
91 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi gereğince ve bu kanuna 
ek 99 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre istihdam edi
len mukaveleli personelin üc
ret, istihkak ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kimiydiler... İvaıbul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E11 niye nle r... Kaıb ul edi 1 iniş ti1 r. 
Yolluklar 

Lira 

393 600 

460 000 

214 000 

20 000 

45 000 

6 200 

175 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında önerge var
dı r, okutuyorum. 

Muhterem Meclis Başkanlığına 
Plânlama bütçesinin yolluklar faslında ya

bancı devletler yolluğu faslında 70 000 lira 
452 nci maddede yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu 65 000 lira ve yine 453 
ncü maddenin 20 numaralı kısmında da yine 
konferans ve kongrelere gidecek olanların dış 
memleket yollukları için de 80 000 lira talep 
edilmiştir ki, ceman dış memleketler yollukları 
215 bin lira tutuyor, bu miktar Büyük Millet 
Meclisi tahsisatının da üstündedir. Kanaatimce 
de vazifenin lâyıkı ile görülmesinde de yeteri
nin çok üstündedir. Bunun için 307 numaralı 
yolluklar faslındaki 70.000 liralık talebin 20 000 
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lira olarak düzeltilmesine müsaade buyurulma-
sı zımnında Önergemin Yüksek Meclise sunul
masına müsadelerinizi rica ederim. 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

BAŞKAN — Komisoyn .filhal iştirak ediyor 
mu? 

Buyurunuz Sayın Arif Onat. 
FERDA G-ÜIİEY (Ordu) — Bölümler 

hakkında müzakere olmaz. 

BAŞKAN — Mucip sebebi izah edecektir. 
Senatoda da tatbikat böyle oldu. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, işin mahi
yetini Yüksek Heyetinize arz etmezsek, Yüksek 
Heyetiniz ne şekilde oy kullanabilecektir? Bir mü
zakere açmak için kürsüye gelmiyoruz. Arkadaşı -
mız bir teklifte bulundular, bu "teklif kargısın
da görüşümüzü arz edeceğim ki, ona göre 
oyunuzu kulanabilesiniz. 

Devlet Plânlama Dairesinin, arkadaşımızın 
takririnde beyan buyurulduğu gibi, 3 mad
dede ayrı ayrı yollukları vardır. Bunlardan 
1 ncisi; yabancı memleketler yollukları, 2 
ncisi; Konsorsiyuma katılanların yollukları, 
3 ncüsü; yabancı memleketler burslarını kaza
nanların yolluklarıdır. 

Görülüyor ki, bunlar ayrı "ayrı konulardır. 
Ve bunlardan, arkadaşımızın, indirme yapıl
masını istedikleri, yabancı memleketler yol
luklarıdır. Geçen sene de buradan 68 bin 
lira «sarf edilmiştir. Bu itibarla buradan tenzi
lât yapılmasına komisyon iştirak etmiyor. 

BAŞKAN — Esasehn arkadaşımızın bu üç 
maddedeki rakamları öğrenme talebi vardır. 
Komisyon iştirak etmediğim mucip sebebiyle 
bildirdi. Değiştirge önergesinin nazara alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Değiştirge 
önergesi reddedilmiştir. 
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BAŞKAN 
yorum. 

307 nci bölümü oyunuza sunu-

B. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edeaıler... 
Etmiyenler,,, Kafbuı] eVliİjlligtiir. 

Lira 

2 000 

B. 
309 

403 

420 

Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etnıiyeıiı I<er... Kabul edilmiştiir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil ve ağırlama gider
leri 
BAŞKAN 
EtmiyeıUİCT 
Araştırma 
derleri 

BAŞKAN — Kabul 

Lira 
6 500 

- Kabul edemi er... 
Kaibuıl 'edilmiştin'. 

ve inceleme gi-

Hİemler... 

10 000 

2 613 400 

Et nıdy en Ler... Kabul edil iniştir. 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir değiş
tirge önergesi vardır, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
(Dördüncü kısım - Daire hizmetleri) fas

lında (420) nci bölümünde (20) ve (30) sayı 
ile, 

B. 
20 

30 

Antalya bölge plânlama pro
jesi giderleri 
Pilot bölge plânlama araştır
maları giderleri 

Ijıria 

1 296 000 

567 000 

1 863 000 

T.L. lık tahsisatın ilgisi, yetkisi Ve görevleri 
dolayısiyle İmar - İskan Bakanlığı bütçesine 
naklen, çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

îsüanbul 
Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine filhal 
komisyon iştirak ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Komisyon 
katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
genin nazara, alınmasını, kabul edenler... Et
miyenler... Önerge reddedilmiştir. (Kabul edildi 
sesleri, saym sesleri.) Hay hay., önergenin na
zara alınmasını kabul edenler... Sayınız "arka
daşlar... Kabul etmiyenler... 45 şe karşı 80 oyla 
önerge reddedilmiştir. 

Bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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B. 
451 Yay m giderleri 

Lira 
250 000 

BAŞKAN —• Bu bölüm için de bir değiştir
ge önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Meclis Riyasetine 

Plânlama bütçesinin 45-1 nci maddede ya
zılı yayın giderleri faslında sutmalma ve abo
ne giderleri geçen sene 40 000 lira olduğu 
'halde 'bu yıl 150 000 lira olarak talebedilmiş-
tir. Bu miktar hemen bütün bakanlıkların 
aynı fasıldaki giderinden de fazla oluşu ve 
şahsi kanaatime göre de ihtiyacın üstünde ol
masına binaen işbu faslın 100 000 lira olarak 
tashihinin reye vaz'edilmesine müsaadeleri
nizi rica ederim, 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

BAŞKAN — Değiştirge önergesinin nazara 
alınnmsma komisyon katılıyor mu!.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) —Efendim, 
sadece plâıi münasebetiyle yeniden 20 bin aded 
plân bastırılacaktır, ayrıca 15 bin aded prog
ram bastırılacaktır ve bir de kütüphane kurul
maktadır. 

Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor? öner
genin nazara alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler.., önerge reddedilmiştir. 

Bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. 
452 

453 

501 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..''. Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul od il mistin'. 

I/ıra 

65 000 

80 001 

1 000 

l i r a 
1 000 

653 
10 000 
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B. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeğine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 1 
BAŞKAN -—. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

IX - Makina teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teçhizat satmalı
mı ve esaslı onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu suretle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bütçesinin »görüşülmesi bitmiştir. 

701 

781 

C —• Danıştay Bütçesi 

BAŞKAN — Danıştay bütçesinin görüşül^ 
meşine geçiyoruz. 

Grup adına söz alanlara söz veriyorum; 

M. P. adına Sayın Halil özmen. 
M. P. GRUPU ' ADINA HALİL ÖZMEN 

(Kırşe!hir) — Sayın Başkan, mUhlterem arka
daşlarım ; 

Türkiyemizde 1868 tarihli Şûrayı Devlet 
adıyla, kurulmuş «lan 'bu idari kaza mere'M; son
radan Danıştay ism'ini almıştır. 

Danıştay, İdari uyuşmazlıkları Ve dâvaları 
görmek ve bunları en iyi bir şekilde (halletmek 
için kurulmuş yüksek bir kaza organı ve bâzı 
konularda idarenin danışma ve inceleme mer
ciidir. 

Danıştayın, yeni Anayasamıza göre aldığı! 
hüviyete uytgun olarak vazife ve Teş'kilât Kanu
nunun valkÜıt ıkaybetmeklen 'çıkarılması lâzımdır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporunda da ıga-
yet güzel bir şe'kilde 'belirtildiği gibi, Danıştay 
yıldan yıla artan iş hacmi karşısında bunalmak-
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ta ve dâvaları zamanımda çıkarmak imkânla
rından mahrum bulunmaktadır. 

Halen mevcut iş yekûnu idari ve dâva dai
releri ile birlikte 50 Ib'inioı üzerindedir. Bu du
rum, İdare mekanizma'sında bir serap gib'i ara-< 
ııan güven ve istikrarı bozmaktadır. Bu sefb'ep-
lerle, fertler zamanında haklarını alamamaktan 
şikâyetçidirler. Adaletten beklenen gaye ta-
ihassful etmemekte, çok defa zararlı ve telâfisi 
ımümkün ölmıyan sonuçlar doğurmaktadır. 
Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 
artan iş hacmini önlemek için yeni kadrolar 
ihdası 'düşünülmektedir. Hakikatte ise bu ça
re .dâvayı kökünden halledeöek bir çare değil
dir. Bunun haîlli için Danıştay mensuplarının 
"dh adliyemizde olduğu 'gibi geceli 'gündüzlü bir 
çalışmayı göze filintaları ve kendilerini bu işe 
'vermeleri lâzımdır. Sabaihleyin saat 9 da işe 
başlamak, akşam üzeri saat 17 de işe son ver
mekle bu dâva bJalledilem'ez. IBu dâ'vayı hal
letmece gayesi ile 1959 yılının Haziran ayında 
7354 sayılı Kanunüa mevcut altı daireye 8 yeni 
daire ilâve edilmiş ve daire adedi 9 za çıkarıl
mış ise de; işler .çıkmamış bilhassa birikmişltir. 
Binaenaleyh daire adedinin çoğaltılmasıyla iş
lerin halledilmesine imkân ve ihtimal mevcut 
değildir. (Danıştayımızda da kaliteli memur
lara, 'Kaliteli kâtiplere ihtiyaç .yardır. Kalifiye 
memur, az memur bugünün en büyük prensip
lerinden olmalıdır. Rasylonel çalışma en büyük 
prensibimiz olmalıdır. 

ıMulhterem arkadaşlarmı, İ19İ57 ve 1962 yıl
ları arasındaki iş cetvelini yüksek huzurunuz
da okuduğum 'zam'an Danıştaym çalışıp ealış-
'madığmı 'göreceksiniz. 

idarî Dairelerin 105*7 - .1902 yıllarına ait iş 
istatistiği : 

Geçen Gelecek. 
yıldan yıla 

Yılı devir Gelen Okan devreden 

1957 
1968 
1959 
1960 
•Î901 
1902 «on 

1 642 
1 1870 
2 789 
1 714' 

1825 
aylık 544 

9.975 
fll 7813 
-9 786 
7 1122 
6 909 
'6 1663 

9 747 
S 864 

ıo mı 
8 011 
7 190 
G SÖ3 

1 870 
'2 789 
1 714 

825 
544 
844 

Şu halde çalışıma gayretlerini artırmak ve 
rasyonel çalışmayı temin etmek meselenin en 
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mühimmidir. Çalışma olmadıkça teraküm eden 
dosyalar geri kalacak ve Danıştay'a karşı vatan
daşın igüfven ve itimadını sarsacaktır. Yani işler 
ığün geçtikçe teraküm etmekte, vatandaşlar hak
lanın alamadıklarından dolayı ısızlanmaktadır-
lar. Devlet Şûrasında 5, 6, 7 senede bir dâva 
ancak neticeye varmaktadır. [Binaenaleyh, bu1 

işin sebebi ve illeti nedir, asıl mühim mesele 
•bunun bulunması ve temin .edilmeğidir. Bu hu
sus üzerinde durmak lâzımdır. 

Mufhterem arkadaşlarım; aldığımız izahat
lara göre, Devlet Şûrası binasının alt katında 
Başbakanlık: Matbaası vardır. Bu matlbaanm 
çalışmasından mütevellit meydana gelen gürül
tü, burada çalışan memur arkadaşlarımızı ra
hatsız etlmekte ve ayın zamanda binanın beton
larının düşmesin e sebebiyet vermektedir. Dev
let Şûrası dairelerinde Ve içinde çalışan azalar 
ve memurda r bu durumdan şikâyetçidirler. Bi
naenaleyh, muhterem arkadaşlarımızdan, bil
hassa Hükümet erkanından rica ediyorum; 
Başbakanlık ıMat)baası bir an evvel oradan çı
karılsın. Başbakanlık Matbaası çıktıktan son
ra mevcut durum biraz daha ferahlıyacaktır. 
İkinci katta yığılmış bulunan dosya ve , diğer 
•evraklar aşağı inecek bu suretle bu kat da bi
raz feralhlıyacak, çialışmalar daha iyi bir hale 
gelecektir. Hükümetten acilen bu meseleyi te-
ımin etmesini itiyoruz. Inşaallah bu yapıldığı 
takdirde arzu edilen ferahlık yaratılacaktır. 
İkinci bir mesele; Devlet Şûrasındaki arkadaş
lardan öğrendiğimize göre, raporlardan öğren
diğimize göre, muhterem arkadaşlarım, buıgün-
kü ihtiyaçlar, karşısında, Devlet Şûrasının için
de bulunduğu bina da ihtiyaca kâfi gelmemek
tedir. Dâvalar o kadar ilerlemekte, artmakta-
.dır ki işler sürüncemede kalmaktadır. Binaen
aleyh, her türlü med'erii Shtiyaçfları içinde top-
lıyan geceli gündüzlü bir çalışmaya imkân ve
recek, son asrın icabettirdiği her türKi medeni 
ihtiyaçlara cevap verecek bir binanın yapıl-
ıma'sını, hem de çok yakında yapılmaJsını temen
niye şayan buluyoruz. Meselesi kökünden hal
ledecek bir s'obeb'olarak görüyoruz arkadaşlar. 

Yayın meselesi; muhterem arkadaşlarım bi
liyorsunuz, .'tevihid'i İçtihat kararları çok mühim 
kararlardır. Gerek idari dâvada, gerek adlî 
dâvamızda içtilh'at kararları hemen hemen he
pimizin baış vurduğu, ilim adamlarının birinci 
plânda aradığı bir mevzudur. Binaenaleyh, 
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Devlet Şûrası kararlarının ıgünü gününe neşre-
dîİine'si en Mühim ' & meseledir. Hepimizin 
arzu,ettiğimiz bir iştir. Günü ıgunüne olmasa 
bile, 6 ayda bir veya yılda *bir defa bu kararla
rın neşredilmesi, ilim adamlarımızın eline ve
rilmesi, emsal kararlar bakımından çök mühim 
ve faydalıdır. (Bu Ihususun gelecek yıllarda ye
rine ğeftirilmesin'i temenniye şayan 'görüyoruz. 

'JMufaterem arkadaşlarım; raporun babında 
bâzı kadroların alınması derpiş olunmakta ve 

• kadrosuzluk yüzünden şikâyet edilmekledir. 
Geçen defa da Yüksek Heyetinizde arz etmiş
tim. Maliye ©akanından rica etmi'ştJim, şu per
sonel rejiminin, İÖ yıldan beri kayıplara ka
rışan personel rejiminin bir an eVvel Hükü
metimiz tarafından çıkarılmasını ve Devlet per
sonelinden isıztahan arkadaşlarımizm bir an 
ev^el refah ve saadete kavuşturulmasını yine 
temenniye şayan bulmaktayız. Bunu temenni 

ediyoruz. 
Mıöıterem arkadaşlarım, (böyle sıkışık bir 

'bina içinde çalışan arkadaşlarımızın (biliyorsu
nuz ki, bir de öğle yemeği meselesi vardır, öğ
le yemeği en mühim meseledir. Devlet Şûrası 
Ankara'nın göbeğinde, ortasında kurulmuş ga
yet güzel, meskûn yerinde bir [binada ise de, 
Ibu binada.çalışsan arkadaşlar., Ankara'nın en 
ücra köşelerinden gelerek burada çalışmakta
dırlar. 45 fbin lira olarak istenen para 18 bin 
lira olarak kabul edilmiştir. Bu husus memur 
arkadaşlar i<jin gayet Önemli bir meseledir. 
Öunun 45 bin liraya çıkanlmasmı arz ve istir
ham ediyoruz. 

'Muhterem arkadaşlarım, 1&63 yılı Devlet 
Şûrası •biiftçesinin memleket ve millet için ha
yırlı,, ve uğurlu olmasını temenni eder, Millet 
Partisi adına 'hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar),,. 

IBAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
AkçaL 

A. P. aRUPU ADINA E3ROL YIDMAZ AK-
QAh; (Rize) —Muhterem arkadaşlar; adalet 
>bir memleketin dikenini, esas ve alt yapısını 
teşkil eder. Btmun bozulması adalete olan gü
ven hissinin, adalet mensuplarına olan itima^ 
dm sarsılması, sadece ferdî (haklar bakımından 
değil, memleket rejimi bakımından da Önemli 
bir husustur. Adalete itimat kararların ka
nunlara uygunluğu, başka bir deyimle, kararla-
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rın millî vicdanca da kabulü ile ve kararların 
sürati üe sağlanır. 

işte bu umumi izahatın ışığı altında iki ana 
fikirden hareket ederek kanunlara itimadı şiar 
edinmiş bir partinin Meclis Grupu adına, mem-
keletimizin en yüksek mahkemelerinden biri olan. 
Danıştayın 1963 yılı bütçesinin ve bizatihi ken
disinin kritiğini yapıyorum. 

Yaptığım tetkikler mukayeseli olacaktır ve 
bu mukayeseye esas teşkil eden teşkilât Danış
tay teşkilâtı kurulurken ıgöz önünde bulunduru
lan Fransız Devlet Şûrası olacaktır. Devlet 
Şûrasında senede 24 bin dâva görülmektedir. 
Senevi heyet çalışmaları 1 200 saat üzerinden 
hesabedildiği takdirde bir dosya için ayrılan za
man takriben 18 ilâ 20 dakika arasında değişmek
tedir. 

Fransız Devlet Şûrası aşağı - yukarı, teşki
lât bakımından bizimle aynı kadroya sahiptir, 
4 000 daya görülür. Bizdeki âza adedinden ara
da 12 âza ve yardımcı fazladır. Raportör me
selesi kabili mukayese değildir. Fransa'da çok 
daiha fazladır. 

tşte arkadaşlar, biraz evvel konuşmuş bulu
nan sözcü arkadaşımın fikrine bu noktada işti
rak etmiyorum. Dosyaların bihakkın tetkik edil
mesi icabeder, adalete olan güvenin sarsılmaması 
için... Aynı mukayeseyi Temyiz Mahkemesi için 
yaptığımız takdirde senede 40 000 dâvanın bu
radan çıktığını görürsek bir dosya için ayrılabi
lecek zaman miktarım hesabetmek dahi istemi
yorum. Dosyalar her sene muhakkak ki bir ar
tış göstermektedir. Bu artışın sebeplerini taihlil 
etmek istiyorum; çünkü bu artışın önüne bir-
dereceye kadar geçmek imkânı vardır sanırını, 
bâzı bakımlardan... Bir kere, önüne geçilemiye-
cek olan bir husus, fertlerin memleketimizde 
kültür seviyesinin arttığı bir vakıadır. Fertler 
her geçen gün idari fonksiyonu, idari kazanın 
fonksiyonunu daha iyi anlamaktadırlar. Bu 
bakımdan Devlet Şûrasına müracaat edenler 
tabiatiyle çoğalmaktadır, bunun önüne geçmek 
doğru değildir, zaten önüne de geçilemez. Yeni 
Anayasamız Devlet Şûrasına verilen vazifeleri 
çoğaltmaktadır. Anayasamızın 114 ncümaddeşi: 
«İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.» 
demektedir. Bu hükme göre; Sayıştay Umumi 
Heyet kararlarının Devlet Şûrasınca tetkik edil* 
memesi için sebep kalmamaktadır. 
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Yine, aynı şekilde, vergi kanunlarının, yine 

Ibâzı arkadaşlarımızın iddia ettikleri gibi, re- • 
form tasarılarının, bizim anladığımız mânada 
ise, zam tasarılarının Devlet Şûrasınea, tetkika 
mevzu dosyaları artıracağı açık bir 'hakikattir. 
Ve bu, her vergi kanununda da aynı şekilde 
olmuştur. Bunlar rstatistikî 'hakikatlerdir. Dâ
vaların artmasının üçüncü bir sebebi ise, fertle
rin idareye olan güveninin azalmasıdır. Sadece 
ferdin idareye karşı değil, idarenin de ferde 
olan itimadı sarsılmıştır ki, ımümasili dâvalar
da dahi, Devlet Şûrasına müracaat edildiğini 
görmekteyiz. Meselâ vergi dâvalarında emsal 
kararlar vardır. Buna rağmen Devlet Şûrasına, 
otomatik izin verme müessesesiyle, devamlı su
rette dosya gelmekte, 'bunların adedi gittikçe 
fazlalaşmaktadır. Bir de rakam vermek istiyo
rum; vergi daireleriyle ilgili olarak Devlet Şû
rasına giden dâvaların % 15 i vergi daireleri
nin lehine tecelli edebilmektedir. Bu 'bakımdan 
da Devlet dairelerinin ve bilhassa Maliye Ba
kanlığının ne derece dikkat ederek dâvaları 
Devlet Şûrasına gönderdikleri gayet kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; dâva artışının başka 
bir sebebini ihtilâlde görmek mümıkündür. 27 
Mayıs ihtilâlinin Devlet memurlarını, çekingen ve 
korkak yapmış olduğunu kabul etmek, inkâr edil-
miyen bir hakikâttir. İdari mekanizma başında 
olan memurlar, kendi hareketlerine kuvvet vere
bilmek vre hareketlerini daha emniyetle yapabil
mek için bu yüksek mahkemeden karar almak ih
tiyacını her halde hissetmektedirler ki, bunları 
Şûrayı Devlete gönderiyorlar. Biz bu hususlarda 
Sayın Vekilin yardımcı olabileceğine kaaniiz. 
Fğer Ifeyeii-Vekilede bu meseleleri tezekkür edip 
ve bunlardan mümasil kararlarda Devlet Şûra
sına daha fazla dâva açılmaması hususunu sağ-
lıyabilirlerse, eğer Maliye Vekâletindeki otomatik 
izin verme müessesesinin önüne geçebilirlerse, 
tahmin ediyorum ki, Devlet Şûrasına asıl yardı
mı yapmış olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir evvelki arkada
şım temas etliği için kısaca temas etmek isterim; 
Devlet Şûrasının hakikaten bir bina meselesi var
dır. Bu bina meselesi bilhassa Devlet Şûrasını 
ziyarete giden arkadaşların da gözlerine çarpmış
tır. Azalar hep bir arada sıkışık bir vaziyette 
oturmaktadırlar. Zannediyorum, 19(50 senesinde, 
Devlet Şûrasına Hazineden bir arsa verilmişti. 
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Ve bir binanın projeleri de Nafıa Vekâletince, 

; ihaleye çıkarılmıştı. Diğer birçok işler meyanın-
da, bu yatırını da nedense geri bırakılmıştı. Tah-

; miti ediyoruz ki, birçok yatırımlarda olduğu 
gibi bunda da geri bırakılmanın mahzuru anlaşı-

' lacak ve üzerinde dikkatle durulmanın, eğilmenin 
:. lüzumu kendisini gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Şûrasında ra
portörlük müessesesi mevcuttur. Bir raportör 
Fransa'da ayda 7 - 10 arasında dosya çıkarmak
ta, Türkiye'de ise ayda 70 - 80 dosya çıkarmak 

•mecburiyetinde kalmaktadır. Demek ki, ya bura
d a k i arkadaşlarımız kudretlerinin fevkinde çalı

şıyorlar veyahut dosyalar bu raportörler tarafın
dan iyi tetkik edilmiyor. Biz, raportörlerin, hattâ 
azaların ihtisas için ecnebi memleketlere ve bil
hassa Fransa'ya gönderilmesini gayet doğru bulu
yoruz. Tahmin ediyorum ki, bir zamanlar kısa bir 
müddet için kapatılmış, olan bu yolu Sayın Vekil 
yeniden açacaktır. Zaten bütçede de tahsisat 
mevcuttur. Bu tahsisatları kullanacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarını, dosyaların artması 
babında idari mahkemelerin teşkili ön plânda gö
zükmektedir. Biz Adalet Partisi olarak, idari 
mahkemelerin teşkili hususundaki fikirlerimizi 
açıklamak zaruretini duymaktayız. İdari mahke
melerin teşkili Şûrayı Devletin yükünü azaltacak 
değildir..' Tıpkı, Vergi Temyiz komisyonlarının 
teşkili, yükü azaltmadığı gibi. Nitekim, Fransa'
da da 1953 senesinde idare mahkemeleri yeniden 
teşkil edilmiş, bulunmaktadır. Fakat, idare mah
kemeleri yükü azaltmış değillerdir. Ancak, idari 
mahkemelerin teşkili, Türkiye'de başka bir bakım
dan, yeni Anayasanın getirdiği müesseselerden, 
bir tanesi olması bakımından, değerlidir. Biz, ida
ri mahkemelerin teşkilini Anayasanın da emret
tiği fikri üzerinde bir tetkikata taraftarız. Muh
terem Vekil Bey de aynı fikirdeler. Çünkü, ken
dilerinin bu iş için bir heyet teşkil ettiğini mem
nuniyetle haber almış bulunuyoruz. Ancak, idari 
mahkemeler teşkil edildiği takdirde, bir usul ka
nununun bu mahkemeler için hazırlanması, Dev
let Şûrası için de âcil olarak yine bir usul kanu
nunun hazırlanması lüzumuna da işaret etmek 
istiyoruz. Fransa'da idari mahkemelerle birlikte 
bir usul kanunu da mevcuttur. Devlet Şûrası için 
ayrı bir usul kanunu vardır... Bizde ise her ikisi 
de yoktur. İdari mahkemeler zaten teşkili muta
savver olan mahkemelerdir halen... Fakat, biz 
Anayasanın, bu müesseselerin kurulmasını emre-
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dip etmediği konusu üzerinde durulmasını iste
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Şûrasının ka
rarları meselesi ayrı ve üzerinde önemle durul
ması icabeden bir konudur. Devlet Şûrasında ka
rarlar tasnif -edilmemiştir, Devlet Şûrası karar
ları neşredilmemiştir. Her âza, kendi cep defteri
ne veya hafızasına güvenerek emsal kararları çı
karmaya gayret sarf etmektedir. Bunun ne dere
ceye kadar hakkaniyete hizmet eden bir yol oldu
ğunu ve bu arkadaşların ne kadar müşkül vazi
yette bulunduklarını takdirlerinize arz ederim. 
Bilhassa bu hususlar üzerinde Sayın Vekilimizin 
lâyıkiyle duracağına, kaaniim. 

Sözlerime son vermeden evvel; memlekette 
hukuk ve adaletin ve bu müesseseye hizmet eden 
vatandaşların, kendilerini her türlü şaibeden 
uzak tutmalarının zaruretini de ifade etmek isti
yorum. 

Adalet müessesesine itimat, kararlara ve bu 
kararların kanunlara uygunluğuna bağlıdır. Ve 
ancak bu şekilde teessüs edebilir. Devlet Şûrası
nın bu vesile ile muhterem azalarını hürmetle se
lâmlar, 1963 bütçesinin kendilerine olduğu, kadar 
bu müesseseye müracaat edenlere ve muhterem 
milletimize de hayırlı olmasını dilerim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. adına Sayın Rama
zan Demirsoy. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA RAMAZAN DE-
MÎRSOY (Nevşehir) — Sayın Başkan ve sayın 
milletvekilleri, C.K.M.P. Meclis Orupu adına 
Danıştay bütçesi hakkındaki tenkid ve temenni
lerimizi arz ediyorum. 

Burada ileri sürülecek görüşlerin çoğunun 
bundan önceki yıllarda da belirtilmiş olması se
bebiyle aynı hususları tekrar huzurunuza getir
mek zorunda kaldığımız için mazur görüleceği
mizi ümidederiz. Filhakika bu tenkid ve temen
nilerin önemli bir kısmi geçen yıl grupumuz ta
rafından ve onun adına arz ve izah edilmiş, ara
dan geçen bir yıl zarfında yetkililerce bu yolda 
çalışılacağı bildirilmesine rağmen bu yıl aynı 
tenkid ve temenniler tekrar edilmek zorunda 
kalınmıştır. Bu cümleden olarak hazırlandığı 
bildirilen Danıştay Teşkilât Kanununun geçen 
yılda tamamlanıp hâlâ yüksek huzurlarınıza ge
tirilmeyişini zikredebiliriz. 

Anayasamıza göre Danıştay kanunların baş
ka idari yargı mercilerine bırakmadığı konu-
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larda ilk derece genel olarak üst derece idare; 
mahkemesidir, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları 
görmekle vazifeli bir mahkeme olduğu gibi Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarısı ve 
tüzükleri hakkında düşüncesini földirmek, imti-; 
yaz, şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek gibi 
istişari bir görevi de vardır. 

Şu hale göre, bir ilk derece idare mahkemesi 
olduğu gibi bir idare yüksek mahkemesi hattâ 
bir içtihat mahkemesi. 

Bugünkü iş hacmi ve imkânlariyle Danıştay 
inceleme görevini yapamaz duruma gelmiş bir 
içtihat mahkemesi olmak hüviyetini kaybetmiş 
her yıl büyük bir hızla artan dâvaların tazyiki 
ile bîr idaı*e ilk mahkemesi olarak vazife gör
mekte buîuftmttştur. 

Şöyle mi; 1954 yılma kadar her yıl açılan 
dâva sayısı 11 000 in altında olduğu halde 1061 
yılında Danıştaya 35 000 dâva açılmıştır. 19*61 
yılma devreden dâvaların sayısı ise 51 600 ü 
geçmiştir. Bu rakamlar şunu açıkça ortaya koy
maktadır k"i, Danıştaym çalışma temposu her se
ne açılan dâvalar adedinden fazla karar çıkar
tıp birikmiş işlerin de tasfiyesini mümkün kıl
mamakta, aksine her sene açılan dâvalar adedin-
ce karar çıkmadığından her yıl devreden dâva 
dosyası miktarı hızla kabarmaktadır. Bu hal 
işlerin sürüncemede kalmasına, vatandaşın mağ
duriyetine ve dolayısiyle idareye olduğu kadar 
bu müesseseye olan güvenin sarsılmasına seb'eb-
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her yıl büyük bir hizla artan dâva akınının 

sebeplerini aramak, tesbit etmek elden geldiği 
kadar vatandaşın dâva açmasına lüzum bırak-
mıyacak tedbirleri almak ve ayrıca Danıştayı 
işleri tamamen karşılıyacak imkânlara sahip 
kılmak gerektiğine inanıyoruz. 

Şu da bir gerçektir ki, halkımızın kültür se
viyesi ve hakkını arama duygusu süratle geliş
mektedir. Devletin sosyal münasebetleri müda
halesi sosyal Devlet mefhumu ile her geçen gün 
çoğalmakta ve vatandaş Devlet münasebetleri 
artmaktadır. 

Ayrıca, kanun ve nizamnamelerin çokluğu 
Danıştaym müstakar içtihatlarına rağmen ida
renin hatalı tasarrufta devam etmesi, Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi yeni 
kuruluşların çalışmaya başlaması personel reji
minin ıslah edilemeyişi ve sair sebeplerle Danış-
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taya açilân dâvâlarih daha da artacağı tabiî
dir. ; . ! : " • " ' " ; ; ; :; ,;'i ' • :""' ! ' ; 

Bu hâl karşısında ilk derece idare mahkeme-" 
] erinin bu arada bölge mahkemelerinin kurul
ması tavsiyeye ' şay ândir.' Ancak üzün bir tet
kik, araştırma ve adım adim tatbiki gerekli bu 
hususun gerçekleşmesine kadar hazırlanmakta 
olduğu bildirilen kuruluş kanunu ite iki dâva 
dairesinin daha ihdası ayrıca işleri az olan idâri 
dairelerden birinin dâva dâiresi olarak teşkili 
suretiyle' şimdilik bir hal şekline gidilmesini 
uygun'bulmaktayız. 

ftlmuhterem arkadaşlar, ; 
Danıştay kendisine, tevdi edilmiş olan önemli: 

işlerin ifası ve artan iş hacmi karşısında rahat 
bir çalışma imkânına kavuşturulmalıdır. 

:, Dar bir bina içinde sıkışık bir durumda bı
rakılmam alı binanın, alt katındaki Devlet Mat
baası-bir başka yere taşınmalıdır. Geçeri sene 
mevcut: binaya 2 kat ilâvesi, veya yeni bir bi
na yapmak hususunda Sayın Devlet Bakanı; ta
rafından alındığı ifade olunan tedbirlerin biran 
evvel filiyat: safhasına intikalini arzu ediyoruz; 

Geçen yıl parasızlık yüzünden bastırılmı-
yan emsal kararları için ayrılan ödeneğin yeter 
bulunduğunu ve bundan memnunluk duyduğu
muzu ifade ederiz. : 

•i: Halen; açık bulunan başkan,: ve . üyeliklerin 
biran evvel doldurulması hizmetin ifasında te
sirli bir rol oynıyacaktır. 

Danıştaym şerefli mensuplarının dilek ve<ih
tiyaçlarını hazırlanan Teşkilât Kanunu ile kar
şılanacağı .inancımızı belirtirken C,K,M.P. Mec
lis «Grupu adına Danıştay bütçesinin hayırlı: ol
masını, diler hepinizi saygı ile, selâmlarım. ! 
(Alkışlar). v... . ı 

(BAŞKAN — C.H.P, Grupu adına Sayın Saf- | 
fet'Eminağaoğluv j 

";c H . P ; GfRtiPU İ b i N A S A F F E T E M I N A - ' 
•'GAÖÖLU (Artvin) — Büyük Meclisin Sayın 
'.üyeleri;'..., ,: ', . ',.'/ ' .' 

1963 malî yılı Danıştay Bütçesinin tümü I 
üzerinde C. H. P. Grupu adına görüş ve temen- i 
nilerimizi arz edeceğiz; . 

Hukuk Devletini ayakta, tutan müesseselerin 
başında kaza organları gelir; J 

En yüksek idari kaza ve istişare organı olan 
Danıştaym bugüne kadar göstermiş olduğu fa
aliyetlerinden gurur duymuşuzdur. | 
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Her türlü tesirlerin dışında, hukuk anlayışı 

içinde görevine devam edeceğine inandığımız 
; bu müessesenin faziletli personeline C. H. P. 
Grupu adına şükranlarımı sunmakla sözlerime 
başlamak isterim. 

Sayın arkadaşlarım; bugüne kadar Danıştay 
bütçelerinin tenkidlerinden elde edilen sonuç 

..gudıır : Danıştayda işler sürüncemede kalmak
tadır. 

Bu husus çok önemli ve maalesef doğrudur. 
Geçen yıla nazaran 3 bin fazla ile 50 bini bu
lan iş hacminin büyük bir kısmının gelecek yıl
lara intikali gayet tabiîdir. Ancak bu durum 
cidden fecidir. 

İhtilâfların bir an önce halli gerekir, işle
rin gecikmesi ile hakların zayi olduğu birer ger
çektir; Adalet tevzi eden bir müessesenin hak 
zıyaına sebebiyet vermiş olması ise felâketle da
hi izah edilemiyecek vehamettedir.. 

Bu hal gün geçtikçe artan nüfus ve gelişen 
ekonomik ve sosyal münasebetlerle paralel ola
rak devam edecektir; 

Danıştaym her şeyden evvel zamanında ka
rar verebilmesi esas olduğuna göre bu gayenin 
sağlanması için ne yapılmalıdır? 

Bugüne kadar alınması gereken birçok' ted
bir düşünülmüş kısmen tatbik edilmiş ise de 
yine de kesin hal şekli bulunamamıştır; 

Her şeyden evvel daire adedinin artırılması 
üzerinde durulmuş ve tatbik de edilmiş ama 
müspet bir netice almak şöyle dursun teşkilâtın 
büyümesi ile bu clefa bina sıkıntısı malzeme sı
kıntısı gibi haller zuhur etmiştir; zira hayat 
akıp gitmekte ve akan bu sel gittikçe de bü
yümektedir. 

Daire ilâvesi nispî bir ferahlık yaratır çok 
kısa bir zaman sonra sanki bir şey yapılmamış 
gibi işlerin teraküm ettiği görülür; nitekim bu
günkü durum budur. 

Kanaatimizce daire ilâvesi kesin hal şekli ol
mamıştır ve olamaz. 

O halde bu müesseseyi işler hale getirmek 
için çare ne olabiliri Personelin maddi, mânevi 
durumlarını ıslah ile huzur sağlanabilirse iş gü
cü artar. 

Bu husus cidden önemlidir. 
İnancımız odur ki, huzur içinde olmıyan in

sandan normal iş beklemek haksızlık olur. 
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feugün Danıştaym durumu nedir? 
Personel emsaline göre maaş ve tahsisat ala

mamaktadır. Bina sıkıntısı had safhada olup 
serbest çalışma imkânı yoktur. Neşriyat normal 
olarak yapılmamakta ve takibedilememekte-
dir. 

Elde mevcut daktilo makinaları gördükleri 
işin hacmi ve önemi ile kıyaslanamıyaeak du
rumdadır. 

Adalet tevzi eden müesseselerde birbirinden 
ayrılması mümkün, olmıyan üç unsur vardır; 
bunlar hâkim veya bu görevi ifa eden; kâtip ve 
makinadır; meslekten olan arkadaşlarım ilk na
zarda cılız görünen bu cümlenin ne derece ha
kikatin ifadesi olduğunu bilirler. 

Görülüyor ki, bugün en büyük noksanlar
dan biri de bina durumudur. Memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz ki, arsası mevcudolan Da-
nıştaya bir bina yapılmasına Hükümetimizce 
de karar verilmiş bulunmaktadır. Ancak ifade 
edelim ki, .konu önemlidir, gecikmesi asla doğ
ru olamaz. 

Personelin maaş durumundan bahsetmiştim. 
Bugün Danıştayda vazife görenler adliye men
suplarının haklarına kavuşmanın hasretini çe
kerler. Bunda yerden göğe kadar hakları var
dır; Danıştay zabıt kâtipleri ile adliyedekiler 
arasında ne fark var? Bizce geçen dönemde 
kabul edilen ve zabıt kâtiplerinin durumlarını 
kısmen ıslah eden kanundan Danıştay mensup
larının da faydalanmaları gerekirdi. Bu konuda 
da Hükümetimizin önemle üzerinde durduğu 
Personel Kanununun bir an önce yüksek huzur
larınıza getirileceğine inanmakla bahtiyarız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugün Danıştay daireleri güçlerinin üstünde 

iş görmekle dahi bitmiyecek kadar yüklüdür. 
Kanaatimizce bütçe müzakereleri sırasında da 
üzerinde durulduğu gibi yegâne çare iş hacmi
nin azaltılmasıdır. 

Her ne kadar idari tasarrufların kazai mu
rakabe dışında bırakılamayacağı Anayasanın şa,-
rih bir hükmü ise de yine bu gaye dışına çıkıl
madan alt idare mahkemeleri kurmak sure
tiyle haddizatında çok önemli sayılamıyacak 
ihtilâfların büyük bir kısmını mahallen ve aci
len karara bağlamak mümkün olur. Bu suretle 
de Danıştaya az ve fakat önemli işler gelir. 

Bugün Temyiz Mahkemesinde de mevcudo
lan bu halin çaresi istinaf mahkemelerinin ku-
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rulması ile bulunmuş ve bu yolda hayırlı çâliş-: 
malar kaydedilmiştir. Bununla paralel olarak 
alt idari mahkemelerin kurulması ve beledî ;"mâ-: 

hallî ve ufak vergi ihtilâfları gibi dâvaların" 
mahallen halli yoluna gidilmesi lüzumuna'İha-!"' 
nıyoruz. 

Yoksa her yıl iki ilâ üç daire ilâve çimek: 
dahi Danıştaym haddinden fazla iş hacmina' te
sir etmiyecektir. Üstelik teşkilât gen'i^îiyecek ' 
bina sıkıntısı artacak bir keşmekeşten "kurtul- . 
mak mümkün olmıyacaktır, 

Bu sahada da Hükümetimizin ciddî teşeb-, 
büsü olduğunu bütçe müzakereleri sırasındaca-' 
yın Devlet Bakanı Raif Aybarın geniş izahaim-. 
dan öğrenmiş bulunuyoruz. C. H. !p. Ğrupu, ola
rak bu teşebbüsün bir an önce gerçekleşmesini 
isterken Hükümetimize teşekkürü vazife Dİliriz. 

• : i . • • • • . ( . • : , ! , ! ( • ! 

Sayın arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, Danıştaym iş çıkarmaz, halç;., 

gelmesi sadece arz olunan noksanlardan ;ye,bü-;, 
hassa teşkilât meselesinden ileri.çimektedir, B,u.;.,: 
noksanların giderilmesi halinde; bĴ <n}§,tay işje.rj,-; 
nin her devirde olduğu gibi Türk Milletine lâ
yık bir şekilde yürüyeceğine llükümetin bu ko
nularda hassasiyet göstermiş bulunduğuna yü-
rekten inanıyoruz. 

Bu samimî inanç ile Ç. H. P. Grupu adına 
Danıştay bütçesinin filetimize ve Danıştaym. 
fedakâr; hakşinas personeline hayırlı olmasını;.; 
Allah'tan diler hepinizi saygiyle selâmlarım, 
(Alkışlar). , ,' ' . • ' . . - ; 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi , Grupu ;•, 
adına Sayın Adil Yajşa.,. ,, i .,;.(ı 

Y. T. P. GRUPU ADINA İ D t L YAŞ^ l t 
(Siirt) — Sayın, jiBaşk^n, sayın,, arkadaşlar;, ,,:;; 

1963 majî yılı Danıştay, Bütçesi ;Hülriimeth 
tarafından 6 39^811 lira, cari.,. .masraf ve ; 
20 000 lirası da,.;, yatırım masrafı olarak ; 
§ 412 811, lira teklif edilmiş, Bütçe Karma Ko-,, 
Inisyonunda sayın raportörün tekliflerine uy-
£un bir şekilde 38 bin lira fada®iyle 6 450 811 ' 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Danıştaym 6 küsur milyonluk bütçesi 12 mil
yarlık umumi bütçenin içinde malî ehemmiyeti 
itibariyle cüzi bir yer işgal etmekle beraber, 
Gülhane Hattu Hümayunu ile kurulduğu tarih
ten bugüne kadar, çeşitli istihaleler geçiren bu 
müessese, gerek Hükümet çalışmalarında ve ge
rekse idareyle vatandaş arasındaki münasebet
lerin tanziminde şerefli bir rol oynamıştır. 



M. 
denelerden beri hemen herkes, vatandaş ve 

idare hayatiyle sıkı sıkıya bağlı olan Danışta-
yın pek malhmul olduğu merkezinde ittifak et
mektedir. Bu vakıanın gerek yasama organı ve 
gerekse icra organı tarafından idrak edilmesi 
neticesinde 3546 sayılı Kanunla yeniden teşek
kül eden bu müesseseye 4904 ve 7354 sayılı ka
nunlarla yeni daireler eklenmiş, keza son ka
nunla idari dairelere dâva görme yetkisi tanın-

-mış olduğu halde bu kıymetli müessesenin yü
künü azaltmak mümkün olmamış, seneler geç
tikçe açılan ve binnetice ertesi seneye devreden 
dâvaların sayısı gittikçe artmıştır. Bütçe Kar
ma Komisyonu Sayın Raportörünün raporun
da tafsilâtiyle belirttiği üzere 1951 senesine 
göre Dahıştaydaki is hacmi bugün 3 misline 
çıkmıştır. Bunun tabiî neticesi olarak, dâvala
rın intacında adaletin en mühim vasfı olan 
sürat tahakkuk edememekte, hattâ evrak üze
rinde ne'tice lehe tecelli etse bile bâzı ahvalde 
vâki gecikmeler dolayısiyle verilen kararın infaz 
kabiliyeti kalmamakta, binnetice hakkın kendi
si de zayi olmaktadır. 

Yine bu ağır yük dolayısiyle 'Danıştay en mü
him tesis gayelerinden biri olan idari içtihat 
mahkemesi vasfını kemaliyle kazanamamakta
dır. 

Cemiyetimiz tekâmül ettikçe, ferdin hakkını 
arama duygusu arttıkça, fert ile idare arasında
ki münasebetler gelişip mudileştikçe, Danıştaya 
açılacak dâvaların daha da artmasını beklemek 
ieabeder. Bilhassa Anayasamızın 114 neii mad
desindeki (idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiç
bir halde yargı mercilerinin denetimi dışına bı
rakılamaz,) hususundaki hükmü, yine Anayasa
mızın 140 ncı maddesine göre Danıştaya teret-
tübeden yeni vazifeler, antidemokratik kanun
ların ayıklanması ile idari kazaya müracaat sa
hasının genişliyeceği düşünülürse, Danıştaym 
günden güne1 daha yüklü'bir mesai ile karşı kar
şıya kalacağını kabul etmek lâzımgelir. Ancak, 
şunu hemen belirtelim ki, cemiyetin tekâmülü ve 
hukuka bağlı Devlet fikrinin fertler ve idare ta
rafından samimiyetle benimsenmesi neticesinde 
iş hacmmdan vukua gelen ve daha da gelecek 
olan artıştan ürkmemeli bilâkis bu durum mesut 
bir hâdise olarak, telâkki edilmelidir. Kanaati
mizce Danıştaym tesis gayesine uygun bir ve
limle çalışması bilhassa idare tarafından arzu 
ediliyorsa'Danıştaym yükünü suni olarak artı-
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ran mevzular üzerinde durmak ve buna göre 
tedbirler düşünmek ieabeder. 

Burada hem Danıştaym çalışmaları hem de 
fertlerin hukuku ile alâkalı çok mühim bir mev
zua girmiş oluyoruz. îdare Danıştaym takarrür 
etmiş bir içtihadını, bir umumi hukuk kaidesi 
kabul ederek, benzeri hâdiselere de, tatbik ede
cek midir? itiraf etmeli ki, tatbikatta idarede, 
bu mevzuda her müessesede aynı derece ve kuv
vetle olmamakla beraber, sistemli bir mukave
met mevcuttur. Danıştaym takarrür eden, içti
hadına rağmen hatalı muamele ıslah edilmiycrek 
bütün hak sahiplerinden aynı kararın ayrı ayrı 
istihsali talebcdilmektedir. Bu durum hem Da
nıştaym işlerini çoğaltmakta, hem • de vatanda
şın idareye karşı itimadını selbetmekte ve ida
renin mahkeme masraflarına mahkûm olmasiyle 
Hazine de mutazarrır olmaktadır. 

idarenin Danıştaym yükünü artıran bir tu
tumu da, alt kademe idari kaza mercilerinin, ida
re aleyhine karar verdiği hallerde idarenin Da
nıştaya müracaati prensip haline getirmiş olma
sıdır. Bilhassa vergi mevzuatında Temyiz Ko
misyonunda Hazine aleyhine sâdır olan bir hü
küm karşısında Hazinenin Danıştaya müracaatı 
Vergi Usul Kanununun 383 ncü maddesine göre 
Maliye Bakanlığının müsaadesine vabeste iken, 
tatbikatta bu muvafakat matbu kâğıtlarla oto
matik olarak verilmektedir. İdarenin idari kaza
ya müracaati kendisi için tabiî bir hak olmakla 
beraber tebellür eden içtihat karşısında bunda 
İsrar etmek dolayısiyle hakkın suiistimaline 
müncer olmaktadır. Danıştaym en yüklü daire
lerinin vergi ihtilâflarına bakan daireler olması 
bu mevzudaki mâruzâtımızın doğruluğunu- tc-
yidetmektedir. 

Danıştay tarafından verilen kararların ay
nen infazında da bazan idare tarafından gecik
meler olmakta bazan da infazı imkânsız kılacak 
tevil edici yollara tevessül edilmekte ve binne
tice yeni yeni dâvaların hudıısuna sebebiyet ve
rilmektedir. Demokratik idarelerde idarenin hu
kuka bağlı olma mevzuunda vatandaşa örnek ol
masının zaruret ve faydaları hakkında mâru
zâtta bulunmayı lüzumsuz addediyoruz. Bu iti
barla ne dereceye kadar doğru olduğu hakkında 
katî bir bilgiye sahibolmamakla beraber matbu
atta, Danıştaydan hatanın tashihi mahiyetinde 
verilen bâzı kararların infaz edilmediği yolun
da, haberlere Taşlanmaktadır.. işlenen hatalı ha-
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rekot vekilden dahi sâdır olsa, hatanın tashihi I 
zımnında Yüksek İdari Mahkemeden tehiri icra 
veya nihai karar şeklinde tecelli eden hükümle
rin hassasiyetle ve tamamen infazını idareden ve 
Sayın Hükümetten bekliyoruz. 

Danıştayın iyi çalışma şartlarına malik ol
maması da kendisinden bekleneni vermemesine 
âmil olan hallerdendir. Bunun için Anayasa ge
reğince hazırlanmakta olan Teşkilât Kanununun 
bir an evvel Meclise sunulmasını ve şimdiye ka
dar Yüksek Meclisten çıkan ve ısdarı müddete 
tabi kanunlarda olduğu gibi Yüksek Meclisin 
bu kanunu da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
zaruretiyle karşı karşıya bırakılmamasını te
menni ediyoruz. 

Anayasa Mahkemesine seçilen sayın üyeler
den veya başka sebeplerle inhilâl eden üyelik ve 
başkanlıklara ait Hükümet namzetleri henüz 
tesbit edilmemiştir. Sayın Hükümetin gerek te
ehhürle tesbit edilen Danıştay Başkanı namzedi 
mevzuunda ve gerekse tesbit edilecek üyelik ve 
başkanlıklar için geç ve ağır davrandığına kaani ı 
bulunuyoruz. Bunların bir an evvel seçilebilmesi 
için Hükümet namzetlerinin tesbiti ve yüksek 
idari mahkeme mensuplarına çalışma huzuru te
min edilmelidir. 

Danıştayın, çalışmaya müsait'bir binaya ka
vuşturulması da her sene_ izhar edilen temenni
ler arasında olmasına rağmen ve geçen seneki 
bütçe müzakereleri sırasında birinci koalisyonun 
ilgili Devlet Bakanı elimizde mevcut arsaya bina 
inşa edeceğiz, arkadaşlar müsterih olsunlar de
diği halde, 1963 bütçesine de, bina için tahsisat 
konmamıştır. 

Danıştayın mâruz kaldığı zorluklar arasında 
kırtasiye ve mecmua mevzuları da, mevcut bu
lunmaktadır. Kırtasiyeye ayrılan tahsisat, ihti
yaca kâfi gelmediğinden mecmuanın bir kısım 
tahsisatı da kırtasiyeye sarf edilmekte, mecmua 
daima birkaç senelik rötarla neşredilmektedir. 
Bu sene Bütçe Komisyonunda, kırtasiye, kitap 
ve abone işlerine Hükümet teklifine bir miktar 
para ilâve edilmiş olmasını şükrana şayan bir 
keyfiyet olarak telâkki etmekle beraber bu ted
birin meseleyi kökünden halledeceğine kaani 
bulunmuyoruz. Bu itibarla geçen seneki konuş
mamızda da arz ettiğimiz üzere bizde de 1953 
senesinde Fransa'da kurulan ve çok müspet ne
ticeler veren dokümantasyon servisinin bir ben
zerinin de, Damştayda kurulması gerek mecmua I 
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ve gerekse kitaplık işlerinin bu servise devri vîc 
içtihat kadarlarının meamuada yalnız neşdylje 
iktifa edilmiyerek, ilmî bir tasnife, tabi tutul
ması ve mecmuada ayrıca doktrine ait maka
lelere ve araştırmalara yer verilmesi husulsun-
daki temennimizi bu sene de, tekrar ediyoruz. 

Danışmayın çalışma şartlarından bahseder
ken, -geçen sene bir iken, bu sene ikiye yüksel
miş bulunan adaletsizliği de, dile getirmek isti
yoruz. Filhakika Danıştayda çalışan sözcü ve 
raportörler adlî kazada çalışan aynı derecedeki 
•hâkimlere göre az tazminat almaktadırlar. Adlî 
kaızada çalışan hâkimlere verilen tazminatı hiç
bir suretle çok görmemekteyiz. Fakat, idari ka
zada da çalışan sözcü ve raportörlerin de al
dıkları tazminatın adlî kazadaki hâkimlerin al
dıkları tazminat seviyesine çıkarılmasını isa
betli telâkki ediyoruz. Keza, zabıt kâtibi ve şâ
ir adiliye müntesiplerine verilen tazminatın 
Meclise sevk edilecek Danıştay Teşkilât Kanu
nu ile idari kaza kâtiplerine teşmilini temenni 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahiyeti itibariyle idari kazaya verilmesin

de zaruret olmayıp, adlî kaza tarafından ni
yetinde mahzur olmıyan hattâ fayda mülâhaza 
edilebilen bâzı işlerin lüzumsuz yere Danıştay, 
tarafından görülmesi de Danıştayın iş hacmini 
artıran mevzulardandır. Köy ısınır ihtilâfları, 
İmar Kanunu tatbikatı ve kira takdir komis
yonlarınca verilen kararların tetkiki gibi mev
zuların Danıştayın uhdesinden alınmasında isa
bet olacağına kaani bulunuyoruz. 

Geçen seneki bütçe konuşmamızda Danıştay* 
m işlerini azaltmak için Fransa'da kurulan 
Bölge İdare Mahkemelerinin, bizde de kurulr 
malsında isabet olup. olmadığını sormuş, Sayın 
Bakan tarafından verilen cevapta bu mıeıvzuun 
etüt edildiği beyan edilmişti. Bu etüdün geçen 
•bir senelik zaman içinde 'bitip bitmediğinin ve 
bitmiş, se, Bölge İdare Mahkemelerinin kurul
masında fayda mülâhaza edilip edilmediğinin, 
cevaplandırılmasını çok muhterem ve kıymetli 
(bakandan istirham ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Muhterem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisi 

Meclis Grupu adına danıştayın çalışmaları ile 
ilgili giönüşüanüzü kısaca arz etmiş bulunuyoruz. 
közlerime ston verirken, Danıştayın değerli 
•mensuplarını takdir ve hürmetle selâmlar, 1963 
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iyili bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için 
(hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

(BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde Par
ti sözcülerinin konuşması bitti. Şahıslan adına 

'konuşacak arkadaşlarla Komisyon ve Bakana 
geceki oturumda söz vereceğiz. 

Bugün sa'at 20,00 de toplanılmak üzere otu
ruma ara veriyorum. 

Kapanma saati; 18,05 

m*m • * • -

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER ; Vefa Tanır (Konya) — Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz, otu
rumu açıyorum. 

Say ün Niiihat Kürşat tarafımdan •verilmiş .bir 
Takrir vardır. 'Sayın Nihat Kürşat Sayın Asım 
Dren'den sabahki konuşması için izahat istemek
tedir. Yalnız Sayın Asım Eren burada .bulunma
dığı içim tabdatiyle takriri okutmnyacağıım. Ar
tık yarın okuturum. 

ıBu arada başka bir tekrir de var. Bu 'takriri 
okutup, Yüce Meclisin bu husustaki noktad mıa-
zarımı alacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Değiştirge önergelerine 'Komisyonun katılıp 

katılımyacağım vaktimde ve katiyetle ifade ede
bilmek için Sayın [Milletvekillerinin, önergelerimi 
ımatldelcre geçilmeden ünce, tümü üzerimde mü
zakereler yapılırken Yüksek Başkanlığa vermele-
ri hususumun oya arzedilmesimi saygı ile teklif 
ederim. 

Karma Bütçe Komisyon 
.Sözcüsü, Ordu 

Arir Hikmet Onat 

BAŞKAN .— Takrir ile istihdaf ulunan .ga
ye, değiştirge öııergelerüınin, bölümlerin, okıuı-
jiMisı sırasında değil, daha evvel, tümü üzerinde 
görüşmeler cereyan 'ederken, sayın arkadaşları -
mız tarafından verilmesidir. 

Ancak, şu noktayı takdirimize! aıızetmek iste
rini; Anayasamın 94 mcü maddesine dikkat bu-
•yurutursa, değişiklik önergeleri okundufctam 

«onm, ne değiştirgeyi veren -«ayın arkadaşımız, 
ne de komisyon Yüce Meclisin huzurumda görüş
meye glrişeanezler. Bunu Anayasamız menetmiş 
durumdadır. Bu yönden, Yüce Mecliste Anaya-
ısamıza, tabiatiyle aykırı Ibir kanar veril'inesiine 
imkân bulumamıyacaktır. Yalnız, bu noktayı oya 
koymadan evvel, şu noktayı bilhassa hatırlatmak 
isterim ki, sayın arkadaşımızın değiştirge öner
geleri ver'meleri bahis 'konusu ise, kifayet öner
gelerinim kabulünden evvel bu önergeleri ver
miş olmalarım ve komisyonun da bu önergeler 
muvacehesinde izahatta buluniinasını temin et
mek bizim .için ço'k dailıa kolaylık arzedecekti r. 
Yüce Meclis, komisyonun izahatından bu yö
nü ile bilgi alacaktır. Milletvekillerinin de
ğiştirge önergeleri vermeleri hakkındaki salâ
hiyetlerini tahdidedici mahiyette bulunduğu 
için bunu Yüce Mecliste, huzurunuzda oyla
ma imkânını bulamamaktayım. 

Bu suretle size bu konuda bâzı izahatta bu
lunmuş oluyorum. 

Danıştay bütçesi üzerinde konuşacak arka
daşlarımıza söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ali Cüceoğlu. 
ADİ OÜCEOÖTAI (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, Danıştay bütçesi üzerinde parti 
Meclis grupları adına ıkonuşan arkadaşlarımız 
tafjsilâth izahat verdiler. Ben bu hususlara 
klokunımıyacaği'm. Zaten senelerdir bütçelerin 
'tenikidlerlni birer birer ele alacak olursak bu 
husustaki tenkitlerin her sene muntazaman tek-
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rar. edildiğini görürüz. Fakat maalesef üzerin
de durulduğuna şimdiye 'kadar rastlanlnıamıştır. 

'Muhteremi arkadaşlarım, 'beorim do'kunaca-
ğım mestelıe (haikikaten mühimdir, üzücüdür 
hattâ. 

Danıştayda dâva açmış-, mağdur olmuş ya- i 
tandaşlar istihsal ettikleri ilâmları (mencilerine 
g'Stürdü'klefi vakit maalesef infaz edilmemekte- ' 
dir. Baıgün Hükükwette vazife gören Balkanla- \ 
rın dahi Danışltaydan kendilerine ibraz ed'ilmiş , 
ilâmları infaz etmedikleri gazetelere ıgeçmiş du
rumdadır. Eğer Devlet Şûrası halkikaten b i r ' 
mahkeme ise, -onun şerefini ve haysiyetini feo- j 
ruma'k da ibİzlerin vazifesidir. Bulgun Sanayi j 
Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında, Basın - j 
Yayın Bakanlığımda fbu şekilde istihsal edilmiş i 
ilâmlar vardır; hattâ Maarif Vekâletinde, se-; 
nelerden iberi î&tühsal edilmiş ilâmlar infaz edil- • 
menliktedir.. Se^ep: Kadro yoktur.. Arkadaş- • 
lar, Anayasaya göre mahkemelerce verilen hü- \ 
kümlerin infazının ne geciktirilnıesi, ne de de- i 
ğüştirilmeşi ımümkün değildir. Bu tamamiyle ; 
'kayıtlanmıştır Ve buna riayet şart kılınmıştır. : 
Bunun yapıllmamam hali ıbeırim ş'ah'si .'kanaati-; 
me 'göre, biv Anayasayı ihlâl halidir. Devlet; 
Balkanından ve Başlbaikaaılıktan hen şunu istir-• 
ham ediyorum. Bu ilâmların infaz edilm'emesi \ 
hali, kendisinin tedvire memur olduğu 'bir dai- = 
renin şeref ye haysiyetini ne hale getirmekte
dir, bunu lütfen açıklasınlar... Bu ilâmlar iri-! 

çan infez .edilmiyor? Bunu da açridasîiriar? } 
Biı Ihuöiısfları açıkladıkları takdirde ejok mem
nun olacağız. < 
Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — 'Sayın Sadi Binay. (Yok -sesle-; 
ri) Sayın l=brahim Sıtkı Hatlpoğlu. s-

tBRAefM SITKI HATÎFOĞLU (Ankara) ! 
.Muhtçreim Başkan, pek muhterem arkadaşla
rım. \ 

Anayasamızda Vazifeleri tadadolunan Yük- • 
sek Mattı'keme olarak tarifini hulan Danıştay 
'bütçesi üzerinde çok geniş konuşmak isterdim. 
Fa'kat vaiktin darlığı sehelbiyle tenkidlerinü aşa-; 
gıda kısaca işaret edeceğim., 

1. Danıştay ıbinası Eskiden İstatistik Genel 
Müdürlüğü ile paylaşılan hina (bugün Başkan
lık, Genel Kâtiplik, Başkanun Sözcülüğü, 9 dai-; 
re Başkan ve üyeleri, Tetkik ve Tehlİğ [Bürosu,; 

Kanun sözcüleri, yardımcılar daire kalemleri, 

Zatişleri, Evrak Kaİetoii ye Müracaat. Yazı îş« 
leri, dosya mahzeni, 'kitaplık ye toplantı sa-
1 mil arı, sekimde bir teşkilât'"olan 'Üanıştay ihti
yacını 'karşılamakUtan iner (balkımdan uza'ktır. 
Geçen yılda terikidettiğimiz bina mevzuu bir 
an Önce,halledilmelidir. 

2. Binanın dâhili ve harici 'irtibatını sağlı-
yan telefon santrali dahi iptidai ive bozuktur. 
Hariçten, telefonla .'bir Danıştay imenlsujbunu 
'bul mak ,'Dir türlü, mümkün olamamaktadır., 

13. Danış'taym hukuikliı ilgili ,en son İlmî 
tasnif tekniği ile işliyen'zengin bir kütüpaneye 
ve ehliyetli kitaplık personeline İhtiyacı büyük
tür. . . . ' . ; . - . 

4. DanijŞtayla ilgili istatistikler modern 
usullere riayetle tutulmalıdır, fı'kaıı .kararlar 
Ibelirli bir tasnife taıÜi tutıüara'k en Itısa za
manda ihtiyaca arz edilmelidir. Aranan (bir iç
tihat kararı sureti hulunâbilmelidir. 

5. Yeni Danıştay Teşkilât Kanununun Ana-
yasanın kaibu'lünden itibaren iki sene içinde 
çıkması icaıbeder. Bu müddet Temmuz 1963 de 
'bitmektedir. Anayasanın hu hükmünü yerine 
'getirecek tedbirler hemen alınmalı ve tasarı ha
linde olduğunu duyduğumuz ikamın Hükümet 
ye Meclise hemen intikal ettirilmelidir. 

• !; '6. : Danıştayda: 1962 yılından 1963 yılına 
devreden dosya, a'ded'i1 50 toinden fazladır.- Bu
lla görelDanıştiaydaki 9 daire< adedi azdır; ihti
yaca göre artırılmalıdır. : '-: , 

7. Halen Danıştaydai Birinci Başkanlık ile 
Başkanun Sözcülüğü ve 3; 4, 5, ve 7 nci Daire 
'başkanliklaın 've 5 -âzalıfc^açikltır. Yalnız bi
rinci ^'Baş'kaıllıik i^in: Danıştay ve Hükümet 
ad ayı bellidir. Yalnız Anayasa Mahkemesin
de buuıa ait seçim yapılmamıştır. Danıştay ba
lonundan -Başkamın Sözcülüğü 3, 5, ve 7 nci 
Daire Başkanlığı adayları 'belli. Fakat Hükü
met f a y l a r ı seçilmemiştir. B'oş âzalıklarda sü
ratle doldurulmalıdır. 

8. Kanun Sözcülüğü kadrosu çok azdır. 
Halen 18 kişidir. Dosyaların heyetlere gitme
den Kanun Sözcülüğünden geçmesi şart oldu
ğundan ve her daire Q Kanun Sözcüsü 'bile düş
mediğinden tıkanıklı'k olma'kta ve dosyalar 
Kanun Sözcülüğü kaleminde beklemektedir. 
İnsan üstü 'gayret sarf eden Kanun sözcüleri
nin y'ülkü 18 olan adedinin en az 36 e çıkarıl
ması suretiyle Ihafifletilm'elidir. 
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9. İşlerin sürat ve isaibetli yürümeısi için 

'her dairenin Ikaıyıt, yazı ve dosya 've tebliğ iş
leri müstakil İhale getirilmeli ve 'kendi dairesine 
'bağlanmalıdır. 

10. Danıştay Kanun Sözcüsü ve yardımcı
ları Anayasanın da ıgart koştuğu (Hâkilm Te
minatı) esaslarına uy'gun yetki ,ve haklar ta
nınmalıdır. 

11. Yine bu personelin 'ödenek durumu da 
adlî 'kazada vazife gönen hâkimlerin durumuna 
•eşit hale getirilmelidir. Çünkü görülen vazife 
yüklenen mesuliyet aynıdır. 

12. Meslekî tetkik için Danıştay men'sup-
lamım yabancı memlekeltrere (göııderilfme'si ga
yesiyle her yıl bütçeye igerdkli ödenek 'kondu
ğu halde bu ödenek âdeta personelden kıska
nılarak sar'f 'edilmemek'tedir. 1902 yılında yal
nız 'bir kilsi, sene sonuna dJoğru Fransa'ya bu 
da (hurs) ıbulara'k kendi imkânları ile gitmiş
t i r ve ödenekler tele'flon talh'sisatma aktarılmış
tır. 

13. Bölge malhkemeleri ihdas edilerek mu
ayyen kıstaklara göre Ibir kısım işler mahallin
de ve bu mahkemelerde halledilmeli ve Danış-
tayın yükü Ibu şekilde azaltılmalıdır. 

14. Düşük kadrolara fakülteyi henüz 'bi
tirmiş personel alınacağına, yüksek kadrolar 
ihdası, ile idarede yetişmiş, tatbikatta yetişmiş, . 
memleket gerçeklerine vâkıf Ehliyetli kim'sele-
rin Danıştay a kazanılması sağlanmalıdır. 

©eğerli (milletvekilleri, 
OECaymaikam .olarak idari ızaruretleri nefsin

de yaşayan 've aivu'kat olarak Danıştaym çalış
masını ve buradaki aksaklıkları bizzat gören Sa
yın Bakan Raif Ayfbar'ın bu noksanlıkların gide
rilmesi için müstacel'eaa çareler arayıp bulacağı 
inancımı muhafaza etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Rıza Bertan. 
REFET SEZGtfN (Çanalkkal'e) — Müzakere 

usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun.. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 

Baişk'an, muhterem arkadaşlariım; bütçe müza
kerelerinin yapıcı hır anlayış içersinde ve 'bü
tün Meclise mal-olur şekilde intacı gayedir. 
Biz de hu gaye dle mütethalli bu'lunıma'ktayız. 
'Talhmin ediyorum ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupu toplantısı mevcuttur. Bu sebep
le Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar Mecll-
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sin ibıı toplantısına işti fak edememekte ve ha
len de 'Mulhterem Mecliste ekseriyet mevcut de
ğildir. İktidarın 'büyük kanadı (bütçe müzake
relerine iştirak edeım'emektedir. iştirak edece
ği ana kadar «turuma ara verilmesini arz ede
rim . Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, her gün Bir
leşimi muayyen oturum fasılaları ile katetmek 
hususunda Yüce Meclis, karar vermiş bulun
maktadır. Birleşim, üç kısımda mütalâa edili
yor; sabah açıldığı anda birinci oturum, öğle
den sonra açıldığı zaman ikinci oturum, gece me
saisi yaparsa üçüncü «turum ve bunlarda nisa.}) 
aranmıyordu. Çünkü Yüce Meclis ara verme 
olarak telâkki etmişti. Bu yüzden Sayın Sez
gin arkadaşım haklı olmasına rağmen, nisap 
aranmaması hususunda Meclisçe karar veril
miş olduğu için müzakereye devam ediyoruz, 

(Soldan gürültüler, «nisap yok» sesleri.) 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan nısabolmadan müzakereye devam edilemez. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — C. II. 
P. Meclis Grupu içinde bir mesele üzerinde 
toplantı halindedir. 10 dakika sonra 'burada ola
caklar. (Gürültüler nısabolmadan müzakereye 
devam edilemez sesleri.) 

•NİHAT ERlM (Kocaeli) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız sayın arkadaşlardan 5 
kişi ayağa kalkarsa o zaman mesele yoktur. Sa
yın Erim usul hakkında mı söz istiyorsunuz.' 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, Sezgin arkadaşımız yerden göğe kadar 
haklıdır. Meclisin halen yürürlükte olan bir İç
tüzüğü vardır. O İçtüzük kendi koyduğu usul
lerle değiştirilmedikçe, arada karar almak su
retiyle İçtüzük hilâfına hareket edilemez. Edi
lirse hu İçtüzüke, dolay isiyle Anayasaya aykırı 
olur. 

Şimdiki halde maddelere geçilir karar alına
bilir mi? Mecliste ekseriyet yokken karar alı
namaz. Mazide, ekseriyet olmadan Meclis celse
sini açtığı için, hu memleketin siyasi tarihinde, 
mahkûm edilmiş kimseler vardır. Bu şekildeki 
(hareket tarzımız hatalıdır. (Soldan bravo ses
leri alkışlar.) 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dizdaroğlu. 

(Adalet Partisi sıralarından beş kişi ayağa kal-

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, 5 arkadaş 
yoklama yapılmasını talebettiler? Yoklama yapı
lacaktır. Söz vermiştim, konuşunuz. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi Çrrupu halen Meclisin içerisinde mühim bir 
meseleyi tezekkür etmektedir. Ve 10 dakika 
sonra Heyeti Umumiyeye iltihak edeceklerdir. 
Bu itibarla, Sayın Nihat Erim Beyin sözlerini 
pek yerinde ve varit bulmuyorum. Maahaza bu 
(hususu Riyaset Divanı takdir ederek istediği 
şekilde hareket etmekte muhtardır. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın 
Başkan, yoklamaya lüzum yok, çünkü ekseri
yet yok. (C. H. P. saflarından 10 dakika mü
saade sesleri.) 

BAŞKAN — Oturama 10 dakika ara vere
meyiz İçtüzük hükümlerine göre, bir saat son
laya talik ederiz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Sayın 
Başkan, ekseriyetin olmadığı belli, lütfen yok
lama yapmayınız. 

BAŞKAN —• Yoklama yaparak, toplantıda 
bulunmıyan arkadaşların tesbiti imkânı hâsıl 
olacaktır, Sayın Karaküçük. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kâfi ç»ogün

lüğümüz mevcuttur. Müzakerelere devam edi
yoruz. 

Danıştay bütçesi üzerinde şahısları adına 
söz 'alanlara söz veriyorum. 

Sayın Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARHCAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, grup sözcüleri umuımiyet 
itibariyle Daınışıtay bütçesi üzerinde konuşma
larını yaparken Danıştaya intikal eden işlerin 
yığılıp 'kaldığı ve çıkarılmadığı üzerinde dur
dular. Bu bir realitedir ve bunu inkâr etmeye 
imkân yoktur. Sözcü arkadaşlarımız bu yığı-
nık işlerin sebeplerini çeşitli şekilde kah etme
ye çalıştılar. Bendeniz bir nokta üzerimde dur
mak isterim, o da şudur: Muhterem arkadaş
larım, Danıştayda bugün kalifiye kâtip ve baş
kâtip hemen hemen yiok gibidir. Danıştay kâ
tiplikleri en çok değişen bir teşekküldür, bir 
mahkemedir, idari mahkemedir, Kâtip işe baş-
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karak yoklama yapılmasını istediler.) 

layııp, bir müddet çalışıp tam yetişeceği sırada 
maaş kifayetsizliği yüzünden başka yere me-
muriyeıtini nakleder. 

Bilhassa geçen sene çıkmış olaın bir kanun
la adlî kaza ve askerî katfa bünyeleri içerisin
de çalışan kâtip, başkâtip, mübaşir ve gardi
yanlara bir tazminat tanınıp ödenek verildik
ten sonra Danıştayda bulunan kâtipler, arada
ki bu maaş farkı sebelbiyle derhal adlî mahke
meler bünyesi içerisine intikal ötmeye başladı
lar. Bugün Danıştayda kâtip olaralk, başkâtip 
olarak çalışmakta olan '95 kadar memur var
dır. Bunlara adlî mahkemelerde olduğu gibi 
hizmetler verilmektedir. Bu kâtiplere de öde
nek verildiği takdirde bunun senelik pontesi 
117 600 lira tutmaktadır. Yaptığımız tetkikler
den şu gerçeği anladık ki, Danıştaya bir sene 
içerisinde kadro tasarruflarından vasati olarak 
3 yüz bin liralık bir tasarruf sağlanmaktadır. 
Danıştay kâtiplerine ide ödenek verilmek sure
ciyle maaşlarının seviyelerinin yükseltilmesi 
suretiyle, terfihleri cihetine gidildiği takdirde 
hem, kâtiplere kaliteli bir şekilde çalışma im
kânı bulmuş olacaktır, hem de, yetişmiş kâtip
lerin adlî muhakemelere intikalleri önlenmiş 
lolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevcut memurlardan yedisi, 700 - 900 lira 

arasında bir ücretle çalışmaktadır. 80 tanesi 
300 ile 600 lira arasımda para almaktadır. 300 
veya 600 lira ile Damıştaıyda bir kâtibin fayda
lı olabileceği hiçlbir zaman kabul edilmemek 
lâzımgelir. 300 lira, bir mübaşirin dahi maaşı 
değildir. Hakimlere ödenek verilir, maksadı
mız hâkimlerin huzur içinde çalışmalarını sağ
lamaktır. Bunun yanında başkâtip ve kâtiple
re aynı hakkı tanıdık. Bildiğiniz üzere, reddi 
hâkim müessesesinin yanıbaışmda reddi kâtip 
müessesesi de var. Kararları kâtipler de imza
lar. Ama bir gardiyanın veya bir mübaşirin 
hâkimin kararı üzerinde ne şekilde müessir 
(olabileceğine ben şahsan akıl erdiremiyorum. 
Bunun karşısında Danıştay kâtiplerinin, Tem
yiz kâtiplerinin hiçbirinden farlkı yoktur. Bu 
itibarla Hükümetten rica ediyorum: Karşılık
larını kadro tasarruflarından temin etmek im-

2. — YOKLAMA 
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kân dâhilinde olan bu kâtiplere de adlî cihazı
mızda çalışmakta olan başkâtip ve kâtipler 
gibi ödenek verilmesi hususunda gerekli ted
birleri alıp 'bu suretle Danıştay bünyesinde da-
iha esaslı bir şekilde daha faal kâtiplerimizin 
yerelması imkânımı sağlasınlar. Aksi halde ge
len işlerin içinden cıkılamıyacak ve yığılıp ka-' 
lacalktır. Bu en yükseik idari maJhkemeden bek-
1 ediğimiz hizmete kaıvuşamıy adağız. Hünmetile-
rimle. 

'BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde şa
hısları adına konuşmak istiyen arkadaşlarımız 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nacağım. Ancak Sayım Bakan konuşmak ister
ler mi? 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka
ra) —• Evet, tabiî efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka

ra) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; evvelâ Danıştay bütçesi üzerinde grup 
sözcüsü arkadaşlarımın, ve diğer konuşan sa
yın hatiplerin ten'kid ve temennilerinin hepsine 
birden, bu yüksek kaza organımız adına, şük
ranlarımızı arz etmelk isterim. Samimiyetleri 
ve bize şevk veren tesirleriyle, bu tenkid ve 
temenniler, Danıştay'ın dertleri, meseleleri ve 
içinde bulunduğu işlerin düzenlenişinde elbet
te parlâmentonun büyük sempatisine m,azhar 
olmamızı garanti ettiği 'için bütün arkadaşları
mızın şikâyet ettikleri, seneden seneye müdev-
ver ve tekrar edilegelmekte olan o temenniler 
ve o temkidlerin cevapları da tahmin ediyorum 
ki büyük kısmı ile Allah naisilbederse gelecek 
sene yine |bu bütçede arkadaşlarımın lisanın
dan uzaklaşmış olacaktır. Bu husustaki vaiit ve 
ülmidiimizi nçiye istinadetıtirdiğimizi kıymetli 
vakitlerinizi katiyen israf etmeden, çok mah
dut noktalar üzerinde bütün sözcü ve hatip ar
kadaşlarımın sözlerinin temerküz etmiş olduğu 
mahdut noktalar üzerinde Büyük Meclise kı
sa mâruzâtta bulunmak suretiyle arz etmeye 
çalışacağım. 

Temas edilen hususların, tamamını üç esaslı 
nokta ve bu noktalar etrafında, toplamanın ka
bil olduğu herkesçe hissedilmiş ve tesbit edil
miş olduğunu zannediyorum. 

Bu noktalardan birisi, Danıştayın altında 
bulunduğu iş hacmi ve bu iş hacminin uhde
sinden nasıl gelebileceği hakkındaki tesbitler, 
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tenkidler ve temennilerle, fikirlerden ibarettir. 
ikinci nokta yine, buna müteferri mahiyette 
olarak Danıştayın personel durumunun A dan 
Z ye şu veya bu arızadan, şu veya bu kifayet
sizlikten uzaklaştırılması noktası.. 

Üçüncü konuşmanın temerküz noktası da 
Danıştayın mekânı ve maddi şartlarının ıslah 
ve ikmali meselesidir. Bunun dışında Cüceoğlu 
arkadaşım, Danıştay kararlarının infazına mü-
taallik bâzı tesbitlerin verdiği endişeleri ifade 
eden ve bir soru hükmünde olan birkaç cümle 
kullandı. Bu hususta da mâruzâtta bulunmak 
istiyeceğim. Evvelâ Danıştayın iş hacmi, her
kesçe malûm olduğu üzere ve rakamları bütün 
arkadaşlarım tarafından tekrar edildiği üzere 
hakikaten insana seneden seneye aynı minval 
üzere devredilegeldiği için yeis ve ümitsizlik 
verici bir tonla gitmektedir. Yalnız, bu gidişin 
devasını bizden evvelki hükkümetler ve daha 
evvelki parlâmentolar da aramışlardır. Danış
tay işlerinin böylece seneden seneye, bu min
val üzere, devredegelmesi hâdisesi karşısında, 
bu devası aranan dert, bâzı mertebe tedbirlere 
kavuşturulmuş ise de, görülüyor ki, bugün yi
ne de halledilmiş değildir. Fikirler muhteliftir, 
Danıştay bu iş hacminin altında daire adedle-
rinin artırılması suretiyle mi bu işin halli, yok
sa, ihtilâfları Danıştaya doğru sevk eden mev
zuatta bâzı ayıklamalar ve frenler yapmak su
retiyle mi, yoksa Danıştayı bir içtihat ve yük
sek kaza organı halinde, daha ziyade çalıştırıp 
alt idari mahkemeler ve bölge mahkemeleri 
kurmak suretiyle işin bir miktarını aşağı mer
cilerde bırakmak suretiyle mi, halledilmesi lâ-
zımgeldiği meselesinde fikirler muhteliftir. Biz 
o kanaatteyiz ki, Danıştay işlerine bakan ve
kâlet olarak, ve Danıştay mesulleri ve vazife-
darları olarak, arkadaşlarımla hep beraber, şu 
anda o kanaatteyiz ki, Danıştay iş hacminin 
azaltılması, ferdin devletle olan ihtilâflarının 
hem isabet, hem de süratle halledilmesi ve Da
nıştayın yüksek seviyeli bir mahkeme olmasının 
hükmi ve hukuki kalitesini her an Türk hukuk 
dünyasında resmedebilmesi için bulunacak ted
bir tek taraflı olmamak lâznngelecektir. Yani 
bir taraftan Danıştaya gitmese de olabilecek 
cinsten ve çeşitli kanunlarla «bir kere de Da
nıştaya gitsin» kabilinden sevk edilmiş olan 
bâzı işleri bu kanunların tadili suretiyle Danış
taya gitmekten alıkoymak lâzımdır. Tedbirin 
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birisinin bu istikamette işlemesi lâzımgeliyor. 

Tedbirin ikincisi; yeni Anayasamızdan aldı
ğımız ilham ve gördüğümüz imkânla, üzerine 
doğru, tedbirlerle ve teşebbüsler halinde, yürü
mekte olduğumuz başka bir mesele ise idari 
mahkemeler teşkili meselesidir, tşte bu ikinci 
tedbirin, iş hacminin hallinde kullanılması icab-
ettiği kanaatine vardık. Yalnız burada Adalet 
Partisinin genç ve değerli Sözcüsü Erol Akçal 
arkadaşımın Anayasayı anlayışında, ne şahsan 
bendenizin ve ne de Erol Akçal arkadaşımın 
alt idari mahkemeler meselesinde, Anayasanın 
âmir bir hüküm ifade ettiği fikrinde mutabık 
değiliz. Anayasa, alt idari mahkemeler kurul
masını mümkün kılmıştır. Fakat, katî bir emir 
halinde, bizini ııoktai nazarımıza göre, Türk 
hukukunu icbar etmemiştir. Âmme hukukumuzu 
ve Anayasa hukukumuzu icbar etmemiştir. Bu 
imkânı kullanmak suretiyle de Danıştaym işle
rini azaltmak tedbirini ikinci bir nokta olarak 
el altında tutuyoruz. 

Her çalışan organizasyon rantabilite bakı
mından, ve hizmet muvaffakiyeti bakımından 
elbette teşkilâtın zaman içinde, personelin ma
aşından oturacağı yere kadar yeniden organize 
edilmesine ihtiyaç göstereceği bilindiğine göre; i 
üçüncü bir tedbir de Danıştaya vücut veren teş
kilât kanununun bünyesi içinde personel ve bu 
personelin, daha rahat ve daha randımanlı me
sai verebileceği imkânlarla yeniden teçhiz edil
mesidir... Demekki üçlü bir tedbir manzumesiy-
le, şimdiye kadar yıldan yıla müdevver şikâyet
lerin önüne geçmek Danıştayda işlerin ağır yü
rümesi dâvasının halledilmesi yoluna girmek su
retiyle bu dâvayı halletmek mümkün olabilecek
tir. 

Şimdi bunlar ne safhadadır? Bunlardan Da
nıştaya gönderilen işleri veya Danıştaya giden 
işleri sevk eden mevzuatın, Türkiye'deki mev
zuatın tümü üzerinde netice alabilmek, şüphesiz I 
ki yalnız Danıştay idaresinin veya, Devlet Ba
kanlığının işi değildir. Bu bakımdan bütün Hü- I 
kümet ölçüsünde ve bütün parlâmento faaliyeti j 
ölçüsünde merhale merhale bir gayret sarf et- I 
mek lâzımdır. Bunun dışındaki teşkilât kanunu I 
ile Danıştaym mesaisinin tanzimine matuf im- I 
kânları ortaya çıkarabilmek meselesi elbette I 
Devlet Bakanlığının da takibine mevdu ve Da- I 
nıştaym elinin altında bir iş olmak lâzımgelir. I 
Ve o iş ne safhadadır? Şimdi, geçen sene de ko- | 
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I nuşuldu. Malûmunuz olduğu üzere Danıştay Ka

nununun hazırlanması arkadaşların haklı olarak 
şikâyetlerine sebebolan bir rötar kaydetmiş gibi 
görünmektedir. Ama ben Bakan olduğumdan 

I beri Danıştay Kanununun bir an evvel Meclise 
sevk edilmesini adım, adım, takibettiğim halde 
arza mecburum ki, bunu aceleye getirmeden kâ
mil bir eser halinde hazırlayıp Meclise takdim 
etmek endişesiyle dolu olduğumuz için ancak, 
Mart ayı sonunda Yüksek Meclise takdim etmiş 
olacağız. Son rötuşları yapılmaktadır. 10 - 15 
gün içinde, tabedilecektir. Ben, sözümün mut
laka yerini bulmasını ve bunun için de emniyet 
payı ayırmayı zaruri gördüğüm için Mart sonu 
olarak huzurunuzda ifade ediyorum. Mart so
nunda Danıştaym yeni teşkilât kanunu gelecek. 
Maddeleri içinde, gerek personelin, gerek Meh
met Ali arkadaşımın, gerek Hatiboğlu arkada
şımın buyurdukları gibi personelin hukuki, 
malî imkânları, kadro imkânları ve Da
nıştay bünyesi içindeki dokümantasyon hak
kındaki dilek ve temennilerin tamamı Danış
tay Kanununun içinde, Büyük Meclisin de de
ğerli tasarruflariyle, kemalini bularak, gelecek 
yıl bütçesine kadar böyle bir derdin ortadan 
kalkmasına vesile vermiş olacağı kanaatini ve 
ümidini sizlere arz etmek isterim. 

Bütün arkadaşlarımın temas ettikleri, haki
katen mevzuat da güzel olsa, personel hukuku 
da tamam olsa, huzur içinde yapılacak olan me
sailerin ve hele adalet tevzii gibi,'yüzde yüz kalb 
huzuruna, beyin huzuruna, kulak huzuruna ihti
yacı olan mesailerin yapılacağı yerlerin bu hu
zuru verici olması, alelade bir mekân ihtiyacı
nın karşılanması mânasına gelmez. O itibarladır 
ki, sadece bir bina meselesi gibi basit bir me
sele addetmiyen parlâmento, daima Danıştay 
binasının yapımı meselesi üzerinde ısrarla dur
muştur. Danıştay binasının yapımı meselesi, 
bâzı imkânlar ve bâzı med - cezirler geçirmek 
suretiyle bugün şu safhaya gelmiştir. Med - ce
zirler dediğim evvelâ Danıştaya tahsis edil
miş olan bir arsa vardı, geçen seneler bu ar
sa üzerinde bir Danıştay binası'yapılması için 
Maliye Vekâleti, Bayındırlık Vekâleti ve İmar 
Vekâleti arasında bir hayli temaslar yapılmış
tır. Ve fakat neticede şu fikir galip gelmiştir; 
gerek mâli bakımdan, gerek israftan çekinmek 
bakımından ve gerekse plânın ölçüleri bakımın
dan Danıştaym şerefine lâyik bir şehrin sıkışık 
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bölgesindeki bina, bugünkü haliyle kifayetsizdir. 
Fakat çok güzel bir yerdedir. Bunu yeni bir 
bina ile birbirine mufsallamak suretiyle eski ve 
yeni Tbinayı orada bırakmak hem ekonomik ola
caktır ve hem de işi süratlendirmek mümkün 
olacaktır. Esasen plânlama da maalesef, bu 
sene Danıştay ve Danıştay gibi Hükümet da
ireleri binaları için bir yatırım tahsisatı değil, 
hatta talebimize rağmen, bir proje tahsisatını 
dahi verememiş olduğundan dolayı, Danıştay 
binası meselesi, yandaki arsanın üzerinde es
ki Danıştay binasıyla birlikte çalışabilecek 
bir yeni bina inşası, hem daha süratli, hem 
daha ekonomik olarak halledilmek üzere ge
lecek seneye kalmıştır. Bu arada Danıştaym 
çalışma huzurunu mekânen olsun temin edebil
mek için, şahsan benim de takibettiğim bir 
imkânı yüksek heyete haber verebilirim, o da 
Danıştaym binasının Devlet Matbaasmca iş
gal edilen kısmı, bu sene içinde, Meclis bi
nalarında oturan Orta - Doğu Üniversitesi
nin oraları tahliyesi sebebiyle, yeni Danıştay 
binasına kavuşmazdan evvel de, Devlet Mat
baasını oraya taşımak, o suretle matbaanın da 
çıkmasiyle ferahlıvacak olan Danıştay bıiR'ün-
kü binasında daha rahat bir çalışma ve daha 
rahat bir arşiv tutma imkânlarını elde etmiş 
olacaktır. Demek ki, iş hacmi, iş hacminin 
azaltılması tedbirleri, bu tertiplerin istikâmet
leri, Danıştaym mekân olarak kavuşturulma
sı düşünülen hususlar buraya kadarki mâru
zâtımla toparlanmış oluyor. 

Şimdi bir hususu'Cüceoğlu arkadaşımın or
taya attığı ve zannediyorum bütün parlâmen
to âzasmm da kafalarını işgal etmekte oldu
ğunu zannettiğim bir hususu, birkaç cümle ile, 
bize tevcih edilen hir sual olmak bakımından 
cevaplandırmak istiyorum. 

Bilinmektedir ki, yeni Anayasa nizamımız 
ve bu Anayasa nizamında bütün idari tasar
rufların idari kaza mevzuu yapılmış bulunma
sı, hattâ , hattâ Yüksek Hâkimler Kurulu ka
rarlarının, hattâ ve hattâ Anayasa Mahkeme
sinin idari kararlarının dahi Danıştaya götü-
rülebilir bir bünyede olabileceği vaziyeti, Da
nıştaym bundan sonra enteresan kararlar ver
meye memleketimiz idare hukuku sahasında 
pek görmediğimiz cinslerden kararlar vermeğe 
doğru yürümesi zaruretini icabettirmemekte-
dir. Bu cümleden aslı pek yeni olmamakla be- i 
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raber tatbikatı bütün memleketde hukuki ile, 
siyasetle alâkadar olan insanların hepsini üzeri
ne celbeden birtakım kararların Danıştaydan çık
tığı malûmdur. Arkadaşlarımın takıldığı, mese
lâ bir tanesi, hâzı Danıştay kararlarının, bil
hassa tehiri icra şeklindeki Danıştay karar
larının veya tam karar halindeki kararların 
Devlet daireleri Bakanlar tarafından ademiin-
faz ile karşılanıp karşılanmaması meselesin
de bu yüksek kaza organının şerefini korumak 
bakımından diye, - kelime aynıdır - şerefini ko
rumak bakımından Devlet Bakanı ne yapma
yı düşünür, ne yapar ve ne yapacaktır diye 
bir sual sordular. 

Bu yüksek kaza organının şerefin* korumak 
hepimizin müşterek arzusu olmakla beraber, 
elbette münhasıran Devlet Bakanlığının vazi
fesi değildir. Hukuk devletinde bir yüksek ka
za organının kararlarının şerefini, o kararla
rın muteberiyetinin temini suretiyle korunmak, 
bütün bir devletin ve o devlete en büyük kuv
vet halinde hizmet veren bütün bir Parlâmento
nun vazifesi ve rolü içerisine girer. 

Devlet Şûrası kararlarının ademi infazının 
müeyyideleri vardır. Ama bu müeyyideler Dev
let Bakanlığının elinde değildir. Bu müeyyide
ler, daha ziyade Parlâmento murakabesi ve bir
takım başka dâvalar ikame etmek suretiyle ka-
zai murakabe şeklinde tecelli etmek lâzımgelir. 
Bunlara bâzı mertebe riayetler, bâzı mertebe 
ademi riayetler, hafızalarda iz yapıyor gibi ge
liyor bana. Gerçekte bugünkü Hükümet bütün 
kazai kararların infazda hiçbir vicdana şüphe 
vermemek temayülünde ve zihniyetindedir. Yal
nız, meselâ bazan kolaylıkla Devlet Şûrasının 
kararlarını yerine getirmesi tatbikatta mümkün 
oluyor. Fakat bazan da hakikaten istediği za
man infaz edilemez veya, infazı derhal yapıla
maz, tedbiri derhal bulunamaz bir hale geliyor, 
ve iş o safhada iken de, birtakım inikaslar ve 
birtakım endişeleri tahrik edici hisler bırakıyor. 
Beyanımın iki misal ile teyidini yapıp huzuru
nuzdan ayrılacağını: Meselâ Sıhhiye Vekâleti 
Müsteşarı hakkında çıkmış olan bir Danıştay 
kararı mevcudolduğu ve Hükümet zihniyeti de 
bunu emrettiği için böylesine fena bir tesir ya
pacak veya ademiinfaz şüphesi uyandırabilecek 
her hangi bir safha geçirmeksizin yürümüştür. 
Ama bir başka tehiri icra kararı, son derece 
aktüel bir hal almıştır, O meselede de Hüküme-
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tin tutumu, zihniyet bakımından tutumu ve alâ
kalı Bakan arkadaşımızın tutumu, infazda la
kayt davranıldığı, kazai kararların şerefi üze
rinde, dikkat buyurun, şerefi üzerinde şu ve bu 
ölçüde tekâsül veya hiç değilse ihmal yapıldı

ğı intibaını vermemesi lâzımdır. Bakanlık da 
adım adım bu işi kovalamaktadır. Danıştaya 
müracaat ederek, yerine tâyin olunan kimsenin 
tâyininin iptal etmek vaziyetinde olmadığından 
dolayı müşkülât içinde kalarak bir formül ara
makta ve Danıştaydan tavzihler istemektedir. 

Sanayi Bakanı arkadaşımın kararların infa
zına mâni olunuyormuş telâkki edilmemesi te
mennisiyle bu yolda Devlet Bakanlığı vasıtasiy-
le yaptığı nihai bir müracaatı bana geldi, Da
nıştaya geçireceğim. Bunlar yeni nizamımızın; 
Danıştaya, Anayasamızın idari tasarrufların 
her safhasında ve hepsine şâmil murakabesi yo
lunu açık tutmasının sık sık görülebilecek ve 
hüküm ve mevzuatın, teşkilât kanunlarına ade
mi intibakından mütevellit neticeler halinde do-
ğabilen hükümleridir, müşkülât Şûradadır. 
(Sağ taraftan «Yok canım» sesleri.) 

Yok canım demeyin arkadaşlar, böyledir. 
Teşkilât kanunları müvahecesinde deniyor ki, 
tehiri icra karariyle karşılaşmış olan memur, 
ancak teşkilât kanunundaki barem derecesi üze
rinden ve rütbesi ve unvanı ile ona tekabül eder 
bir şeyle naklen başka bir vazifeye tâyin edile
bilir. Onun altında teşkilât kanununda meselâ 
Teftiş Heyeti Reisi falan müşavirden bir dere
ce yukarıda ise, maaş tekabülü olsa dahi, aynı 
yere nakletmek mahiyetinde görülmediğinden 
iptale, iptalden evvel de bir tehiri icraya mes
net verici bir tatbikat oluyor. Bakanlık da şa
şırıyor, elinin altında bir başka teftiş heyeti ve
ya ona ufki olarak maaş tenazuru yapacak bir 
yer olmadığı için koyacak yeri olmamanın rö
tarı, tehiri icra kararının ademi infazı gibi bir 
tereddüt husule getiriyor. Hükümet ölçüsünde 
ele alınması bu nevi frutmanlar sebebiyle kazai 
kararların ademi infaz halinde bir şey yapıla
maz, bunlar bu memlekette böyle yürür gider 
olduğu intibaının yaratılmaması için Hükümet 
olarak, mevzuat tadilleriyle, içtihatlarla mah
keme kararlariyle elden geleni yapmak lâzım
dır kanaatindeyiz ve bu yola gidileceği de mu
hakkaktır. 

özür dilerim, işgal ettim, hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, temas edeceğim iki husus. 
vardır. Bunlardan birincisi, Sayın Vekil işleri 
azaltmak babında mevzuat değişikliğine gidile
ceğini ve bu mevzuatı değiştirirken emsal ka
rarlarından dolayı Devlet Şûrasına gidilmiyece-
ği hususunu zikrettiler. Bendeniz kendilerine 
başka bir yol tavsiye etmiştim. Bu hususta hiç
bir şey söylemediler. Ben demiştim ki, vekâ
letlerin salâhiyetleri dâhilinde olan hususlarda 
otomatik izin verme müessesesi cari olmakta
dır. Meselâ Maliye Vekâleti her husustan dola
yı, emsal kararları olsa dahi, Şûraya gitmeyi 
tercih etmektedir. Mesele incelenmemektedir. 
Mevzuatın değişmesine hiçbir ihtiyaç yok. An
cak izin veren müessese hâdiseye dikkat etmesi
ne ihtiyaç vardır. Bu bir Heyeti Vekile mese
lesidir, Heyeti Vekilede bir prensip kararı veri
lir ve bu suretle halledilir. Tahmin ediyorum ki, 
Vekil Beyefendi bu müesseseye yardım için 
meseleyi gayet güzel bir şekilde hal yolunu bu
lacaklardır. 

İkinci bir husus daha "var: İdari mahkeme
lerin teşkili hakkında Adalet Partisinin görüşü
nü izah ettiğimi söylediler. Bu mesele bu kadar 
basit değildir. Sözcü konuştuğuna göre, bir par
ti adına konuşuyordur. Ben, Adalet Partisi adı
na bu kadar katî ve kesin bir taahhüt altına gi
recek kuvveti kendimde, maalesef bulamamak
tayım. Ancak, kuvvetle tahmin ediyorum ki, bir 
ilmî heyete incelettirilirse, Anayasanın yedinci 
maddesindeki «yargı yetkisi, Türk Milleti adı
na bağımsız mahkemelerce kullanılır.» ibaresi 
bilerek veya bilmiyerek, istiyerek veya istemi-
yerek idari mahkemelerin kurulmasını Türkiye'
de şart kılmış olabilir. Söylediğim cümle bun^ 
dan ibarettir. Zira o kanaatteyiz ki, il idare ku
rulları ve Temyiz komisyonları bugün için birer 
mahkeme mahiyetinde değildirler. Anayasamı
zın aynı meselede 31 nci maddesi şöyle der : 

Madde 31. — Herkes, meşru bütün vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya dâvâlı olarak, iddia ve sa
vunma hakkına sahiptir. 

Yargı mercileri tâbiri muvacehesinde il idare 
kurulları ile Temyiz komisyonlarının durumları 
münakaşalıdır. Bu husus kesin bir şekilde 
tetkik ve hal yoluna bağlanmalıdır, öyle olabi
lir ki, Anayasamızın 7 nci maddesi pekâlâ idari 
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mahkemelerin teşkilini zaruri kılmış olabilir. 
Ancak, şu hususta çok muhterem Vekil Bey ile 
aksi kanaatteyim; bu istatistik! bir hakikat ola
rak da meydana çıkacaktır, idari mahkemelerin 
teşkilini, hiçbir şekilde dâvaların azalmasını in-
tacetmiyecektir. Çünkü Temyiz komisyonları na
sıl dâvaların azalmasına yol açmamışsa, çünkü, 
Fransa'da 1953 yılında açılan idari mahkemeler 
dâvaların azalmasına Fransa'da dahi sebebolma-
mış ise, bizde de bu yol bir kurtuluş yolu ola
rak gözükmemekte, dolayısiyle, Hükümet dâva
ları azaltmak için daha başka bir yol bulmak 
mecburiyetini hissetmelidir. Söyliyeceğim bun
dan ibarettir. Vaktinizi aldığım için özür dile
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka

ra) — Efendim, affedersiniz, nerede hukuki bir 
mesele varsa, orada muhtelif görüşlerin mutlaka 
olduğu yüksek malûmlarıdır. O itibarla zanne
diyorum ki, ne Erol Yılmaz arkadaşım ne de ben 
şu sahada nihai itibara lâyık hukuki mütalâa
lar izharında muvaffakiyet gösteremeyiz. Ben 
noktai nazarımı söyledim. Kendileri de noktai 
nazarlarını söylediler, mevzuat- değiştirmeden 
bahsederken onların izin vermemek suretiyle 
Danıştayın kapısına gitmekten alıkonabilecek 
olan cinsten meselelerin böylesine kestirme bir 
yoldan gitmesine mâni olmayı reddetmiş değiliz. 
Ama sadece izin vermenin dahi bir gelenek ve 
bir hissetme mahsulü olduğunu zannetmiyelim. 
Türk hukukunun mevzuat mesuliyetlerini tan
zim eden mafsalları birçok defa Danıştaya kadar 
işin şevki masa masa vazifedarları mecbur et
mekte ve kendisini tebriye edemiyecek olduğun
dan dolayı, yahut mezuniyetin mesuliyetine kar
şı peşinen bir salâhiyete teçhiz etmiş olduğuna 
dair bir hüküm meveudolmadığından şeriatın 
kestiği parmak acımaz kabilinden nihai mercie 
kadar gitme iznini vermekten kimse de kolay 
kolay bundan elini yürek pekliği ile çekemez 
aziz kardeşim. Onun için o dahi izin vermemek 
suretiyle işi frenlemektedir. İşin içine girildiği 
zaman bâzı kanunlarda bâzı mercilere bâzı mut
lak yetkilerin verilmesini tazammun eden bir
takım tadilâtı icabettirecektir. 

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerde kulla
nılır, tarzındaki Anayasa maddesinin önünde, 
bölge idari mahkemeler teşkilinin bir Anayasa 
mecburiyeti olarak kabul edilmesinin delili ad-
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dedilmesi meselesi bir hukuki görüştür. Şu daki
kada üç aydan beri Devlet Şûrası Reisliği altın
da İstanbul ve Ankara bu kadar izaha girmi-
yeceğim arkadaşım temas etmeselerdi - Hukuk 
fakültelerinden ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsünden iştirak etmiş değerli ve mütehas
sıs zevatın tetkikmdedir. Alt idari mahkemeler 
meselesidir. Ve yine bu dakikada Maliye Vekili 
arkadaşımla anlaşmanın neticesi (işin malî kaza 
ile irtibatı dolayısiyle) bir Devlet Şûrası azamız 
Fransa'da alt idari mahkemelerin işleyişi hak
kında kısa bir tetkikat yapmak ve bu heyete 
getirip mesaisinin hâsılasını tevdi etmek üzere 
vazifelendirilmiş, avdet etmek durumunda bu
lunmaktadır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra 
alt idari mahkemeler teşkiline, Türkiye nasıl gi
rebilir, hangi zamanda girebilir, hangi ölçüde gi
rebilir, girdiği zaman, girişi bir mecburiyeti ka
nuniye, yani Anayasa mecburiyeti olarak mı gi
rer, yoksa Anayasanın verdiği bir cevaz ile mas
lahatın icabı olarak m'ı girer meselesiyle beraber 
taayyün edecektir. O zaman mesele üzerindeki 
hukuki ihtilâfta bizden daha salahiyetli hukuk
çuların hükmüne müncer olmuş bulunacaktır. 
Ve yine o zaman idari mahkemelerin teşkili dâ
vaların Danıştayın yükünü hafifletmiyeceği id
diasının süzgeçten geçmesi ve nihai karara mün
cer olması mümkün olacaktır. Affedersiniz Ak
ça! arkadaşımın hassasiyetle üzerinde durduğu 
meseleleri cevaplandırmış olmak için, tekrar 
huzurunuza çıktım, özür dilerim. Hürmetle
rimle... 

BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde baş
ka arkadaş söz istemediği için, bölümlere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
:B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
20.1. Maaşlar 4 126 546 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler' ücreti 530 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

20fi 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
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B. 

yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl er... Kabul edilmiştir. 

219 6716 ve 7197 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl er... Kabul edilmiştir. 

304 Posta - telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T ıira 

46 500 

302 711 

972 000 

182 000 

30 000 

55 000 

22 000 

7 000 

25 000 

19 000 

B. Lira 

. Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

451 Yayın giderleri 60 000 

BAŞIKAN — 451 nci bölüm hakkında bir 
değişiikliık önergesi vardır, okutuyıorum. 

MuJhıterem Meclis Başkanlığına 
Danıştay bütçesinin 451 nci faslında ayrı

lan 50 000 liranın bütçe raporunda'ki izaiha gör 

re 1955 iten sonra çıkarılan emsal kararların 
blrleştirilerelk neşri için geçen seneki 30 000 
•liralık taflısisata 20 000 lira ilâvesi ile 50 000 
liraya çıkarıldığı yazılmaktadır. 

Devlet idaresinin ve 'bütün kanunların reor-
ganizasylonunun yapıldığı bugünlerde eski ka
rarların kanunlar değişikliği dolayiSı ile emsal 
teşkil etmesi mümkün olmıyacağı talbiî bir key
fiyet olduğundan bu fasla konulan fazlalık ola
rak 20 000 liranın tenkisi gerekir. Esasen Hü
kümetin de teklifi 30 000 liradır. Yukarda ya
pılı esbalbı mucibelerden dolayı bu fasıld'alki tafor 
susatın Hükümet teklifi olarak istenen 30 000 
lira olarak kaibule bağlanması için Yüce Mec
lise sunulmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

Trabzon 
Selâ'hattin Güven 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önengeyi oyunuza sunuyorum^ 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önenge 
reddedilmiştir. 

Bölüm 461 tekrar okutup oylarınıza sunu
yorum. 

B. Lira 
451 Yayın giderleri 60 000 

BAŞKAN — 451 nci bölümü 
kabul edlenler... Kabul edilmiş-
ft&r.. • l'r.-.,., 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
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B. Lira 

(gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Ö01 Geçen yıllar borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kıi'lml edıllmişı'iır. 

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Knlu'.'l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 (Danıştay Memur ve Müstah

demleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemek
lerine yardımda bulunımaJk 
için) 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Ka-bml edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D — Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesi 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

İlk söz Millet Partisi adına Sayın Halit Fik
ret Aka arkadaşımızındır. 

M. P. GRUPU ADINA HALİT FİKRET 
AKA (Nevşehir) — Sayın Başkan, muhterem 
•arkadaşlar, kııymetli Devlet Bakanı ve mesai 
arkadaşlarım. 

1963 İstatistik bütçesi hakkındaki görüş ve 
temennilerimizi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına ara edeceğiz. 

ıMalûmdur ki, istitistik tekniği Devlet idare
sinin temel unsurlarından birini teşkil etmelk-
ıte ve müspet ilime dayanan bilûmum mesai ve 
terekkiyatın 'başlıca âmili bulunmaıktadır. 

'İlk nazarda manasız ve cansız rakam toplu
luğu gibi görünen bu bilginin derinliklerine 
inildikçe rakamların canlandığı, hayat, ruh ve 
mâna kazandıkları görülmektedir. İstatistik 
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i doneleri ferdin, cemiyetin, Devletin her türlü 

içtimai, iktisadi ve kültürel davranışlarının he
men yanında ve günlük hayatımızın içinde bu
lunmaktadır. Malûmdur k i : Normal hayatın1 

I pek çeşitli tezahürleri İstatistik mevzuunun ana 
sermayesini teşkil etmektedir. Bu arada doğum, 

! ölüm, hastalık, evlenme, boşanma, suç, intihar, 
iflâs, istihsal, istihlâk, servet, gelir, fiyat ve 
•bunlara benzer daha ısaylamıyaeak kadar mü
tenevvî hâdiseleri sıralamak mümkündür. 

Bir kısmını ancak saydığımız bu olayların 
münferit tezahürlerinin pek çeşitli bulunması 
dağınık bir ortamda meydana gelmeleri dola-
yısiyle dimağımız bunlar arasındaki rabıtayı 

| foolaıy'lıkla muhafaza edememekte ve netice ola
rak hâdiseler üzerindeki müşahedeleTİmizi sen
tetik bir tarzda ifadeye muktedir olamamakta
yız. Arz edilen mucip selbepler dolaynsiyle hâ-

I diselerin bizde bıraktığı intibalar foazan nakıs 
çok defa ise hatalı bulunmaktadır. 

Doğru bir istatistik tekniğine dayanmadan 
dayanmadan hâdiselerin bizde bıraktıkları ve 
ıhakikate aykırı olabilen neticelere istinaden ve-

I rilecak kararlar ve alınacak tedbirler elbette 
i isabetsiz ve nakıs olacaktır, ljyi bir istatistik 

'bilgisi hataları asgariye indirerek karar ve ted-
j .birle rimizdeki isabet nisbetini geniş ölçüde ar-

tırmaktadır. 
Bu bakımdan her hangi bir topluluğun ida

resi mesuliyetini deruhte edenlerin bu mühim 
nokta üzerinde ciddiyetle, durmaları ve toplum 
içerisinde cereyan eden hâdiseleri rakamların 
ışığı altında tetkik ve mütalâa etmeleri şart
tır. 

Mulhterem arkadaşlar; 
İlik insanlar dahi, cemiyet olarak yaşamaya 

| başladıkları andan itibaren istatistik bilgisinin 
faide ve ehemmiyetini hissetmişlerdir. Hele, 
Devlet idareleri teşekkül ettikten sonra bunun 

! mânası dahi iyi anlaşılmış ve zaruretlerin icaTn 
| olarak birçıok olayların istatistikleri yapılmış-
I tır. 

Esasen Devlet ile istatistik kelimesi .aynı 
| kökten gelmektedir. Bilindiği gibi istatistik ke-
I limesi lâtince Devlet ve durum mânasına gelen 
! Statuıs den ne'şet etmektedir. 

Tarih göstermektedir k i ; Türkler, Çinliler, 
I eslki Mısırlılar, Yunanlılar, Yahudiler, Bomalı-
i 1ar ve Araplar 'bu bilginin ehemmiyetini müd-
1 rik olarak malî, ticari ve askerî gayeler için ol-
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dukça doğru bilgilere dayanan istatistikler vü
cuda getirmişlerdir. 

Bunlardan bir kaçını zikretmekle yetinece
ğiz. 

Kazılar neticesinde elde edilen vesikalardan 
anlaşılmıştır ki, Eski Mısır'da İkinci Sülâle za
manında her iki yılda bir ve Yedinci Sülâle 
zamanında her yıl malî ve askerî gayelerle sa
yım yapılmıştı. 

Millâttan 500 yıl önce Kıral Amasis'in her 
yıl nüfuıs sayımını emrettiği ve sayım memur
larına adını, meslekini ve kazancını bildirmi-
yenler hakkında ölüm cezası tertibettiği anla
şılmıştır. 

Eonflc-ıçjyüŝ ün Milâttan 550 yıl evvel yazıl
mış bulunan Sin - King adlı eserinde Milâttan 
2238 yıl evvel Kral Yao'nun memlekettin haki-
.ki bir ziraat ticaret ve endüstri istatistiklerini 
yaptırdığı yazılıdır. 

İslâmiyet'te de bu bilgi önemli sayılmış ve 
Amer îbnil As Mısır'ı ele geçirdiği zaman bir 
nüfus sayımı yaptırarak tespit edilen 6 milıyon1 

kişinin her birine ikişer dinar vengi tarh et- , 
mistir. 

iSelçuklarda ve Osmanlılarda arazi tespiti ve 
nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlılarda 1 nci 
Murat ve bilhassa Kanuni Sultan Süleyman 
devirlerinde istatistik baikımından pek önemli 
adımlar atılmıştır. 

Osmanlılarda resmî devlet dairesi olaralk ilk 
istatistik idaresinin 1932 yılında kurulduğunu 
müşahede etmekteyiz. 

'Türkiye Cumhuriyetimde. ise ana fonksiyo
nu nüfus sayımı olan İstatistik Genel Müdürlü
ğü 1927 yılında teşekfkül ettirilmiş ve 1930 yı
lında da kuruluış görev ve yetki kanunları çı
karılmıştır. Fakat son zamanlarda faaliyet sa- ; 
Ihası süratle genişlediğinden yapılan muhtelif 
tadiller ile de günün icap ve ihtiyaçlarına ce
vap veremiıyeceği anlaşılmıştır. j 

Plânlı bir kalkınmanın zaruretini 'hissetmiş 
ve buna azimle başlamış bulunan memleketi
mizde hususi araştırıcıların, ilim adamlarının 
özel teşeblbüsün ve bilhassa Devlet idarecileri
nin şiddetle muhtaç bulundulkları modern ve 
güvenilir istatistik bilgilerini salâhiyetle temin 
•edebilecek kapasitede yeni bir müessesenin ku
ruluş mecburiyeti bu şekilde kendiliğinden mey- ; 
dana çıkmış olmaiktadır. I 
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îşte bu sebeplerdir ki, 13.6.1962 tarih ve 

53 sayılı Kanunla bu boşlulk doldurulmuş ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü modern esaslara gö
re ve günün icaplarına cevap verecek şekilde 
yeniden teşekkül ettirilmiştir. Bu ehemmiyetli 
'müessesenin verimli ve rasyonel çalışabilmesi, 
4 mühim ana şartın mevcudiyetine ve bunla
rın fonksiyonları itibarı ile birbirlerini tamam
lamalarına (bağlıdır. 

Bu şartların İhalen tahakkuk ettirilip etti
rilmediğini inceliıyeceğiz : 

1. Muvaffalkiyet mevzuunda ilk önce pa
ra gelmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
•çağdaş Garp memleketlerine muvazi .olarak ve
rimli çalışabilmesi ve kendinden belkleneni en 
iyi şekilde ifa edebilmesi zaruridir. Bunu te
min etmelk üzere Yiülksek Meclisten talebedilen 
•ödenek kesintisiz olarak kabul edilmiş olmakla 
para meselesini kısmen de olsa halledilmiş bu
lunduğunu söyliyelbiliriz. 

2. İkinci mühim unsur olarak teşkilât ve 
mevzuat gelmektedir ki, bunlar da 13 . 6 .1962 
tarih ve 53 sayılı Kanunla münasip şekilde dü
zenlenmiştir. 

3. Üçüncü olarak personel durumu 'zikre
dilebilir. Bu da yetki ve kuruluş kanunları ile 
aşağı - yukarı garanti altına alınmış ve ensti
tüye en kalifiye elemanın yetiştirilmesi ve is
tihdam imkânı geniş ölçüde tanınmış bulun
maktadır. 

Kanaatimizce muvaffakiyettin dördüncü ve 
en mühim şartı sayılan geniş halk tabakaları
nın lüzumlu istatistik bilgileri ile teçhizi yani 
halk eğitimidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İstatistik alandaki halk eğitimi ise şimdiye 

'kadar alâkalanmadığımız 'bakir mevzuların ba
şında gelmektedir. Şu halde muvaffakiyet zin
cirinin 4 ncü halkasını da tamamlıyaralk emni
yetli ve güvenilir, bir istatistik elde edebikneik 
zaruretinde bulunan enstitü, geceyi gündüze 
katarak ve her vasıtadan faydalanaraik büyük 
güçlükler arz eden halk eğitimi mevzuunu sür
atle halletmeye mecburdur. Bu yolda ilerlerken 
çeşitli manialar ile karşılaşması da mukadder
dir. Hele bizim-gibi okur - yazarı az bir mem
leketin eğitiminde bu engel ve güçlükler daha 
da artacalktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarda ifade edildiği şekilde her bakım-
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•dan bâlkir bulunan istatistik alanındaki halk 
eğitimi üzerinde hassasiyetle durulmasında fai-
ıdje mülâhaza etmekteyiz. Mevzuun mâna ve 
dbemmiyetinin geniş halk kütlelerine iletilmesi 
ve benimsetilmesi yani kısacası bu sahada mu
vaffak -olunması ancalk çeşitli yol ve vasıtalar
dan istifade etmekle mümkün olabilir. 

Malumdur ki, halkımızın % 60 ından fazla
sı okumla - yazma bilmez kallanm az bir kısmı 
yalnız okuma - yazma bilir, bir kısmı öğrenci
dir, cüzi bir kısmında hakiki münevver kalbul 
etmek icabeder. 

Şu halde istatistik halik •eğitimi probleminin 
hallinde hiç okuma - yazma bilmiyenler ile ha
kiki münevverler arasında kullanılacak vasıta 
ve takibedileee'k yol tabi atiyle kısmen değişe
cektir. 

Biz her hangi bir tasnife talbi tutmadan halk 
eğitimi bakımından 'düşündüklerimizi arz ede
ceğiz. 

1. Radyio : 
Radyonun halik eğitimindeki mühim rolünü 

bilıhass'a zikretmek isteriz. Haftada bir iki gün 
yapılacak 5 - 10 dakikalık bir istaltistik tanıt
ma ve öğretme seansı ümidederim ki, faydalı 
netice verecektir. 

2. Sinema : 
Sinemalarda asıl filme başlamadan evvel 

mevzu ile alâkalı kısa dokümanter filmlerden 
ve öğütlerden iyi sonuçlar alınacağı tabiîdir. 

3. Köylerde seyyar filim unakinaları ile 
aynı işi ©örmek mümkündür. 

4. İlkokuldan üniversitelere ikaJdar her tür
lü eğitim müesseselerin'de lüzumlu istatistik bil-
ıgilleri verilmelidir. 

5. İstatistiğin ilmini yapmak istiyenler 
içinde klâsik ve hattâ orijinal bilgileri ihtiva 
eden ilmî mahiyette kitap ve trarvaylarm neşri 
temin edilmelidir. 

6. Yurt içi ıdaimî ve bilhassa muvakkat bü
roları çoğaltılarak inkişaf ettirilmeli ve kış ay
larında köylere gidilerek vatandaşlar ile mev
zu ile alâkalı olarak konuşma ve sohbet yapıl
malı hattâ icabında dokümanter filimler de gös
terilmelidir. 

7. Yurt içinde ve dışında yapılacak mil
letlerarası karayerdeki seminer ve toplantıların 
mümkün olduğu kadar hülâsaları dertlenip ba
sılın alıdır. 

İ 4 . 2 . İ96âi Û :3 
8. Halkı yakînen ilgilendiren ziraat, tica

ret, aile, bütçesi ve bilhassa her nevi seiçian so
nuçları sade bir şekilde ve dilde basılmalı ve 
imkân ni's'betinde parasız dağıtılmalıdır. 

9. Halen Devlet Sektörlerinde çalıdan ve 
mülktese'batları pek muhtelif bulunan memur
lardan istifade edebilmek için standart bir is
tatistik usul ve bilgisini ihtiva eden matbuala
rın süratle hazırlanmasının ve memurlar için 
lüzumlu kurs ve seminerlerin ihdasının zaru-

îietine kaani bulunmaktayız. 
10. ıŞayet her hanlgi bir mâni mütalâa edil

mez ve mulhtelif yönlerden iyi ayarlanırsa ca
milerde vaiz yolu ile istatistik mevzuunun hal
ka ıduyurulıması belki de en verimli bîr usul 
haline ıgelelbilir. 

Mulhtetfem arkadaişlar; 
Malûmdur ki, 19ı63 senesi Devlet İstatistik 

Enstitüsünün ilk verimli çalışma yılı olacaktır. 
Bu itibarla mesaisine son derece muhtacol-

duğumuz ve büyük ümitler bağladığımız bu 
(müessesenin hali ve igeleceği hakkında ttemen-
nilerimiızi iahar etmekle yetineceğiz. 

Neftice olarak şurasını arz etmek isteriz ki : 
istatistik, toplum olaylarının kemmî yani 

rakamların ışığı altında ineielenmes'ine ait ilmî 
(bir usuldür. 

Bizim igibi imkânları kısırlaşmış ve her yön
den geri kalmış plânlı bir kalkınma hamlesine 
mecbur ve buna kararlı bulunan bir memleke
tin elde kalan ma'hdut kaynakları da heder 
edilmeden dâvasm'da muvaffak olması şarktır. 

• Bu dâva Türk Milletinin en hayatî ve müşte
rek d âiv asıdır. 

Plânlı bir kalkınmanın temel unsurlarından 
'birisi de şüphesiz her türlü politika dalgaları
nın tesirinden masun ilmî vie ciddî tetkiklere 
dayanan sılhlhatli bir istatistik bilgicidir. 

Mulhterem arkadaşlar; 
Büyük fedakârlıklar ile meydana getirilen 

ve her türlü imkânlar ile tecihiz edilmeye âza
mi gayret gösterilen Devlet istatistik Enstitü
sü nün vazife ve mesaisinde muvaffakiyete eriş
mek suretiyle Türk Milletine ve Plânlı kalkın
mamıza yararlı ve uğurlu olması vie güvenilir 
'bir müessese olarak daima memleket hizmetin
de çalışması Millet Partisinin en samimî temen
nisidir. Sözlerimi bitiriılken M. P. Meclis Gru-
pıı adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

— 548 — 



M. Meclisi B : 49 
, BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ihisan Ataöv. 

A. P . GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An-
tayla) — Sayın Başkan, aziz milletvekilleri, 
yüksek huzurunuza Devlet İstatistik Enstitü
sü 1963 bütçesi hakkında A. P. Meclis grupu-
nun görüşlerini arz etmek için çıkmış bulunu
yorum. 

önce bu müessesenin kuruluşundan ve is
minden başlıyacağız. 1927 yılında nüfus sa
yımlarının icrası ve ilânı vazifesi ile kurulan 
bu müessesenin doğan ihtiyaçlar muvacehesin
de vazifesi genişlemiş, 1930 yılında görev ve 
yetkileri belli bir teşkilât kanunu ile İstatis
tik Umum Müdürlüğü olarak hizmete girmiştir. 

Zaman ilerledikçe memleketin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasının icapları, devlet yö
neticileri, özel teşebbüs ilim adamları ye araş
tırıcılarının her alanda ihtiyaç duyduğu ista
tistik bilgileri sıhhatli ve tam olarak sürat
le temini zarureti karşısında, müessese mev
cut haliyle ihtiyaçlara cevap veremediği için 
yeni bir kuruluş zarureti kendisini hissettir
miş, 13 . 6 . 1962 tarih 63 sayılı Kuruluş Ka
nunu ile Yüksek Meclisimiz en güzel eserlerin
den biri olan İstatistik Enstitüsünü meydana 
getirmiştir. Ancak, tatbikatta isim olarak bu 
ad bâzı karışıklıklara yol açtığında bir gerçek 
olmuş, İstanbul İktisat Fakültesi İstatistik Ens
titüsü, Ankara Ticari İlimler İstatistik Ensti
tüsü ve Devlet İstatistik Enstitüsü asimle fi ile 
çalışan müesseseler tefrik bakımından, mu
habere bakımından birçok karışıklıklara se-
bebolmuştur. Bu hususun ıslâhı için tedbir al
makta fayda vardır sanırız. (Bütçe Kanunun
da haslık olarak İstatistik Genel Müdürlüğü 
başlığı atılmıştır.) 

Muhterem milletvekilleri; 
İstatistik lalettayin rakam toplamak, nüfus 

ziraat, sanayi sayımı yapmak demek değildir. 
İstatistik bir ilimdir, bu ilimde bir memleket 
kalkınmasında alfebedir. 'Cemiyetin bütün me
seleleri bu alfabe ile okunup tesbit edilerek bir 
neticeye bağlandıktan sonra tedbir ve tedavi
lerine o temel üzerinde başlanırsa seri ve sıh
hatli neticeler alınır ve toplu kalkınma sağlan
mış olur. Bugün ileri gitmiş memleketlerde is
tatistik yalnız bir devlet müessesesi olmaktan 
çıkmış ve cemiyet içerisinde özel istatistik mü
esseseleri doğmuştur. Her teşebbüsün geniş is-
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tatistik şubeleri kendilerine ışık tutmakta ve 
istikâmetleri, kârlı, zararlı yolda oldukları 
önceden bilinir hale gelmiş bulunmaktadır. Bu 
konuda hir misalle dikkatinizi çekmekte faide 
mülâhaza ediyorum. Almanya'da bir otomo
bil fabrikasının istatistik bölümü işçilerinin tu
valette birer saniye fazla kalması sonunda bir 
yılda 16 otomobil zarar ettiğini tesbit etmiş
tir. Bu misâl bize istatistik bakımından zama
nın neye malolduğunu ve bizim senelik kayıp
larımızın hesapsız ve kitapsız gidişimizle ne
leri bulduğunu ne kadar güzel göstermektedir. 

Aziz milletvekilleri;. 
tşıte 53 'sayılı Kanımla kurmuş olduğumuz 

tstatistik Enstitüsünü her çeşit makina, yer
li ve ecnebi uzmanla takviye edilecek, büt
çe bakımından ihtiyaçları 'cömertçe verilmek 
suretiyle bizi sıhhatli sonuçlara götürecek bü
tün siyasi tesir ve baskıların dışında tutul
ması elzem bir ilim müessesemiz olarak gör
mek ve inanmak istiyoruz. Devlet bütçesin-' ^ 
de_% 12 tasarruf saftlnmak için dairelere jza-

jnlan tamimde bu müessesenin dışarda bıra-
kılması icabederdi. Tasarruflar memleketirTve 
müesseselerin hayati konularından değil, şa
yet varsa ki, (pek çok devlet müessesesinde 
% 25 in üstünde fuzili giderler yapılmaktadır) 
bunlardan tasarruf sağlanmalıdır. Kurulmak
ta olan bir matbaanın bâzı makinalarım alma
mak sıkışık ve elzem, olan zamanlarda Ikulla-
nılacak ve menşei yurt dışında bulunan stok
ları tüketerek sağlanan tasarruflar hiçbir za
man kapsadığı bütçe açıklarına hakiki yama 
olamazlar. Bu zihniyetin artık terk edilmesi lâ
zımdır. 

Aziz milletvekilleri, 
1959 yılı bütçe müzakereleri sırasında C. 

İT. P. grup sözcüsü aynen şöyle söylemişti : 
«istatistik neşretme salâhiyeti kanunen ve 

münhasıran bu Umum Müdürlüğe verildiği 
halde, diğer devlet müesseselerinin ayrı ayrı 
istatistik neşretmelerinin üzerinde hassasiyetle 
durmak lâzımdır. Bu hareket işlerin takibinin 
seyrini değiştirmekte, neticeler birbirini nak
zetmekte, ve sonuçlar hakkında şüpheler doğur
maktadır. » 

Bu beyana bizde iştirak ederek fikirlerin 
ışığı altında diyoruz ki : 

Maliye Bakanı bütçeyi takdim konuşması 
yaparken, Başvekil radyoda millete hitabeder-
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ken 1962 yılında % 5,5 kalkınma hızına eriş
tiğimizi ilân ettiler. Bu ifadeye millî kalkın
ma hızımızı tespit etmek için Avrupa'lardan 
getirdiğimiz kalkınma hızı hesap uzmanı ecnebi
lerle beraber bizler de güldük. Bu ne .sürat, 
bu ne hesaptır. Sene bitmeden kalkınmamız 
tesbit ve ilân edilebiliyor. Zamanımızın sayın 
devlet adamları bu hızın nasıl hesaplanacağı
nı, 1959 daki grup sözcüleri gibi, düşünmeli 
bir İstatistik Enstitüsü ve onunla beraber ça
lışan kalkınma tesbit uzmanları bulun
duğunu hatırlamalı, hiç olmazsa onların fikir
lerini almalı idiler. Bir rakamın içerisine ilim 
girmiyorsa, bir rakamın içerisine ihtisas girmi
yorsa o rakamı duyan vatandaş nefsinde onu 
hissetmiyorsa, çocukların salbun köpüğü balon
ları gibi rakamlar havada kaybolmaya mahkûm
dur. 

İşte, bu gerçekler önünde millî kalkınma hı
zımız ve millî geliri tesbitle vazifeli bir devlet 
müessesesi henüz hesabını bitirmeden ortaya 
atılan rakamlar milleti aldatır; temennimiz odur 
ki, 1962 nin kalkınma hızı İstatistik Enstitü

sünce tesbit edilirken Hükümet aldanmamı ş ol
sun veya Enstitüsü Hükümeti teyide mecbur tu
tulmasın. 

Aziz Milletvekilleri, 
Biz A. P. si (Meclis Grupu olarak Devlet İs

tatistik Enstitüsünün memleket kalkınmasın
daki yerini bihakkın takdir ederek, plân mü
zakereleri sırasında 'görüşlerimizi açıkça ifade 
etmiştik. Plânlama Teşkilâtının istinatgahı ola
rak bu müesseseyi kabul ettiğimiz, onun için 
Plânlamamın İstatistikle koordine çalışması ge
rekliğini beyanda bulunmuştuk. Bu görüşleri
mizin son zamanda nis'beten nazara alındığını 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ancak, 
hâlâ Plânlamanın İstatistik Enstitüsünün ka
nunla belirtilmiş vazifeleri cümlesinden olan ra
kamları kendisi tesbit etmekte berdevam oldu
ğunu görüyor, 'bunun bütçeye de külfet yükle
diğine inanıyoruz. Biz de millî gelir ve kalkın
ma hızı hesapları 1951 yılında tesbite 'başlanmış 
ve o tarihten beri muntazaman bu vazifeyi İs
tatistik Umum Müdürlüğü uzmanlariyle yap
mıştır. Artık bu ihtisasa hürmet edip işi eh
line bırakmak ve memleket kalkınmasında bu 

müessesesinin tesbit edeceği rakamlara dayanmak 
zorundayız. 
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Muhterem Milletvekilleri, 
Devlet İstatistik Enstitüsü son çıkardığı

mız teşkilât kanunu ile gerekli personele ka
vuşmak imkânını bulmuştur. Temennimiz bir 
an önce kadrolara lâyık kimselerin yerleştirilme-
sidir. Bu yapılırken, senelerce müessesede ne
fes tüketmiş, emek vermiş olanların haklarına 
riayet edilmesi ve onların önüne dışarıdan alı
nacak kimselerle set çekilip, çalışma şevk ve 
aşklarının kırılmamışıdır. Müessesenin daha ras-
yonal çalışması iğin artık bir yılan hikâyesi olan 
'bina iş'inin sonuçlanması ve ensıt'i'tünün ibir çatı 
altında ıb'irleştirilmesidir. 

Bu sureltle rasyonel çalışmaya girecek olan 
'İstatistik Enstitüsü Devlet dairelerinin özel te
şebbüsü ihtiyacı olan lüzumlu elemanları yetiş-
tirmelk 'eğitim merkezleri kurmak, seminerler 
tertiplemek böylece memlekette teşe'bbüls sahip
lerinin bağlıyacakları işlerin hal, istikbal du
rumlarını (buraya sorup hesahî bir çalışmaya 
'İhtiyaç duyacak İhale .getirmektir. Bunu 'sağla
mak için de ensMtünün mahallî teşkilâtlarının 
tamamlanması zaruridir. Bu yıl 6 vilâyette 
teşkilât kurmak için bütçede İbir holüm açılmış 
olmasını imemnuniyetle karşılıyoruz. Yalnız 
ıbunun pnopogandası ve 'vatandaşa müspet 'ola
rak intikali için ayrılan 10 000 lira giibi bir pa
rayı çıok az ibuluyoruz. Memleketimizde maa
lesef özel ıteşdbibüs o kadar ürkek hale gelmiş
tir ki, İstatistik Enstitüsü anket ekiplerini ver
gi tarh edici bir servet ölçüsü veya paraya el 
koyucu umacı olarak görmeye .bağlamışlardır. 
Son yıllarda vatandaşa arz olan hu ürkeklik 
millî hünyemiz için maalesef çok zararlı olmuş
tur. Bu selbeple propagandanın yeri önemi bü
yüktür. Bu da teşkilâtın yayılmasına bağlıdır. 

Bu yıl (bütçesinde beynilmilel seminerler 'için 
de tahsisat ayrıldığını memnuniyetle m'üşahade 
ediyoruz. İstatistik seminerlerimin Ib'öylece 
yurdumuzda tertibi Ibiz'im liçin çok faydalıdır. 
Zira yurt dışı seminerlerİıne Maliyeden, Plân
lamadan veya diğer dairelerden ekipler gider

ken hu müessesenin kendi mevzuundaki semi
nerine ancak bar kişi gitmektedir. Bu katiyen 
kâfi değildir. Kaç dış -toplantı yapıldı, kaç ki
şi 'buna katıldı öğrenmek ıMeriz? Bu yıl İsta
tistik Şûrası toplanacaktır. Bunun için de 
bütçeye ibölüm ayrılmıştır. Biz de toplanan Ma
arif şûralarının iç kanatan durumu İnşallah ıbu-

— 550 — 



M. Meclisi B : 49 
rada kendini göstermesin, istatistik Şûrasının 
yepyeni bir zihniyetle çalışmasını ve kararları
nın tatbik edilir olmasını önceden temenni et
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devlet istatistik Enstitüsünün bir personel 

politikası olması lâzımdır. Burada çalışanlar, 
bilhassa sayımlar donunda tasnif ımak'inaları ba
şında bulunanlar insan takatinim üstünde bir 
güç sarf etmekte, ıço'k zaman makina başların
da ta'hammül edilmez gürültüler içersinde bay
gınlıklar geçirmektelerdir. îş Kanununa tâbi 
olmıyan bu personel sayım tasnifi (bitince işten 
çıkarılma durıumuna gelmekte, Devlet Reisi, 
Başvekile müracaatle onların lûtufları olur, 
bütçede de para bulunursa m'ütef'errıi'k işlerle, 
Hazine aleyhine, bir iki ay dalıa usulen tutul
maktadır. Şu anda müessesede 300 e yakın 
yevmiyeli personel Mart başında loradaıı ayrıl
ma durumundadır. 1963 senesi sonunda zirai 
ve sınai sayım yapılınca tekrar 'bu personele 
ihtiyaç duyulacaktır. Artık böyle 'müessesele
rin bir personel politikası olmalı ve çalışanlar 
bütçede para 'bitti veya Deflet, Hükümet Reis
lerimin lûtuflarmı bekler durumda kadere bıra-
'kılmamalıdır. 

Biz, Adalet Partisi olara'k 'îsıtatM'ik Ensti
tüsünün bütün camiasını her türlü art düşü
nüşlerden tenzih ederek, 'kendilerinin aldıkları 
paraları 'helâl ettirircesine feragat Ve fedakâr
ca çalıştıklarından emin olarak onların kanu
ni bir teminata (bağlanmasını ve (gerekli hakla
rının verilmesini candan temenni ediyoruz. 

Memleket kalkınmasında ilme ve hesaba da
yanan, bütün tesirlerden uza'k bir zihniyetin 
(hâkini olduğuna inandığımız ve temenni olarak 
da böyle devamını istediğimiz Enstitü camia
sına ve ımemlelkete yeni bütçenin hayırlı olma
sını diler A. P. si huzurunuzda bu camiaya sev
gilerini, sizlere de saygılarını arz eder. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupıı adına Sayın 
Kemal O'kyay. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL OKYAY 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım. 

Müsaademizle 1963 yılı istatistik Enstitüsü 
bütçesi hakkında C. H. P, ıgöraş ve temennile
rini arza çalışacağım, 
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Milletlerin hayatında, idare 'eden sınıflar 

ilme, plân ve programa ne nilabette ehemmiyet 
'Vermişllerse, o milletler >o nislbette iyi idare edil
miş 've refaha erişmişlerdir. 

istatistik Devle't idaresinde en büyük yar-
clıımcıdır. Bir Devlet adamının dediği gibi 
«Asrımızda, ilstatMiksiz değil bir Devlet, kü
çük bir şirket bile idare 'edilemez». Esasen is
tatistik kelimesi italyanca statüs kelimesinden 
alınmıştır ki ıbu Devlet adamı mânasına gel
mektedir. Statis'ta italyanca da Devlet demek
tir. Devletlerin idaresinde istatistiğin sa'h'ibol-
duğu mevki hiçbir münakaşa kabul etmiyecek 
imtiyaza sahiptir. istatistikler Devlete, ilmî, 
sosyal, iktisadi bayatın takibi için rehber va
zifesini görürler. 

'Milletlerin Ihayatında böylesine mühim rol 
oynıyan istatistiğin, memleketimize girişi Batı 
devletlerine nazaran çok geç (olmuştur. Bizde 
istatistiğin, resmî ve işe yarar bir teşkilât ha
linde memldket hizmetine girişi Cumhuriyet 
devrine rastlamakladır. Bundan 30 yıl kadar 
evvel bir Teşkilât Kanunu ile kurulmuş -olan 
istatistik Genel Müdürlüğü, 13 . 6 . 1962 tam
irinde Yüksek Meclisimizin çıkardığı yeni Teş
kilât Kanunu ile istatistik Enstitüsü halime ge
tirilmiştir. 

istatistik Genel Müdürlüğünün hizmetlerini, 
bütün noksanlıklarına rağmen, hayırla anaca
ğız. Maddi ve mânevi 'imkânsızlıklarına rağ
men bu Genel Müdürlük memleket hizmetinde
ki fonksiyonunu tamamlıyaralk; yerini <m>odeHi 
anlayışla 'kurmuş olduğumuz istatistik Ensti
tüsüne bırakmıştır. Biz inanıyoruz ki bir ista
tistik tahmini, fena, iyi, kati ve gayrikati ola
bilir; fakat tesadüfe bağlı olan şahsi görüş ve 
temennilerden lıer zaman da'ha kuvvetli, daha 
doğrudur. 

Bunun içindir ki istatistik 'Genel Müdürlü
ğünün geçmiş, faaliydtlerini de (hayırla anmak
tayız. 

Büyük Meclisimiz, istaıtilstiğin Devlet idare
sindeki yerini lâyıkıyla takdir etmiş, 'hiçbir şey 
'esirgemeden yepyeni (bir teşkilât ıkuranuştur. 
ümıidedlyoruz ki istatistik Enstitüsü muhtaç 
•olduğumuz temel bilgileri her türlü tesirin dı
şında ve mutlak bir tarafsızlıkla, vermek için 
elinden gelen çabayı sarf edecektir. 
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Yeni Ibinası içinde ve yeni modern imkân-

lardyle Devletin, ilim. ve iş adamının ihtiyaç du
yacağı temel ibiligileri daima zamanında ver
mesini bu güvenilir teşkilâttan beklemek hak
kımızdır. 

'içeride iş adamının, ilmin ve Hükümetin ta-
ldbettiği Ibütün istatistik 'bilgillerini derli top
lu, her şüpheden arî olanak bulmak mümkün 
olmuyor. Yabancı mütdhaiS'Siisları tatmin ede
cek Ibillgİl'eri vermdklte güçlük çekilmektedir. 
Bu yüzden gerek politikacılar gerek mütehas
sıslar memleketimiz hakkında yanlış, eks'i'k ve 
arzu edilımiyen tefsirlerde (bulunmaktadırlar. 

Uzun seneHerin ihmalinden, maddi ve mâ
nevi yetersizliği yüzünden yapılamıyan işler
den, bulgünkü teşkilâtı mesul tutmak elbette 
aklımızdan geçmez. 

Ama (bütün güçlüklere rağmen yeni teşki
lâttan ümitle ihtiyaçlarımıza cevap vereceğini 
unmaktayız. 

IDiliyioruz_ki listalfiştik •çalışmaları gölsteriş-
siz ve bira'z ela ganssıizdır. İğne ile 'kuyu ka-
zarcasına rakamlar arasına 'gömülünür, aylar
ca ve bazan yıllarca çalışılarak büyük eımek ve 
göz nuru dökerek ortaya bir veya 'birkaç ra
kam çıkarılır. Bu 'bilgili ve kesif çalışmadan 
'ortaya 'çıkan meyva politikacının, hükümetle
rin, iş ve ilim adamlarının elinde isten'diği 'gibi 
kullanılır. Çoğu faunan takdir yerine teıikid-
ler yağdırılır. Hele istatistiği kullananların 
tutum, sevap ve gunalhlannı d'a bu teşkilâta 
yükleme gafletine düşenleri de var sayarsak ki 
vardır, istatistik çalışmalarının şanssızlığı da
ha aıçık gözükür. 

Buna rağmen istatistik Enstitüsünün vazi
fesi her tale'bedeni doyuraibilecek malûmatı Yer
ineye çalışmaktır. 

©idde Ibâzı Garp devletlerinde okluğu gibi 
/ ımünhaisıran istatistik tedris eden yüksek 'okul 
1 veya fakülteler yoktur. İktisat, 'Siyasal İBil-
] giler fakülteleri ve Yüksek Ticaret Akademile-
I rinde istatistik tedrisatı varsa da; 'buralarda 
s yetişenler 'bu malûmatlarla mesleklerinde ist'a-
/ tüstik endekslerini tetkik ve tahlilde, istatisti

ğin sıhhatini ölçmede, kullanmaktadırlar. İsta
tistiği meslek edinenler pek arzdır. 

\ İstatistik Enstitüsü kendi bünyesinde eği
tim ve öğretime yer Verecek ise de.bunları tat
minkâr ve olması lâzmıgelen ehemmiyette bul
muyoruz. Bunun için de Ankara Üniversitesi 
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bünyeisi içinde 'bir Jstatistik Eğitim Enstitüsü-
nün kurulmasını temenni etmekteyiz. 

Yüksek •Meclisimizin esirgemeden verdiği 
uzman kadrolarının lâyık olanlarla ıbir an ev
vel doldurulmasını ve bütün kuruluşunu bir 
an evvel 'tamamlatmasını temenni etmekteyiz. 

Mütehassıs yetiştirmekte gösterilen titizli
ği memnuniyetle karşılıyoruz. 

1963 t e yapılacak tarım sayımı ile 1964 te 
yapılacak ,genel sanayi ve işyerleri sayi'mma. 
şlmdiiden hazırlamimalsıın takdirle karşılıyoruz. 

Bu arada İstatistik Enstitüsünün hasırladı
ğı geçim endeksleri gibi, toptan eşya fiyat is
tatistiklerini de tutmasını temenni edeceğiz. 

Bununla bu önemli endeksin daha tarafsız 
ve daha çok igüvel'inir İhale getirileceğini um
maktayız. Toptan !eşya fiyat endekslerini ha
len tstanlbul Ticaret ve Sanaıyi Odaları Birliği 
tutmaktadır. 

Ezcümle bâzı Bakanlık bünyesi içinde ve 
müesseseler tarafından tutulan istatistiklerde, 
endüs tarifi, releve 'hazırlanması ve metot tâ

yin edilmesi gibi hususlarda İstatistik Enstitü
sünün ytoil ıgöstermesini temnn'i etmekteyiz. 

Yurt içi muvakkat ve daimî ibüroların ku-
rulm'aJsı için istenen tahsisat konmuışıtur. Bu 
büroların, yurdun ihtiyaçlarına cevap vei'elbile-
•cek (bölgelerinde 'bir an evvel kurulması lâzım
dır. 
/ " Istatistikde muaffakiyetin 'diğer cephesi, 

[hakiki ve hükmi şahıslardan istenen m aldım at
ıl arını tam ve doğru verilmesine bağlıdır. Vatan-
jdaiş istenen malûmiatlardan şüphe •etmemeli, en
dişe duymatma'lıdır. Verdiği Ibiligilerden kendi
line zarar gelmiyeeeğine samimiyetle inanmalı
dır. 

Bütün bunların temini İçin lüzumlu propa
gandanın yapılması enstitü için büyük faydalar 
sağlar. 

1963 te toplanacak Yüksek İstatistik Şûrası
nın •çalışmalarında, program ve planlı devrenin 
ehemmiyeti ile parelel kararlar alınmasını di
leriz. 

İstatistik yıllıklarına olan ihtiyaç büyüktür. 
fhı yıllıkların hundan böyle aksamadan mıi'lle-
/tin hizmetine arz edilmesi lâzımdır. Diğer ay-
?lik ve 115 .günlük neşriyatlar üzerinde titizlikle 
.durulmalıdır. 

17 791 648 liralık mütevazl ibütçevsiyle İsta
tistik Enstitüsü faaliyetleri, Kamna Flân Ko-
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misyonu sayın raportörleri tarafından vukuf
la incelenmiş ve izah edilmiştir. [Bu yıl geçen 
yıla nazaran fazla imlkân verilmiş bulunuyor. 
Yeni kadrolar], yen'i teşkilâtı ile da'ha çok va
zife 'verilmiş bulunan İs'tatistiık Enstitüsünün 
•başarı sağlıyaeağına dnanıyioruz. 

Millî bütçenin hazırlanabilmesi için ive ku
rulacak Millî Muhasejbe Teşkilâtının muhtaç 
olacağı bilgileri kendilerine verebilmek için 
enstitünün gereken 'gayret ve hazırlıkları gös
termesi lâzımdır. 

Bu ımemleketdn millî bütçesi 'hakkında gü
venilir bilgilere ihtiyaç vardır. 5 Yıllık Kal
kınma Plânının (başlangıç bü'tçesiy'le programın 
tatjbikına (başlamak üzereyiz. 

Enflâsyondan memldke'ti koruma kararında 
•olan Hükümetin, para politikası enflâsyon 'hu
dutlarını tazyik e'tmekltedir. Enflâsyondan ko
runmak için sılh'hatli istatistiklerin her an ta-
kibedilmesi, müş'Merin göstergesine ıgöre, ted
birler alınmasına şiddetli ihtiyaç duyulan dev
redeyiz. 

Ayrıca uzun ve kısa vadeli program tat
biklerinin sılhhaltlıi takibine, gösterdiği temev-
vüçleri tesbite mecburuz. 

'Bütün bunlar istatistik .Enstitüsünün ciddî, 
Hjilfg'ili ve kesif çalışmasına bağlıdır. 

Mulhterem arkadaşlarını, 
Sözlerime son verirken tekrar etmek iste

rim ki, ırfeteoroloji de barome'trenin rolü ne 
ise, 5 yıllık kalkınıma hamlesinde, İstatistik 
Enstitüsünün rolü de 'odur. Kendilerine başa
rılar dilerim. 

Hürmetlerimle. (ALkışlar) 
(BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Osman Zeki Okitay. 
Y. T. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKÎ 

OKTAY (Kastamonu) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına istatistik Ens
titüsü bütçesi üzerindeki görüşlerimizi izaha 
çalışacağım. 

1962 yılı kanunlaşarak Yüksek Meclisimiz
den çıkan İstatistik Enstitüsü Kanunu ile yeni 
bir veçhe verilen bu teşkilât, plânlı kalkınma 
hızını sıhhatli ve realist bir şekilde takibedile-
bilmesini sağlama amacı ile getirilmiş bir ta
sarı idi. 

Yeni kanunun tatbikatına temas etmeden 
evvel bundan otuz yıl kadar geride yani 1930 
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yılında 1554 sayılı Kanunla o zamanki ihtiyaç
ları nazara alınarak kurulmuş olan İstatistik 
Umum Müdürlüğü, ihtiyaçların temini için de 
2303 sayılı Kanunla teşkilâtlandırılmış bulun
makla işe başlamış, o zamandan zamanımıza ka
dar lâyıkı veçhile bir alâka görmemiş ve ciddî 
bir mevzu olarak da düşünülmemiş olduğu in
kârı gayrikabil bir hakikattir. 

Kurulduğu günden bu yana her yıl bütçe 
müzakereleri sırasında hemen hemen her hu
susu, çalışması, teşkilâtı, ihtiyacı dile getiril
miş ve fakat bu mühim ve önem verilmesi icab-
eden mevzua maalesef el atılmamıştır. 

Memleketimizin dış imkânlardan âzami de
recede istifade etmesi, iç imkânların tadadi, 
müspet ve rasyonel çalışma yollarının tesbiti, 
yapılan işlerin kontrolü ve neticeler alındığı
nın bilinmesi zarureti hep bu teşkilâtın çalış-* 
ması ve çalışma imkânlarının verilmesi ile müm
kündür. 

Bir ayrı mühim mesele de istatistikî neşri
yatın salâhiyet ve sıhhati kanunen ve münha
sıran bu Umum Müdürlüğe verildiği halde, di
ğer Devlet müesseselerinin ayrı ayrı istatistik 
neşretmeleridir. Yapılan işlerin seyrinin takibi
ni güçleştirmekte, alınan neticelerin sıhhati 
hakkında haklı şüpheler tevlidetmiş bulunması, 
müesseseye tanınmış olan bu hakkın, diğer te
şekkül ve bakanlıklarca ayrı ayrı istimalinin 
çok kere yanlışlıklara sebebiyet vermesi, mun
tazam neşir ve ilân edilmemesi bilhassa kalkın
ma plânı muvacehesinde onunla muvazi ve sıh
hatli bilgileri ihtiva etmesi zarureti, yeni ka
nunun çıkması âmilleri meyanmda görülmüş
tür ve fakat bugün üzerinden 10 ay gibi bir za
man geçmiş olması karşısında bu teşekkülde 
hissedilir faaliyet müşahede edememekteyiz. 
Temennimiz odur ki, bu durgunluk derecesin
den sonra olsun her türlü imkânları temin edil
miş olan müessesede belirli faaliyet gösterilmiş 
olsun. 

İstatistikler tamamen ileri metotlara, bey
nelmilel anlaşmalara ve teknik bilgilere istinad-
ettirilmelidir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün her sene 
memleketin hal ve faaliyetini gösterir hulâsa 
cetvellerini neşretmek sureti ile kanuni icapları 
yerine getirmek, ayrıca Birleşmiş Milletler Teş
kilâtına ve ona bağlı teşekküllerle, onlara mu
vazi olarak kurulup çalışan enternasyonal te-
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şekküllere, memleketimize yapılacak yardımla
ra esas veya milletlerarası münasebetlerin tabiî 
icaplarından olmak üzere muntazam sıhhatli, 
beynelmilel ölçü ve esaslara uygun hazırlanmış, 
ve sayım zamanında taze bilgileri muhtevi ista
tistik! malûmatlar vermek hususundaki taah
hütlerimiz bundan böyle yerine getirilmelidir. 
1953 yılından bu yana neşrinden vazgeçilen ve
ya türlü sebeplerle neşredilmiyen istatistik yıl
lıkları neşredilmelidir. Ve hattâ aylık dergiler 
halinde muntazam formalar çıkarılabilmesi de 
imkân haline getirilmelidir. 

Millî gelirimizin tam ve lâyıkiyle hesaplana-
bilmesi için Avrupa İktisadi İş Birliğine, ve nü
fus sayımlarının daha sıhhatli neticelere bağla
nabilmesi için de, Milletlerarası İstatistik Ens
titüsüne ihtisas yapmak üzere talebe ve me
murlar göndermek sureti ile mütehassıs eleman 
yetiştirme meyanmda çalışmalar gösterilmeli
dir. Geçen yılki temennilerimiz zaviyesinden 
olarak çıkartılmış olan İstatistik Enstitüsü Ka
nunu bu arzularımıza cevap verecek mahiyette 
bulunmaktadır. 

Gerek tahsisat ve gerekse kadro ve sair ih
tiyaçlara uygun şekilde hazırlanmış olan 1963 
yılı bütçesi de artık bu müesseseyi aktif bir 
duruma sokmaya yeter görünmektedir. Kadro
lar zamanla istimal edilmeli ve ölü devreye bir 
son vermelidir. Dışardan edindiğimiz bilgilere 
göre müsait pozisyonlar bulunmasına rağmen 
hâlâ mütehassıs elemanlar kadrolara tâyin edi
lememekte ve bu yüzden de varlığı hissedilemi-
yen bir müessese olarak kalmaya mahkûm edil
miş bulunmaktadır. Sözlerimize son verirken 
can ve gönülden temennimiz, artık İstatistik 
Umum Müdürlüğü olarak var olduğunu millete 
ve bütün dünyaya gösterebilmiş olmasıdır.. Bu
nu görmek ve müşahede etmekle ancak, mem
nun olacağımızı arz ederiz. Hürmetlerimizle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Sadrettin Tosbi. 

C. K M. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, is
tatistiğin ehemmiyeti üzerinde fazla konuşmaya 
lüzum yok; cümlenizin malûmudur. Diğer ta
raftan istatistiğin iktisat alanına tatbiki de ye
ni bir keyfiyet değil, Lozan ekolünden bilâha-
ra matamatik ekolünden bu yana Pareto, Tur
no istatistiği iktisat sahasına intikal ettiren 
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müelliflerdir ve bu suretle istatistik iktisadın 
bir cüzü lâyütecezzası haline bugün inkılâbct-
miş bulunmaktadır. 

Benim burada kısaca ifade etmek istediğim 
husus şudur; İstatistik' müessesesi, enstitü tâbi
rini kulanmak istemiyorum, çünkü enstitü araş
tırma yapılan bir müesseseyi ifade eder, bir ic
rayı fonksiyonu haiz değildir. Bu itibarla İs
tatistik Enstitüsü tâbirinin Türkiye'de istatis
tik alanında Devlete yardımcı olacak bir mües
seseyi ifade etmek bakımından nâkıseli olduğu
nu da bu şekilde burada kısaca ifade etmek is
terim. Benim söylemek istediğim nokta şu : 

Muhterem arkadaşlar, plânlı devreye girdi
ğimiz şu sıralarda, plân her hangi bir partinin 
veyahut Hükümetin malı olmayıp bütün mille
tin malı olduğu da cümlece kabul edildiğine gö
re, plânın müstenidatını teşkil eden bu müesse
senin de Hükümet ve siyasi tesirlerden azade 
kalabilmek için Başvekâlete değil, doğrudan 
doğruya Meclise bağlanmasını ben muvafık mü
talâa etmekteyim. Zira icra mevkiinde bulu
nan Hükümetler kendi politikalarında husule 
gelebilecek olan aksaklıkları, bu müesseseye te
sir icra etmek suretiyle, efkârı umumiyeye ve 
Meclise diledikleri şekilde aksettirmek imkânı
na sahibolurlar. Meşhur bir sözdür; bana ra
kamları ver ben istediğim şekilde konuşturayım 
veyahut ben o surette rakamlar tedvin edeyim 
ki, kendi arzumu heyeti umumiyeye, efkârı 
umumiyeye dilediğim şekilde aksettirebileyim. 
İ3u itibarla istatistik müessesesi madem ki, ik
tisadiyatın temel taşlarından birini teşkil et
mektedir. Her türlü siyasi mülâhazalardan, 
her türlü siyasi düşüncelerden azade olarak, tıp
kı bir ayna gibi, mevcudu aksettirmek duru
munda olan bir müessese hüviyetini iktisabet-
meli, bunu iktisabedebilmesi için de evvelâ is
tiklâline sahibolmalıdır. 

Diğer taraftan İstatistik müessesesinin, 
enstitü demiyorum, bu müessesenin, ne isim ve
rilirse verilsin, aynı zamanda bir kayıt mercii, 
bir tescil mercii olmaktan daha ileri bir fonk
siyonu olduğuna kaaniim. O fonksiyon da şu
dur: Elde edilen rakamlar muvacehesinde, bu 
rakamlar konuşturulmalı ve Plânlama Dairesiy
le mi olur, buna mütenazır olarak kurulacak di
ğer bir daireyle mi olur, aguple bir çalışma ya
pılmak suretiyle bu rakamlardan elde edilecek 
müşahassas neticelere de varmak imkânı sağ-
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lanmalıdır. Bir misalle izah edeyim. Bugün bu
rada da bahsedildi, denildi ki : Yatırım şu ka
dar olursak kalkınma hızı da bu kadar olur; 
misal olarak % 18 yatırım olmalı ki, % 7 kal
kınma hızı. olsun. Arkadaşlar, böyle bir* şey 
varit değildir. Hiç yatırım olmadan da kalkın
ma hızının artması pekâlâ mümkündür. Bunu 
da kısaca size izah edeyim. Türkiye'de bugün, 
ele alacak olursak, maziden bu yana yapılmış 
yatırımlar vardır. Fabrikalar vardır, işletme
ler vardır, zirai işletmeler vardır, şu vardır bu 
vardır, bunların hepsi yatırımdır. Fakat bunlar 
yüzde kaç randımanla çalışmaktadırlar; yani 
kapasiteleri nedir, tam randımanla çalıştıkları 
takdirde elde edilecek olan istihsal fazlası ne 
olabilir? Bu hesaplandığı takdirde görülecek
tir ki, Türkiye'de mevcudolan yatırımlar ve 
Türkiye'de muattal duran iş gücü, bu müesse
seler tam randımanla, tam kapasiteyle işledik
leri takdirde, muattal kalan iş gücü de buna 
inzimam eylediği takdirde istihsalde bugüne na
zaran çok büyük bir artış olması melhuzdur. Bu 
artış neticesinde elde edilecek istihsal fazlası 
millî gelirde bir fazlalık husule getirecektir. 
Millî gelirde bugüne nazaran husule gelecek 
olan fazlalık şahıs gelirinin de artmasını badi 
olacak, vergi tahsilatı da artacak, kalkınma hı
zı da çoğalacaktır. Buna mukabil bugünkü ya
tırımlar bu halleriyle muattal olarak, yani mev
cut kapasitelerinden daha dûn bir kapasiteyle 
çalıştıkları müddetçe yeniden yatırımlar yapılsa 
dahi bu yatırımlar da aynı akıbete müncer ol
mak durumuna düşebilirler; dolayısiyle yatı
rımlarla paralel olarak, direk bir paralelizm 
kurmak suretiyle istihsalimizin artacağı ve kal
kınma hızının çoğalacağı yolundaki tez de bu 
suretle çürümeye mahkûm olur. Binaenaleyh 
benim kısaca ifade etmek istediğim husus, vak
tinizi almayım, esaslı gördüğüm noktalar şun
lardır : 

Birincisi: İstatistik müessesesi, aynı zaman
da elde eylediği neticeleri kıymetlendirmek ve 
bu neticelerden doğacak faydaları tatbikat sa
hasına intikal ettirmek suretiyle, Türkiye ikti
sadiyatında ne gibi gelişmelerin mümkün oldu
ğunu ortaya koymalı ve bunlar fiiliyat sahasına 
intikal ettirilmek suretiyle Türkiye'nin ekono
misinde vücuda gelmesi mümkün olabilecek olan 
salâh sağlanmalıdır. Bu bir. 

İkincisi: Bunun temin edilebilmesi için bu | 
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müessesenin siyasi mTFnydan tfim»r"^n nri, ^st|V-
lâliyetine sahip ve müstakil bir hükmi şahsiyat 
olarak doğrudan doğruya Meclise bağlı bir mü
essese haline getirilmesi, bu surette faaliyet 
sarf etmesi çok münasip ve muvafık olur kana
atindeyim. Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Grup sözcülerinin konuşmaları 
bitmiştir. Şimdi şahısları adına konuşmak isti-
yen arkadaşlara geçiyoruz. 

Sayın Küçüker. 
NFCMEDDİN KÜÇÜKEIt ((lümüşane) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım : Kısa 
vadeli değişmelere tabi iktisadi durumumuz 
hakkında malûmat salhibi olmanın arz ettiği 
ehemmiyet gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye 
iktisadiyatında ulaştırma, sanayi, ticaret ve 

• umumi 'hizmetler sektörlerinin önemi artmış bu
na mukabil ziraatin ehemmiyeti gittikçe azalma
ya yüz tutmuştur. Böyle bir durumu, ekonomi
mizin modern tekniğe yaklaşan muğlak karak
ter arz etmeye başlaması şeklinde değerlendir
mek mümkündür. Para, banka ve kredi muame
lelerinde, ekonomide para vasıtasiyle yapılan 
alış verişlerdeki artışa muvazi olarak gittik
çe artan bir önem kazanmaktadır. 

•Keza karşımızda nüfus hareketleri halli ge
reken hir problem olarak durmaktadır. Zirai 
bölgelerden şehirlere akın edenlere iş sağla
mak iktisadi politikamızın başlıca hedefleri me-
yanmdadır. Nihayet, 5 yıllık kalkınma plânı
nın uygulanacağı şu günlerde, plândaki çeşitli 
hedeflerin gerçekleşip, gerçekleşmediğinin ya
kından takibedilmesinin zaruri olduğunu unut
mamak lâzımdır. 

Bu şartlar muvacehesinde yukarda arz etti
ğim gibi, ekonomimizde kısa süreli değişmeleri 
takibedebilmek zaruret ve hattâ mecburiyet 
halini almıştır. Aksi halde durum hakkında 
doğru bir teşhise varmak imkânsızdır. Bu za
ruret piyasada hissedildiği gibi, Hükümet ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca da duyulacaktır. 

Plânlı bir devreye girdiğimiz Türkiye'de, 
istatistik hizmetlerinin önemi; hiçbir izaha lü
zum bırakılmayacak kadar aşikârdır. Plânlama 
Dairesinin lâzımı gayri müfariki olarak müta-
lâ edeceğimiz teşkilâtın tam randımanla çalı
şabilmesi, bünyesinde istihdam edeceği vaızifeli 
elemanlarla mümkündür. Devlet" adına rakam 
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toplıyan ve neşreden Devlet İstatistik Enstitü
sünün, Kuruluşu hakkındaki Kanun Yüksek 
Meclisten öncelik ve ivedilikle kabul ve Yüce Se
natodan da aynı anlayışla isdar edilip; 18 Ha
ziran 1962 de yürürlüğe girdiği halde; bu za
mana kadar ihtisas kadrolarına beklenilen ge
rekli ölçüde tâyinin yapılmamasını ve bunu ya
ratacak ortamın hazırlanmasında lâyikı veçhile 
deşerin verilmemesini kanunun esprisi ile asla 
'bağdaştır amadı m. 

Bu kanunun Millet Meclisinde müzakeresi 
sırasında Devlet Bakanı Sayın Feyzioğlu ay
nen şöyle söylemiştir : «Memleketimizin iktisadi 
ve sosyal durumunu inceleyen uzmanlar, istatis
tik teşkilâtımızın ıslâhını tavsiye etmektedir
ler. En başta geliyorlar, Plânlama Dairemizi 
görüyorlar ve diyorlar ki, istatistik işleriniz bu 
durumda bulunursa plânlama işleriniz de ak
sar. Plânlama Teşkilâtını kurumsuzdur. Plân
lama Teşkilâtında hiçbir devlet dairesinde ras-
lanmıyan kıymetli elemanları toplamanın çare
lerini bulmuşuzdur. Bu daireye rakam verecek 
insanlara bunun yarısını, dörtte birini vermek 
mevzuubaJhsoldnğu zaman personel bakımından 
düşündüğümüz takdirde, kurduğumuz bu teş
kilâta da yazık olur, arkadaşlar. Bu İstatistik 
Umum Müdürlüğü, Plânlama Dairesinin ayrıl
maz bir parçasıdır.» 

Nitekim, Hükümetin teklifine bağlı cetvel
ler hemen, hemen aynen da kabul edilmiştir. 

Her bakımdan ehil ve mesleğinde muktedir 
değerlerin vazife aldığı İstatistik Enstitüsün-' 
de, bu ihtisas görevlerine tâyinleri eğer mevcut 
yönetmelikle kalbi I. değilse; bu elemanları ihti
sas için harica göndermek ve kendilerinden is
tifade etmek yolları da aranabilir. 

Temenniyatım; bir an önce bu kadroları mü
tehassıs elemanlarla ikmâl etmek ve Enstitüyü 
tam kapasite ile işler bir hale getirmektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 

Bütçesi üzerinde gerek grupları adına, gerekse 
şahısları adına konuşan arkadaşlarımızın ko
nuşmalarını bitirmiş ve başka söz istiyen kal
mamıştır. 

Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz t Buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI VEKİLİ VE BAYIN
DIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) 
— Pek muhterem arkadaşlarım, Devlet Bakanı 
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ve Başbakan Yardımcısı Profesör Turhan Fey
zioğlu arkadaşımız halen vazife ile yurt dışında 
bulunduğu için, kendisine vekâleten bu vazife
yi deruhde etmem sebebiyle 1963 malî yılı Dev
let İstatistik Enstitüsünün bütçesinin müzake
resi sırasında, kendileri adına, burada Büyük 
Meclise arzı eevabetmek için huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek parti grup
ları adına konuşan sayın milletvekilleri ve ge
rekse şahısları adına konuşan muhterem arka
daşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsünün görev
lerinin ehemmiyetinden ve istatistik fikrinin 
1927 yılından beri Türkiye'de yerleşmiş oldu
ğundan, o günden bugüne kadar Genel Müdür
lük olan bu teşkilâtın yeni bir teşkilât kanu
niyle 1962 senesinde Devlet İstatistik Enstitüsü 
olarak kurulmuş olduğundan bahis buyurdular. 

Filhakika 1927 senesinde Türkiye'de sadece 
nüfus sayımı ve nüfus tahlili yapmak gayesiyle 
kurulan bu müessese, 1961 yılma kadar cemi
yetimizin, milletimizin inkişafı ve iktisadi ve 
sosyal gelişme ile ilgili diğer vazifeleri yap
mak için çeşitli ek kanunlarla bir genişlemeye 
tâbi tutulmuş ve mümkün olduğu kadar bu va
zifeleri yapmaya çalışmıştır. 

Muhterem, arkadaşlarım, 1961 senesinde ge
rek memleketimizde üniversitelerin ve yetkili
lerin yaptığı tetkikler, gerekse beynelmilel te
şekküllerle yapılan temaslar sonunda Türkiye 
istatistik Umum Müdürlüğü, bir Devlet mües

sesesi olarak, Başbakanlığa bağlı Devlet İsta
tistik Enstitüsü haline getirilmesi, ilmî hüviyet 
taşıyan personelle takviye edilmesi ve Devlet 
idaresinde vazife alan kamu sektörü ve gerekse 
özel sektör mensuplarının muhtacolduğu ciddî 
ve hakiki rakamları elde etmesi için bir mües
sese kurulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, İstatistik Enstitü
sü Kanununun geçen sene Büyük Meclisin ka
bulünden sonra filhakika müessesenin bünye
sinde kıdeme ve zamana bağlı kalmaksızın en 
yüksek kadrolara, en kıymetli elemanları tâyin 
etmek imkânına sahibolmuş ve bu yolda hayli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Mevcut 57 kadrodan 
bugüne kadar 21 ine tâyin eyapılmış, hafta içe
risinde de daire dışında vâki talepler için bir 
imtihan komisyonu marifetiyle yapılan, lisan 
imtihanı ikmal edilerek 11 kadroya daha yeni 
tâyinler yapılması imkân dâhiline sokulmuş 
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bulunmaktadır. Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü 
arkadaşımızın hâlâ kadrolara tâyin yapılmıyor, 
şeklindeki görüşüne bu sebepten iştirak edemi
yorum. 

Geçen sene Büyük Mecliste bu kanun üze
rinde görüşmeler yapılırken, bu istisnai ihtisas 
kadroları için, çok titiz davranılmasmı ve ta
liplerin iyi bir tetkikten geçirilerek, buralara 
ehliyetli kimselerin seçilmesinin lâzımgeldiği 
hususunu, milletvekili arkadaşlarımız, bu kür
süden ifade etmişlerdir. Bu ifadelerin ışığı al
tında, tâyinlerin titizlikle yapılmasına büyük 
gayret sarf edilmiş, Ankara ve istanbul üniver
siteleri profesörlerinden teşekkül eden bir im
tihan heyeti tarafından taliplerin imtihandan 
geçirilmesi suretiyle bu kadrolara tâyinler ya
pılması yolu seçilmiştir. Tâyinler hakikaten bü
yük bir titizlikle yapılmaktadır. Arkadaşlarımın 
tenkidlerinde burada çalışan bu kimselerin hak
larının zayii edilmesi diye bir şey bahis mevzuu 
değildir. Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız bu yol
da, bir tenkidde bulunmuşlardı. Eskiden beri bu 
müessesede çalışanlar gibi çalışmak istiyenler de 
bir kademe imtihan süzgecinden geçtikten sonra 
bunlar ihtisas mevkiine tâyin edilmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet istatistik 
Enstitüsünün ismi üzerinde de duran Sayın İh
san Ataöv arkadaşımız bir beyanda bulundular. 
Filhakika, bu kanun çıkarıldıktan sonra Dev
let istatistik Enstitüsü ile, İstanbul iktisat Fa
kültesi istatistik Enstitüsü ve Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik enstitü
lerinin isimlerinin ve dolayısiyle, muhaberelerin 
karıştığı görülmüş fakat aynı zamanda yukarda 
bahis konusu edilen müesseseler bu iltibası ön-
liyecek tedbirleri almışlardır. Bu isim iltibasına 
meydan verecek durumun ortadan kaldırılması 
lüzumuna biz de kaani bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Y. T. P. Söz
cüsü arkadaşımız buyurdular ki; 1962 yılında 
kanun kabul edildiğinden bu yana, 10 aydan be
ri bu müessesenin faaliyetinde bir gelişme görül
medi. 

Hükümet olarak buna sureti kafiyede iştirak 
etmiyoruz. 1962 senesinde diğer senelere naza
ran daha, çok neşriyat yapılmıştır. Bir fikir ola
rak bu yıl 72 000 cilt baskı yapıldığını söyliye-
bilirim. Aynı zamanda bir milyon liranın üstün
de para sarf etmek suretiyle matbaa kurulmuş
tur. Bu matbaanın Devlete sağlıyacağı yıllık ta- J 
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sarruf l,f) milyon liranın üzerindedir. Ook hu
susi bir baskı istiyen, baskı ihtisası istiyen ista
tistik yayınları bu yıldan itibaren tamamen 
Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaasında basıl
maya başlanacaktır. 

İkincisi, dış AID yardımından faydalanmak 
suretiyle yeni istatistik nıakinaları temin edil
mektedir. Büyük ehemmiyeti haiz olan ve çok 
hassasiyet istiyen istatistik hesaplarının yapı
mında kullanılan makinalar bu suretle modern
leştirilecektir. Bu suretle, istatistik! neticelerin 
kısa zamanda ikmal edileceğine ve büyük fay
daları olacağına inanıyoruz. Şurasını bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim'ki, 1927 yılından beri 
yapılagelen bütün nüfus sayımlarının 5 - 6 - 8 
senelik bir zaman içerisinde tasnif ve tahlilleri 
hazırlandığı halde, 1960 senesinde yapılan nü
fus sayımının, iki sene içerisinde bütün tasnif 
ve tahlilleri bitirilerek bu husustaki kitapların 
neşre hazırlandığını bilhassa ifade etmek iste
rim. Fakat Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü arka
daşımızın l)iı müessesenin 10 aylık devre içeri
sinde gelişigüzel çalıştığı iddialarına burada iş
tirak edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılına kadar 
Devlet İstatistik Enstitüsü, şimdiye kadar An
kara'da 7 ayrı semt "ve mahallede vazife gör
mekte iken, bu sene bunların tamamını bir çatı 
altında toplama imkânına kavuşmuştur. Son za
manlarda inşaatı ikmal edilen binası sayesinde 
halen 6 ayrı yerde çalışan bu müessese; bir araya 
getirilecek ve önümüzdeki 10 gün içerisinde 
Devlet İstatistik Enstitüsünün diğer servisleri
nin de taşınması suretiyle, bütün bu müessesele
rin hepsi, makimi ve matbaası da dâhil, bir çatı 
altında çalışma imkânına kavuşmuş bulunacak
tır. Bu bakımdan, dağınık binalarda çalışan 
Enstitünün çalışma kapasitesini daha verimli 
ve netice verici bir hale ifrağ edilmiş oldu. Bu ' 
mevzu üzerinde İm idarenin göstermiş olduğu 
başarıyı bilhassa Büyük Meclise arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten memle
ketimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağ-
lıyacak ciddî, tarafsız, objektif rakamlara müs
tenit istatistiki bilgileri hazırlamak önemli bir 
konudur. Sayın Tosbi'nin işaret ettikleri gibi 
bundan sonra Türkiye'de istatistik rakamları, 
istatistik neşriyatları, istatistik işleri hiçbir si
yasi otoritenin, siyasi görüşün baskısı altında 
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/ yayınlanmamalı ; gerek özel sektör idarecilerine 

gerek devlet sektörü idarecilerine, kamu sek-
ı. türü idarecilerine doğru ışık tutmalıdır. 

ben şöyle bir teşbih yapacağım, Sayın Pro
fesörün sözüne karşı. Devlet idaresine ve özel 
sektörden yatırım yapmak kudreti olan büyük 
malî müesseselere, işletme iktidarında olan mü
esseselere istatistik pusula mahiyetindedir. Pu
sula hatasız işlerse1 istenilen yola salim varmak 
mümkün olur. P>u bakımdan Devlet İstatistik 
Enstitüsünün hiçbir-tösir altında kalmaksızın 
tarafsız çalışması lüzumuna biz de inanıyoruz. 
Zaten bu kanımla, bu husus da halledilecektir. 
tinLÎ kudreti haiz elemanlarla bu müesseseyi 
takviye ederek, müstakil şekilde ve gerek millî 
eğitini ve gerekse beynelmilel eğitim merkezle
riyle sıkı iş birliği yapmak suretiyle en modern 
şekilde Türkiye istatistiklerini yapmak gaye
mizdir. Sayın Profesör buyurdular ki, bu Hü
kümet teşkilâtı içinde müstakil bir müesseseye 
bağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene 53 sayı
lı Kanun Büyük Mecliste müzakere edilirken 
şöyle bir fikir ileri sürülmüştür. Devlet Plân
lama Teşkilâtına bağlansın bu istatistik Ensti
tüsü, dendi. 

Şimdi Sayın Profesör Tosbi bu teşkilâtın 
Türkiye büyük Millet Meclisine bağlanmasının 
lâzımgeldiğiııe bilhassa işaret ettiler. Devlet 
Plânlama Dairesine değil de, müstakil olarak 
Başbakanlığa bağlı bir idare haline getirilmesi
nin sebebi H3 saydı Kanunda izah edilmiştir. 
başbakanlığın mahiyetinde çalışan çeşitli ba
kanlıklar ve kamu idarelerinden Devlet İstatis
tik Enstitüsü tarafından talebedilen istatistik
lerin toplanması faaliyetlerinde nıuhtacolacağı 
yardımların başbakanlık otoritesi tarafından 
sağlanacak mahiyette bir hizmet olması bakı
mından, bu teşekkülün başbakanlığa bağlan
ması faydalı olmuştur. Şimdilik son on aylık 
çalışmalar sırasında bu müessesenin başbakan
lık teşkilâtına bağlanmasının bir mahzuru ol
madığını ve ciddî bir engel teşkil etmediğini ve 
çalışmalarım daha ziyade geliştirme yönünde 
faydalı olduğunu göstermiştir, ilerde sayın 
profesörün bu çok enteresan fikrinin ışığı altın
da eğer, çalışmalarında Büyük Meclisin göster
diği hassasiyete aykırı bir hal görülürse, o za
man Türkiye büyük Millet Meclisine bağlan
ması şekli bir değişiklik olarak düşünülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 senesinde bu 
müessesenin bütçesinin biraz kabarık olmasının 
sebebini büyük Meclise arz etmek isterim. 
1963 senesinde Türkiye çapında bir tarım sayı
mı, 1964 senesi malî yılı başında da, ayrıca sa
nayi sayımı yapılacaktır. 1963 yılı bütçesi bu 
bakımdan büyük ölçüde tarım sayımına ve 1964 
yılında yapılacak sanayi sayımının hazırlıkları 
faaliyetine inhisar edecektir. Şimdi, kısaca şu
rasını arz edeyim ki, bu faaliyetlerin yapılması 
ve yapılacak olan istatistiklerde vatandaşların 
bilgilerini noksansız, hiçbir tesire kapılmadan 
vermesi esas konudur, 'bunu temin etmek için 
propaganda servesi vasıtasiyle İm propagan
dayı vatandaşlara ulaştırmak işin bir eğitini 
meselesi olarak Devlet İstatistik Enstitüsü pe
şinen derpiş etmiş ve hazırlıklara, başlamıştır. 
Millî Eğitini bakanlığı ile Devlet istatistik 
Enstitüsü bir anlaşmaya vararak senede Mı
ha ('tanıtı. istatistik haftası olarak kabulü, ilk
okullarda istatistik bilgilerini aşılamak ve yay
mak gibi çeşitli konuları karar altına almışlar
dır ve bunların gerçekleşmesi istikametinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Millet Partisi Söz
cüsü arkadaşım buyurdular ki, vatandaşa sine
ma ve sair yollarla istatistik bilgileri bu mü
essese eliyle verilmelidir, bunun için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer sözcü arka
daşlarımın teker teker beyan ettikleri hususla
ra kısaca arzı cevabettim. bu suretle, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün 1963 malî yılı bütçesi
nin büyük Meclisçe kabulü halinde, şimdiden 
müessese adına teşekkürlerimi arz ederim. (Al
kışlar) 

bAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çesinin tümü üzerindeki konuşmalar, başka söz 
istiyen olmadığına göre, sona ermiştir, bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, eli
mizdeki tasarıda istatistik Oenel Müdürlüğü, 
diye bir ifade vardır, bunun düzeltilmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN —.Sayın Ataöv, bütçe tashihli 
olarak okunmuştur, bir yanlışlık olmasın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —Elimizdeki 
tasarıda İstatistik Genel Müdürlüğü, diyor. 
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BAŞKAN — Dağıtılmış olan tasarılar dü- I B. 

zeltilmiştir. I 217 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu husus 

zapta geçsin, diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe başlangıçta, sayın üye
lere, düzeltilerek dağıtılmıştır. 

Devlet istatistik Enstitüsü 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edemi er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçi ci h izmetl il e r ü e reti 
BAŞKAN — Kabul cdenıler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TT - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmly enler... Kabul edil mistir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkra siyi e 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (G) fıkrası gereğince T. (I 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

L,:ru 

3 902 581 

4 197 420 

116 640 

60 750 

27 500 

1 500 

526 498 

219 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

401 

403 

408 

— 559 — 
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Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve zamlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edil iniştir. 

53 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul 'edilmiştir. 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen 1er... Kabul edil mistir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t miyen 1c r... Kaıbul edilmiş t ir. 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Fitmlyenler... Kaıbul edilmiştir. 
4598 saydı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et miyenle r... Kaıbul edil mistir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
FA miiyen ler... Kaıbul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabini edenler... 
Etmiyenlcr... Kaıbul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
İmtihan komisyon üyelerinin 

Lira 

200 000 

421 800 

559 000 

10 000 

140 000 

40 000 

15.1 000 

25 000 

13 500 

70 000 

5 000 
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15 000 ücret ve yollukları 
BAŞKAN — Kabil'i edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Yurt içi muvakkat ve daimî 
büroların giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edil miş tir. 
Çeşitli anket giderleri 1 500 000 
BASICA V — Kabul edenler... 
Utmiyenlor... Kabul edilmiştir. 
Sayım giderleri 4 263 000 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 418 nci 
bölüm hakkında bir değiştirge önergesi var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 yılında yapılacak mesken sayımı ha

zırlığı için; İstatistik Enstitüsü bütçesinin 418 
nci bölümüne bir madde ilâvesiyle İmar - İskân 
Bakanlığı bütçesinin 731 nci bölüm, 20 nci mad
deden 565 bin liranın bu maddeye aktarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Nusret Köklü 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bu, başka 
surette sağlanabilir. Bir vekâletten öbür vekâ
lete münakale yapılmasını prensip itibariyle 
kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum : 

418 Sayım giderleri 
I m ıa 

263 000 

BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bölümlerin okunmasına devam ediyoruz. 
B. 
419 Makina fişi ve mültigraf bas

kı makinası ve foto sair mal
zeme satmalma giderleri 
BAŞ KAN — Kabul edenle r... 
Btmiyenler... Kaibul edil mistir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve-

Uv 

300 000 
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rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve propaganda giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenlor... Kaibul edilmiştir. 

45»| Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kt-U'ıiyenlor... Kabul edilmiştir. 

457 Yüksek İstatistik Şûrası gi
derleri 
B AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenl er... Kaıbııl edil mistir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
B tini yen 1 e r... Kail) ııl edi 11t ıiş t ir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Bt Hijyenler... Kaıbııl edil mistir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
El miyenler... Kaıbııl edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Devlet İstatistik Enstitüsü 

Memur ve Müstahdemleri Bi
riktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlile
rine verilecek öğle yemekle
rinde sarf edilmek üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btnıi yenler... Kaibul edil mistir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

703 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et m iyen le r... Kaimi edi 1 mistir. 

Lira 
50 000 

107 500 

150 000 

58 200 

15 000 

4 000 

80 755 

10 000 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

781 Makina ve teçhizat 420 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Bu bütçe, Devlete ve millete hayırlı ve 

uğurlu olsun. 

560 — 
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E — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Rıza 
Polat, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA RIZA POLAT (Ağ
rı) —• Muhterem arkadaşlar, her medeni millet, 
gerek maddi ve gerekse mânevi bakımdan hali 
hazırdaki hayatını tanzim ederek, istikbal ile il
gili kararlar alırken mazisi hakkında, müspet 
veya menfi bir görüşe dayanır. Bu görüş ister 
doğru, ister yanlış olsun, onun hareket hattı üze
rinde müessir olur. 

Aksi takdirde, bir millet içinde kapandığı 
sistem duvarları arasında uyurken, birden bire 
temellerinin sarsıldığını hisseder; o zaman bü
yük, bir hayret ve ıstırapla ne yapacağını şa
şırır. 

İşte, bu görüş ve prensipten hareket ederek, 
Millet Partisi Meclis Grupu adına din ve Diya
net İşlerimizin mazi ve istikbali üzerindeki, ka
naat ve düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Türkiye'mizde, din ve diyanete ait meseleler, 
leh ve aleyhte olmak üzere, çok zaman, matbu
atta ve münevverlerimiz arasında (Din ve irti
ca), (Din ve lâyıklık), (Din ve Anayasa) ve ni
hayet (Din ve İnkılâplarımız) şeklinde döküle
rek, münaşaka mevzuu edilegelmiştir. 

Bu meselede, tenakuzlardan ve mugalâtalar
dan kaçınıp, gerçek yolu tâyin ve tesbit ederek, 
vuzuha kavuşmadıkça, din ve diyanet problemi
nin Türkiye'mizde kolayca halledilebileceğine 
inanamadığımızı arz etmek isteriz. Çünkü, din 
ve vicdan hürriyeti, 1839 dan beri devlet um
delerimizin başında yer almış olmasına rağmen, 
bugüne kadar ne din hürriyeti, ne de lâyıklık 
fikri, gerçek mânasında anlaşılıp, tatbik sahası 
bulamamıştır. Politik mülâhazalar ve farklı 
anlayışlar içinde müphemiyetini muhafaza ede
rek ya ihmal ya da istismar edilmiştir. 

Din, ne kadar kutsi bir müessese ve beşeri
yet tarihinde ne derece büyük rol sahibi ise, me
deniyetin eriştiği lâik zihniyetin de hukuki ve 
siyasi bir mahiyet kazanması da öylece, ileri ve 
insani bir gayeye elbette uygundur. 

Malûm olduğu üzere, Avrupa'da lâyık dü
şünce, yani vicdan hürriyetine saygı zihniyeti, 
Hıristiyan meshepleri arasındaki mücadele ve 
kilisenin ilmî düşünceye karşı koymasının so-
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nucu olarak, hakları arasında barış ve ahenk 
kurmak zaruretiyle ortaya çıkmış bir mefhum
dur. 

Bu hususu belirtmekle beraber, asıl üzerin
de durmak istediğimiz ve bizim için mühim 
olan taraf, lâikliğin bizde de şu veya bu zaru
retle kabul edilmiş olması değil, lâikliğin, biz
deki anlayış ve tatbikatının farklı ve yanlış bir 
mahiyet arz etmiş olmasıdır. 

Çünkü; dinde cebri ret, rızayı esas kabul 
eden, ruhaniyete yer vermiyen İslâmiyet, esas 
itibariyle diğer dinlerden farklı olarak, bünye
sinde lâikliğe yer vermiş ve vicdan hürriyetine 
hürmeti esas kabul (diniştir. 

İslâmiyetin, ilim yoliyle yükselmeyi teşvik 
ederek, her türlü taassuptan ve cehaletten yüz 
çevirmiş olmasına rağmen, geriliğimizin başlıca 
sebebi din ve maneviyat sanılmıştır. Gerek bu 
yanlış anlayış ve gerekse süratle Avrupalılaş
mak düşüncesi, buna engel olan taassubu yık
mak için bizde lâikliğe din aleyhtarlığı bir is
tikamet vermiştir. 

Bu sebepledir ki, halk arasında lâiklik, hâlâ 
din düşmanlığı mânasında anlaşılmaktadır. Ma
alesef çok zaman tatbikat da böyle bir mânanın 
verilmesine sebep olmuştur. 

Bu yanlış anlayış ve tatbikatımızın neticesin
de, çok zaman, hocanın cehaletini bahane ede
rek dine yönelttiğimiz tavizler, nihayet dine 
müdahale, dindara baskı halini aldı. 

Diğer taraftan, din terbiyesinden ve kültü
ründen mahrum nesiller yetiştirilirken, İslâm 
Dinine irtica ve dindara da mürteci damgası 
vurulmuştur. 

Bu suretle, din kelimesi ortaya atıldığı za
man bâzı zihinlerde bir irtica umacısı hortlu-
yormuş gibi, ürküntü havası teneffüs ettiren bir 
atmosfer yaratmış olduk. 

Kanaatimize göre, geriliğimizin sebebi, İs
lâmiyetin ahlâk telkin eden nezih esasları yeri
ne, bâtıl inançlara mutaassıbane iptilâda ve mü-
taakıbeu de Garp medeniyetinin şekliyatı ile 
ilerilik mevzuunda düştüğümüz yeni bir tarz 
tassupta aramak i'cabeder. 

Bu hususta iki noktaya temas etmeden geçe-
miyeceğiz. 

Avrupa medeniyetine bizden çok uzakta bu
lunan Japonya'nın mânevi kıymetlerinde fe
dakârlık yapmadan, Avrupa'nın yüksek ilim ve 
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tekniğini iktisapta gösterdiği kabiliyet tutumu-
muzdaki hatayı gösterdiği gibi, 

İngiliz fikir adamlarından A. Toynbee'nm 
ifadesine göre de İslâm kavimlerinden bir kıs
mı Avrupa'nın tesirlerinden korkmakta., kac-
makmakta ve neticede1 kendi kabukları içinde 
kıvrılmaktadırlar. 

İkincisini de, kabuğu içinde boğulmamak 
için, ondan ve benliğinden uzaklaşarak, Avru
pa'yı taklide çalışan, Türkiye temsil eeler, de
mek suretiyle bu gerçeği daha acık bir şekilde 
ifade etmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya, kadar, kısaca, dinde ve îslâmiyette 

geriliği aramakla saplandığımız hatalı anlayışı 
ve gerçek anlamı ile lâikliğin dine mâni bir mü
essese olmadığını, İslâm dininin de lâikliğe ve 
tekâmüle hiçbir suretle engel teşkil etmediğini 
belirtmeye çalıştık. 

Şimdi de, lâik anlayış muvacehesinde Tür
kiye'mizde din ve devlet münasebetleri cephe
sinden, dinî teşkilâtımıza kısaca temas edece
ğiz. 

Önce şunu ifade etmek isteriz ki, Türki
ye, aynı cami ve mescitti» ibadette bulunabi
lecek kadar, mânevi esasları müşterek, yüz
de doksan dokuzundan fazlası İslâm dinine 
mensup bir millettir. 

Hemen iftiharla belirtelim ki, Türkiye'de, 
başka din ve mezheplerin de gerek dinimizin 
bizatihi icabı olarak ve gerekse devlet tutu
mu bakımından bu derece saygı ve müsammaha 
gördüğü başka bir memleket de tasavvur etmek 
çok güçtür. 

Fakat, acı bir gerçek olarak ifade etmek 
isteriz ki, maalesef bizde, islâmiyet yönün
den din ve devlet münasebetleri normal mecra
sına konulamamıştır. 

Cferek lâik anlayış cephesinden ve gerek
se tatbikat olarak, mekanizma, din ve ma
neviyatımız lehine işliyon bir mahiyet taşı
maktan çok uzaktır. 

Meselâ, Türkiye'de hususi şahıslar tarafın
dan dinî teşekküller kurslar ve okullar açıl
ması. malûm olduğu üzere yasaıktır. Dinî faa
liyetler bu şekilde kayıtlı bir durum arz etti
ğime göre; diyanet işleri ve din terbiyesini 
teşkilâtlandırmak devlet görevleri arasında 
tabiatiyle yer alacaktır, 
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N"orma,l olarak devlet okullarında din der

si verilmesi arzu edilince de, bu defa Ana
yasaya aykırıdır, lâikliğe mânidir iddiala
rı ortaya çilem aktadır. Pek tabiidir ki, bunu 
islâm, dinine mensup hususi şahıslar yapama-
yınca, devlet, yapacaktır. 

Aksi halde, dinî eğitim, ve öğretim, dinî 
teşekkül ve saire ile birlikte yasak cdilııniş gibi, 
bir mânaya sürüklenimiş olmaiktan başka bir 
neticeye varmak imkânsızdır. 

Unutmamak lâzımdır ki, din tabiî ve iç
timai bir müessesedir. Onu yoketmek elimizde 
değildir. Ne kadar ikinci plâna atılırsa atıl
ısın, tabiatı icabı, mutlaka seyrini takibede-
cek, ancak, bu sefer öz ve sâf benliğinden 
uzaklaşarak, yig.ilnla.nn. 'keyfine açıkçası tür
lü maskel(;r taşıyan birçok istismarcının ibu-
lanık emellerine uygun şekilde geldş'eccktir. 

İşle Devletin, gerek temas ettiğimiz bu mah
zurlar bakımından ve gerekse1 din ve diyanet 
işlerimizin teşkilât ve personeli bakımından için
de bulunduğu nâmüsait vaziyet icabı diyanet iş
lerimize sırt çevirip bigâne kalması cihetteki 
düşünülemez. 

Ancak, islâmiyetin, teşkilât ve personel ba
kımından fakir kalışının başlıca sebebi de, Dev
letten yakasını kurtarıp politikaya karşı, istik
lâl elde edememiş olmasıdır. 

Kanaatimizce politikanın koltuğu altında ve 
politikacıların anlayış ve hizmetine göre mua
mele gördüğü müddetçe1 de daha ela çok fakir
leşmeye1 mahkûm olacağı aşikârdır. 

Bu teşkilât ve kadro fakirliği yüzündendir 
ki, bizde islâmiyet mâruz kaklığı hücumlara kar
şı kendini müdafaa edecek yüksek seviyeli ele
manlardan hemen hemen .mahrum kalmıştır. 

(Jerek arz. ettiğimiz sebepler ve gerekse lâik
liğe Anayasamızda y^^ vermiş bir Devlet olma
mız itibariyle1, bizce1, tek çıkar ve muvazeneli yed: 
Yüksek ilim müesseselerimizde olduğu gibi, Di
yanet Müessesemizi ele muhtar bir hüviyete ka
vuşturmak ie;in teşebbüse geçmektir. Realite ve 
mantıkta, bunu icabettirmektedir. 

Yanlış bir anlama meydan vermemek için he
men arz edelim ki, Diyanet İşleri Müessesemizin 
bugün icinele bulunduğu imkân ve şartlarla he1-
men ve tam bir muhtariyet verilmesinin güçlük
lerini zannedersem sözlerimiz arasında belirtmiş 
bulunuyoruz. .Bunun ie;in, hiç. olmazsa hazırlan-
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makta olan Diyanet işleri Teşkilât Kanunu ile 
bunun ilk imkân şartlarım tâyin ve tesbit etmek 
sui'etiyle temelini atmak ve Devletin yardımı 
ile tekâmülünü tedrici bir surette gerçekleştir
mek icabeder. 

Muhte reın a rkadaşl ar; 
'Bütün maksadımız Anayasamızın emrettiği 

din ve vicdan hürriyetini hakiki mânasında an
lamak ve tatbik etmenin lüzumunu belirtmektir. 

Bugün, dünyamızda mevcut mâneviyet ve ah
lâk buhranı karşısında lâyık olan ve lâyık olmı-
yan bütün Avrupa, milletlerinde, din ön safta ve 
en mühim mevkidedir. 

Din müesseseleri, birçok kolejleri, enstitü ve 
üniversiteleri ile, mükemmel bir talim ve tedris 
cihazına, ve en modern ilim ve kültür ile bezen
miş din adamlarından mürekkep bir neşir ve tel
kin kadrosuna sahipken, bizim hâlâ din terbiye
sine ve din adamlarına lüzum var mıdır, yokmu-
dur münakaşasını yapmaktan kendimizi kurtar
mamış olmamız, cidden maneviyatımız ve ahlâ
kımız için çok acıdır. 

Arkadaşlar, belki bir kısım insanlar, din 
adamlarına ihtiyacolmadığını ve din terbiyesi
nin lüzumsuzluğuna inanabilirler. Kğcr samimî 
iseler, bu da bir kanaattir. Hürmetle karşılarız. 
Ancak, demogojiye kaçmadan açıkça ifade et
sinler. Bu dedikleri realiteye uyuyorsa ispat et
meleri ve ilmî delillerini göstermeleri lâzımdır. 

Aksi takdirde vicdan hürriyeti ile din aleyh
tarlığının bir arada olamıyacağını unutmamaları 
icabeder. 

Ayrıca, hatırlatmak isteriz ki, din yalnız bir 
inanç ve vicdan meselesi değildir. Aynı zaman
da hem ahlâki bir müessese, hem de millî ve me
deni bir kültür unsurudur. Din yüksek ilim ve 
kültür sahibi insanların omuzlarında yükselir. 
Dini bu türlü insanlardan mahkûm etmek, onu 
cehalete ve hurafelere gömülmeye mahkûm et
mektir. Netice itibariyle, dinin ilim ve kültür 
sahibi insanlara ihtiyacı olduğu kadar; gerçek 
münevverin de din bilgisine sahibolması icab
eder. 

Bir Amerikalı profesörün 1955 tarihinde söy
lemiş olduğu ve bir mecmuada okuduğum şu sö
zünü üzülerek sizlere de okuyacağım. 

«Türkiye'de münevverler dine karşı lâkayıt-
tırlar, yahutta din inkilâplara mugayir görül
mektedir. Binaenaleyh din tamamen hurafelerle 
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malûl durumdadır. Ve bu din ancak halk kütlesi 
arasında kuvvetlidir.» diyor. Ve hıristiyanlığı 
yaymak için misyonerlere bâzı tavsiyelerde bu
lunuyor. 

Arkadaşlar, maksadımız kimseyi tenkid et
mek değil; Diyanet mevzuunda bizdeki uçuru
ma işaret etmektir. 

Bâzı yarı münevverlerin, yalnız kendilerinin 
ileri yolda olduğunu zannederek, halkın manevi
yatı ile alay edercesine onun vicdanına tasallut 
etmeleri, demokrasimizin gelişmesine, içtimai ni
zam ve millî huzurun tesisine engel sayılacak 
başlıca âmil teşkil etmektedir. 

Çünkü, mânevi kıymetlerin sarsıldığı devir 
ve cemiyetlerde, ahlâki ve içtimai nizam da 
sarsılır. 

İçtimai hayatta nizam ise tabiatta olduğun
dan daha mühimdir. Müşterek kıymet hüküm
lerine sahibolmayı icabettirir. 

Kanaatimize göre bugün, fert olarak ve mil
let olarak böyle bir ihtiyacın ve zaruretin içinde 
bulunmaktayız. 

Diğer taraftan bir cemiyette, mânevi sefale
tin başgöstermesi, feragat ve fedakârlık duygu
larının kaybolmasına, ahlâki sarsıntıların vücut 
bulmasına ve mataryalist, komünist, temayülle
rin kuvvet kazanmasına sebebiyet verir. 

Çünkü, mataryalist felsefenin temeli, Allahı 
inkâr ve insanların bir maddeden ibaret olduğu 
esası üzerinde kurulmuştur. 

Bu felsefe içinde, komünizm, dinî inançlar
dan uzaklaştırılan bir insana, erişilmesi gereken 
bir gaye ve kader gibi görünür. 

Bunun içindir ki, hür dünya milletlerinde 
ilmin, hakkın ve hürriyetin ancak, Allah inan
cında ve iman temellerinde bir mâna ve değer 
alabileceği fikri, her gün biraz daha kuvvet ka
zanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dinimize ve maneviyatımıza dil uzatarak iç

timai nizamımızı sarsmak istiyenlere ve menfi 
cereyanlara karşı Hükümetimize, münevverleri
mize ve matbuatımıza büyük bir vazife düştüğü 
kanaatindeyiz. 

Sözlerime son vermeden bu mevzuda meşhur 
Amerikan devlet adamı ve Birleşik Amerika 
devletlerinin kurucusu Wachington'un Amerika 
milletine yaptığı veda nasihatları arasında şu 
nasihati hatırlatmakta fayda buluyoruz. 
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«Bir milleti siyasi huzur ve saadete götüren 

imkân ve desteklerin başında din ve ahlâk gelir. 
Ahlâksız bir halk hükümetinin yaşamasına im
kân yoktur. Dinsiz de ahlâkın meveudolmasma 
imkân yoktur.» 

Söyliyeccklerimizi Hazreti Muhammed'in şu 
sözünde hulâsa ederek son vereceğim. 

«iman etmek, ilim sahibi olmak ve ilmimize 
uygun hareket etmek.» 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Muslihittiıı Gürer. 
A. P. GRUPU ADINA MUSLİHÎTTİN 

GÜRER (Sakarya) — Muhterem Başkan; Sa
yın milletvekilleri; yüksek tetkikinize sunul

muş olan, 1963 yılı Diyanet İşleri bütçesinin gö
rüşülmesi münasebeti ile A. P. Grupu adına 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Din müessesesi, toplum, düzeninin teme
lini teşkil eden en önemli bir müessese bulun
duğuna göre bu konuda enine boyuna ne ka
dar etraflı görüşmelerde bulunulsa yeridir. 

Ancak, çalışmaları zam&nla sınırlanan Yük
sek Mecliste her yıl, haklı ve yerinde olarak 
ileri sürülen temennileri tekrarlayıp bu kıy
metli zamanlarınızı israf etmemeye ve yüksek 
huzurlarınızı kaçırmamaya mümkün olduğu 
kadar dikkat edeceğiz. 

Adalet Partisi programının 6 ncı maddesi 
aynen şöyle demektedir, «lâikliği din aleyh
tarlığı şeklinde anlamıyoruz, Devletin lâik ol
ması, dinle alâkalarını kesmeleri demek değil
dir. Her vatandaş nıensubolduğu din ve meh-
zebin ibadet şekillerini icrada serbestir.» 

Her gün Müslüman Türkler olarak dilimiz
le ikrar edip, kalbimizle tasdik ettiğimiz Amen-
tümüzün şerhinde Allalun peygamberlerine, 
kitaplarına iman etmek başta yer almaktadır. 
Bunun için ecdadımız büyük fetihlerinde kim
senin dinine dokunmamışlardı r. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İslâm dini cehaletin düşmanı ve terakki-

yatm, ilmin muhibbidir. Kuranı Azimüşşanm 
ilk âyeti «Oku» ile nazil olmuştur. Peygambe
rimiz hadisi şeriflerinde «ilmi kadın ve erkeğe 
fark kıkır, beşikten mezara kadar öğreniniz» 
diye buyurur. 

Ruh yapısı mükemmel olmayınca idare eden 
vo edilenlerde mesuliyet hissinin azaldığına 
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kâani olmamız icabediyor. Herkes vicdanının 
gölgesi altında titremelidir, ilerlememiz mad
di mânevi bu ruh yapısına bağlıdır. Tarih bu
nun misalleriyle doludur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Mâruzutımızı, ten'kid ve temenniler olarak 

iki noktada toplıyacağız. 
Bu teşiklâtm 1963 bütçesi de geçmiş yıllar

daki gibi yetersizdir. 12 milyonluk bir bütçe 
içersinde bu çok önemli teşkilât ve hizmete ay
rılmış olan ödenek, 25 - 26 milyonluk bir Müs
lüman kütlenin duyduğu derin mânevi ihti
yacı gidermek durumunda olan bu teşkilâtın 
ihtiyacına cevap vermekten çok uzak bulun
maktadır. Gönül arzu ederdi ki; yıllar geçtik
çe kaharan ve milyonlarla ifade edilen gider 
bütçesinden; bu çok önemli teşkilâtın da mâkul 
bir oranda hisse ve nasibini almış olmalı idi. 

Bununla beraber Bütçe Karma Komisyo
nunun ve bu komisyon Raportörünün bu bütçe 
üzerinde gösterdiği titizliğe azda olsa yaptık
ları artırmaya teşekkürü bir borç bilirim. 

1948 yılından beri ele 'alındığı bildirilen teş
kilât kanununun elan Yüksek Meselise inti
kal. ettirilmemiş olmasını esefle kaydetmek lâ
zımdır. Zira kırk yıllık mazisi olan bu kanunla 
bugün, bu teşkilâtın idaresi hiçbir suretle tec
viz olunacak bir tutum değildir. 

Halen 6 000 imam ve hatip noksanı ve ihti
yacı mevcudiken teklifte bir miktar kadronun 
(L) cetvelinde mevkuf bulundurulması cidden 
ş'ayanı dikkat bulmaktayız. 

Bu teşkilâtın; menşeli ve yeterli din adam
larına olan ihtiyacı ve bu problemin önemi çok 
aşikâr bulunduğu halde konulan ödenek çok 
kifayetsizdir. 

Bu arada : Dinlerin en mütekâmili ruh ve 
hayat dini olan yüce îslâmiyeti; geçen yılkı 
görüşmemizle arz ettiğimiz gibi, bu yüceliği 
ile arınmış bir halde kütleye mal etmek, bu ko
nudaki ciddî ve dev&mlı yeni yayınlarla müm
kün olabilir. Bu bir gerçek olduğu halde ko
nulan ödeneğin bir yıl öncekinin hemen aynı 
oluşunun da üzerinde durmaya değer bulmak
tayım. 

Vakıflara ait camileri aydınlatma, ısıtma ve 
temizleme giderleri için Vakıflar bütçesine ko
nan bu tahsisattan Hazinece tasarruf cihetine gi
dilmemelidir. 
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Bu teşkilât içerisinde vâızlarm durumu bil

hassa bir özellik .arz etmektedir. 
Bütün hademei hayratın bilhassa bunların 

aylıklarının hiç olmazsa asgari geçim seviyesine 
ulaştırılması artık bir emri zaruret haline gelmiş 
olduğu halde, bu cihet üzerinde durulmamış ol
masına tekrar işaret etmeden geçemiyeeeğiz. 

Bilhassa; teşkilâtın bugünkü durumu ile din 
işlerimizi kemal ile ifa cdemiycıceği bir bedahet
tir. 

Buna rağmen, bu konuda alınmış az da olsa 
ilerisi için ümit veren bir tedbir atılmış adım 
görmemekten üzüntü duymaktayız. 

Sadece geleceğe muzaf, tasavvurlarla yetin
mek, bu çok önemli konu için kâfi değildir. 

Din ve din müesseseleri ve kaynakları sosyal 
ehemmiyeti yönünden Hükümeti çok yakînen 
ilgilendirmesi gereken görevlerdendir. Bu bütçe
lerle görüyoruz ki, buna lâyık olduğu önem ve
rilmemektedir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bu maruzatımıza mütenazır olan temennile

rimiz ise ışunlardır: 
Teşkilâtın bir an önce günün ihtiyacını karşı

layacak bir kanuna kavuşturulması ve gene genel 
idare bünyesi içerisinde müstakil ve muhtar bir 
hale konulması. 

Gençliğin muhtacolduğu moral eğitim yönün
den. dinin ve dinî tedrisatın önemi özellikle göz 
önünde bulundurularak bugün ortaokulların 
ikinci sınıfına kadar sembolik bir değer taşıyan 
din derslerinin lise son sınıfına kadar teşmil edil
mesi ve bu derslerin İlahiyat Fakültesi, îmanı -
Hatip Okulu mezunlarına verdirilmesine maksut 
olan gayeye daha uygun olacağını düşünmekte
yiz. 

Radyodaki dinî, ahlâki neşriyatın artırılması 
ve konuların aktüel sınıf mücadelesini Önleyici, 
servet düşmanlığını bertaraf edici, muzir neşri
yattan, komünizmadan ve yıkıcı sosyalizm akı
mından koruyucu olmasına dikkat edilmesi sağ
lanmalıdır. Ve yine bu hususlarda bilûmum 
vaiz ve hatiplere tamimlerde bulunulması temin 
edilmelidir. 

Yine radyoda kurulan bir jürinin tetkikin
den geçtikten sonra İlahiyat Fakültesi ve Yüksek 
İslâm Enstitüsü öğrencilerine radyoda konuşmak 
hakkı sağlanmalıdır. Aynı zamanda öğrencilere 
dinî konferanslar serisi açtırılmasma fırsat veril
melidir. 
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Kuran radyoda ehliyetli ve çeşitli hafızlara 

okutturulmak, radyolardaki okutturulan mevlit
ler da!ha iyi ortganize edilmelidir. Bu mübarek 
günlerde Hacivat ve Karagözlere ve alafrangaya 
yer verileceği yerde dinî ve müba.reik günlerimiz 
layı ki ile değerlendirilmelidir. Vâız hususunda 
da radyodan faydalanılmalıdır. 

Gezici vâız kadrolarının çoğaltılması, aydın 
sınıfı çok olan merkezlerden ziyade yurdun ücra 
köşelerine kadar gidilip, ulvî dinimizi gerçek 
yönü ile hurafelerden kurtararak tanıtmaya ça
lışmalarını, bilhassa tavsiye ve temenniye şayan 
bulmaktayız. 

İmam - Hatip Okulu mezunlarının taşra teş
kilâtına tâyinlerinin mahallî tevcih komisyonla
rından alınıp merkeze; bırakılması lüzumuna ay
rıca işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiyemiz'de 637 müftülük vardır, bunların 

250 sinde odacı kadrosu bulunmaktadır. Müte
bakisi 387 müftülükte odacı kadrosu yoktur. Bu 
hale göre din adamı müftülüğü temizliyecek, 
defter koltuğunda imza için daire daire koşacak
tır. Bu hal, bu keyfiyet nerede görülmüş ve gö
rülmektedir. 

Bütçede kira bedelleri için 180 000 lira ayrıl
mıştır. Halbuki 380 müftülük kiralılk binalarda 
durmaktadır. Ayrılan bu parayı taksime tâbi 
tutmuş olsak aşağı - yukarı her müftülük binası
nın aylık kirasına (10) lira gibi bir para isabet 
eder. Halbuki vasati olarak aylık kiralar 150 
ilâ 200 lira arasındadır. O halde bunun samimi- : 
yet neresinde1? 

Yine müftülüklerin mefruşatı yürekler acı
sıdır. Dışardan gelen yabancılar dinimize veri
len kıymetin mâna ve şümulünü anlarlar, buna 
konan ödeneğin de miktarı da meydandadır. 

Bu görevlere asgari imam - hatip okulu me
zunlarının tâyinleri artık bir emri zaruret ha
line gelmiştir. 

Bütçe ve maddi imkânsızlıklarımız hepimiz
ce biliniyor. Ancak yıllar yılı söylemekle dinle
mekle iktifa edilen, üzerinde durduğumuz bu 
konuları; ahlâk buhranı içerisinde bulunduğu
muz bir devirde, sosyal düzenimize müessir ve 
çok önemli olduğunda ittifak edeceğimizi um
duğumuz konular olduğu için; artık hiç olmazsa 
sene be sene tahakkukunu görmek isteriz. 

— 565 — 
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Bu arada maddi imkân ve kaynak sağlan- I 

ması hakkında bir noktayı da takdirlerinize 
sunmakta fayda mülâhaza ettim. 

Vakıf camileri meşrutalarına ait gelirlerin, 
onarım dışı kalan kısmının vakfiyelerine riayet 
kaydı ile Diyanet İşleri 'Bütçesine terk edilip, 
bunlar üzerinde bu Başkanlığa tasarruf yetkisi 
tanınmalıdır. 

İnşallah, gelecek yıl bütçesi ile bu temennimi
zin de hiç olmazsa bir kısmının tahakkuk yo
luna girdiğini görerek bahtiyar oluruz. Allah 
kaillerimizden adaletin, dudaklarımızdan haki
katin sesini eksik etmesin diyerek sözlerime son 
verirken Adalet Partisi (Trupu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C.K.M.P. Orupu adına 'Sayın I 
İsmail Hakkı Yıl anlı oğlu. 

O.K.M.P. (1RITPIT ADİNA İSMAİL HAKKİ 
YI'LANLTOfiLU (Kastamonu) — Muhterem 
Başkan, asil Türk Milletinin kıymetli vekilleri; 

Yüzde doksanından fazlası Müslüman bir 
milleti temsil şerefini haiz bulunan yüce heyeti- I 
niz huzurunda milletin bütün dertlerini, temel 
dâva ve meselelerini teşhis ve tesbit etmek ve 
elbirliğiyle asil milletimizi yüceltmek hepimize I 
düşen en mühim vazifedir. Bunu takdir etmiyen I 
hiçbir arkadaş yoktur. Bundan emin olarak bü
yük milletin topyekûn kalkınmasını gaye edi- I 
nen ve bu yolda uzun yıllar kahır ve çile çe
ken ve bugün de iktidarda bu gayesini tahak
kuk ettirmek için vazife gören C.K.M.P. Mec- I 
üs 'G-rapu adına müzakeresini yapmakta bulun
duğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı 1963 yılı I 
bütçe tasarısı üzehrindeki görüşlerimizi arz I 
edeceğim. I 

Kvvelâ, milletin kabul ettiği Anayasamıza I 
göre (Kamu düzenine ve genel ahlâka veya bu I 
amaçlarla, çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan I 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbest bulun- I 
maktadır. Bu çerçeve içinde milletimizin dinî 
ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan Diya- I 
net İşleri Başkanlığını başarıya ulaştıracak I 
imkânları sağlamak ve tedbirleri almak cümle- I 
mize düşen kaçınılmaz bir vazifedir. Plânlı dev- I 
reye girdiğimiz 19153 yılında yalnız milletin 
madde bakımından yükselmesini düşünmek, I 
insan denilen varlığın sadece maddi ihtiyaçla- I 
rım tatmin etmek suretiyle, huzur ve saadete 
kavuşacağını zannetmek kadar hatalı bir görüş 
olamaz. Nitekim büyük emeklerle vücuda ge- | 
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tirildiğinden şüphe etmediğimiz 5 yıllık plânın 
ve plânı meydana getiren uzmanların düştükle
ri hata ve ihmal ettikleri cihet bugün üzerinde 
en fazla durmamız gereken ve milletin mânevi 
imar ve ihtiyacını temin edecek olan din mü
essesesinin inkişafı ve bu inkişafı sağlıyacak 
yeter sayıda aydın din adamları yetiştirme ko
nusunda verimli bir tedbir almamış ve düşün
memiş ol m alıdi rlar. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Bugün memleketin içinde bulunduğu sıkın

tıyı iktisadi düzensizliğe bağlıyanların adedi 
hayli fazladır.. Son devrin modası haline gelen 
ve her gün kürsülerde, gazete ve dergi sayfala
rında tekrarlanan sosyal adalet ancak mensubu 
bulunduğumuz İslâm dininin ruhunu benimse
mek. ve umdelerini tatbik etmekle mümkündür. 
Şükür ve sabrı, ilâhi bir emir olarak kabul et
miyen bir insanın, kanaat sahibi olmasına ve 
yorganına göre ayak uzatmasına imkân tasav
vur olunabilir mi1? İçinde bulunduğumuz ve 
hepimizi huzursuzluğa mâruz bırakan buhran 
yalnız iktisadi değil, ahlaki 'bulhrandır. 

Her türlü içtimai düzensizlik ve sı
kıntıları gidermek için, ahlâk dâvasını hallet
mek mecburiyetinde olduğumuzu açık olarak 
belirtmek lüzumuna kaaniiz. İşte biz Devlet ola
rak, Hükümet olarak ve topyekûn millet ola
rak bu dâvaya lâyık olduğu ehemmiyeti ver
mekte istical göstermez de, ihmal yoluna sapar
sak, milletin hiçbir temel dâvasını müspet şe
kilde halledenleyiz. Ahlâkın kaynağı ise din ve 
millî geleneklerimizdir. Kaynağa el atmazsak, 
genç nesli çocuklarımızı iyi bir ahlâk ile mü
cehhez olarak yetiştiremeyiz. Büyük milletimi
zin temiz ve asî] evlâtlarının ıvicdan ve mıhları
nın gıdasını temin, iman ihtiyaçlarını tatmin, 
ancak din işlerine iyi bir düzen vermekle müm
kün olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâ
tında çalışan din adamlarını, her şeyden önce 
muhtaç durumdan kurtarmak ve onları, şahıs
larında temsil ettikleri kutsi ve ulvi dinimizin 
hizmetlerine yöneltmek, önümüzde bulunan kı
sır ve kifayetsiz bütçe ile mümkün olamaz. Genç 
yaşta, kendisini nefsani arzulardan sıyırmış ve 
hakka yönelmiş din adamlarını, personel reji
mi içinde en aşağı seviyede mütalâa etmek ve 
onları 'bir lokma bir hırka düşüncesinin zebu
nu olarak sefalet ve mahrumiyet içerisinde sız-
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1 andırmak, Devletin ve milletin şerefine uygun 
düşmez. Bugün Türkiye'de köylerde 28 000, ka
za ve vilâyetlerde 7 bin cami mevcuttur. Ceman 
35 bin imam - hatip ve valize ihtiyaç vardır. 
Mevcut vaiz ve imam ihtiyaca kâfi gelmemekte
dir. Din. adamı yetiştirmek gayesi ile kurulan 
imam - Hatip okulları ise yılda ortalama 235 -
250 mezun vermektedir, işin garip ve tuhaf ta
rafı şu ki, halk kendi parasiyle yaptırdığı ca
milere imam kadrosu almak ve imam bulmak 
imkânına daihi sahip bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, halka hizmet et
mekle mükellef olan Hükümet, halkın din işle
rinin yürütülmesini de üzerine aldığı halde, ca
misini yaptırmak suretiyle Hükümete en büyük 
yardımı yapan Müslüman cemaatin aydın din 
adamı isteğini yerine 'getirmezse ve bu bilhas
sa ortağı bulunduğumuz Hükümet tarafından 
yapılırsa en fazla 'biz üzülürüz, ihtiyaca göre 
din adamı yetiştirilememesi ve 'hele Imna ilâve
ten 'hakikaten hepimizin iftihar ve şefkatle bağ
rına bastığı, imam - Hatip okulu mezunu te
miz ve asil gençleri kadro kifayetsizliği yüzün
den kutsi vazifelerinden uzakta bulundurmak 
hiçbir zaman asla tasvibetmiveceğimiz 'bir hare
ket olacaktır. 1963 yılı bütçesine kadro ilâvesi 
şart idi ve elzemdi. O. K. M. P..Meclis Grupu 
olarak mevcut kadronun artırılması cihetine 
gidilmesini en "uygun ve faydalı bir hareket te
lâkki ederdik. Fakat olmadı. 

1963 yılı bütçesinde görünen 650 kadrodan 
350 adedi (L) cetvelinde tutuklu bulunmakta
dır. Din adamına olan ihtiyaç gayrikabili in
kâr bir vakıadır. Buna rağmen 1963 yılı bütçe
sindeki kadroya göre Diyanet işleri Başkanlı
ğına vazife için müracaat eden binden fazla 
din adamı açıkta kalacak ve vazife dilekleri red
dedilecektir. Halbuki Devlet din adamlarını yu
karda arz ettiğimiz gibi «en cüzi ücretle tâyin 
etmekte olduğu halde, bunu dahi esirgemek du
rumuna düşmektedir. Öyle zan ve tahmin edi
yorum ki, halkın büyük fedakârlıkla yaptırdığı 
camilerin din adamından mahrum bırakılarak 
metruk vaziyette kalmasını hiçbiriniz t as vib et
mezsiniz. Memleketimizde din ile Devlet işleri
nin ayrılması prensibini benimsemiş olan Dev-
lot, Diyanet işleri Başkanlığının vazifesini lıak-
kiyle ifa edebilecek bir hüviyete ve kudrete bir 
an evvel sahibolmasına yardım etmelidir. Ma-
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lûmunuz olduğu veçhile dinin başlıca unsurları 
itikat, ibadet, tedris ve telkindir, itikat ve iba
deti fertler kendisi yapar. Yalnız tedris ve tel
kin Devlete düşen bir vazifedir. Tedris işini 
Millî Eğitim Bakanlığı üzerine almıştır. Diya
net işleri Başkanlığının yalnız telkin vazifesi 
kalmıştır ki, bu vazifeyi şimdiye kadar tıe şe
kilde yaptığını merak etmekteyiz. Diyanet iş
leri Başkanlığı telkin vazifesini dahi yapmak 
imkânına sahip değilken bugünkü durumu ve 
tutumu ile büyük müslüman kütlesinin din iş
lerini yürütmiyecektir ve yürütemez. Hele böyle 
kısır bütçelerle Diyanet işleri Başkanlığı, tatbik 
sahası demek olan teşkilâtlarına çalışma hızı ve
recek bir ufuk açamıyacaktır. 

Bir an memleketimizde mevcudolan gayri
müslim cemaatin durumları ile müslüman cema
atin durumunu mukayese edersek hepimizin yü
zü kızarır kanaatindeyim. Diğer taraftan Diya
net işleri Başkanlığı bütçesinin 450 nci bölü
münde üniversite ve yüksek okullarda okutula
cak öğrencilere verilecek burs ve masraflara ay
rılan para da 1963 yılında sadece 5 760 lira bir 
fazlalık göze çarpmaktadır ki büyük ihtiyaç 
karşısında bu dahi çok azdır. Bu yıl komisyon
ca Diyanet devrim sitesine yapılan 1 milyon li
ralık yardımın yerinde ve hayırlı bir yardım 
telâkki etmekteyiz. 

Cahil din adamlarının memlekete verdiği za
rardan daima dert yanan aydınlarla basın men
suplarının aynı din adamlarının kadrosuzluk yü
zünden vazife görememek durumuna düşmeleri 
karşısında ne kadar büyük bir üzüntüye kapı
lacaklarını elbette tahmin edersiniz. 

Sözlerimi bitirmeden önce samimî dilek ve 
tenkid'lerimizin Yüce Heyetiniz tarafından hüs-
nükabul göreceğinden emin olarak 1963 yılın
da Diyanet işleri Başkanlığının muvaffak ol
masını ve halkımıza hayırlı 'hizmetler yapması
nı AUa'htan diler, C. K. M. P. Meclis Grupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fakih özfaküh. 

O. 11. P. GRUPU ADİNA UAKlH Ö Z F A -
KlH (Konya) — Yüce Meclisin aziz üyeleri, 
Devletimizin 1963 yılı bütçesi içerisinde yer 
alan diyanet işleri bütçesi üzerinde C. H. P. 
Millet Meclisi grupunun görüşmelerini arz edi
yorum, 
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Muhterem üyeler; 
insan idrakinin ve insan bilgisinin ötesin

de, nelerin bulunduğu hususundaki insan-
oğlunda beliren merakın tarihi, çok eslkidir. 
Evrçnsel dinler, birbirlerini inkâr yolunda 
değil, biri değerini ispat yolunda inkişaf et
mişler ve hepsi de, insanda beliren bu bö
lüğü doldurmayı, ahret sualine cevap verme
yi, insanın insanla ve insanın tabiatla ve 
Allahla olan münasebetlerini nizamlamayı va
zife saymışlardır. Fertler ve cemiyetler, bü
tün meselelerini ilâhî prensiplerle çözmeye 
nıeyletınişle'r ve böylece aız ve semayı aydın
latan tabiat kanunları, ruh ve cesedi anlatan 
insan nizami içtimai münasebetleri düzen-
liyen hayat kanunları birbirlerine karışmış
lar ve fakat, nihayet, mukadder olan ayrı
lık onların başına da. gelmiş, din ile ilim, ken
di yollarına devam etmişlerdir. Din, bu ma
sum çağını atlattıktan sonra, bâzı. müdaha
lelere ve bâzı istismarlara muhatap olmuş, 
siyasi ve şahsi ihtirasların pençesi altında tah
ribata uğramışdır. Bu mevzuda çok şeyler 
söylenmiştir ve hâlâ çdk şeyler söylenebilir. 
Tatbikattan yüreği yanan insanlar, şunları 
ileri sürerler : 

«Dinler, İnsanlara, sevgi getirici olmala
rına. rağmen, tarih boyunca bu aslî gayele
rinden ayrılmış ve beklenen neticeyi vere
memişlerdir. Şiî - Sünni mücadelesi, ve hele 
hele, aynı mücadele içinde Harun reşit ta
rafından bir gecede boğazlanan GO bin in
san, u'nııtulamıyan hâdiselerdendir. Sonra
dan ortaya, çıkan evrensel dinlerin, müntesip-
leri 'tarafından taşınan musevi düşmanlıkla
rı, katolik ve protestan mücadeleleri, Haç
lı ordularını harekete getiren husumet az
gınlıkları bu adese altında, lehine izah edi
lemez. Sokratı, Galileyi ölüme götüren yol 
bu kara. taassuptan geçmedi mi? Engizisyon 
felsefesi, Avrupa'nın Orta Çağını kaplıyan 
kilise devlet mücadelesi Ibu karışıklığın tab
loları değil midir? Tarihimiz içinde hatıra
larımızı tırmalıyau Yeniçeri ayaklanmaları, 
Kabakçı Mustafa, Patrona Halil, 31 Mart va
kası, Malatya hâdisesi gibi cinayetler şerbet
lerini bu istismardan almalıdır mı? Mede
niyet kendi hamlelerini üst üste katlarken, 
biz hâlâ dünyayı sarı öküzün boynuzları üze-
rmda görmüyor muyuz? iyiye, güzele, 'doğ-
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rüya kısaca. AJlaha giden yol üzerinde önü
müze, gailen kuyuları çıkmadı mil? 

İşte bütün bunlar, dini yanlış tatbik eden
lerin tarihe düşürdükleri, eğri gölgelerdir. 
islâmlık, Türklükle birleştikten sonra İslâm
lık zaferden zafere koşmuş ve fakat tarih 
Türklüğün yüzüne, gülmemiştir. Tarihin bize 
ait sayfalarını karıştıranlar, orada, Türklü
ğün kanayan yüreğini görürler. Kuranın şef
katli sesine âşık olan Türklük, Leylâsmı ara
yan Mecnun gibi çöllere düşmüş ve fakat çöl
ler, ona. mezar olmuştur. Bugün Güneye ve 
Doğuya bakan gözler, oralarda, ezelden ebede 
akıp giden rüzgârların öptüğü, Türklüğün en
damını bulurlar. 

Muhterem a rkadaşlar; 
Din tatbikatçılarının hatalarını, dinin bünye

sinde aramak beyhudedir. Dinler, fertte ruh ve 
ceset birliğini, cemiyette fertle birliğini, insan 
hakları arasında gaye1 birliğini ve nesiller ara
sında hizmet birliğini gösterir. Türklüğün elin
de insanlığa, inen bir kırbaç olmayıp, kardeşlik 
duygusuna, cihanşümul bir davet, kemale, fazi
lete yakın olmak istiyenlere bir rehber olan is
lâmlık, simsarcıların elinde, bünyesinde taşıdığı 
vicdan hürriyetini, kendisi de tanıyamaz hale 
gelmiştir. 

lîozvelt'in kongreye 1941 de gönderdiği me
sajda. bahsettiği (ikinci hürriyet, bütün dünya
ya şâmil olmak üzere, vicdanların buyurduğu 
gibi tanrısına tapma hürriyeti), Türklüğün elin
de taassuba inen bir tokat olmuş ve dünyanın 
dört bucağında, bir bayrak gibi dalgalanmış!]r. 
Tabiatı insana, tabi kılmakla kalmamış, (El-Araf 
sûresinin )>2 nci ve Ul-Kasas sûresinin 77 nci 
âyetinde) dünyanın insanlara hediye edilen bir 
ganimet olduğunu, insanların bu nimetten nasi
bini almasını emretmiştir. 

İnançta ve ibadette cebri kaldırmış, tahak
kümü menetmiş, ilmi, en büyük ibadet ilân ede
rek, bilgiyi cehalete, yoksulu zengine, tevazuyu 
gurura karşı korumuş, ve cemiyet içinde, Allah 
ile kul arasında, hiçbir vasıta tanıma/buştır. Mo
dern iktisadın sosyal adaleti, islâm dininde mih
ver olmuş ve bu mihverin gölgesinde sınıf ve 
zümre imtiyazı hortlayanıanuştır. İnsanları, ilk, 
rütbe ve zenginlik kisvesinde değil, insani mü
savat aynasında seyreder, (tüm, Çin'de de olsa 
gidiniz, alınız) derken, (Zamanın değişmesiyle 
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ahkâmın da değişebileceği) prensibini vaz'eder-
keıı, medeniyet yoluna ne parlak bir ışık tut
muş oluyor! 

Dini, bir ilerleme kaynağı olarak görenler, 
onu, anlamışlar' ve anlatmaya çalışmışlardır. 
1755 te yazılan marifctnamede, kendisinden 25 
sene sonra ortaya çıkan Darvin nazariyesi yer 
almaktaydı. Kuranın insanlığa kendi diliyle hi-
tabettiğini kendi âyetleriyle takibedelim. 

Kuran kendisinden önce tebliğ edilen ilâhi 
prensiplerin manzumelerini yani diğer evrensel 
dinleri tanır ve Allah emri olarak ilân eder. Hal
buki o dinlerin vahiyleri arapça olarak gelme
miştir. î.lâhi sırların, arapçanın inhisarında ol
madığı Kuranın kendi tarihî kısmıyla sabittir. 

Muhammed sûresinin 24 ncü âyetinde Kuranı 
düşünüp anlamıyanlar, mânasına inemiyenler 
muaheze edilir ve anlaşılmasına çalışılması em
redilir. Bu kadar açık ihtarlar karşısında her 
türlü taasuba karşı, anlayanlar ve anlatanlar 
çıkmış ve Kuranın.sesi, asırlar boyunca kısılma
dan, gönüllerimizin kubbelerinden ilâhi bir seda 
olarak aksedip gelmiştir. İslâm dininin, bünye
sinde boy veren ve hâlâ yaşamakta olan 4 büyük 
ıueshebitı kurucuları ve onların felsefeleri dahi, 
Kuranın, her nevi tercümeye nıüsaidolduğunu 
kabul etmişlerdir, ilk tercüme Hicri 1 nci asırda 
Şirazlı Hacı Devletşahoğlu Mehmet tarafından 
Oğuz türkçesiyle yapılmıştır. Bu hizmete sonra
dan katılmış 100 den fazla tercüme yüzlerce tef
sire raslıyoruz. İslâm ulemasının ekseriyeti, taas
suptan korkmuş ve tercüme yerine tefsire sap
mışlardır. 'Fakat, Kuranı kâğıtların üzerinden, 
gönüllere akıtmak için müminlerin diline hitab
eden gayretler, olagelmiş ve meyvasını her asır
da vermiştir. 

Bütün evrensel dinler, bu talihsizliğe uğra
mışlardır. Zaman ilerledikçe, Avrupa'da tahak
küm, Asya'da gerilik şerbeti veren manzumeler 
zannedilen din müessesesi, ilimle bir mütareke 
yapmış ve ışıklarını birbirlerinin yoluna tuta
rak. yollarını ayırmışlardır. İlâhi bir sır olan 
ruh kanunlarını müşahede ele aldıkça, ilim ola
nın, din ise olması lâzımgelenin peşine takıldık
ça, din ve dinî görüş, adesesini, dünya nizamın
dan çekmiş, yalnız Allaha giden yola çevirmiş
tir. Bütün dünya milletleri, medeniyeti köstek-
liyen taassuptan, Cennet ve Cehennem satıcıla
rından kurtarabilmek için din ile dünya işlerini 
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ayırmaya mecbur kalmışlar ve din işlerini diya
net teşkilâtına bırakarak, Devleti, diyanete ha
mi kılmışlardır. 

A. B. D. Anayasasının insan hakları bölü
münde (Parlâmento, bir din kurmak veya bir 
dini ortadan kaldırmak için kanun yapamaz) 
denmektedir. Bu prensip, bütün modern anaya
salarda, vicdan hürriyetinin ve dinî istiklâlin 
sesi olarak terennüm edilir. 

Bizim Anayasamızın 19 ııcu maddesi, aski 
Anayasadan aldığı ve 40 seneden beri Cumhu
riyet Hükümetlerinin titizlikle tatbik ettiği 
vicdan hürriyetini tanımakta ve dinî inanç ve 
kanaatlerinden dolayı, her hangi bir kimsenin, 
kmanamıyacağmı kabul etmektedir. İnkılâpçı 
geçinen, iman sahibine yobaz diyemiyecek; 
iman sahibi geçinen, inkılâpçıya dinsiz diyemi-
yecektir. Anayasamızın bu maddesinde Türk 
Milleti tarafından kabul edilmiş olarak yer 
alan lâik Devlet görüşü, dinsiz insanların mey
dana getirdikleri Devletin görüşü değildir. Kı
saca, laisizm dinsizlik değildir. Bizde laisizmin 
müessesesi, dinin dünya işleriyle meşgul olmı-
yaeağı ve Devletin de vicdanlara el atamıyaca-
ğı bir manzume olarak anlaşılmakta ve her hal
de her türlü dinsizlik ithamlarından âri bulun
maktadır. Esasen Anayasada yer alan bu pren
sibe aykırı hiçbir siyasi teşekkül bu manzume
nin dışına çıkamaz ve ondan ayrılamaz. Bütün 
siyasi teşekküllerimizin tüzüklerinde laisizm 
mevcuttur ve var olduğu içindir ki, bu tüzük
lerin ortaya çıkardığı siyasi teşekkülleri Ana
yasa tanımaktadır. Rahmetli Atatürk, Bursa 
nutkunda Cumhuriyet mevzuatında yer alan 
lâiklik prensibini izah ederler ve şöyle derler: 

«Din politikanın çirkinlerine bulaşmıyacak, 
vicdanlarda bülent mevkiini işgal edecek, fert 
ile Allah arasında mukaddes bir temas vasıtası 
olarak kalacaktır.» 

Artık kabul etmeliyiz ki, ümmetçi Devlet 
görüşü yerini, vicdan hürriyetine dayanan 
Devlet görüşüne terk etmiş, fertle Allah ara
sındaki perde ve vasıtalar kaldırılmıştır. Bu 
Devlet görüşü, din işlerini de, kendi kaderine 
terk etmemiş, dinî eğitimi, Devletin vazifeleri 
içine, dinî müesseseleri Devletin himayesine 
vermiştir. Diyanet İşleri Teşkilâtımız, Anaya
sanın 154 ncü maddesi gereğince genel idare 
içinde yer almış ve Başbakanlığa bağlı kılın
mıştır. 
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Teşkilâtın bünyesi ve personel meseleleri 

üzerinde de hayhca, söz edenler çıkmış, lehinde 
ve aleyhinde konuşmalar olmuştur. v Yıllardan 
beri gerek ücretli ve gerek maaşlı kadrosu pek 
az olan Diyanet İşleri Teşkilâtının personelinin 
asgari geçim emniyetine kavuşması için adım 
atılmıştır. 'Bugün hademei hayratın büyük bir 
kısmı, ağanın sofrasından veya politikacının 
himayesinden geçinir. Kendilerine vazife tevdi 
ederken iktisadi emniyetlerini, vicdan istiklâl
lerini de birlikte düşünmeye mecburuz. Din tat
bikatçılarına ve Diyanet İşleri Teşkilâtına gü
venimizin artması için elbette onların daha 
ehil olmalarını temenni ederiz. Dün hepimizin 
yaptığı bu temenni bugün yeni Teşkilât Kanu
nuyla ilk adımına kavuşmuştur. Kanun tasarısı 
Yüce Meclise verilmiştir. Yeni tasarı maaşlı ve 
ücretli kadroyu biraz daha genişletmekte ve 
gelecek günler için ehliyet ölçüsünü getirmek
tedir. Eski maaşlı ve ücretli kadro sahiplerinin 
müktesep hakları tanınmakta ve fakat ileri tâ
yinler için, vasıfta kesafet, aramaktadır. Bu
gün müftülerin yüzde doksanı ilkokul mezunu
dur. Maaşları yükselecek ve fakat şartlar da 
yükselecektir. İtibarlı bir müessese olmak vas
fı kuvvet kazanacak, politika da istismara ıığ-
ramıyacaktır. 

Çıkacak Teşkilât Kanunu, belki bütün ih
tiyaçları bugün için karşılayamıyacaktır. Fa
kat teşhis konduktan sonra bir gün bu mese
lenin de hallini görmek bahtiyarlığına kavuşa
cağız. Şu anda bütün ihtiyaçların bir anda ya-
pılıvermesi, bu milletin takati üstündedir ve 
esasen imkân da yoktur. Temennimiz odur ki, 
bu meseleleri denıogojinin ötesinde ele alalım 
ve müşterek meselemiz olarak görelim. Yavaş 
yavaş mesafe katedilecek, boşluklar dolacak ve 
böylece ehliyet de artacaktır. 

Diyanet İşleri teşkilâtımızdan insaflı temen
nilerimizi şu muhtasar satırlarda sıralamak is
teriz. 

1. Cemiyet içinde Devlet belâ ve emniyeti
ni tehdideden sağcı ve solcu o kadar cereyan 
faaliyet göstermektedir ki, hepsi de din yolu
nu seçmiştir. Petro'nun vasiyetini bilenler, bize 
saldırışlarını çok kıymet verdiğimiz ve hürmet 
ettiğimiz müesseselerin rengine girerek yapı
yorlar. Evvelemirde cemiyeti parçalayıcı, va
tandaşlar arasında bölücü fikir akımlarının 

karşısında bulunmalı ve zararlı neşriyatı kon
trol altına almalıdır. 

2. Cemiyet bünyesinde müessese olarak 
yaşıyan çeşitli mezhep müntesipleri arasında 
tarihî bir gerçek olan husumetleri bertaraf ede
rek birleştirici, uzlaştırıcı ve hepsine ümit ve 
teselli verici olmalıdır. 

:). İçtimai münasebetlere taallûk eden ve 
karma ekonomi sistemlerindeki sosyal adaleti 
getiren prensiplerini, cep kitapları halinde ya
yınlamak ve fazilet, ahlâk sahasında keyfiyeti 
takviye etmek ve cemiyet içinde yapıcı vatan
daş miktarının artmasına yardım parolasını ta
şımalıdır. 

4. Hugün bir İslâm kültürü bohçası elimiz
de mevcut değildir. İslâm Ansiklopedisi bu ih
tiyacı karşılıyacaktır. Tez elden tamamlanması 
lâzımdır. 

5. Son çıkarılan Türkçe Kuran, en genç. 
talebelerin bile okuduğu kitap olmuştur. İmkân 
nisbetinde ucuza mal ederek halka indirmelidir. 
Diyanet İşleri eldeki bütçeye göre yılda insan 
başına 2 liralık dinî hizmet edebilecektir. İm
kânların ancak bu kadar getirebildiği buttu; 
karşısında daha çok şey istemek hakkımız ol-
mıyacağı kanaatiyle son ve fakat kesin temen
nimizi arz ederek sözü kesmek isteriz. 

6. Anayasa, düzeni içinde yer alan ve Ana
yasanın ana prensibi olan lâik Devlet görüşü, 
Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük vediadır. 
Yalnız Devlet müesseseleri değil, aynı zamanda. 
cemiyetin müesseseleri ve fertleri de din istis
marına karşı olduklarını, fiilen ve kalben ilân 
ettikleri gün, Atatürk'ün ruhu şâdolacak ve 
Türkiye keyfiyet ve mâna âleminde kıymetini 
yücel estirecektir. Şu anda Büyük Meclisin aynı 
duygularla düğümlü bulunduğu inancı ile büt
çenin memlekete hayırlı olmasını diler saygıla
rımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y.T.P. Or-upu adına Sayın Ni
hat Diler. , 

Y. T. P. O RUFU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar; mensubu bulunduğum, Y. T. P. Mec
lis ürupu adına Diyanet İşleri bütçesine nıüta-
allik görüşlerimizi açıklıyacağını. 

Mevzua girmeden önce din müessessinin 
ehemmiyetini ifade için dinlerin tarih boyunca 
beşeriyetteki tesirlerini, dinimizin cemiyetimiz-
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deki tesirini tesbit edeceğim, tenkid ve temen
nilerimi arz edeceğim. 

Dinler, beşeriyetin kuruluşundan bu yana, 
cemiyetlerin hayatlarında, fertlerin akıl, irade, 
his yönlerinden ilmin ışığının kavuşup aydınla
tamadığı hayat meselelerini kendi zaviyelerin
den izah ederek; insanları birbirlerinin şerlerin
den mâsun, hayat mücadelesinde biribiriniıı 
yardımcısı olmak suretiyle, yanyana yaşamala
rını, dünya ve ahirette huzur ve saadete kavuş
malarına dair emir ve nehiyler ihtiva etmişler, 
etmektedirler. 

Zecrî müeyyıdeleriyle hukuk vicdanlar üze
rindeki tesirleriyle ahlâk gibi rol oynamışlar. 
Ahlâk ve hukuka kaynak olmuşlardır. 

Her ne kadar lâik ahlâkçılar, tefekküre da
yanan ahlâki prensipler vaz'etmişlerse de, bu 
prensipler dinlerin vaz'ettiği umumi, millî sis
temli prensiplerin yanında dar ve kifayetsiz 
kalmıştır. Tefekkürle tesbit edilen şahsi mü
kemmeliyet gayrin, saadeti formülü, dinlerin 
esaslarında meknuzdur. 

Binaenaleyh, ahlâkın temeli dine dayanmak
tadır. Ahlâki hareketlerin kıstası da, her türlü 
ivaz ve garezden müstağni hasbî olmasındandır. 

Muhterem arkadaşlar; medeniyet yalnız tek
nik terakki değildir. Teknik terakkide ileri 
gitmiş cemiyetler, mânevi kıymetler itibariyle 
yükselmedikleri surette bu terakki birbirlerinin 
felâketinde kullanılmış birer vasıta olmuştur. 

Bir Fransız müellifi; (Beşeriyet, fertlerin 
birbirlerine karşı olan münasebetlerinde hatalı 
hareket ettikleri zaman zulüm ve vahşete sahne 
olmuştur. Yoksa müspet ilimlerde yanlış ve ha- I 
tali hareketler cemiyetleri felâketlere duçar et
memiştir. Meselâ; astronomide Kepler'den evve] 
Kopernik'in fikirlerine inanan beşeriyette yan
lış anlaşılmadan mütevellit tahammülfersa bir 
durum meydana gelmemiştir. İnsanların biribir-
lerine karşı vicdan ve şuurları salim olmadığı 
zaman engizisyon mezalimi olur) demiştir. 

Bir ilim adamımız din müessesesinin lüzu
munu şöyle ifade etmektedir. (Din gaybe iman
dır. içinde yaşadığımız maddi ve mahsus âle
min dışında birtakım hakikatlerin var olduğunu 
kabul etmek ve içten bir bağlanışla bu hakikat
leri inanmaktır. En basit mânasiyle din dıştan 
görünüşüyle imandır, tüm hem iyiliğe, hem kö
tülüğe yarar. Tabancanın istimal hedefini ilini | 
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değil, onu kullanan kimsenin ahlâk ve manevi
yatı tâyin eder. Mahdut ve mütenahi yer yü
zünde, namütenahi terakki bir hayalden ibaret
tir. îlmin temin ettiği maddi imkânlar pratik 
kolaylıklar içinde bile, insan maneviyatının 
.kuvveti ruhunun disiplini sayesinde bahtiyar ve 
mesut yaşayabilir.) demektedir. 

Bir Rus mütefekkiri (Dinsiz cemiyetlerde 
her haltı işlemeye cevaz vardır), Alman Hukuk
çusu Kelsen, (Kanunların müeyyideleri, binneti-
ce Allah korkusuna dayanmaktadır.) demişler
dir. 

Bu duruma göre; beşeriyet ne kadar tekâ
mül ederse etsin, istihsal edeceği ekonomik kıy
metler, insanların hudutsuz ihtiyaçlarını karşı
lamaktan uzak kalacaktır. Maddi ihtiyaçları 
maddi imkânlar tam mânasiyle karşılasa bile, 
mânevi inançtan mahrum olmak, insanları hu
zursuz ve bedbaht kılar. 

Dinsiz cemiyetlerde, cemiyeti yükseltmeye 
matuf mânevi kıstaslar kaybolur. Mevkilerinin, 
menfaatlerinin, cehaletlerinin, ihtiraslarının kö
lesi olanlar, efendilerini korumak için envai çe
şit hile ve desiselere zulüm ve haksızlıklara baş
vurmaktan çekinmezler. Buna mukabil, yeni
den mevki ve menfaat elde etmek için de, zulüm 
ve haksızlık yaparlar. G-ayrimeşru mücadelede, 
birbirlerinin hayatlarını yok etmeye çalışırlar. 
Devlet ve hukuk mekanizmaları, hak ve adalet 
tevzi etmekten ziyade, zulüm ve haksızlık tevzi 
ederler. Cemiyet, haksızlık >ve anarşinin ka
ranlığına girer, insanlar canavarlardan daha 
ziyade vahşileşirler, insan insanın kurdu olur, 
isyanlar, İhtilâller ve katliamlar olur. Bu du
rumda gadre uğradığı «urette en zâlim ıolanlar 
dahi, hak >ve adalete hasre't çekerler, feryat 
ederler.- Ahlâkın ve hakkın üstünlüğü, bu su
retle 'ortaya çılkar, dinlerin vaz'ettiği üstün 
prensiplere, inanmak zarureti duyulur. 

Mulhjterenı arkadaşlar; buraya kadar dinle
rin tarih 'boyunca içtimai bir •müe'steöse ve rea
lite olduğunu teyitle çalıştım. Şimdi de mün-
tesib'i olmakla iftihar ve huşu duyduğum, Islâ-
miıyetin cemiyet imizdtM rolünü İzah edeceğim. 

Bilindiği üzere, semavî dinlerin içinde İslâ
miyet en talbiî en aklî en mükemmel, 'beşeriyete 
Allah tarafından nazil olan, en son Ibir dindir. 
Bu itibarla, en mümtaz bir yer işgali etmiştir. 

Şöyleki: kâinatın eşrefi, insanı kabul ede
rek, akla mühim 'bir yer vermiştir. Ayrıca, 
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Hazreti Peygamber Ilâdis'i şeriflerinde, «ça
lışmak ibad'ettenld'ir. İlim Çin'de de 'olsa tahsil 
edin. Âlilmiin uykusu ibadettendir. âlimin 'kale
minden "dökülen mürekkep, ışehiıtlerin -kanından 
dalha 'mulkaddestir»1 demek suretiyle çalışmaya,. 
ilme, âlime ne 'kadar önem verdiğini ifade et
mişlerdir. Ayrıca, doğru söylemenin, ahde ve
fanın, emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, ta-
vazuun, 'ilmin, ciömenrtlıiğin 'kendine istem'edi-
ğini, baişlka'sına istememenin İslâmiyetin esas
larından olduğunu bildirerek, İnsanlığın en son 
hedefini teslbit etmişlerdir. Namuslu yaşamak, 
kimseye zarar verm'enıek, 'herkese lâyık olanı 
'verdirmek husnsunlda daimî azim 've İrade sarf 
etmek suretiyle, ezcümle kime vurduımis'a işte 
sı ritim, 'kimden 'aldımsa, işte kesem, demek su
reciyle !büıtün dünyada 'adaletin, ahlâkın fazi
letin timsali olmuşlardır. 

Gerçekten Ibir cemiyetin fentleri İslâm ah
lâkının esaslarını öğrenip 'öğrenmelide de kai
ni ryara'k, bu a'hlâk ile Ibezeıılr. İffet, istikamet 
adaletten 'ayrılmamak Ihususıında İsla mî tali
matı yerine getirirlerse 'bu cemiyet mânevi kıy
metlerle yükseleceği 'gibi, maddi refalha da ula
şır. 

Canlı tarühini'ize ıgöz gezdirdiğimiz zaman, 
Ibütün insanlığın 'hayranlığını celbeden S'elâ-
lıaddini Eyyubî'ler, Fatilh'ler, Ebu Suud'lar, 
Zenlbilli Ali efendiler, Mimar Sinan'lar muzaf-
ferayetlerini İslâm ]>ininin ulvî 'heyecanına 
'borçludurlar. İdeallerini bu yüksek prensipler
den almışlardır. Hal Ib'öyle iken, her güzel, 
İrer doği'iı, Iher iyi ış'ey'i isltismar edenler, mukad
des dııi'imizi (de istismar etmişler, ahlâk ve fa
ziletler 'manzumemi kılan dinimizi, 'hu raf altın g'ir-
dalbına saıpla'mışlardrr. Bu yüzden cemiyeti
mizin mâruz kaldığı gerilemeyi, birçok kimse
ler istismarcıların Iha roketi erinld e 'değil, dinin 
prensiplerinde aramışlardır. 

Halbuki, millet olarak dinin a'hlâki 've ter-
bi'yevî rolünü inlk'âr ettiğimiz gün ıgerilenı'enin 
o zaman başlıyacağına ve asıl tellıliken'in o za
man ıgeleceğine Ikaanüm. 

Dinimiz, ezeli düşmanlarımıza karşı, Ibizd 
dimdik ayakta tutmuş, menfur İdeolojilerinin 
imemleketimize girmesine s'iperi saika rolünü 
oynamış ve 'oynamakta da devam edecektir. 
!Bu sebeple, İslâm' 'Dinini irtica» 'vasıtası olarak 
i İri sürenler aynı zamanda komünizmin de din 

voliyle (memleketimize 'girebileceğini iddia et
mektedirler. 

Bizce, komünizm elin y'oliyle memlekeltimize 
giremez. An-cak dinimizin alhlâki ve terbiyevî 
rolü inkâr edilir, terakkiye mânidir denir, vic
danlardan din duygusu ve şuuru sil ini ilse, ce-
ımiyetimizin lıer Ibir ferdi de Allalıa değil, mev
ki ve menfaatlere tapan birer insan vaziyetine 
gelir ise, o zaman 'komünizm 'memleketimizde 
yayılmak istidadını bulur. 

Muhterem arkadaşlar; 'bulgun İçinde (bulun
duğumuz 'buhranların sebeplerini iktisadi du
rumun Iblozukluğuna atfedenler olabilir. Fakat 
'bendeniz tarihimizde Ibugünkünden daiha fazla 
ikt'isafdi durumumuz Ib'o'zuk olduğu 'halde, cemi
yetimizde ıbugünkü kadar 'huzursuzluk ve 'buh
ran olmadığına, 'bu sdbeple bulgünkü 'buhranın 
ahlâka dayandığını, ahlâk zafiyetinin de, din 
düysusunun 'zafiyetinden ileri 'geldiğine (kaa-
niim. Zira, korkunun ve 'menfaatin 'hâkim ol
duğu zihinler Alla'h yerine maddeye (taparlar. 

Tâbiri caiz ise, bu çeşit insanların zekâları 
şeytanî yolda çalışır. Memleket için yapamıya-
eakları kötülükler yoktur. Memleket olarak de
mokrasi rejimini seçtik. Bu rejim bugünkü şart
lar altında milletimizin hayat ve istiklâlinin 
haysiyet ve şerefinin hak ve hürriyetinin temi
natı olan bir rejimdir. Bu rejim içinde mükelle
fiyetler ve salâhiyetler vardır. Ahlâk duygu
sundan, din duygusundan âzâcle olanlar, bahşe
dilen hürriyet ve salâhiyetleri daima az bulurlar. 
Kendilerine tahmil edilen mükellefiyetlerden ka
çınırlar. Bu suretle de cemiyetin bünyesini ke
mirirler. Ve cemiyeti huzursuzluğa sevk eder
ler. Cemiyet halinde yaşamanın bir neticesi ola
rak fertlerin nimetlerden istifadesi farklı ola
caktır. Daima istihsal edilen ekonomik kıymet
ler, ihtiyaçları % 100 karşılamıyacaktır. Yani, 
cemiyet halinde yaşamak bahis mevzuu olduğu 
takdirde fakirlik ve zenginlik olacaktır. Bir sı
nıflaşma olacaktır. En ileri seviyeye" ulaşmış ce
miyetlerde dahi duyulan ihtiyaçları istihsal etti
ği ekonomik kıymetler tatmin edemiyecektir. Bu 
hal bir aksiyon bir postulat kadar ispattan va
reste açık hakikatlerdir. 

En ileri cemiyetlerin içinde dahi, var olmuş, 
var olacak, var olmakta devam edecek ihtiyaç, 
insiyakların tazyikini frenliyen, cemiyeti nor-
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mal nizam ve emniyet içinde tekâmüle sevk eden, 
din duygusu, din duygusuna dayanan ahlâktır. 

Muhterem arkadaşlar; işte dinin vazifesi bu
dur. Kendilerini münevver, ilerici din duygusu 
ile meşbu olanları da, gerici telâkki edenler, di
nin bu fonksiyonunu inkâr etmektedirler. 

Dinimizin gericilik vasıtası olduğunu iddia 
eden münevverler, hangi fikir sistemleriyle or
taya çıkıp karanlık ruhları aydınlatmışlardır? 
Veya bu iddiayı ileri süren münevverlerden han
gisi müsbet ilmin mutalarına göre bir fabrika, 
bir baraj, bir köprü, bir elektrik şebekesi mey
dana getirmişler, bunları da büyük Türk mil
letinin emrine tahsis etmişlerdi, veyahut bir 
makina icadetmişler? Meydana getirdikleri ha
yırlı eserlere gerici dedikleri bu insanlar tara
fından tecavüz edilerek eserleri tahrip edilmiştir. 

Bu ithamı yapanların hiçbirinin bir cevap 
vereceğini zannetmiyorum. Çünkü, maalesef bu 
zatların cemiyetimizde en bariz hususiyetleri, ko
lay yoldan servet ve şeref temin etmek için her 
türlü çareye başvurmak, bu gayrimeşru hareket
lerini engelliyen her maniayı kötülemektir. 

Dini bir gericilik vasıtası kabul eden ve ken
disine de münevver diyen zatlardan soruyorum; 
islâmi emirlerden ve nehiylerdcn şu üç vasıf 
kendilerinde var mıdır? 

1. Ne söyiemişlerse . doğru söylemişler mi? 
Doğru söylemekte devam ediyorlar mı? 

2. Vaadettikleri şeyi hayatları pahasına da 
olsa yerine getirmişler midir? 

3. Kendilerine tevdi edilen emanete sadakat 
göstermişler midir? 

Eğer bu hususları haiz iseler, kendilerini teb
rik ederim. Bu hususların hilâfına hareket eden
lere İslâm dinince münafık derler. Bu iddia sa
hibi münevverlerimiz bu hususiyetleri haiz ol
saydılar, cemiyetimiz buhranlara sürüklenmez-
di. Istıraplarımız siyasi sahada bu hususları bu-
lundurmıyan kimselerden neşet etmektedir, kana
atindeyim. 

Aziz arkadaşlar; bu kendini münevver zanne
dip de, alelıtlak dinin terbiyevi ve ahlâki rolünü 
inkâr eden zatların yanında sosyalizm nikâbı al
tında komünizm propagandası yapanlar da, İs
lâm dinini gericilikle tavsif etmektedirler. Fa
kirlere karşı merhamet ve şefkat duyduklarını 
söylerler. Halbuki, komünistlerde tapılan şey 
maddedir. Ahlâk, aile her türlü mukaddesat do-
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layısiyle şefkat ve merhamet diye bir şey yoktur. 
Onların fakirlere şefkat ve merhamet duymaları 
sahtedir. Maksatları cemiyetimizi her türlü ah
lâk ve mukaddesat duygularından uzaklaştırmak, 
fakir olanları da, zenginlerin seviyesine ulaştır
mak suretiyle değil, zenginleri de fakirlerin se
viyesine düşürmek için fakirleri zenginlerin 
aleyhine tahrik etmektir. Bu suretle cemiyetimi
zi kanlı ihtilâlle sürüklemek, komünizm idaresi
ni hâkim kılmak ve memleketimizi efendilerine 
peşkeş çekmek, cemiyetimizi sürü ve esir haline 
sokmak, midelerini, behimî arzularını rahatça 
tatmin ederek, semda domuzlar gibi yaşaimak ni
yet ve zihniyetindedirler. Oünkü, b aıy ati aşmış; 
ilmî kıymeti kalmamış, materyalist fikirlerin 
ısanfki ilik müellifleri kendileri imiş gibi, tatbik 
kabiliyeti olmıyan taraflarını zikretmeden he
yecanla harıl harıl propagandasını yapmakta
dırlar. Istinadettilkleri so'syal adaleit meflhumu 
içinde kardeşi kardeşe düşüren bir sosyali ada
let ve keza istinadettikleri sosyal emniyet fik
ri içinde komünist diktatörlüğünü görmekte
yim. 

Aziz arkadaşlar; hakiki mânasında sosyal 
adalet ve sosjyal emniyet ancalk islâm ruhu ile 
meşbu olan insanların cemiyetinde olabilir. 
•Komünistlerin carı altlıkları efendileri Sovyet 
Rusya'da acaba sosyal adalet ve sosyal emni
yet var mıdır? Buna da yine harıl harıl bu pro
pagandayı sosyalizm nikahı altında yapanlar 
cevap veremiyecektir.' 

Şunu iftiharla ifa'de ederim İki, her ne su
retle olursa olsun islâmiyet'i, Türk Milletinin 
vicdanından ne kadar silmeyle çalışırlarsa çalış
sınlar en zayıf anlarında dahi, İslâmiyet, cemi-
yetilmiz içinde, komünizm mikrobunu öldüre
cektir. Komünistlerin kendi lehlerine memleke
timiz hakkında tasavvur ettikleri hayal, dünya 
baki kaldıkça tahakkuk edeaniyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar dini
mizin cemiyetimizdelki rolünü izalha çalıştım. 

Bütün -dünya devletlerinde demokrasi reji
mini kabul edenler din ve vicdan hürriyetini 
İnsan Halkları Beyamnameisinin ışığı altında 
bütün kemaliyle, anayasalarında teminat altı
na almışlardır. Bizde de, An aıy asamızın 19 ncu 
'maddesi bu hürriyetleri teminat altına almıştır. 
Y. T. P. dinin ahlâki ve terbiyeyi rolüne inana
rak programında bu hususta yer vermiştir. Bir 
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kısım kimseler buna rağmen Devletin din işle
riyle uğraşmaJsmı lâiklik prensibine, Anayasa
nın 19 ncu maddesine aykırı bulmuşlardır. Bu 
düşünce doğru değildir. Zira, hürriyet yalnız 
düşünmeLk değildir. Düşündüğünü serbestçe 
sözle, yazıyle ifade etmek ve teşkilatlanmak
tır. AnaıyaJsamızda sistematik tefsire tâbi tu
tulduğu surette hürriyeti bu şekilde derpiş et
miştir. Din istismarına mâni olmalk için de, 
Devlet bu 'hürriyete müdahale etmektedir. Yblk-
sa, lâiklikten din aleyhtarlığı anlaşılmamak 
icab'eder. 

İsviçre Medeni Kanununda din tedbiyesini 
e'bevoyinleri yapmadıkları surette velayet ve 
vesayetlerinin nez'i için hâkime salâhiyet veril
miştir. 'Bizde bu Medeni Kanunu tercüme etmi
şiz, aynı hüküm bizde de vardır. Bu suretle 
sözü din aJdamlarına getiriyorum. Doktorun sıh-
lıalt 'üzerinde, hâkimin adalet üzerinde tesiri ne 
ise, din adamlarımızın da ahlâk ve fazilet üze
rindeki tesirleri aynı mabette, hattâ diyebilirim 
iki, dalha da fazladır. Bu mühim hizmeti tam 
(bir emniyet altıma almak, millî bir vecibe (haline 
«gelmiştir. Büjyük çileler çeken, zaman, zaman 
dinisizler'in hakaretlerine mâruz kalan, din 
adamlarımızın vaziyetleri yürekler acısıdır. 
Geçen yıl bu hizmetin lâyıkı vieçlhile yapılması 
için, o zaman Devlet Vekili bulunan Sayın Av-
ni Doğan, şu vaadi erde bulunmuştu: 

1. Dinay-et İşleri Başkanlığının merkez ve 
taşra teşkilâtının takviyesini, 

2. 'Teşkilât mensuplarının yetiştirilmesini, 
3. Din adamlarının terfi ve terfihlerinin 

muntazam bir usule bağlanmasını, 
4. Din ile ilgili eğitim ve öğretim dâvasının 

demokratik düzen içinde ciddiyetle ele alınması
nı istemişlerdi. 

Fakat o günden bu yana teşkilât kanunu 
çıkmadı. Hazırlanan tasarılarda, müftüleri, va
izleri, müezzinleri haklı endişelere sevk etmek
tedir. Bu endişelerini şöyle belirtmektedirler; 

1. Maaş, durumları, Barem Kanunu ile tâ
yin edildiğine göre müftü, vaiz ve müezzinlerin 
arasında bir tefrik yapmamak suretiyle hepsi 
İbareme dâhil edilmeli. Makam ödeneğinin bü
tün miüftü ve vaizlere teşmil edilmeli. 

2. Vazife görmekte olan bütün istekli müf
tü ve vaizlerin görgü ve bilgilerini geliştirmek 
için yurt içinde ve yurt dışında imkânlar sağ
lanmalıdır. 
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0. Halen vazifeli bulunan ve yaşları 45 i 

ge^miyen müftü ve vaizlerin 5 yıl zarfında lise 
diploması ibraz etmelerini, aksi halde görev
lerinden alınarak, belirsiz görevlere nakledilece
ğine dair düşüncelere yer verilmemelidir. 

4. Maaşlarda 700 liraya kadar olan tahdit 
kaldırılmalıdır. Müftü ve vaiz olabilmek için 
aslolan dinî bilgi ve dinî bilgisiyle amel edip 
bildiğini halka telkin etmek olduğuna göre, bu 
husustaki ehliyeti her hangi bir okuldan ibraz 
edilecek diploma ile değil, din müşavere kurulu 
huzurunda tefsir, hadis, kelâm ve fıkırtı gibi ilim
lerdi; .yapılacak imtihan] ardaki muvaffakiyetle 
tevsik etmek lâzımdır. 

5. Halen aday olup, mevcut Teşkilât Ka
nununa göre asaletlerinin tasdikinde bir mahzu
ru olmıyan müftü ve vaizlerin asaletinin tasdiki
mi gidilmelidir. Kadrosuzluk yüzünden terfi 
edenıiyeıılerin terfileri sağlanmalıdır. Bunun 
yanında imam - Hatip okulları mezunlarının ta-" 
lepleri de şunlardır : 

1. (L) cetvelindeki 13 neü derecede vaiz kad-
rolarının 43 ten 100 e çıkarılmasını, 

2. (L) cetvelinde mevkuf tutulan 350 kad
ronun serbest bırakılmasını ve bunun 300 ünün 
13 neü dereceye ifrağ edilmesini, 

3. 13 neü dereceden 500 kadronun yeniden. 
tartısisini istemektedirler. 

Bu taleplere iştirak etmekteyiz ve bir Teş
kilât Kanunu çıkmasını istemekteyiz. Ancak bu 
kanundan : 

1. İmam ve müezzinlerin barem dâhiline 
alınmasını, 

2. Teşkilât Kanunu meriyete girdikten ^son
ra, vazifeye alınacaklarda' tahsil şartının aran
masının, dei'cedilmesini istemekteyiz. 

Şimdiye kadar vazife gören din adamları 
halkın kontrolü altında bildikleriyle amel ede
rek birçok menfi ve yıkıcı propaganda ve cere
yanlara göğüs gererek, onların hakaretlerine 
mâruz kalarak bir çöpçünün dahi beğenemiye-
ceği maddi imkânlarla yetinerek imtihanlarını 
vermişlerdir. Bu itibarla bunlardan diploma 
istemek, yaptıkları bu vazifeleri hem inkâr et
mek, hem de hukukun müktesep hak prensibini 
ihlâl, etmek olur. 

Bütün bunlara ilâveten Millî Eğitim Bakan
lığı ile görüşülerek ilmi ile amel eden profesör
lerin ve öğretmenlerin fakülte ve okullarda din 
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dersini vermekle vazifeli kılmak (Aksi halde 
(halka verir talkım, kendi yutar salkımı) olur. 

2. İmam - Hatip okulu mezunlarının İlahi
yat Fakültesine girmelerinin teminini, 

3. Köyde hem öğretmenlik, hem de imam
lık vazifesini yapmak için, İmam - Hatip oku
lu mezunlarından istifade cihetine gidilmesini, 

4. Islâmiyetin esaslarını 'Kuran, hadis, ic-
mai ümmet ve kıyası fukalhanm ışığı altında hal
kın anlıyacağı bir seviyede tesbiti için bir din 
şûrasının kurulmasını, temenni etmekteyiz. 

Bu sistemli çalışma ile topluluğuğumuzun 
•her bir ferdinde din ahlâkının meydana getir
diği bir ruh disiplini, bir maneviyat şuuru, bir 
vazife aşkı yerleşir, en kısa zamanda huzur ve 
saadet güneşi memleketimizin ufkunda doğar. 
Cemiyet olarak maddeten ve manen mesut ve 
bahtiyar oluruz. Dilek ve temennilerimiz bun
lardan ibarettir. Beni dinlemek lûtfunda bu
lunduğunuz için, partimiz grupu adına hepini
zi hürmet ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -T- Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesinin tümü üzerinde parti grupları adına 5 
arkadaş konuşmuş bulunmaktadır. 

Şahısları adına konuşmak üzere Sayın Tah
sin Telld. 

Sayın arkadaşlar, bütçenin yetişmesi için va
kitlerimizi bu şekilde israf ediyoruz. Bu ba
kımdan devam etmek mecburiyetindeyiz. Nor
mal programı mümkün olduğu kadar nihayete 
erdirmek için çalışacağız. Buyurun efendim. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) - - Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Dinayet İşleri 
bütçesi dolayısiyle grup sözcüleri arkadaşlar 
birçok meseleyi çok güzel şekilde dile getirmiş 
bulunuyorlar. Bendenizin bu hususlarla ilgili 
olarak bâzı noktalara temas etmek istiyoram. 

Muhterem arkadaşlar, yüz yılları aşan bir 
zamandan beri İslâm âlemi maalesef dîn saha
sında mânaya sırtını çevirmiş, kendisini ta
mamen. taklide vermiş bulunmaktadır. Birçok 
zamanlar da Kuran ve hadislerin dışında, bir
çok hurafeler ihtiva eden eserler de din kitap
larının arasına sokulmuş, ve halkımızı hakiki 
din bilgisinden uzaklaştırmıştır. Bu. durum 
karşısında artık bir şeyle karşı karşıyayız: Din 
sahasında reforma değil, birrönesansa ihtiyat; 
vardır. Dinayet İşleri Teşkilâtından bekledi
ğimiz, bu cesareti göstererek, membadaki •eser-

14 . 2 . 1963' O : 3 
leri bol miktarda, Türk halkının anlıyabileceği 
bir lisanda neşretmelerini ve bizleri manâya 
çevirmelerini temin etmeleridir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasaya göre Di
nayet İşleri Teşkilâtı Başbakanlığa bağlıdır; 
yani siyasi bir mercie bağlıdır. Diyanet İşleri 
Teşkilâtının dinî irşat hürriyeti olmadığı müd
detçe, kendisine tahmil edilen vazifeyi yap
masına, imkân yoktur. Bu itibarla Anayasa
nın çizdiği sınırları mümkün olduğu kadar da
raltmak suretiyle Dinayet İşleri Teşkilâtını 
kurarken, bunların irşat hürriyetini sağlaması 
zarureti vardır. Aksi halde hiçbir zaman arzu 
edilen neticenin elde edilmesine imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Dinayet İşleri Teş
kilâtının alt kademelerinde ehliyet arandığı 
halde, her nedense, Hükümetçe getirilen tasa
rıda üst kademelerdeki insanlarda ehliyet-unsu
runa riayet edilmemiştir. Bu hususlar göz 
önüne alınarak getirilen tasarının dikkatle tet
kik edilmesi, üst kademenin de ehliyetli kim
selerden teşekkülünün sağlanması Meclise dü
şen en mühim vazifelerden birisidir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv yerine Ha
san Aksay. 

HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, Diyanet İşleri denilince asıl me
sele lâiklik anlayışı ve onun tatbikatı mesele
sidir. Benim üzerinde durmak istediğim hu
sus budur. Ancak bu hususa girmeden önce 
bu seneki bütçenin değeri meselesi üzerinde, bu -
bütçenin arkasındaki zihniyetin veya bütçeyi 
meydana getirmiş olan zihniyetin tatminkâr bir 
zihniyet olup olmaması üzerinde durmak istiyo
rum. 

Geçen sene bütçe müzakereleri sıralarında 
muhterem Devlet Bakanı Avni Doğan, «arkadaş
lar bütçenin kifayetsizliğinden bahis buyurdu
lar; hakikaten doğrudur, bütçe kifayetsizdir» 
buyurmuşlardı, 

Bu seneki bütçe ile geçen seneki bütçeyi kı
saca mukayese edersek, bu seneki bütçenin ge
çen seneki bütçeye nazaran daha kifayetsiz ol
duğu görülecektir. Gecen seneki bütçenin kifa
yetsiz olduğunu en salahiyetli bir ağız olarak 
Devlet Bakanı kabul ettikten sonra, bu seneki 
bütçenin değer ölçüsünün tamamen kifayetsiz 
olduğu meydandadır. Nitekim beş dakikalık za
manı doldurmamak için, arkadaşlarımın müte-
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nıadiyen bahsettikleri .">50 kadronun libere edil
memesi meselesini arz edersem, gecen sene 150 
kadronun libere edilmesi karşısında bu sene bu 
sahada daha da geriye gidilmiş olduğu .açıkça 
görülecektir. Devamlı surette din adamlarının 
kültürsüzlüğünden şikâyet eden bir Meclisin 
karşısına getirilen bütçede 1 700 İmâm - Hatip 
Okulu, lise mezununun ancak Q50 sinin Diyanet 
İşleri kadrosuna alınmış olması ve 1 050 mezuna 

.da kapılarının kapatılması karşısında, hem Di
yanet İşleri elemanlarının kültürsüzlüğünden 
şikâyet etmek, hem de bu kürtürlü elemanları 
kadroya almamak nasıl telif edilir bilmem.. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin değer öl
çüsünü böylece tesbit ettikten sonra; ikinci me
sele, arkadaşlarımın bahsettikleri dinin ehemmi
yeti, şahsiyetin ve ahlâkın teşekkülünde dinin 
ehemmiyeti mevzuunu burada^ izah etmek lüzu
munu hissetmiyorum. Zira, İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesinin 9 ucu maddesi ve Ana
yasamızla da din hürriyeti teminat altına aldı
ğına göre, bunun ehemmiyetini zaten tesbit edil
miş demektir. j 

Bir de burada İmzı arkadaşlarımız Kuranı j 
Kerim'in tercüme edilip edilememesi veyahutta ı 

• hurafelerin islâm dinine girip girmemesi mesele- j 
sinden bahsettiler. Kuran'ı Kerim'in tercüme j 
edilip edilmemesi ve hurafelerin islâm dinine gi- ! 
rij) girmemesi meselesi bu politika kürsüsünden ! 
konuşulacak meselelerden değildir. Doğrudan j 
doğruya din adamlarının teşkil edeceği bir kür
sünün meselesidir. Bu zaten bizzat lâiklik an- \ 
layışma -aykırıdır. Zira hür dünya, lâiklik anla
yışının iki unsurdan teşekkül ettiğinde ittifak 
etmiştir. 

.1. Din devlete müdahale etmiyecekti; eder- j 
se lâiklik kalmaz. Din devlete müdahale ederse ' 
teokrasi olur. 

2. Devlet dine müdahale etmiyecektir. Mü- i 
dahele ettiği takdirde din kalmaz. Hür dünya- : 
ııııı hiçbir yerinde Devlet dine müdahale etme
mektedir. Devletin dine müdahalesi ancak Rus
ya'da görülmektedir. Nitekim Sovyetlerin 193b' 
Anayasasına göre, herkes din aleyhinde istediği 
gibi konuşup yazabilir; fakat lehinde konuşula
maz. Bunun dışında, hür dünyada Devletin dine [ 
müdahalesi bahis mevzuu değildir. Devletin dine ; 
müdahalesi mcvzuubahsolmayınca burada bir ; 
reform yapılması veya yapılmaması meselesi, bu- ' 
rada Kuranın tercümesinin yapılıp yapılmama- ! 
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sı meselesi münakaşa mevzuu edilemez. Yapıla
bilir veya yapılamaz; o doğrudan, doğruya din 
adamlarının veya cemaatlerin meselesidir. Lâik 
bir devlette parlâmentonun meselesi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy bir dakikanız var. 
HASAN AKSOY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, asıl birtakım vesikalara istinadede-
rek Türkiye'de lâikliğin hakikaten Devlet tara
fından çiğnendiğine dair deliller göstermek is
tiyordum. Meselâ, 1947 yılında, 421 sayılı tebliğ
ler dergisinde, Eflâtun Cem Güney tarafından 
yazılmış olan Nar Tanesi adlı kitap tavsiye edil
mektedir. Bu kitapta; «Allah hazan kulağiyle 
oynar, hazan kuyruğuyla...» demektedir. Böyle 
din ile alay eden bir kitap hiçbir zaman hür dün
yada bir Maarif Vekâleti tarafından tavsiye edi
lemez. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Aksoy. 
Sayın Mehmet Geçioğlu. 
HASAN AKSOY (Devamla) — Ankara'da 

bir caminin genel ev olarak kullanılması... 
BAŞKAN —• Vaktiniz tamamdır, efendim. 

(Konuşsun sesleri.) Buyurun Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEOloGlVU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, Diyanet İşleri bütçesi gö
rüyorsunuz ki, devlet bütçesi içerisinde en 
mütevazı bir bütçedir. Bu bütçe müzakere edi
lirken elbette din mevzuları üzerine bütün 
•arkadaşların tema<s etmeleri lâzımdır. 

Gazetelerde Kuran tercümelerinin ilâve ha 
ünde neşredildiği hepinizin malûmudur. Bu 
ilâveler gazetelerle beraber dağıtılmakta ve 
yerlere serpilmektedir. Bu mukaddes Kitabı
mıza gösterilmesi gereken saygı ile, bu hare
ket kabili telif değildir. Asıl önemli olan nok
ta, şudur; bu tercümelerin hatalı olmasıdır. 
Ben şahsan gördüğüm hatalar üzerinde dur-
mıyacağım. Konuyu son derece ehemmiyetli 
saydığım için Diyanet İşleri Reisliğine mü
racaat ettim. Riyasetçe Müşavere ve Dinî Eser
ler İnceleme Kuruluna yaptırılan tetkik ne
ticesini huzurunuzda arz. ediyorum : 

«... Kuran'ı Kerim tercümesi Besmele'den 
Bakara Suresinin yüzüncü Âyetine kadar göz
den geçirilerek ilişik cetvelde gösterilen ha
talar tesbit edilmiştir. Bu hareket Müslüman
ları faydalanacakları bir tercümeye sahip kıl
mak gibi iyi bir niyete dayansa dahi tercü
menin ınütehassısl'arına hazırlattrrılması ve 
•mütehassısları tarafından tetkik ve tashih edil-
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medikçe yayınlanmaması gerektiğinin Yüksek 
Başkanlığa arzına karar verildi.» Heyeti Müşa
verenin kararı budur. 

Muhterem nrkadaşlar; görüyorsunuz ki ya
pılan tercümenin ne kadar büyük hatalar için
de olduğu işte elimizdeki Diyanet İşlerinin 
Müşavere Heyeti kararında beyan edilmekte
dir. Yüz Âyetten 38 i, Besmelenin tercümesi 
de hatalı olarak tesbit edilmiş, tesbit listesi 
elimdedir, istiyen tetkik edebilir. Bu itibarla 
mânevi kudsiy etim izi zedeleyici bu gibi hare
ketlerin önlenmesi vazifesi devlete ve Devlet 
Bakanına düşmektedir. Anayasamız din mües
sesemizi teminat altına almıştır. Bu gibi neşri
yatın Heyeti Müşaverenin tetkikinden geçi
rilmesi zaruridir. Çünkü yanlış ve hatalı ter
cümenin halk efkârına arzına elbette hiçbiri
niz razı olmazsınız. Bu hususta ilgili makam
ların "alâkasını rica ediyorum. 

İkinci, maruzatım da, yıllarca Diyanet İşleri 
Teşkilât Kanununun kifayetsizliğinden bahse
dildi. Nihayet kanun tasarısı Karma Hükümet 
tarafından getirilmiş ise de maalesef bir neti
ceye varılamamıştır. Bu tasarıda Diyanet İş
leri Başkanlığının en mühim görevlerinden 
olan hayrat hademesi işleri şehir ve kasaba
larda belediyelere, köylerde cemaata bırakıl
maktadır. Belediyelere devredilecek olanların 
maaş ve ücretleri yine Diyanet İşleri bütçesin
den ödenecek. İdari bakımdan belediyelere ve
rilecek. Köydeki imam ve hatiplerin ücreti 
de cemaat tarafından ödenecektir. 

Arkadaşlar; 1950 yılından önce köy okul
ları mevzuu da bunun gibi idi. Devlet kasaba 
ve şehirlerde kendisi yapar, köylerde fukara 
köylünün omuzuna yükler, bu köylü de sırtın
da taşını, kumunu çekerek yapmıştı. Fakat ne
tice hepinizce malûmdur. Köylü fakir bütçe
siyle hayrat hademesini tatmin edemez, imam 
da cemaate el .açar. Bu, yakışır mı Köy hiz
metlerini teşkilât kanunu fasarısı dışında bı
rakılması katiyen doğru değildir. Köylerde
ki hayrat hademesinin de devlet bütçesinden 
istifade etme hakkıdır. Asgari adalet ve sami-

jniyetin şartı da budur. Ve lâyıklık prensibine 
do aykırı değildir. 

Üçüncü olarak; gruplar namına konuşun 
arkadaşlar ahlâktan bahsettiler ve bu mcyanda 
ecnebi mütefekkirleri misal gösterdiler. Ben 
o arkadaşlara diyorum ki ; ahlâk yönünden 
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Kuran size kâfi değil midir? Cenabı Hak Ku
ranında Peygamberine «Ve inneke lâa hulukil 
el azim» buyurmadı mı ? Peygamber ahlâk yö
nünden kâfi değil mi? 

Arkadaşlar; Peygamberimiz bir hadisinde; 
müslümanlarm betonarme bir duvar gibi bir
birlerine bağlı bulunduklarını, Kuran da, 
«Innemel müminine ihve» buyurmadı mı? Biz 
dinimize suhibolursak hariç ve dâhilde en kuv
vetli bir millet olacağımızı şüphe etmiyorum. 
Sözüme son verirken hepinizi hürmetle selâm
lar, Cenabı Haktan bütçemizin millete hayırlı 
olmasını niyaz eylerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Samsun) — Söz sıramı 

Kabadayıya veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, beş dakikada bir asker dalhi kün
yesini söyliyemez. Ama ne yapalım mümkün 
mertelbe birşeyler söylemeye çalışacağız. 

Lâik Türkiye'de lâik Cumhuriyet ilkeleri
ne riayet edeceğimize dair yemin etmişizdir. 
Bütün bu konuşmalarımda buna riayet ede
ceğim. Ancak şu veya bu dini değil, inanç
ları, din müessesesini dilimin döndüğü ka
dar tanıtmaya çalışacağım. Bugün şunu apa
çık kabul etmek gerektir ki, bu memleketin 
maddi cephesi ne kadar perişanlık içinde ise, 
din müesseseleri, inanç müesseseleri de peri
şanlık içindedir. Bu kendi kanaatime göre 
şu memlekette lâyiklik müessesesinin yanlış tef
siri, yanlış anlatılışı! ve cüretle, cesaretle bu
nun ne olduğunu duyurulmam asından doğu
yor. Kanaatim şudur İd, kendi basit kül
türüne göre dini İslâm d a şiddet yoktur, ni
fak yoktur, sertlik yoktur; kolaylık vardır, 
kendinden evvelki bütün inanç sahiplerine, ; ki
tap sahiplerine hürmeti telkin eder. öyley
se bu dinin aslı ve kendisi bizatihi lâyik inan
cın, lâyikliık çığrınm tâ kendisidir. Bunu 
böyl'e kabul ettikten sonra demin bahsetmiş 
olduğum perişanlığın tashihi ve telâfisi müm
kün olur idi. 

Dini lalamı bilhakkkı bilen ve bunu amel 
eden insanlar mânada, ruhta, bedende ve her 
halükârda gelişen insanlar* hayırlı insanlar 
olurlar. Bugün asrımızda öyle doktrinler var
dır ki, devrimiz ilim devridir, mataryalist 

— 577 — 



M. Meclisi B : 49 
devridir, Allah'a ihtiyaç yoktur derler. Fa
kat bunu savunan 'komünizm doktrini dahi itanı 
elli seneden beri bunun tatbikatını yapmış, 
fakat yetiştire geldiği gençleri nesilleri gör
müş ki, bir boşluk içinde, hiçlik içinde, pe
rişanlık içindedir. Anlamış ki, insanoğlu sa
de yiyip yatan, bedeniyle barınan değdi, onu 
gönülde, ruhta doyurnıadıkea saadet ve hu
zura götürmenin imkânı yoktur. Bu zaruret
tendir ki, kiliseleri ve ibadethaneleri açmış, 
o insanlar insiyakı __ duyguyla kiliselere ağ
lıya, ağlıya gitmiştir. Böylece insanı! din
siz, inançsız kılmaya, imkân yoktur. Bunu 
kabul etmek beşerin ve insanlığın ancak selâ
met yolu olacaktır. 

Yere atılan bir tohum bitecektir, bir mâ-
nasiyle tükenecek, ama tükenirken topra
ğın üstüne bir feyiz, bir filiz vereceıktir. İn
sanda tıpkı o tohum gibidir; bedenî varlığıy
la bitenken, toprağa girerken ruhuyla öbür 
âlemde yeniden 'doğacağını kemal ve fazilet
le Allaha kuvuşaeağını telkin eden yegâne j 
din islâm Dinidir, islâm Dini insanlığı ve 
insan ömrünü ebediyete götüren huzura ka
vuşturan yegâne dindir. Aksine dinsizlik 
bütün insanlığa düşmandır. Kıpkısır bir 
ömürde insanlığı hiçliğe götüren, yokluğa götü
ren, perişanlığa götüren yolun tâ kendisi, inanç
ların aksine olan dinsizlerin yoludur. 

Tarih boyuna bakınız, tetkik ediniz, or
duların ve milletlerin zaferi teknik güçten 
doğmamıştır; zenginlikten hâsıl olmamıştır, 
fizik varlığından meydana gelmemiştir. Bu
nun yanısıra iman ve inançları olmıyan bütün 
kütleler helak olmuş, perişan olmuştur. En son 
yakın tarihimizde İkinci Dünya Harbini kaza
nan, bütün hür milletlere hürriyeti getiren Ame
rikan ordusunun başındaki Risenho wcr. dahi 
portmenine tek bir kitapla gelmiş; o kitabın adı 
da tncildir. Şöylece insanları sevk ve idare et
mek askerlikte dahi zafere götürmek için din 
mutlak zaruridir. Zaferin, selâmetin baş rolü
dür. Hocam kızacaktır, kızsın; biz de bir alerji 
vardır, dine karşı. Dini islâm dan gelenlerin gü
zel sözlerini söyleyince dinlememezlik bigâneliği 
vardır. Onun için dıştan aldım. Bisnıark şöyle 
buyuruyor: «Bütün dinleri, bütün kitapları tet
kik ettim. Hiçbirisi, değil insanlığa bir aileye I 
dahi huzuru vermekten, selâmete götürmekten, I 
ona arzulamış olduğu şifayı vermekten uzaktır. J 
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Kakat yalnız Hazreti Muhammed'in getirmiş ol
duğu Kuran -ı Kerim bütün insanlığa, bütün in
san ceilliyetlerine aradığı sosyal nizamı ve düze
ni verecek zenginliktedir. No yazıkki, Ya Mu-
hamet sana muasır olamadım!» diyor. Öyleyse 
Dini İsi âmin kendisinde her veçhesi, her şekliy
le insanlığın arzuladığı, beşeriyetin arzuladığı 
selâmet çığırını, düzenini bulmak mümkündür. 

, Bu din sadece Arapa gelmiş, Türke inmiş değil
dir. İnsanlığın selâmet yoludur bu, huzur yolu
dur; güzel ahlâk için gelmiştir. Ahlâkı ikmal 
için. gelmiştir. Dinamizm dinidir, aksiyon dini
dir, çalışma dinidir, kazanma dinidir, kardeşlik
le kardeş olma dinidir; belden öteye yakın ol
manın yoludur bu yol. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kabadayı... 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ve in

sanları nefsinde polis kılarak, mal emniyetini, 
can emniyetini, sosyal nizamı, sosyal emniyeti 
doğuran dindir. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, Yusuf 
Ulusoy'un zatıâlinize tahsis etmiş olduğu müd
det bitti. Şimdi sizin sıranız geldi. 

Sayın Ulusoy bu sırada konuşmak istiyor 
musunuz ? 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Ben söz 
hakkımı Kabadayı'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, İhsan Kabadayı ken
di vaktiniz başladı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Arka
daşlarını, diyeceksiniz ki, Kabadayı bol bol nu
tuk atıyorsun; Türkün imanı gözü ile doğar, 
hani bunun semeresi, ne oldu; aksi dinde olan 
Hıristiyan âlemine baksana... Arkadaşlar, Orta
çağda Müslüman cemiyetleri islâm Dininin esas
larına. bihakkin amel ettikleri zaman devrinin 
en müterakki, en ileri milletleri olmuşlardır. Ne 
zaman ki, amel etmemişlerdir, ne zaman ki, dini 
tanıtan insanlar eksik, noksan olmuştur, bu ce
miyetler de geri gitmişttir. Böylece Iiefiî Oe-
vat Ulunay'm buyurduğu gibi, onlar bu gü
zelliği almış biz olmuşlar, biz onların kötü ta
raflarını alarak onlar olmuşuz. Bütün mesele 
budur. 

Dinde eksik,-noksan bulanlara, acırım ben 
onlara. Bütün eksiklik ondadır, noksanlık on
dadır, reform diye bağıranların kendisi refor
ma muhtaçtır. Her devrin dininde reform diye 
bir şey yoktur. Reform diye tutturanların ken
dileri reform edilecek durumdadır. 
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Askerlik ötesinde gezdiğim her yerde sami

miyetle söylediğim Türk Milletinin bir tarafı 
vardır : Din adamına hürmetkardır; bunu yene-
mezsiniz. Din adamı ne derse ona inanıyor; 
bunu yıkamazsınız, mümkün değil, öyleyse gu 
kürsüden çok şeyler söyledik, plân getirdik, 
faydalı kanunlar diye bağırdık, bu kanunlar
dan daha kuvvetli, daha müspet bir yol var. 
Bu milletin inandığı insanı,,kemalât üzerine yetiş-
tirirseniz, ehliyet üzere yetiştirirseniz, onun ağ
zından doğruyu, mükemmeli söyletirseniz bu 
mileti terakkiye, mükemmele götürmek müm
kündür. Yetiştirmez, zayıf, noksan bırakırsanız 
siz istediğiniz kadar ileriye çekin, yarım bilgi
li hoca geriye çekecek bu millet de yerinde 
sayacaktır. İleriye götürmenin yolu din adamı
nı ehliyetli kılmaktır, içinde bulunduğumuz 
şartlara göre nafakasını vermektir; ona çatma-
maktır. Şunu* kabul etmek lâzım ki, gazeteci de 
çatar, çoğu münevver çatar, dini bilmeden ça
tar ve samimî konuştuğum için (Hürmetle kar
şılıyorum, politika, katlanacağız, ne yapalım?) 
benim de başıma sarık sarar, elime teşbih verir. 
Ama hakkını öğrenelim, hürmet edelim. 

Bugün huzurunuza gelen Diyanet işleri büt
çesini, samimî söylüyorum, dolgun bulmamışım-
dır. îkibuçuk seneden 'beri uğraşıyoruz, (ne 
ağır yükmüş bu, vinç kuvveti olsa çekip çıka
ramadık.) Diyanet işleri Teşkilât Kanununu 
çıkaramadık, inşallah himmet edersiniz sizler 
de Hükümeti sıkıştırırsınız, şu kanun çıkar da 
sayageldiğim dertlerin mühimce bir kısmına re
çete yazmış olursunuz. Bugün bakın Türk ce
miyetinde huzursuzluk vardır, ahlâk boşluğu 
vardır. Bunu ancak bu dolduracaktır. Fakat 
gelen bütçede kırk tane burs veriyorsunuz, kırk 
tane burs bu memleketin muhtacolduğu kâmil 
din adamı yetiştirmeye kifayetli değildir. Bunun 
hiç olmazsa misli misli olmasını isteriz. Din 
adamı ve din müessesesi bu memlekette angarya 
muamelesi görmektedir. Bunu kimse inkâr ede
mez. Diyanet işleri Reisliğinin oturduğu bina 
kifayetsizdir, yürekler acısıdır; arabası yoktur, 
istanbul'da müstesna bir hali vardır, müftü 
yayan gider, herkesin burada bineceği bir ara
bası vardır, bu bir arabadan dahi yoksundur. 
Altıbin din adamına ihtiyaç vardır. Bundan 
da vazgeçtik, beşyüz tane istenir bu da veril
mez. Demin hocanın dediği gibi 350 imam -
Hatip kadrosu da mevkuf tutulmuştur, serbest 
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bırakılmamıştır. Gezmiş görmüşüm, müftülük
lerin oturdukları yerler perişanlık içindedir, pek 
çoğu kendi evinin bir odasını daire olarak kul
lanmaktadır, postekinin üzerinde oturmakta
dır, demirbaş mobilya diye bir şey yoktur. Hal 
böyle iken söz güvene güvene Diyanet işleri Teş
kilâtını devletin bir kolu, bir müessesesi olarak 
sayamazsınız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, cümlenizi 
bağlayınız lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Din mü
essesesini bütün teşkilâtiyle Devlet eşitliğine gö
türmediğiniz müddetçe ben bu kanayan yaramı 
hurada söylemeye devam edeceğim. Üstelik müf
tülerin kâtibi de yoktur, daktilosu da yoktur, 
odacısı da yoktur. Orada odacılık yapacak, di
vitini alacak, yazacak... Olmaz arkadaşlar, ne 
verdiniz ki din adamına, ne istiyorsunuz? Ve
riniz, mevcut imkânlara kavuşturunuz öyle is
teyiniz. Almadan vermek Allaha mahsus, in
şallah (bunların bir faydası yok bugün için) 
kulaklarınızda yer eder, yer ede ede yara olur, 
seneye hepiniz bu derde bağırırsınız da bu dert
lerin mühimce bir kısmı zail olmuş olur, geçmiş 
olur. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bütçenin za
manında yetişmesi için günlük programı günü 
gününe tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. . 

Ancak, sayın üyeler takrir göndermekte ve 
vaktin gecikmiş olduğundan müzakerelerin ya
rına bırakılmasını, müzakerelerin kâfi olduğu
nu beyan etmektedirler. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vakit /bir hayli geçmiştir. Müzakerelerin 

saat 10 dan itibaren devamını ve keyfiyetin 
Yüce Heyetin tasvibine arzını teklif ederim. 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzu 'cümlenin malûma'tı ve bilgi kudreti 

nisıbetinde vuzu'ha ulaşmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir (Balıkesir 
Ahmet Aydın Dolak -Mehmet Tiritiğolu 

RAHMİ OÜNAY (iSiıvas) — Takririn aley
hinde söz isttiylorıım. 
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BAŞKAN — 'Buyurun «fendim. 
RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün Diyanet İşleri (bütçesi görüşü
lürken mutlaka bunun üzerinde (biraz 'has'sasi-

. yeti e dunuak lâzımgelir. Esasen Türk Milleti 
gölünü dikmiş, elimizde 'olan 'bütçe üzerinde 
teşriî vazifelerini ıg*ören milletvekillerinin nasıl 
enine 'boyuna didikl/edikleırlrii ıgörnıeik isterler. 
5 - 6 arkadaş konuştu diye Ibu bütçeyi. sathî 
olarak bırakır geçersek doğru olma;z. S'öz alan 
arkadaşlarımızdan ib'ir kısmı belki 'Hükümete 
ışık tutacak kıymetli fikirler serdedeceklerdir. 
Esasen Ikonulşmalar Ibeş daikika ile tahd'idedil-
miş imlunmalk tadır. Dalha 'birkaç arkadaşa ko
nuşmak fırsatı verilmek sure/tiyle bir saat da
ha ıgeç gidersek sanki bir şey mi olur. Hiç de
ğilse umdemiz olan İslâm Dinine kanşı 'göster
miş 'olduğumuz iyimserliği 'burada ifade etmiş 
•olunuz. Teklifin 'aleylhinde oy •vermenizi is
tirham ediyorum. Hürmetle s el anılanım. 

(Kaç kişi daha var, 'Saynı Başkan ısesleri) 

• BAŞKAN — 14 kişi daha var, efendim. 
(Oya oya 'sesleri) Riyaset Divanına verilen tak
rirlerin malhiyeti iki (şekildedir. 

Sayın Oünay müzakerelerin kifayeti aley
lhinde konuştular. Diğer tâlkrirde ise, müza
kerelere yarın saat 10.00 da devanı edilmesi 
Ihakkmdadır. önce kifayet takririni ^oylarmız'a 
sunuyorum: Kifayeti ka'bul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Ka)bul etm iyeni er... Kifayet 
önergesi kalbul edilmiştir. 

Şimdi, müzakerelerin yarın saaıt 10.00 a bı
rakılmasını.. (Devam devam ısesleri) ('Gürültü
ler) 

'Bir. 'iirakadaşınmzın verdiği kifayeti müza
kere takriri kabul edilmiş bulunuyor. Baka
nın İzahatından slonra 'bir milletivekllinin k'o-
nnşması kâfi ıgeimelktedir. Diğer teklifi tekrar 
okutuyorum. Bu 'hususta, G-enel Kurul olaralk 
bir karar alacağız. 

(Neom ettin Küçüker'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önertge reddedil
miştir. Müzakerelere devam edilecektir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVDET BAKANT ALİ ŞAKIR AĞANOfi-

LU (Trabzon) —Sayın Başkan, Muhterem ar
kadaşlar; 1963 yılı [bütçesini 'görüşüyoruz, bu 
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(bütçe içerisinde 'bir Devlet dairesinin ve bir 
ihizmeıt dairesinin ^bütçesi üzerinde 'görüşmele
rimize devanı ediyoruz. Gerek 1924 Anayasa
sının ve gerek yeni Anayasamızın, Devlet dai
releri içerisinde yer verdiği bir teşkilât 'olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı müessesesinin çalış
maları üzerinde, iki 'saata yakın Ibir zaman 
içinde 9 sayın 'hatip çotk kıymetli fikirler, te
menniler beyan buyurdular. 

Bu arada, 'bu hizmet nıüeslsesesinin daha, 
iyi çalışmasını ve büyük 'halk topluluklarını 'il
gilendiren Ihizmetlerin daha verimli 'olmasını 
temenni ederken, İslâm Dininin akademik 'mü
nakaşası yapıldı; dinin felsefî tarafı üzerinde 
çok 'şeyler söylendi. Muhterem arkadaşlar; 
•bir büyük dinin felsefesi yüz yıllardır münaka
şa edilegelm ektedir. Bu devam edecektir. Bi
zim konumuz, 'bir hizmet müessesesini daha iyi 
nasıl yürütebiliriz, (budur. Bendeniz, işin ıbu 
tarafına önem vererek bir teşkilâtın dalha iyi 
çalışmasını sağhyaea'k malî imkânları, perso
nel imkânlarını ve diğer çalışmaları esas ttuta-

.rak, mümkün olduğu kadar mevzu içinde kal
mak üzere, cevap vermeye çalışacağım. Yal
nız, Ibir iki n'oktaya temas etme'me müsaadeni
zi de istiHham edeceğim. 

'Bir kısım Ihatipler, din müessesemize fazla 
alâlka gösterilmediğinden ba'hsettiler; şikâyette 
bulundular. Bendeniz Ibu kanaatte değilim. 
Değil midir ki, hepimiz üzerinde ısrarla duru
yoruz, durmaktayız, o halde dinimize büyük 
önem vermişiz, vermekteyiz ve vereceğiz. Bu 
millet, her zaman dinine bağlılığını göstermiş
tir. Bu bağlılık içimizde bir kuvvet, bir inanç. 
ve bir imandır. Hepimiz daraldığımız zaman 
Allah deriz; bu dine bağlılığımız değil mi? 
Her birimizin çocukluğumuzda ilk öğrendiği
miz şey; bir işe başlarken Bismillahirrahmanir-
rahimdir. Bu dine bağlılığımız değil mi? Muh
terem arkadaşlarım, insan topluluğunun din 
anlayışı, düşünce seviyesiyle beraber gider. 
Türk Milleti fikren yükselmektedir. Bugünün 
halk toplulukları düne nazaran daha uyanık ve 
kültür seviyesi daha yüksektir. O halde, hiç şüp
hemiz olmasın, din anlayışımız da yükselmek
te ve inkişaf etmektedir. 

ıSayın hatiplerden birisi, inkılâpçı ve yobaz 
tabirleriyle çatışan insanların mevcudolduğıın-
dan bahsettiler. Muhterem arkadaşlar; bende
niz, bu tâbirleri kabul etmiyorum. Bu, anlaga-
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mıyan insanların birbirlerini en kolay şekilde 
vasıflandırmalarından, ithamlarından ibarettir. 
Bu memlekette ne ilerici bir insan dinsizdir; 
ne de yobaz diye ki - bu tâbiri beğenmiyorum, 
kabul etmiyorum - vasıflandırılan vatandaş ye
niliklere karşıdır... Hayır, böyle değildir... Asıl 
ilerici insanın inançları daha liberal, daha ol
gundur. Onu tanımak lâzım, ne kasdettiğini, 
ne yapmak istediğini iyi anlamak lâzımdır. Asıl 
aydın insanın din anlayışı daha büyük kıymet 
taşımaktadır. Çünkü münevver insanın Allah 
anlayışı dinlerin hakiki felsefesi, hakiki Alllah 
anlayışı olur. 'Bugün gökyüzüne füzeler fırla
tılıyor. Bunlar nereye gidiyor? Mariner-2, Ve
nüs'ün kenarından geçti gitti, diyoruz... Nerele
re kadar gidiyor? Bu sonsuzluğa hâkim olan 
kuvvet nedir1? Bu, bizi kayıtsız şartsız Allah 
anlayışına götürür. Bütün kâinata hâkim olan 
bir kudretin mevcudiyetine inandırır. O halde, 
münevver insanların dinsiz olabileceğini ifade 
etmek hatalıdır, yanlıştır. Gerici, yobaz diye va
sıflandırılan insan, yenilik istemez mi? Bu ifa
de de yanlıştır, hatalıdır. O vatandaş ki, gele
nek ve görenek içinde muayyen şeyleri tekrar
lamak, taklidetmekle vakit geçiriyor. Onu bu 
dar çerçeve içinden çıkarmak, aydının vazifesi
dir. Bunları yobaz diye, mânâsız kelimelerle 
vasıflandırmak yerine, bu dar çerçeve içerisin
den çıkarmak lâzımgelir. Şimdi, bizlere hizmet
lerimizi çok iyi bir şekilde yapmak, vatandaş 
topluluğunu uyarmak, aydınlatmak vazifesi 
düşüyor. Hem din anlayışını geliştirmek, hem 
de medeni insan seviyesine yükseltmek vazife
leri teveccüh ediyor. İşte bu hizmetlerle karşı 
karşıya olan bir müessesenin bütçesini müzake
re ediyoruz. Anayasamızın Devlet teşkilâtı 
içinde yer verdiği, Diyanet tşleri teşkilâtı 1924 
senesinde Hilâfetin ilgasından sonra kurulmuş
tur. 1935 senesinde bir kanunla teşkilâtı geliş
tirilmiştir; fakat, maalesef bugüne kadar dar 
kadrolarla ve dar çerçeve içinde kalmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım ; 1963 yılı 
bütçesinin kifayetsizliğinden bahsettiler. Bütçe 
Encümenindeki konuşmalarımızda da arz et
miştim; bendeniz, 1963 yılı bütçesinin olduğu 
gibi kabul edip, asıl mesaimi, Teşkilât Kanu
nuna teksif ettim. Teşkilât Kanununu çıkar
makla, onun icabettirdiği kadroları ve onun 
icabettirdiği malî imkânları sağlıyacağız. Yük
sek Meclisinize Teşkilât Kanunu geldiği zaman, 
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bütün cepheleriyle münakaşa edeceğiz, Bütçe 
Encümeninde ve Cumhuriyet Senatosunda arz 
ettiğim gibi, Teşkilât Kanununun malî külfetle
rini kalın! hususunda Maliye Bakanlığı ile mu
tabakat halindeyiz. Teşkilât Kanununun icabet
tirdiği yeni kadroları, ve imkânları 1963 yılı 
içinde alacağız. O halde, bütçenin kâfi veya de
ğil, mevzuu üzerinde durulmaması gerektiği ka
naatindeyim. Yeni Teşkilât Kanununda, sayın 
hatiplerin temas'buyurdukları bütün hizmetlere 
etraflıca yer verilmektedir. Bugünün ölçüleriy
le, belki Devlet daireleri içinde en mükemmeli, 
sayabileceğimiz, yepyeni bir tşkilât kuracağız. 
Kadroları da diğer Devlet dairelerinin seviye
sinde olacaktır. Kadrolar en yüksek baremlere 
göre, ayarlanmıştır. Bir (Danışma Kurulu) 
önemle yeni Teşkilât Kanununda yer almakta
dır. Bu Danışma Kurulu ilmî çalışmalar yapa
cak ; yeni neşriyata yer verecektir. Danışma Ku
rulu çalışmaları içerisinde, dinî kitaplar, dergi
ler neşretmek, radyo konuşmalarının ve vaizle
rin konuşmalarının esaslarını hazırlamak gibi 
işler yor alacaktır. Neşriyatı ne kadar geliştirir-
sek, yine azdır. Muhterem hatipler, Kuranı ke
rimlerin daha çok basılmasından ve daha ucuza 
satılmasından ve hattâ bedava olarak vatandaş
lara dağıtılmasından bahsettiler. Biz de bu ko
nu üzerinde önemle duruyoruz. Bunu tahakkuk 
ettirecek tedbirler düşünmekteynz. Mütedavil 
sermayeli bir Neşriyat Dairemiz var. Bunun ser
mayesini beşyüzbin liraya çıkarmak için bir ka
nun teklifi getiriyoruz; ve kârlarının bedava 
neşriyat için kullanılması hususunda kanuna 
hüküm koyacağız. Bu suretle Kuranı Kerimle
rin vatandaşlar tarafından kolayca alınıp okun
masını sağhyacak ve çeşitli din kitaplarını bol 
bol neşredeceğiz. Yurdun en ücra köşelerine ka
dar bunların dağıtılmasını sağlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktaya daha temas edeceğim; sayın ha

tipler, tslâm dini hakkında Hıristiyan âlemin
den, yabancı kimselerin fikirlerinden iktibas su
retiyle mütalâalar serd ettiler... Samimiyetle 
üzüntümü ifade edeceğim. Bizim dinimizi bizim 
kadar başkaları anlıyabilir mi? tslâm ve Türk 
âlemnide büyük âlimler yetişmiştir. Gönlüm ar
zu ederdi ki, hatipler Türk âlimlerinden bahset
sinler; ve onların zamanında yapılmış olan neş
riyattan, kitaplardan bahsetsinler. Fârâbi'den 
büyük Mevlâna'dan, Hacı Bektaşi Veli'den, 
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Ebussuud Kfendi'den, Zencini Ali Efendi'den 
bahsetsinler... Onların islâm dinini anlayışları 
ve zamanlarında yaptıkları telkinler bugün dahi 
bizlere ışık tutacak mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım; yüz yıllardır içimi
ze kuvvetli bir iman olarak yerleşmiş bulunan 
dinimiz, bizi sapasağlam ayakta tutmakta; bir
lik ve beraberlik halinde bizi yaşatmaktadır. 
Dinimize hizmet etmek hepimizin borcudur. Ya
pılması temenni edilen birtakım işler var. Kim 
yapacak bunları? Burada, herbirimize vazifeler 
terettübettiğini ifade etmek isterim. Muhterem 
arkadaşlar; tslâm dinine, milletimiz kuvvetle 
bağlı kalmıştır. Bu kuvvetle birçok güçlükleri 
yenmişizdir. Yenmeye de devam ediyoruz. Yeni 
nesiller içinde aydın din adamları yetiştirmeyi 
önemle ele almış bulunuyoruz. 

Anayasanın içinde yer almış olan Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, Türkiye'de bütün eğitim çalış
malarını Millî 'Eğitim Bakanlığına bağlar. Millî 
Eğitim Bakanlığı, İmam - Hatip Okulundan bağ
lıyarak İslâm Enstitüsü, İlahiyat Fakültesine 
kadar muhtelif kademelerde eğitim yaptırmak
tadır. Ben de sizlerle beraberim, çalışmalar gay-
rikâfidir. Ama bu konu sadece madde ve bütçe
ye konulacak tahsisat meselesi değildir. Hepi
mizin müşterek mevzuumıızdur; iyi eğitim yapa
cak aydın hocalar, öğretmenler lâzımdır. İyi öğ
retmen yetiştirdiğimiz nisbette iyi talebe yetiş
tiririz. Şu hususu da arz etmek isterim ki, yeti
şecek insanların miktarından ziyade vasıfları 
önemlidir. Vasıfsız çok adam yerine ehliyetli az 
insan daha faydalıdır. Hakiki aydınlar bütün 
memlekete ışık tutarlar. O halde halk toplulu
ğunun günlük ihtiyaçlarını düşünürken, bütün 
memleketi aydınlatabilecek din âlimleri yetiştir
mek zorundayız. Tabiî ki, bunların yetiştirilme
si kolay olmuyor. Bu bakımdan mevzu sadece 
Diyanet İşlerinin, veyahut Millî Eğitim Bakan
lığının alâkası ve bu alâkanın ölçüsü değildir. 
Milletçe kalkınmak, fikren yükselmek, kültürü
müzü yükseltmek gayretleri olarak mütalâa edi
lecek bir mevzudur. Fakat, memnuniyetle görü
yoruz ki, bu sahada önemli handeler yapmakta
yız. Bugünkü mütevazı teşkilâtı ile dahi Diyanet 
İşlerimiz son birkaç yıl içinde geniş neşriyat 
yapmıştır. Kuranı Kerimin aslı ve tercümesi oıı-
binlerce tabettirilmiş ve memlekete yayılmıştır. 
Bunları daha yüz binlerce bastırmak için çalış
malarımıza hız vereceğiz. 
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Muhterem arkadaşlarım kadrolar noksan de

ğildir. Vasıflı ve kıymetli elemanları yerleştir
mekteyiz. Şu anda münhal 30 - 40 müftülük var
dır. Vatandaşın müftü efendi diyerek saygı gös
tereceği bilgili, ehliyetli adam bulamamanın sı
kıntısı içindeyiz. Kadro yoktur, birtakım ele
manları yerleşti remiyoruz gibi düşünceler yerin
de değildir. Lalettayin insanı din kisvesiyle bir 
yere yerleştirmek hedefimiz değildir. Gayemiz 
vatandaşa beklediği hizmeti yapacak insanları 
yetiştirmek, ve onları iş başına getirmektir. Kad
rolarımız müsaittir. Kaldı ki, yeni teşkilât ka
nunumuzda daha geniş kadrolar yer almaktadır. 
Bir sayın hatip, henüz teşkilât kanunu Yüksek 
Meclisiniz tetkika almadan, bâzı maddeleri 
hakkında fikir beyan ettiler. Bendeniz müsaa-y 

delerinize sığınarak, bu teşkilât kanununun hü
kümlerini, kanunu müzakere ettiğimiz zaman 
arz edeceğim. Şimdiden bunlar hakkında bir fi
kir ileri sürmeyi zamansız bulmaktayım. 

lladyo neşriyatında daha geniş çalışılması te
mennisine bendeniz de iştirak ediyorum. Yalnız, 
bunun hazırlığı bile başlıbaşma bir iştir. Bugün, 
Diyanet İşleri Teşkilâtımızda, mahdut imkânlar
la çalışılmaktadır. İslâm Enstitüsü ve İlahiyat 
Fakültesi talebelerine konuşmak imkânı veril
mekte ve bunlar teşvik edilerek yetiştirilmek
ledir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçemiz mütevazı, 
ihtiyaçlarımız büyüktür. Fakat, bu bütçeyi Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin, daha doğrusu 
Türk Devletinin bütün hizmetleri içinde müta
lâa buyurmanızı, ve şu hususu ilâve etmeme mü
saadenizi istirham edeceğim. Bir sayın hatip ar
kadaşımız gayrimüslim cemaatlerle bizim duru
mumuzu mukayese ettiler. Hemen ilâve edeyim 
ki, gayrimüslim cemaatler, devletten 5 para al
mazlar; bütün çalışmaları cemaat olarak yapar
lar. Ve bizim tarihimizde de cemaat hareketleri 
ile din müessesesi ayakta tutulmuştur. Köy ce
maati köy camiini yapmıştır. Köye imamı, köy
lü tutar. Kasaba camilerini hayır sahipleri yap
tırmıştır. Hiçbir zaman devletten para alınarak 
cami yapılmamıştır. Eğer bir topluluk inanma
mış ise, ona mükemmel bir cami yapsanız, verse
niz o cami boş kalmaya mahkûmdur. Eğer, bir 
topluluk hakikaten inanmış ise, taşını taşımak
la ıı dahi zevk duyarak mabedini yapar. Bizim 
tarihimiz bunun şaheser misalleriyle doludur. 
Yurdumuzun her köşesindeki camiler, mescitler, 

— 582 



M. Meclisi B : 49 
medreseler dine verdiğimiz kıymetin, halk ola
rak, fert olarak, dine verdiğimiz kıymetin canlı 
örnekleridir. Hiçbir cami Devletin inşa ettiği 
bir mabet değildir. O halde, her şeyi Devletten 
beklemek zihniyetini bir tarafa bırakarak ihti
yaçlarını kendi çalışmalariyle karşılaması husu
sunda halkımızı uyarmak ve teşvik etmek mec^ 
buriyetindeyiz. Köylümüz yapar. İnandığı za
man en büyük güçlükleri yener. Yeter ki, başla
rında inanmış liderler olsun. İşte üzerinde dur
duğumuz husus bu yapıcı insanları yetiştirmek
tir. Din adamları da her şeyden evvel toplulu
ğun adamlarıdır. Bunların etrafında büyük bir 
kütle vardır. Ehliyetli ve kudretli insanlar top
luluğu harekete getirirler. Bu takdirde yapıla-
mıyacak iş kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar; 28 Ocak 1963 günü 
Hükümet tasarısı olarak Yüksek Meclise sevk et
tiğimiz Teşkilât Kanununun müzakeresi sırasın
da daha etrafli konuşmak üzere, şimdilik sözle
rimi bitiriyor ve yüksek tetkik ve tasvibinize 
sunulmuş olan 1963 yılı Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesinin kabul buyurulmasını istirham edi
yorum. Hepinize, şükranlarımı ve saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 85 nci maddesine gö
re son söz mebusun olduğu hükmünden istifade 
etmek suretiyle, bir arkadaşımıza söz vereceğim. 
Sayın Veli Başaran söz sırasını Sayın Ali Oüce-
oğluna bırakmıştır. Buyurun, efendim. 

ALİ OÜOEOĞLU (Giresun)'— Muhterem 
arkadaşlar; Diyanet İşleri bütçesi hakkındaki 
tenkid ve temennilere Devlet Bakanımız gerekli 
izahatı vermiştir. Fakat verilen izahat bir mil
letvekili olarak maalesef bendenizi tatmin etme
miştir. Devlet Bakanımız din adamlarının ye
tişmelerini ve Hıristiyan âlemi ile bizim dinî 
tesislerimizin mukayesesinin doğru olamıyacağı-
nı ve onlar cemaat usulü ile idare ettiklerini, dev
letten para almadıklarını ve bu suretle kendi 
kendilerini idare ettiklerini söylediler. Bugün 
bizim de cemiyet halinde bu şekilde çalışma arzu
muz mevcuttur. Ama kanunlar buna müsaade 
etmemektedir. Amerika'da Ticaret Bakanlığının, 
19'54 yılı içindeki dinî maksatla yapılan binala
ra sarf edilen meblâğa dayanan bir istatistiğin
de bunlara 4 266 milyon Türk lirası gibi bir yar
dımın yapılmış olduğunu görmekteyiz. Demek 
ki, devletin bu işte öncü olması, rol oynaması, 
bu tesislerin kurulmasına âmildir. 
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Muhterem arkadaşlar; bir cemiyet hayatında 

ahlâk, her şeyden önce, ön plânda gelir. Bugün 
Türkiye'nin mâruz kalmış olduğu iktisadi krizin 
başlıca sebep ve âmilleri de ahlâki bakımdan 
memleketin bir inançtan mahrum oluşu ve bir 
çöküntüye doğru gidişinden ileri gelmektedir. 
Din ve iman bakımından bir inanışa istinat et
tiğimiz takdirde memlekette ne bir karaborsacı 
ve ne de bir servet beyanı münakaşası asla mev-
zımbahsolamaz. 

Bugün bütün insanlık âlemini bir mânevi ba
ğın insanlığı iyi yola sevk edeceğine inanmıştır. 
Amerika'da 1960 yılında 286 572 dinî okul ve 
yüzden fazla İlahiyat Fakültesi vardır. Buralar
da okuyan öğrencilerin sayısı 2 849 940 dır. Gö
rülüyor ki, din adamlarını kaliteli yetiştirmek 
için Hiristiyanlık âlemi durmadan okul açmakta 
ve imkânlar sağlamakla, maddi bakımdan tatmin 
etmektedir. Bugün kendi din adamlarımızı bi
rer birer tetkik edecek olursak, bunların iane
ye dahi muhtacolduklarmı ve bilhassa köy imam
larının, cahil halkın din duygularını" istismar 
ederek dini bir geçim vasıtası haline getirdikle
rini göıürüz. Bu durum muvacehesinde, köyde 
dine karşı olan itimat havasının kendiliğinden 
zedelendiği müşahede edilebilir. t O. ün'kü yardım 
için ianeye muhtacolan bir hocanın telkin edece
ği ilim ve itimadın derecesini takdirlerinize arz 
ederim. Bugün yetişmiş din adamlarına ihtiyaç 
vardır. Nasıl bir ilk öğretim seferberliği memle
ketimizde hâkim ise, köylerde, okur yazar olmı-
yan vatandaşlara telkinde bulunacak hocaların 
yetiştirilmesi için okulların açılmasına ihtiyaç 
vardır... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır... 
ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Cemiyeti, 

dinî geçim vasıtası yaparak cahil vatandaşları 
istismar edenlerin elinden kurtarıp dine lâyık 
olduğu mevkii vermeliyiz. O zaman bir ahlâk 
reformu Türkiye'de kendisini gösterir. Vatan
daş alın teri ile kazanılan serveti servet olarak 
tanır; kimse kimsenin hakkına tecavüz etmez 
ve ticari ahlâk teessüs eder etmez ne servet be
yannamesine, ne de baskılı ve şiddetli kanun
lara lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın Oüeeoğlu, vaktiniz dol
muştur... 

ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Bu bütçe
nin memlekete hayırlı olmasını diler, bir 'an ev-

583 



M. Meclisi B : 49 
vel aksaklıkların düzeltilmesini temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Diyanet işleri Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup teker teker oylarınıza su
nacağım. 
B. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 
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l ii.ra 

12 458 152 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/• 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanununun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
. maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38, 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul ederil'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez dairesi büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

39 707 820 

63 000 

345 700 

3 390 138 

6 000 

56 000 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

390 

403 

450 

451 

476 

501 

Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
retleri ve güderleri 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenller,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrndyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
-hizmetleri 

Başkanlık,temsil ve .ağırlama 
giderleri 
BAŞKAN .-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burs ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenller-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hayrat hademesi
nin kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edemleır... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
695 000 

30 000 

60 000 

190 000 

10 000 

150 000 

27 000 

5 500 

2 000 

244 000 

280 000 

244 240 

1 500 
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B. 

502 Eskj yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E11niyeıı'ler... Kabul edil mistir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Diyanet İşleri Başkanlığı Mer

kez Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Derneği (Me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım olarak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'El.miye.nlor...' Kabul edilmişti1!'. 

Lira 

2 500 

10 297 

14 
B. 

2 . 1963/ O : 3 
Lira 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000* 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyen'ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dinayet İşleri bütçesi memle
kete ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın arkadaşlar vakit çok gecikmiş oldu
ğundan 15 Şubat İ 963 Cuma günü yani bugün 
saat 10.00 da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 1,25 

i>9<i 

http://'El.miye.nlor...'



