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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1968 bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin

deki görüşmelere bir süre devam olundu. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 

îkinci Oturum 
1968 bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin

deki görüşmelere bir süre daha devam olundu. 
Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
1968 bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanarak maddelerine ge
çilmesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri kabul olundu. 

17 . 2 . 1968 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere birleşime (17 . 2 . 1968) 
saat 02,10 da son verildi. 

Başkan Başkan1 

Başkanvekili Başkan vekili 
Atıf Şohoğlu Nurettin Ok 

Kâtip Kâtip 
Tokat Tokat 

Fethi Alacalı Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

6245 sayılı Harcırah Kanununun tatbikatına. 
dair sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/706) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Buca Eğitim Enstitüsü Müdürüne dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/707) 

Yazılı sorular 
1. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-

in, 17 -18 . 1 . 1968 tarihinde Millet Meclisi tö

ren salonunda verilen yemeğe dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/670) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'ın, 
Tekirdağ ve civarında soğan satış fiyatlarına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım ve Ticaret ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/671) 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Ankara Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu ile Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
ve Trabzon, Buca Eğitim Enstitüsünden ayrı
lan öğrencilere dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/672) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERE 
1. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi (3/865) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli) Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve Büt- \ 
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum-
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/427, ' 
Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : : 
1045) 

A — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam edeceğiz. 

İçtüzüğün 156 ncı maddesinde ifadesini bu- ' 
lan bütçe görüşmeleri sırasında sayın milletve-

- killerinin bakanlardan vâki olacak sorulariyle 
ilgili uygulamada gördüğü bir aksaklıkla ilgili 
olmak üzere Yozgat Milletvekili Sayın Nuri 
Kodamanoğlu'nun bir önergesi vardır, önergeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Dün yapılan gece oturumunda, yeterlik öner

gesinin sorulara da şâmil olduğu mülâhazasiyle, 
bir tek milletvekiline dahi soru sormak imkânı 
verilmedi. 

Sayın Başkanımız, daha önce soru sormak 
istiyenlere : Bu imkânın konuşmaların sonunda 
verilebileceğini beyan buyurdular. Konuşmala
rın ise ancak bir yeterlik önergesiyle son bula
bileceği ve çoğu kere bulabileceği düşünülürse 
İçtüzüğümüzün tanıdığı bir hak fiilen iptal edil
miş olmaktadır. 

Soru müessesesi, Genel Kurulun değil, mil
letvekilinin şahsan aydınlanmasını tazammun 
eden bir imkândır. Bunun kifayetine bir başka 
şahıs kanaat getiremez ve karar veremez. 

Diğer mülâhazaları şifahen arz edeceğim. 

İçtüzüğümüzün bir maddesinin iptali demek 
olan bu uygulamanın yanlış olduğu açıktır. 

Bugün ve bundan sonraki bütçelerde de söz 
konusu olacak bu yanlış uygulamaya son ver
mek üzere, İçtüzüğümüzün 156 ncı maddesinin 
uygulanma şekli üzerinde İçtüzüğümüzün 89 ncu 
maddesine uyularak söz verilmesini arz ederim. 

M. Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, önerge
niz gayet sarihtir, bu bir karar mevzuu da de
ğildir. İçtüzüğün 156 ncı maddesi bundan ev
velki yıllarda olduğu gibi uygulanacaktır. Tabiî 
sayın milletvekilleri tarafından ilgili bütçe üze-
rİT»d̂  ı.9Çfl.lm,t. v^r^n balra"nrte»'n W1** «"al +o,iQ î ol
duğu takdirde, bu soru yeterlik önergesinden ev
vel Başkana tevcih edilmek şartiyle bakana arz 
edilecek ve icabı yanılacaktır. Bu itibarla Öner
genizin izahı sadedinde size ayrıca söz vermeye 
lüzum görmüyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rinde söz alan arkadaşlarımızın isimlerini sıra 
ile arz ediyorum. C. H. P. Grupu adına Savın 
Cengiz Nayman, G. P. Grupu adına Sayın İbra
him Aysoy. M. P. Grupu adına Sayın İsmet Ka
pısız, Y. T. P. Grupu adına Sayın Sülevrnan 
Arif Emre, T. 1. P. Grupu adına Sayın Çetin 
Altan, A. P. Grupu adına Sayın Şinasi Osma. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adınla Sayın 
Cengiz Nayman'ındır. Buyurun Sayın Nayman. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA CENGİZ 
NAYMAN (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı 1968 yılı 
bütçesi üzerinde C. H. P. nin görüş ve temenni-



M. Meclisi B : 43 

lerini kısaca arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Anayasamıza göre Devletimizin Başkanı, 

millî birlik ve beraberliğimizin sembolü olan 
Cumhurbaşkanlığı bu vasıflarından ötürü ta
rafsızdır ve Anayasamızın başsavunucusudur. 
Bu itibarla partilerüstü bir vazife ifa etmek
tedir. Millî birlik ve beraberliğimizin bozulması 
ve demokrasimizin tahribi için bâzı çevrelerden 
gelecek bütün saldırılara karşı çıkmak ve bu 
tarz davranışlar için alâkalıları uyarmak baş
lıca görevleri arasındadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız millî bayram gün
lerinde, diğer mühim günlerde bu meseleler için 
gerekli ikaz ve uyarmalarda bulunmakta, muh
telif vesilelerle yapmış olduğu kanuşmalarla da 
vatandaşları millî birlik ve beraberliğe davet et
mektedir. Yerinde ve zamanında yapılan bu ko
nuşmalar memlekette büyük bir ferahlık yarat
makta ve huzurun tesisinde faydalı olmaktadır. 

Devlet Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşka
nımızın vazifeleri arasında büyük devlet me
murlarının tâyinine ait kararnamelerin tasdiki 
de vardır. Bu tasdik yetkisi usulen verilmiş bir 
yetki olmayıp mühim devlet hizmetlerine geti
rilecek kimselerin iyice tesbitini ve iktidarda 
bulunan Hükümetin siyasi veya şahsi tercihler
le yapacağı tasarruflarını önlemek maksadına 
matuftur. Bu suretle partizan tâyinler kısıtla
nacak ve hizmetin iyi ellerde, aksamadan yürü
mesi sağlanacaktır. Buraya gelmişken halen Sa
yın Cumhurbaşkanımızın tasdikine haklı olarak 
mazhar olmamış bâzı kararnamelerin konusu 
olan kimselerin umum müdür vekili olarak va
zife görmekte olduklarını ve bu durumun iyi 
olmadığını da belirtmek isterim. 

Bu itibarla Hükümetin, kararnamelerin tan
ziminde daha titiz olması ve Cumhurbaşkanlı-
ğiyle ihtilâfa düşmemesi gereklidir. 

Sayın Cumhurbaşkanının yurt içi ve yurt 
dışı seyahatlerinin faydasına inanmaktayız. Yurt 
içinde yaptığı seyahatlerde tesbit edilen ihtiyaç
lar hakkında ilgililere direktif verilmesi, yapıl
ması gerekli hususlardandır. Dış münasebetle
rin gelişmesi ve milletlerarası dostluğun takvi
yesi bakımından dış geziler de faydalıdır. An
cak, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve 
politik sebeplerle büyük masraflara baliğ olan 
yurt dışı gezilerde Cumhurbaşkanına refakat 
edecek kimselerin adedinde ve niteliğinde Hü-
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kümetin titiz ve itinalı davranması şarttır. Bu 
yapıldığı zaman bu geziler daha faydalı bir du
ruma girmiş olur. 

Sözlerime burada son verir Cumhurbaşkan
lığı 1968 yılı bütçesinin memleketimize ve aziz 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
C. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın ibrahim Aysoy, buyurun. 

G. T. GRUPU ADINA İBRAHİM AYSOY 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Güven 
Partisi Meclis Grupunun görüşünü bu yüksek 
makama duyduğumuz derin saygı hisleri içinde 
arz edeceğim. 

Anayasamızın öngördüğü şekilde Devlet 
ve milleti temsil gibi pek önemli ve şe
refli göreve sahip bir makamın bütçesinin 
malî yönünü ele almak istemiyoruz. Birçok de
mokratik ülkelerde bu makamın bütçesi tartış
ma, konusu yapılmaz. Cumhurbaşkanlığı maka
mına ve şahsına Parlâmento olarak, millet ola
rak sevgi ve saygı hisleri içinde olmamız gere
kir. 

Anayasamız Cumhurbaşkanı sorumsuzluğu
nu esas almıştır. Bunun dayandığı mâna ve se
bep Cumhurbaşkanlarının bütün partilerin üs
tünde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil ederken her türlü 
endişelerden uzak kalmasını temindir. 

Cumhurbaşkanı bu görevinin icaplarından 
biri de siyasi sistemimizin ve hukuk düzenimizin 
temeli olan Anayasanın dayandığı temel ilke ve 
görüşleri korumaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiyemizde 
millî bütünlüğü sarsıcı aşırı sol ve aşırı sağ 
akımlarının mevcudolduğu bir gerçektir. Bu 
fikriyata sahip zümre ve kişilerin halk irade
sine dayanan demokratik düzene karşı olduk
ları da malûmdur. Türk halkına hürriye
ti çok görenlerin faaliyeti her geçen 
gün su yüzüne çıkmaktadır. Yüce mille
timizin sağ duyusuna saygıdan uzak bu 
zümre ve kişilerin davranışları vatandaşlar ara
sında huzursuzluk ve nifak yaratmakta ve maa
lesef cüretlerini de artırmaktadırlar. Sayın Cum
hurbaşkanımızın Anayasa düzenimizin dayan
dığı temel ilke ve görüşleri, demokratik rejimi 
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ve onun meşruluk prensibini savunan vatan
daşlarımıza her çeşit Anayasa dışı sapıklıklara 
karşı mesajları, Anayasa düzenimizin korunması 
bakımından genellikle çok yerinde görüşleri ih
tiva etmekte olup kendileri bu alanda büyük 
hizmet ifa buyurmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, grupumuz, Cumhurbaş
kanlığı müessesesinin daha iyi teşkilâtlanması 
Türkiye Devletinin başı olan muhterem zatın 
Devlet işlerinden ve memleketin durumundan 
zamanında haberdar olması bakımından zaruri 
görmekteyiz. Diğer memleketlerde olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği askerî ve 
sivil iki ayrı kısımdan kurulmalıdır. Askerî 
kısımda her üç kuvvetten lüzumlu sayıda uzman 
subaylar bir generalin idaresinde yer almalıdır. 
Sivil kısımda ise, Bakanlıklardan seçilecek uz
manlar mevcut bulunmalıdır. Cumhurbaşkanı bu 
suretle Devlet ve memleket işlerini yakından 
takibetmek suretiyle yüksek görüşlerini serdet-
me imkânını daha iyi bulurlar. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi seya-
hatlarında illerde ilgililerin ortak bir çalışma 
yapmaları ve brifing hazırlamalarını sağlamak
tadır ki, bu netice memnuniyet vericidir. Bu 
vesileyle mahallî sorunlar "da dile getirilmekte
dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç ve dış seya
hatlerinde iktidar ve muhalefete mensup Par
lâmento üyelerini refakatlerine almaya devam 
etmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları siyasi 
hayatımızda iyi bir gelenek teşkil edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, illerde ve bölgeler
de mahallî meselelerin nailî için vatandaşlar ta
rafından Sayın Cumhurbaşkanımıza aksettiri
len dileklerin ciddî şekilde takibedilerek yerine 
getirilmesinide Güven Partisi Grupu olarak te
menni etmekteyiz. 

Grupumuz Yüce Cumhurbaşkanlığı maka
mına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğumuz 
saygı ve itimat hisleri içinde bütçenin hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclisin sayın üyelerine 
saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Şinasi Osma, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ŞİNASİ OSMA (iz
mir) — Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi Meclisi grupu adına, Cumhur
başkanlığının 1968 yılı Bütçesi üzerindeki ten-
kid ve temennilerimizi arz için huzurunuzu iş-
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gal etmiş bulunuyoruz. Bu sebeple hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Sayın arkadaşlar, mâruzâtımıza başlarken 
yapacağımız tenkid ve temennilerde Cumhur
başkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanı
mızın şahıslarına karşı duyduğumuz derin hür
met ve sevginin konuşmalarımızda bize yol gös
terici olacağını belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
sayın grup sözcülerinin de işaret buyurdukları 
gibi, Anayasamızın âmir hükümlerine göre Sa
yın Cumhurbaşkanımız Devletin başı, millî be
raberliğimizin ve bütünlüğümüzün sembolüdür. 
Bu sebeple gerek makamları ve gerekse şahıs
ları büyük bir değer taşımaktadır. 

Ayrıca bütün vatandaşlar, Sayın Cumhur
başkanının şahsında, hak ve adalet prensipleri
ne riayetkar büyük bir aile reisinin mevcudiye
tini görmektedirler ki, bu hal, bu makamın ul
viyetini ve kudsiyetini artırmaktadır. Esasen 
Anayasamızın âmir hükmü de budur. 

Binaenaleyh, Devletin başı, millî birlik ve 
beraberliğin sembolü, Anayasamızın baş savcısı 
olan Sayın Cumhurbaşkanı Yüce Milletimize ge
lecek her türlü tehlikeler karşısında partiler 
üstünde, milleti uyarmak ve doğru yolu göster
mekle de görevlidir. 

Nitekim, zaman zaman yaptıkları beyanlar
la bu görevlerini çok iyi bir şekilde yapmakta 
olduklarını göstermişlerdir. Bilhassa aşırı cere
yanlara karşı, bu meyanda en büyük tehlike 
olan komünizme karşı gösterdikleri hassasi
yet ve milleti uyarma gayretleri her bakımdan 
öğülmeye lâyıktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bizim gibi çeşitli malî 
ve iktisadi sıkıntılar içinde bulunan, müreffeh 
Türkiyenin yaratılması yolunda büyük bir fe
ragat ve fedakârlıkla çalışan bir milletin Cum
hurbaşkanlığının Bütçesinin lüks ve israftan 
uzak, âzami derecede tasarrufa riayet edilmek 
suretiyle, mütevazi, bir zihniyetle hazırlanmış 
olduğunu görmemiz bizi son derece de memnun 
etmektedir. 

Kanaatimiz odur M, dünyanın hemen hiçbir 
yerinde böyle mütevazi bir Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi görmeye imkân yoktur. 

Bu sebeple, biz Adalet Partisi Meclis grupu 
olarak, hür ve demokratik bir rejim içinde, 
plânlı kalkınmayı esas kabul etmiş bir milletin 
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mensupları olarak Cumhurbaşkanlığımızın bu 
mütevazi Bütçesinin, mevcut bütün Devlet mü
esseselerine örnek teşkil etmesini, göze batan, 
bu fakir milletin kalkınmasına zarar veren her 
türlü lüksten ve fuzulî israflardan uzak böyle 
bütçelerle meclis huzuruna gelmelerini temenni 
ve tavsiye ediyoruz. 

Yalnız bu vesile ile bir hususa dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Her bakımdan tevazuu elin
den bırakmıyan, geleneksel sevgi ve saygıyı 
hiçbir zaman kendisinden esirgemediğimiz bu 
büyük ve kudsî müesseseye karşı saygısızlık ya
pılmasını da asla tasvibetnıiyoruz. 

Hal böyle iken, bu samimî ve hakikatlere 
uygun düşüncelerimiz hilâfına, bâzı kendini bil
mezlerin, çıkarcıların, kökleri dışarıda olanların 
bu ulvî ve mukaddes makama karşı dil uzatma
ya yeltendiklerini üzüntü ile görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tarihi şan ve şerefle 
dolu, tarihin en eski ve en büyük devletlerin
den birisi bulunan asil Türk Milletine mensup 
vatandaşların, büyüğe saygı, küçüğe şefkat ve 
sevgi hisleriyle meşbu olduğu da herkesçe ma
lûmdur. 

Bu hasletin mevcudiyeti milliyetçi bir ruh, 
imanlı bir kalb, temiz ve ahlâklı bir inançtan 
geldiğinde kimsenin şüphesi yoktur. 

Bu haslete sahip bir milletin mensupları ol
duğumuz halde, bugün bâzı sapık düşünceli, 
bozuk ruh ve ahlâka sahip insanların, çarpık 
ideolojilerin esiri kimselerin, devletin başı ve 
milletin sembolü olan bu yüksek ve kudsi ma
kama ve bu makamı işgal eden insana dil uzat
malarına da tahammül edememekteyiz. 

Sözde yazar veya ilim adamı olarak geçinen 
bu bozguncuların tutum ve davranışlarını asil 
Türk Milleti nefretle karşılamaktadır. Bu anla
yış ve düşünüş içinde biz Adalet Partisi grupu 
olarak bu tutum ve davranışlar karşısında nef
retle yetinilmiyerek bâzı lüzumlu tedbirlerin 
alınmasının bir zaruret olduğunu kabul etmek
teyiz. 

Her ne kadar demokrasilerde söz ve yazı 
hürriyeti varsa da, Anayasamızın bu husustaki 
maddeleri suç saymamış ise de, bu gibi ulvi ve 
kudsi makamlara dil uzatmak, müesses nizamı 
bozmaya çalışmak, ahlâk ve fazilet sahibi in
sanları yermek için kullanılmasının da doğru 
olmıyacağını, Anayasamızın 22 nci maddesinde 
ifadesini bulan. 
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«Millî güvenliği ve genel ahlâkı korumak, 
kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz 
kanunla sınırlanabilir» deyimi içinde mütalâa 
atmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel arz ettiği
niz gibi, her yıl olduğu üzere bu yıl da Cum
hurbaşkanlığı Bütçesi mütevazi bir ölçüde ha
zırlanmıştır. Binaenaleyh bu hususta kimsenin 
)ir diyeceği yoktur. 

Demokratik rejimin devamlılığını sağlamak 
akımından partiler üstü bir durumda bulunan 
ve Anayasamıza göre Devletimizin sembolü ola
rak kabul ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımı
zın, görevleri bakımından Bakanlar Kurulunun 
/e Millî Güvenlik Kurulunun Başkanı olarak da 
şok önemli vazifeleri vardır. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak Sayın Dev
let Başkanımızın bu görevlerinde de başarılı 
olduğuna kaaniiz. 

Nitekim çeşitli vesilelerle irat buyurdukları 
nutuklar, Devlet Radyosu vasıtasiyle millete 
yaptıkları beyanlar her bakımdan övülmeye 
lâyıktır. Bilhassa rejimimizi tehdideden aşırı 
ıkımlarla komünizm cereyanlarına karşı va
tandaşları ' uyarma yolundaki konuşmalarını 
trupumuz şükranla karşılar. 

Kıymetli arkadaşlarım, değişen dünya şart
ları içinde, devamlı bir şekilde hareket ve faali
yet halinde bulunan Sayın Devlet Başkanımızın, 
ou şartlara uygun ve millet yararına olmak yo
lundaki gayretleri, gelişen ihtiyaçlara paralel 
olarak çok mütevazi bir bütçe ile çalışması Ada
let Partisi Grupu olarak bizi fazlasiyle etkile
mektedir. 

Meselâ, Sayın Devlet Başkanımızın gerek 
yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaptığı se
yahat ve temasların lüzum ve ehemmiyeti, sağ
ladığı faydalar şüphe götürmiyecek kadar açık
tır. 

Bilhassa bu seyahatler sırasında, yurt için
de yapılan gezilerde milletin dertlerini yakın
dan izlemeleri, ihtiyaçları bizzat görerek tesbit 
etmeleri Hükümeti uyarmak bakımından olduğu 
kadar, Hükümete yardımcı olmak bakımından 
da büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. 

, Bu meyanda gidilen her bölgede ve büyük 
şehirlerde tertiplenen brifingler, uyarıcı olmak
tan başka öğretici bir mahiyet arz etmesi ba
kımından da çok faydalıdır. 
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Bu cümleden olarak yabancı memleketlere 
yapılan ziyaret ve seyahatler, kanaatimizce, si
yasi, iktisadi ve askerî bakımdan çok müspet 
neticeler tevlidetmektedir. 

Bilhassa bu seyahatlerin Devletlerarası mü
nasebetlerin gelişmesine, mevcut dostlukların 
takviyesine, yeni dostlukların kurulmasına bü
yük ölçüde hizmet ettiğine kaaniiz. 

Bu seyahatlerin tarih, kültür ve din beraber
liğimiz olan dost ve kardeş ülkelere yapılması 
da ayrı bir özellik taşımaktadır. 

Meselâ, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 
defa, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a ve 
Lübnan'a yaptıkları ziyaretler bu cümledendir. 
Bu seyahatin, dünyada olduğu gibi Arap alemin
de de, müstakar bir siyaset takibeden Türkiye-
nin, hakiki veçhesini göstermesi bakımından 
faydalı olmuştur. 

Bir misal olarak, bugün henüz plânlı bir 
devreye girmemiş bulunan Suudi Arabistan ile, 
Beş Yıllık bir Kalkınma Plânı yapmış olan Lüb
nan'ın çektikleri teknik eleman sıkıntısı karşı
sında bizden yardım talebetmeleri, bizim bu 
dost ve kardeş ülkelere el uzatmamız mevcut 
bağların daha da kuvvetlendirilmesine hizmet 
edecektir. 

Yine bu seyahatlerde gidilen her yerde, ümi
din fevkinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
onun şahsında milletimize karşı gösterilen sa
mimi tezahürat, dedelerimizin zamanı idaresinde 
o bölgelerde bıraktıkları müspet tesirlerden baş
ka, bugün dünya siyasetinde, demokrasi alemin
de müstesna bir mevkii olan kuvvetli ve kud
retli Türkiyenin değerinden ileri geldiği de in
kâr edilemez bir gerçektir. 

Buna mevcut tarihi, kültürel ve din bağlan
tılarımızı da eklersek, bu son seyahatlerin mem
leketimiz için sağladığı büyük faydalar kolay
ca anlaşılır. 

Sayın arkadaşlarım, bu münasebetle bâzı 
anlayışsız kimselerin veya bu ulvi müesseseyi 
tahrip maksadını güden kötü niyetli insanların 
zaman zaman ortaya attıkları Sayın Cumhur
başkanımızın maaş ve yollukları üzerinde de 
kısaca durmayı ve bu husustaki görüşümüzü 
açıklamayı lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Cümlenin malûmu olduğu üzere Sayın Cum
hurbaşkanımızın aylık ödeneği 12 500 liradır. 
Bu miktardan Gelir Vergisi, tasarruf bonosu 

— 7 

17 . 2 . 1968 O : 1 

ve Damga Resmi gibi kanuni kesintiler yapıl
dıktan sonra ellerine net olarak 7 008 lira 33 
kuruş geçmesi icabetmektedir. 

Halbuki, 1 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe 
giren Gelir Vergisi Kanununa göre, Sayın Cum
hurbaşkanımızın aylık ödeneğinde, Gelir Ver
gisinin 5 071 lira 67 kuruştan 5 128 lira 75 ku
ruşa yükselmesi, itasında 57 lira 8 kuruş bir 
fark meydana getirmiştir. Bu sebeple bugün 
Sayın Cumhurbaşkanımızın eline net olarak 
geçen para 6 951 lira 25 kuruştur. 

Üzerlerinde birçok protokol hizmeti bulu
nan bir devlet başkanı için çok mütevazi ve hat
tâ çok az olan bu paraya dil uzatanlar bugün 
memleketimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
çok fazla ödenek ve aylık alan uzmanların, ih
tisas erbabının veya pek çok umum müdürlerin 
bulunduğu, onbinlerce lira aylık maaş veya öde
nek aldıklarını unutmamalıdırlar. 

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yap
tığı geziler üzerinde de durarak birkaç kelime 
söylemeyi zaruri saymaktayız. 
Meselâ Sayın Cumhurbaşkanımız, 6245 sayılı 

mer'i kanuna göre yurdiçi gezilerinde harcırah 
almamakta yalnız zaruri masrafları devlet büt
çesinden ödenmektedir. 

Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız seya-
hatlerindeki masrafları mümkün mertebe azalt
mak için devlete veya iktisadi devlet teşekkül
lerine ait misafirhanelerden faydalanmaktadır
lar. Bu da her bakımdan tasarrufa riayet edi
şin açık bir delilidir. 

Görevleri icabı bu seyahatlarına katılmak 
mecburiyetinde bulunan maiyetlerinin devlet 
memuru olmalarını, 6245 sayılı Kanuna göre 
harcırah almakta olduklarını hesaba katan Sa
yın Cumhurbaşkanımızın beraberindekileri se
çerken asgari bir ölçüye dikkat ettikleri de bir 
vakıadır. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın 97 nci 
maddesinde görev ve yetkileri, 98 nci maddesin
de sorumsuzluğu, 99 ncu maddesinde de sorum
luluğu belirtilen cumhurbaşkanlığının günün 
ihtiyaçlarına, artmış olan iş hacmine uygun ve 
yeni Anayasamızın icaplarına cevap verecek 
bir Teşkilât Kanununun biran evvel çıkarılma
sı bu meyanda Cumhurbaşkanlığı için bir isti-
sari organının kurulması temennimizdir. Bina-
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enaleyh, bu temennimizin üzerinde de İsrarla 
durmaktayız. 

Bu meyanda, ikametlerine tahsis edilen köş
kün uzun yıllardanberi gösterilen itina, dikkat 
ve onarım sayesinde kullanılır bir halde bulun
ması, müştemilâtı ile çevresinin bir plân dâhi
linde İslahının ele alınması, mevcut demirbaş 
eşyanın ve mefruşatın bir kısmının, bütçeye 
yük olmıyacak şekilde, yıllara bölünmek su
retiyle bir plân dâhilinde yenilenmesi cidden 
takdirle karşılanmaya değer bir mahiyettedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşka
nımızın, günlük meşguliyetleri arasında bir kı
sım vakitlerini Senato ve Meclis çalışmalarına 
hasretmeleri, Senato ve Meclis müzakerelerini 
takip buyurmaları, fırsat buldukça Parlâmento 
üyeleriyle temasları, millet temsilcileri olarak 
bizleri fazlasiyle etkilemektedir. 

Ancak, kendisini sık sık ve çok görmeyi ar
zu ettiğimiz için bu temaslarını daha da artır
malarını arzu ediyor ve bekliyoruz. 

Bu vesile ile bugün sistemli ve düzenli bir 
çalışma içinde bulunan Cumhurbaşkanlığı teşki
lâtının bu hale gelmesinde Sayın Cumhurbaşka
nımızın en yakın yardımcısı bulunan, kendisini 
ordu safları içinde tanıdığımız, çalışkanlığını 
takdir ettiğimiz Sayn Genel Sekreter Cihat Al-
pan'dan da bu kadarcık dahi olsa bahsetmeyi 
bir kadirşinaslık saymaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlar
ken, Büyük Atatürk'ün izinde, O'nun çizdiği 
nurlu yolda, prensiplere ve demokrasiye sadık, 
imtiyazsız ve sınıfsız bir toplumun yaratılmasın
da büyük emeği geçen, ileri görüşlü, uyanık fi
kirli, maddi ve mânevi cephesi sağlam her yönü 
ile milletin itimat ve teveccühüne -mazlhar olmuş, 
dünkü ve bugünkü Cumhurbaşkanlarımıza ka
dirbilir, vefakâr milletimiz her zaman sevgi ve 
saygı göstermiştir ve bundan sonra da göstere
cektir. 

Ama, kafalarında tasarladıkları korkunç sis
temi tahakkuk ettirmek için, durup dururken 
«Bu düzen değişecektir» iddiasiyle milletin hu
zuruna çıkan ve milletin huzurunu kaçırmaya 
çalışan, milleti sınıflara bölmeye savaşan, sözde 
halktan ve emekçiden yana olanlar, milletin 
ümidi ve istikbali gençleri sokağa dökenler, ser
vet düşmanlığını körükliyenler, mânevi inanç 
ve duygularla alay edenler şunu çok iyi bilme

lidirler ki; millet tarafından lanetlenecek ve her 
zaman olduğu gibi, önümüzdeki seçimlerden hak 
ettikleri dersi alacaklardır. 

Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
memlekete, millete ve Cumhurbaşkanlığı mües
sesesine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinizi Adalet Partisi Grupu adına hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri, Cumhurbaşkanlığı 1968 malî yılı 
bütçesi hakkında Millet Partisi Meclis Grupu-
nun görüş ve temennilerini kısaca arz edeceğim. 

Geçen yıllarda olduğu gibi, 1968 yılında da 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, umumi bütçe harca
maları içinde mütevazi yerini almıştır. Devlet 
Reisliğinin gerek tasarrufları, gerekse sarfiyat
ları ciddî bir şekilde hesaplanmıştır. Gönlümüz, 
diğer Devlet harcamalarında da, zaruretler müs
tesna, aynı anlayış ve aynı tasarrufa riayeti ar
zulamaktadır. Millî birlik ve beraberliğin sem
bolü, Türk Devletinin Başkanı, 1961 Anayasası
nın savunucusu, makamına hürmetle meşbu bu
lunduğumuz Sayın Reisicumhurumuzun bütçe
nin âzami tasarrufa riayet edilerek hazırlanma
sında şüphesiz büyük rolleri olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, içinde yaşadığımız de
mokratik düzen, teamüller ve parlâmentonun üs
tünlüğü Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde de 
gereken tenkid ve temenniler izhar etmeyi müm
kün kılmıştır. Bütçesi üzerinde görüşürken ya
pacağımız tenkidlerin, temennilerin Cumhurbaş
kanı makamının ulviyetine her hangi bir halel 
getirmiyeceği inancını da taşımaktayız. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasamıza gö
re birtakım hukukî ve siyasi görevleri vardır. 
Bunun yanı sıra, içinde yaşadığımız çok partili 
hayatın getirdiği birtakım görevleri de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ifa etmesi memleket hay
rına olur kanaatindeyiz. 

Hemen ilâve edelim ki, 27 Mayıs 1960 İhtilâ
lini müteakip, hattâ 1965 senelerinin nihayetine 
kadar geçen devrede memleketimizde gerek or
du gerekse millet bünyesinde bir iç çatışma ol
madıysa, makamı Cennet olsun, Rahmetli Cemal 
Gürsel'in şahsiyetinin bunda büyük bir payı var
dır. Hattâ geride bıraktığımız 1 nci devrenin 
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buhranlı olayları ve ihtilâl vasatı rahmetlinin 
yüksek şahsiyetleri ile bertaraf edilmiştir. Bu se
beple, Sayın Reisicumhurumuzdan da zaman za
man partiler arası gerginlikleri izale edecek mü
dahalelerde bulunmasını istememizin memleket 
ve vatandaşlar hayrına olacağı inancını da taşı
maktayız. 

Türkiye'de birtakım aşırı uçlar bir anarşi or
tamı hazırlamaya çalışırken Sayın Reisicumhu
rumuzun, Türk Devletinin ve milletinin başı ola
rak, vatandaşları uyarıcı konuşmalar yapması 
çok faydalı olmaktadır. Millî ve dinî bayram
lar dolayısiyle yayınlanan mutat mesajlar dışın
da da bu nevi konuşmaların sık sık yapılmasını 
Millet Partisi Meclis Grupu olarak arzu etmek
teyiz. Muhterem Cumhurbaşkanımızın takdir 
edecekleri gibi, bu kabîl konuşmalar, geniş va
tandaş kütlelerini daha fazla serinletmekte, on
ların ümitlerini ve vatan sevgilerini artırmakta
dır. Zira bu konuşmalarda ne propaganda, ne 
demogoji, ne hakikati örtme çabası vardır. 

Cumhurbaşkanımızın siyasi görevlerinin cüm
lesinden olarak, Bakanlar Kuruluna ve Millî Gü
venlik Kuruluna Başkanlık ettiği cümlemizin 
malûmudur. Bu görevinin de çok partili hayatı
mızda önemli bir yeri olduğuna işaret edip geçe
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde duracağı
mız konulardan birisi de; Sayın Cumhurbaşkanı
mızın hukukî görevlerinden bir diğerine taallûk 
edecektir. Bir parti iktidara gelir, yüksek dev
let memurları kademesinde büyük çapta deği
şiklik yapma hevesine kapılır. Bu hevesler her 
zaman ve her iktidar tarafından gerçekleştiril
me çabalarına konulmuştur. Bu, cümlenizin ma
lûmudur. Sonra kararnameler hazırlanır, Sayın 
Reisicumhurumuzun imzası ile tâyin keyfiyeti
nin tamamlanmış olacağını kabul buyurursunuz. 
İmza keyfiyetinden sonra Danıştaya dâvalar açı
lır, ve o zaman tâyinin usulsüzlüğüne Danıştay-
ca karar verilir. 

Burada üzerinde hassasiyetle durulması lâ-
zımgelen bir nokta vardır, bu da; Sayın Cum
hurbaşkanımızın muhterem şahıslarına râcidir. 
Hükümetten gelen kararnameler, hangi parti ik
tidarda ve hangi iktidarın Hükümeti iş başında 
olursa olsun, ince elenip sık dokunulmalıdır ka
naatindeyiz. Üzerinde gereken ciddî tetkikler 
yapılmalı, lâyık olanlar hakkında hiçbir art ni

yete dayanılmayan kararlar verilmeli, yerlerin
den alınanlar mağdur edilmemeli, bir kelime ile, 
hakkaniyete riayet edilmelidir. Biz Millet Par
tisi Meclis Grupu olarak bu hususta da Sayın 
Cumhurbaşkanımızın gerekli hassasiyeti göster
diğine eminiz, fakat diğer taraftan da birtakım, 
haksızlıkların demiyeceğim ama, mağduriyetle
rin bahis mevzuu olduğunu da muhterem arka
daşlarım kabul buyururlar. 

Sayın Reisicumhurumuzun yurt gezilerinin 
faydalı olduğu hususunda benden önce konuşan 
değerli arkadaşlarımın kanaatlerine aynen işti
rak ediyoruz. Sayın Reisicumhurumuzun yurt 
gezileri esnasında tesbit ettiği konulardan, ya
pılması icabeden işlerden acaba hangileri bugü
ne kadar yapılmıştır? Zira bir radyo konuşma
sında yurt gezileri intibalarıni detaylarına ine
rek Sayın Reisicumhurumuz Türk Milletinin ıt
tılaına sunmuşlardı. Acaba bunlardan hangile
ri yapılmıştır? Riyaseticumhur bildirisi ile veya 
bir broşür ile Parlâmento üyelerine bu hususun 
duyurulmasının faydalı olacağı kanatindeyiz. 
Veya bu husus Devlet radyosundan vatandaşla
ra bildirilirse daha iyi olur. O zaman vatanda
şın gerek Riyaseticumhur müessesesine karşı ve 
gerekse Parlâmento düzenimize karşı, Meclisle
rimize karşı güveni bugünkünden çok daha faz
la artar ve vatandaş mutmain olur. 

Değerli arkadaşlarım, dış seyahatler konu
suna da bir nebze temas ederek sözlerime son 
vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız; 

1. Zaruretlerden dolayı, 
2. İadeyi ziyaret maksadı ile birtakım yurt 

dışı gezileri yaparlar. Bu yüksek şahsiyetleri
nin hem hakkı, hem de görevidir. Bu gezilerinin 
programını hazırlamakla, gerek Riyaseti Cumhur 
Genel Sekreterliği ve gerekse Dışişleri Bakanlı
ğı yetkililerinin meşgul olduğu kanaatindeyiz. 
Beraberlerine, temsil kabiliyeti bakımından lü
zumlu gördüğü zevatı alması da gayet normal
dir ve çoğu zaman bir icaptır. Ancak, bu kabîl 
seyahatlere vazifeli olmaktan öte birtakım kim
selerin ithal edildiğinin kamu oyunda ve gazete
lerde çoğu zaman tenkid mevzuu olduğu da bir 
hakikattir. Bu husustan, kanaatimizce, elbette 
Sayın Cumhurbaşkanımız sorumlu değildir. Ve 
belki de haberleri yoktur, ilgililerden bu konuda 
daha hassas davranmalarını, Millet Partisi Mec
lis Grupu olarak temenni etmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi üzerinde, Millet Partisinin iyi niyete daya
nan görüş ve temennilerini kısaca arz etmiş bu
lunuyorum. Bütçenin Yüce Meclislerimize ve 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamlarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Muhterem Meclise 
Grupumuzun saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Sayın Süleyman Arif Emre?. Yok. 

T. i. P. Grupu adına Sayın Çetin Altan?. Yok. 
Grupları adına ikinci defa söz istemiş olan 

arkadaşları arz ediyorum. C. H. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Erim, Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hayri Başar. 

Sayın Erim, buyurun. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar? Yok. 
Şahısları adına söz alan arkadaşları arz edi

yorum. Sayın arkadaşlarımızın isimleri şu sırayı 
takibediyor. Süleyman Onan, Hasan Tahsin 
Uzun, Murat öner, ilyas Kılıç, Abdülbari Ak
doğan, Kasım Gülek, Orhan Birgit, Himmet Er-
doğmuş, Talât Köseoğlu, Sami Binicioğlu, Tur
han Dilligil, İsmail Boyacıoğlu, Selçuk Çakıroğ-
lu, Mustafa Kemal Yılmaz, Ahmet Üstün, Necati 
Güven, ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, Mehmet Ateş-
oğlu. 

Sayın Süleyman Onan? Yok. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun? Yok. 
Sayın Murat öner? Yok. 
Sayın ilyas Kılıç? Yok. 
Sayın Abdülbari Akdoğan? Yok. 
Sayın Kasım Gülek? Buyurun Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, grup sözcüleri dışında bir milletvekilinin 
konuşması bu Mecliste nadir mazhariyetlerden
dir. O fırsat bana düştüğü için bilhassa bahtiya
rım. 

Bu Bütçe üzerindeki konuşmalarıma Cumhur
başkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşka
nımızın şahsına derin saygı ile başlamak iste
rim. 

Cumhurbaşkanı Devletin başı, milletin baba
sı, millî birliğin sembolüdür. Partiler üstüdür, 
ikaz eder, uyarır. Sayın Cumhurbaşkanımız za
man zaman radyoda, basında gördüğümüz mesaj
ları ile, konuşmaları ile bu görevi son derece iyi 
yapmaktadırlar. Cumhurbaşkanı Bakanlar Ku
ruluna Başkanlık eder. Zaman zaman Başkan

lık etmesi elbette faydalıdır, yerindedir ve bu 
da yapılır. Bunun mânası bilhassa büyüktür. 
Başkanlık eder; bir formalite değildir. Bakanlar 
Kuruluna Başkanlık eder demek, o meseleler 
üzerinde görüşünü Bakanlar Kuruluna belirtir, 
demektir, önemli kararnameleri onaylar. Bu, 
sadece birtakım yüksek memurların tâyini bakı
mından değil, bâzı konuların özü üzerinde Cum
hurbaşkanına verilmiş son derece önemli bir gö
rev ve yetkidir. Kararnameler üzerinde bir gö
rev ve yetkidir. Kararnameler üzerinde bu yet
kiyi iyi kullanabilmek için, Cumhurbaşkanının 
uyarmalarını en iyi şekilde yapabilmesi için, el
bette kendisinin müşavirlere ihtiyacı vardır. Ge
nel Sekreter bu müşavirlerin başındadır. Bugün 
Genel Sekreterlik mevkiini işgal eden kıymetli 
arkadaşımız bunu yetkiyle yapmakta, o mevkii 
gayet güzel doldurmaktadır. Ancak, bunun kâfi 
olmadığı, Genel Sekretere, her bakanlığa muvazi 
birtakım müşavirlerin verilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Birçok memleketlerde Cumhur
başkanlarının bakanlıklar kadar büyük teşkilâtı 
var. Cumhurbaşkanlığına sadece kararnameler 
dolayısiyle değil, memleketin gidişini yakından 
takibedebilmesi için her bakanlığa muvazi yet
kili birtakım müşavirlerin verilmesi kati bir za
rurettir. Bunu teşkilât kanunu ile gerektiği şe
kilde tamamlamak doğru olur. 

Cumhurbaşkanımız tabiî olarak birtakım ge
ziler yapmaktadır. Bu haklarıdır, görevleridir. 
İç gezilerde memleketin her tarafına gitmeyi ga
ye edinmiş görünmektedirler. Şimdiye kadar 
gittikleri vilâyetler sayısı, yarının çok üstünde
dir. Zannederim bütün vilâyetlere, bütün kaza
lara da gideceklerdir. Gitmesinde büyük fayda 
vardır. Millet, baba bildiği Devletin başını ara
sında görmekten haz duyar. Şevk duyar, gayre
te gelir. Cumhurbaşkanı gittiği yerlerde memle
ketin dertlerini dinler, yerinde tesbit eder, bun
ları elbette Hükümete intikal ettirir. Cumhurbaş
kanının tesbit ettiği eksikleri Hükümetin tamam
laması, bu konuları dikkatle ele alması kati bir 
zarurettir. Bunun takibini bir taraftan Cumhur
başkanlığı Makamının, diğer taraftan Hüküme
tin yapmasını, hassasiyetle üzerinde durmasını 
bilhasa temenni etmek isterim. 

Cumhurbaşkanı iç gezilerden başka dış gezi
lere de çıkar. Bu dış gezilerin hususi bir önemi 
vardır. Uzun yıllar Türkiye Cumhurbaşkanı ge-
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rektiği şekilde dış geziler yapmamıştır. Bunun 
sebepleri olmuştur. Ama bu ihtiyaçtır. Bunun 
şimdi doldurulmakta olduğunu büyük bir mem
nuniyetle görmekteyiz. Cumhurbaşkanının, Dev
let Başkanının dış gezileri yeni dostluklar kur
maya, mevcut dostlukları kuvvetlendirmeye ya
rar. 

Sayın arkadaşlarım, bilhasa eski Osmanlı 
Devletinin çevresi içinde bugün müstakil olarak 
yaşıyan memleketlere Cumhurbaşkanımızın yap
tığı gezilerin hususi bir önemi vardır. Osmanlı 
Devleti kötü mânada bir imparatorluk değildi. 
Bir nevi milletler topluluğuydu. Osmanlı Devle
ti içinde, o Devlete mensup milletlerin her biri 
eşit hakka sahipti. Osmanlı Devleti içinde Sad
razamlık Makamı, Vezirlik Makamı, Büyükelçi
lik makamı yalnız Türklerin değil, o Devlete 
dâhil diğer bütün milletlerin de zaman za
man işgal ettiği makamlardı. Bu bakımdan, 
tarihi derin gelenekleri olan, mânası olan bu 
Devlet çerçevesi içinde bugün müstakil devlet
ler halinde olan komşularımızı, Türkiye Devlet 
Başkanının ziyareti yerinde ve faydalıdır. 

Cumhurbaşkanımızın bu seyahatlerde refa
katinde birçok yetkili zevatı götürdüğü malûm
dur. Beraber gidenlerin iç politika bakımından 
temsili mahiyette olduğu gibi, dış temsil bakı
mından da yetkili olan kimselerden seçilmesi el
bette maksadı istihsalde yerinde olacaktır. Dış 
seyahatler tenkid mevzuu olmaktadır. Bu ten-
kidlerin yersiz olduğu kanaatindeyim. Cumhur
başkanının dış seyahatleri bir kere masraf bakı
mından tenkidleri muciboluyor. Masraf ne olur
sa olsun, bu yerindedir, değer. Kaldı ki, biliyo
ruz, Sayın Cumhurbaşkanımız kendileri bu dış 
seyahatlerde yolluk almamakta, âzami tasarru
fa riayet etmektedirler. Cumhurbaşkanlığı gibi 
ulvi bir makama saygısız, mübalâğalı yapılan bu 
tenkidler memlekette kötü görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaş
kanımızın Parlâmento ile yakından ilgilendiğini 
biliyoruz. Parlâmento üyeleri ile temas etmek 
arzuları da malûmumuzdur. Bu temaslarını da
ha sıklaştırmasının yerinde olacağı kanaatinde
yiz. Gönül ister ki, Cumhurbaşkanımız her mil
letvekilini, her senatörü şahsan tanısın, temasta 
bulunsun. Gönül ister M, her milletvekilinin, her 
senatörün samimî arzusu, Cumhurbaşkanımızla 
temas edebilsin, görüşlerini ifade edebilsin. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin malî yönü üze
rinde durmak istemem. Çok mütevazi bir bütçe
dir. Başka memleketlerle mukayese edilecek 
olursa, tasavvur edilemiyecek kadar çok müte
vazi bir bütçedir. Bir Devlet Başkanının 7 bin 
liranın altında aylık ödenek alması, bunun dört, 
beş misli uzmanlar tarafından alındığı bir mem
lekette, hakikaten bu ödeneğin son derece müte
vazi olduğunun bir delilidir. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime son verirken 
Cumhurbaşkanlığı Makamına, Sayın Cumhur
başkanımıza saygı ve itimat hislerimizi ifade et
meyi ve bu bütçenin millete, memlekete, Cum
hurbaşkanlığı Makamına ve Cumhurbaşkanımı
za hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygı
larla selâmlarım. 

BAŞKAN —. Sayın Orhan Birgit?. Yok. 
Sayın Himmet Erdoğmuş?... Yok. 
Sayın Talât Köseoğlu?... Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu?... Yok. 
Sayın Turhan Dilligil?... Yok. 

. Sayın İsmail Boyacıoğlu?... Yok. 
Sayın Selçuk Çakıroğlu?... Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz?... Yok. 
Sayın Ahmet Üstün?... Yok. 
Sayın Necati Güven?... Yok. 
Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu?... Burada. 
Buyurun Sayın Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı büt
çesi konuşulurken, elbetteki Sayın Cumhurbaş
kanımızın icraatından dolayı, mevzuuatımızm 
tabiî neticesi icabı, hiçbir mesuliyeti maddi me
suliyeti üzerlerinde toplamazlar. Bu demek 
değildir ki, muhterem arkadaşlarım, kanuni 
mesuliyeti olmıyan insanların mânevi mesuli
yeti de yoktur. 

işte şimdiye kadarki icraatlarında, her za
man için takdirle gördüğümüz Sayın Cumhur
başkanımız bu mânevi mesuliyetin gereklerini 
yerine getirecek ölçüde, vüs'atta, ehliyette ha
reket etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaş
kanımızın maddi mesuliyetinin, mevzuat yönün
den mesuliyetinin bulunmaması yanında Türk 
Devletini içte ve dışta temsil edecek, demokra
simizi, rejimimizi koruyacak, hattâ Hükümeti 
mânevi mânada, nâzım mevkiinde murakabe ede
cek durumları, yetkileri olduğu bedihidir. 
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Sevgili arkadaşlarım, işte bu bedâhat açısın
dan durumu ele alacak olursak bâzı temenniler
de, bâzı mâruzâtta bulunmak durumuyla karşı 
karşıya kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaş
kanımız yurt içi ve yurt dışı seyahatler yapar
lar. Bilhassa yurt içi seyahatlerinde şereflerine 
tanzim edilen brifinglerde muhtelif memleket 
dertleri, mahallî dertler dile gelir. Ben Sayın 
Genel Sekreterden, burada, Yüce Meclis huzu
runda tesbit edilmiş olan dileklerin nasıl taki-
bedildiğini, ne şekilde muameleye tabi tutuldu
ğunu öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaş
kanımıza bağlı ve seçimi yetkileri dâhilinde 
bulunan kontenjan senatörlerimiz vardır. Bu 
senatörlerle sık sık toplantılar yaptığı kanaati
ni taşırım. Eğer böyle toplantı yapılmıyorsa, 
böyle toplantıların devamlı olarak yapılması ve 
bu kontenjan senatörleri arkadaşlarımızın Par
lâmento faaliyetleri hakkında bilgi vermeleri 
yerinde olur. Bu Kontenjan Senatörü arkadaş-. 
larımızm böyle toplantıları tanzim ederek Sa
yın Cumhurbaşkanımıza müracaatta bulunma
larını da yerinde mütalâa ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, hakikaten 
Parlâmento üyeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımı
zın ferden ferda tanışmış olması, Parlamentere 
karşı göstermiş olduğu ilginin yanında, yakın 
münasebeti tesis etmesi neticesi kendilerini Par- , 
lâmento faaliyetleri hakkında geniş şekilde bil
giye mücehhez kılar, hem de biz milletvekilleri 
olarak Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğimiz 
mevzuları rahatça huzurlarına getirmek imkâ
nına kavuşmuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, malî yönden, elbet-
teki Cumhurbaşkanlığı Bütçesini tenkid edemi-
yeceğiz. Sebebi; maddi mesuliyeti omuzlarında 
taşıyan Sayın Genel Sekreter arkadaşımız cid
diyeti, ehliyeti ve samimi tutumuyla, daima 
temkinli hareketiyle israfı önlemiş ve Riyaseti 
Cumhur Bütçesinin memlekete yük olmasından 
daima kaçınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımı
zın maddi mesuliyetinin olmaması, bu arz etti
ğim mevzular üzerine eğilmesine mâni değildir. 
Rejimin korunmasından, Hükümetin icraatına 
kadar Sayın Cumhurbaşkanın maddi ve mânevi 
kontrolü altında bulunmaktadır. Hükümetin | 
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partizan tasarruflar da bulunma istidadı göster
diği zamanlarda ve bunun dışında her hangi bir 
şekilde usulsüz tasarruflar olduğu zamanlarda, 
Sayın Genel Sekreterin maddi kontrol yapması 
aracılıgiyle bizzat vaziyet etmeleri ve rejimin 
selâmetle yürümesini temin etmeleri uygun olur. 
Umarım ki, bugüne kadar yapılan, ama teferruat 
telâkki edilen partizan tasarruflara daha ciddî 
şekilde eğilmenin, memleketin, rejimin selâmeti 
bakımından faydalı olacağı kanaatini taşırım. 
Bu inançla Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Cum
hurbaşkanlığı erkânına ve memleketimize ha
yırlı olmasını diler. Saygılar sunarım arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Altı arkadaş görüşmüştür. Ye
terlik önergeleri var. Onları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhurbaşkalığı Bütçesi üzerindeki görüş

melerin yeterliğini teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Cumhurbaşkanlığı 

bütçesi hakkındaki müzakerelerin yeterliğini arz 
ve teklif ederim. 

Uşak 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(Cumhurbaşkanlığı) 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 330 403 ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 884 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
14.000 Hizmet giderleri 3 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 40 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler sona ermiştir. 

B — SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi Sayıştay Başkanlığı büt
çesinin müzakeresine geliyoruz. Lütfen Komis
yonun ve ilgili zevatın yerlerini almalarını rica 
ederim. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde gruplar 
adına söz alan arkadaşlarımızın isimlerini arz 
ediyorum : 

O. H. P. Grupu adına Âdil Toközlü, 
G. P. Grupu adma Hüseyin Yılmaz, 
M. P. Grupu adına isim bildirilmemiş, 
Y. T. P. Grupu adına Süleyman Arif Emre, 
T. t. P. Grupu adına Çetin Altan, 
A. P. Grupu adına Mustafa Kaplan. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Âdil 

Tojcözlü'nündür. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, Sayıştay bütçesi üzerinde C. H. P. si 
Grupunun görüşlerini belirteceğim. 

Bütçemiz, her bakımdan milletimiz için bir 
hayatiyet ifade ediyorsa tatbikat ve denetleme
sinin aynı ehemmiyette olduğuna şüphe yoktur. 
Vergiyi ödiyen milletin ona razı olması ve mil
letten alınan vergilerin nerelere ?arf edileceğini 
milletin tâyin ve denetlemesi milletin tabiî bir 

I hakkı olduğunu biliyoruz. Millî hâkimiyete 
müstenit teşekküllerde bütçe hayat ve denetle
mesi ön safta yeri almıştır. Bütçenin hazırlan
ması, tanzim ve tasdiki hususlarından sonra tat
bik ve denetleme safhası gelir ki, bakanların 
kendilerine mevdu ve zaifi hakkiyle ve muvaf
fakiyetle ifa edip etmedikleri yaptıkları işler ve 
bunların müspet neticeleriyle ölçülmek imkâ
nını vermiş olmasından teşriî denetlemenin 
ehemmiyeti kendiliğinden tezahür eder. Millet 
mümessillerinin bütçede haiz oldukları hudut
suz tetkik ve denetleme hakkı da bu prensipler
den doğar. 

Cumhuriyet idaresinin kurulduğu günden be* 
ri bütçe ve denetleme tatbikatımız her yıl biraz 
daha inkişaf etmekte denetleme yönünden büt
çenin tabi olduğu başlıca ilmî kaideler arasında 
Hulunan umumiyet, vahdet, samimiyet, vuzuh, 
iktisat ve tevazün prensiplerine riayet edilmesi 
için denetlemenin daha mütekâmil bir seyir ta-
kibetmesini arzu ve temenni etmekteyiz. He 
men bütün müterakki devletlerin mevzuatına 
pföre teftiş ve denetleme yetkisi idarî, kazaî ve 
teşriî organlarında tecelli etmektedir. İdari 
teftiş dairelerince ve Hazinece kazaî denetleme 
Büyük Millet Meclisi namına Sayıştayca ve 
teşriî deneteme de kesin hesaplar üzerinde Mil
let Meclisi tarafından yapılmaktadır. Bütçe 
tatbikatının gider noktasından tetkikini Genel 
Muihasebe Kanununun vazife ve mesuliyet hü
kümlerine göre takibetmek faydalı olur. Tah
sisatın kullanışı, taahhüdün yapılması masrafın 
tP,hakkuku ita âmirine bağlanması ve masrafın 
tediyesi bu vazifeleri yerine getirmek aidoldu-
ğu vekile ve Hazineye ait bulunmaktadır. 

Gider ve gelir kesin hesaplarının ne şekilde 
tanzim olunacağı Genel Muhasebe Kanunumuz
da yazılıdır. İşte burada en mühim olan büt
çe teftiş ve denetlemesinin bütçenin tasdiki hak
kının millete aidolduğu kabul ve teslim edildi
ği anda bütçe tatbikatının denetlenmesinde büt
çe tasdiki hakkı ile müterafik ve bu hakkın 
mütemmimi olarak tesis olunmuştur. Eski ve 
yeni Anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namına denetleme ve yargılama görevi
ni Sayıştay teşkilâtımız yapagelmektedir. Bu 
derece ehemmiyetli bir konu olarak, milletlerce 
mütalâa edilen bütçe murakabesi bütün malî 
mevzuatta derpiş edilmiştir. Gelirin tahakkuk 
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ve tahsilinde, Devlete ait para ve malların 
muhafazasında, hizmetlerin ifasında, Devlet 
giderlerinin tediyesinde nihayet bütün malî iş
leri yapmakla mükellef olanların derece derece 
tanzim ettikleri aylık ve senelik hesaplarda tef
tiş ve denetleme esasları tedvin ve kabul edil
miş son denetleme safhasında kesinhesapların 
mutabakat beyannameleriyle Büyük Millet Mec
lisine intikalinden sonra Meclisçe yapılmakta
dır ki; denetlemenin en müessir ve en şümullü
sü de budur. Bir Devlet bütçesinin sağlamlığı 
ve Devlet Hazinesinin intizamı bir Devletin ma
lî itibarı o Devletin bütçe tatbikatını teftiş ve 
denetlemede kabul ve tatbik etmekte olduğu 
esas ve usullere bağlı ve bunların kuvvet ve mü-
kemmeliyetiyle mütenasip sayılmaktadır. Mas
raf denetlemesinin en mühimi taaJhhüt denetle
mesine lâyik olduğu ehemmiyeti vermekle müm
kün olabilir. İtalya tatbikatına yakın ve malî 
bünyemize uygun bir tatbikatın bizde de yer-
almasını temenniye şayan buluruz. İyi bir büt 
çe vasıflarından biri de bütün hizmetlerin ikti
sat kaidelerine uygun ve azamî tasarruf esasına 
müstenidolmasıdır. Umumi hizmetlerin yapıl
ması için sarfı lâzım gelen paranın halktan alı
nan vergilerle karşılanması ve bu suretle teva
zünün temininde yıllarca sarf edilen çabanın 
tasarruf prensiplerine riayet etmekle mümkün 
olacağından ilmî, malî mensupları hemfikir
dirler. Kesinhesapların Sayıştay Komisyonun
ca tetkikinde yalnız mutabakat beyannameleri 
ile sınırlı kalmaları iptal edilen tahsisat üzerin
de durmamaları teşriî denetlemede bariz bir 
noksanlığı ifade etmektedir. Hizmetlerin ifa 
şekilleri ve muayyen bir hizmetin yapılması için 
verilen tahsisatın kullanılmıyarak iptal edilme
sinin veya her hangi bir yatırım konusunun 
yapılmamış olmasının tesbit ve tahlil olunma
ması bakımından denetlemenin kifayetsiz oldu
ğu kanısındayız. Bütçe ile teklif edilen gider 
ve gelir rakamları üzerinde hizmet bakımından 
Bütçe ve Plânlama Komisyonunca günlerce na
sıl titizlikle inceleme yapılıyorsa o yıl bütçesi
nin tatbiki ile ilgili fiilî neticeler getirilmiş 
katiyet ifade eden miktarlar üzerinde hassasi
yetle durmamızın faydalarını izaha lüzum gör
mem. Bakanların bütçeleri ile ifası mesuliye
tini deruhte ettikleri hizmetlerin kesin neticele
ri üzerinde siyasi ve malî mesuliyetlerin tâyini-
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I ne esas olacak denetlemenin yapılmasındaki 
ehemmiyete bir defa dalha işaret etmek isteriz. 
Yeni Sayıştay Kanunumuz denetlemeye ehem
miyet verecek hükümleri ve kadroyu ihtiva et
mek bakımından tatbikatta faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

özetini belirttiğim bu umumi esaslardan son
ra idarî, kazaî ve teşriî denetleme ile ilgili 
bâzı hususlara değineceğim. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde bakanların merkez ve iller 
teşkilâtında aylıkla çalışan her hangi bir me
muru tâyinindeki usule göre yapılması o bakan
lığa ait bir iş için orada bakanlık teşkilâtı ve 
boş vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı ol
maksızın kadrosu ile yurt içinde dilediği yerde 
çalıştırılabileceği kabul edilmiş ve bu hükmün 
her hangi bir hizmetin aksamaması için konul-

| muş olmasına rağmen hiçbir hizmet karşılığı ol
madığı halde adedleri cidden calibi dikkat bir 
miktarda bulunan memurların bu hükümden 
faydalanarak nakillerinin yapıldığı ve çoğunun 
merkeze alındığı ve bir hizmet verilmediği bir 
vakıadır. Aylık ancak bir hizmet karşılığı ve
rilir ve tahakkuk ettirilir. Buna muhalif ola
rak aylıkların tahakkuk ettirilerek verilmesi, 
konusunda Sayıştay bugüne kadar durmamış, 
tahakkuk memurları ile saymanlar hakkında bir 
muamele yapmamış ve birinci derece âmiri ita
ların mesuliyetleri bakımından Meclise raporla 
malûmat verilmemiştir. 

Maliye Bakanının bütçe bakımından diğer 
bakanlara nazaran bütçe tatbikatında nâzım bir 
rol oynaması bütün devletlerce kabul edilmiş 
bir prensiptir. Fransa ve Amerika'daki yetki
leri daha geniştir. Aktarma kanunlarının ge
rekçeleri kifayetsizdir. Hizmetin mahiyeti ve 
lüzum sebepleri izah edilmemekte munzam tah
sisatlar karşılığının, bütçede ne şekilde karşıla
nacağı belirtilmekte yalnız bütçe tasarrufun
dan temin edileceği izah olunmaktadır. Bütçe
nin açıkla kapandığına bütçeden yapılabilecek 
bir tasarrufun açığın pek cüz'i miktarını kar--
şılıyabileceği düşünülürse gerekçelerde bu yol
daki düşüncelerin bütçe samimiyet kaidelerine 
aykırı olduğu anlaşılır. Vazife ve mesuliyet 
bakımından bir bakanlık bünyesinde toplanan 
Maliye ve Hazine işlerinin bizde de aynlması-

I nın bir tetkik konusu olmasını temenni ederiz. 
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Tahsisat aktarmaları çok defalar malî yılın 
son günlerine sıkıştırılmaktadır. Kalan tahsi
sat bakiyesini sarf etmek gibi bir düşünce mah
sulü olan ve bütçe tasarruf prensiplerine uy-
mıyan bu halin önlenmesi için Sayıştayın bu hu
susta titiz hareket etmesini lüzumlu buluruz, 
Ertesi yıla borç devredilmesinden tahsisat mev-
cudolmadığı halde hizmetin yapılmış olduğu 
hakkında bâzı tereddütler hâsıl olmaktadır ki, 
bu hususlara da dikkat edilmesini isteriz. 

Kira bedelleri çok artmıştır. Bilhassa mer
kezde miktarları mühimdir. Genel Muhasebe 
Kanununun verdiği cevaz dairesinde gelecek yıl
lara sâri taahhütlere girilmek suretiyle hakiki 
ihtiyaç gösteren yeni binalar yaptırılarak kira 
israfının önüne geçilmesi lâzımdır. 

Devlet mallarının Sayıştayca denetlenmesi 
zayıf yürümektedir. 40 yıl evvel yapılan bir 
ayniyat talimatnamesi denetleme bakımından 
buefünkü ihtiyaca cevap verecek kifayette de
ğildir. 

.Dairelerin tipik mefruşat örneklerinin Hükü
metçe tesbit ettirilmemesi bakımından mefruşat 
tahsisatının ve bilhassa İktisadi Devlet Teşek
küllerinde nazari dikkati celbedecek derecede 
israf olunduğu, taşrada bulunan devair ihti
yacının karşılanamadığı meydandadır. Adalet 
dairelerinin yıllardan beri mefruşat isteklerinin 
yerine getirilmediği ise bir hakikattir. Bütün 
daireler için tipik bir mefruşat sisteminin tesbit 
olunarak umumi bir yeknesaklık sağlanmasını 
zaruri buluruz. 

Kadro tatbikatı da denetleme bakımından 
tatminkâr değildir. Sayın Hükümet Reisinin 
genelgesine rağmen teşkilât kanunlarında kad
roları olmadığı halde bir kısım memurlara izafi 
unvan verilerek istihdam edildikleri görülmek
tedir. Bunların yaptıkları idarî tasarrufların 
da hukukan muteber olmıyacağı tabiîdir. Bu 
hususta Sayıştayın dikkatli hareket etmesini 
temenni ederiz. 

Son günlerde bâzı bakanlıkların teşkilât 
kadrolarına ek istekleri süratle çıkarılmakta
dır. Gerekçelerinde kadroya olan ihtiyaç se
bepleri vazıh değildir. Alman kadrolardan mü
him bir kısmının ek vazife olarak tahsis edildi
ğine kaaniiz. Tatbikatın böyle olduğunu da bi
liyoruz. Bu cihetle de âzami dikkat edilmesini 
israftan kaçınılmasını istiyoruz. Personel Ka

nununun malî hükümlerinin biran evvel yürür
lüğe girmesi bu düzensizliği önliyecek Devlet 
memurları arasında derece ve maaş bakımın
dan ahenk ve adalet temin edilmiş olacaktır. 

Gelir hesaplarının Sayıştayca daha esaslı 
şekilde denetlenmesi elzemdir. Bugünkü denet
lemeyi kâfi görmemekteyiz. 

Ağustos 1967 aylık nizamının tetkikinde 
bütçe emanetine 2 milyar 064 küsur milyon 
lira, âdi emanete 959, milyon lira ve bâzı ida
relerde de 44 317 288 lira ki, ceman 
3 064 640 861 lira ve bütçeden ödenecek mü-
taahhit bonolarına da 384 123 467 lira borçlu 
olduğumuz görülüyor. Hazineye devredilen 
borçlarımız ile diğer borçlarımız Sayıştay he
sapları mevzuu arasında mütalâa edilmediğin
den burada bunların tahliline girişmiyeceğiz. 
Ancak, modern kalkınmada çok tasarruflu ha
rekete mecbur olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Devlet bütçeleri içinde mütalâsı gereken ve 
Sayıştayın denetlemesine tabi olmasını yeni 
Sayıştay Kanunu muvacehesinde tabiî gördü
ğümüz Spor Toto ve sair birtakım fon hesap
larının taallûk ettiği idarelerin kesin hesap
ları ile birlikte Yüksek Meclise getirilmesini 
ve bu suretle yıllardan beri kazai ve teşrii de
netleme dışında kalan bu müessese hesapları
nın da gözden geçirilmesi elbette faydalı ola
caktır. Bütçe harici hesapların denetlenmesine 
daha esaslı şekilde devam edileceğini umarız. 
Mutabakat beyannamelerinin Genel Muhasebe 
Kanunu ile muayyen süre içinde verilmesinin 
ve bilhassa ifa edilen hizmetlere ait izahname-
lerin kesin hesaplar ve mutabakat beyanname
leri ile birlikte Meclise gönderilmesinin temi
nini arzu etmekteyiz. Kamu ve iktisadi teşeb
büs idarelerinin hesaplarını denetliyen Yüksek 
Denetleme Kurulunun bu yıl verdikleri 1964, 
1965, 1966 yıllarına ait raporları geçen yıllar
dan farklı olarak blânço hesaplarının denetle
me sonucu ile birlikte teknik hususatı da ihti
va ettiğini memnuniyetle görmüş bulunuyo
ruz. Hakikaten bütün müesseselerin bünyeleri
ni bilgi ile denetlemiş olan Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarının müesseselerin bundan son
raki faaliyetlerine ışık tutacağını ümidediyo-
ruz. Ticari ve sınai muhasebe sistemlerini bi
len muhasebecilere ve bilhassa rantabilite ma
hiyet hesaplarını değerlendirebilecek eleman-
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lara ihtiyacımız olduğu bir defa daha anlaşıl
mıştır. 

Bunlar üzerindeki düşüncelerimizi bu konu
lar görüşülürken izah edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Toközlü, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 
(Devamla) — Sayıştaya : Yargılama ödevi ara
sında inceleme sırasında gördükleri hata ve 
noksanlarla hesap ve işlemlerden mevzuata uy
gun görülmiyenlerin mütalâaları ile birlikte 
Büyük Millet Meclisine bilgi vermek mecburi
yeti tahmil olunmuştur ki, denetleme ve bilhas
sa birinci derece âmiri itaların mesuliyetlerini 
tâyin bakımından bu hükmün Sayıştayca daha 
titizlikle incelenerek görülecek usulsüz ve yol
suz muameleler hakkında vaktinde Meclise ra
porla malûmat vermeleri çok yerinde olur. 
Sarftan evvel merkezde yapılan vize muamele
sinin denetlemenin mühim unsurlardan olması 
itibariyle ehemmiyetini takdir ederiz. Bâzı ida
relerin kuruluş maksat ve gayeleri ile asla ilgi
si olmıyan, dergi, mecmua ve kitap gibi neş
riyatın mühim miktarda satmalmalara şahido-
luyoruz. Sayıştayın vize esnasında bu hususa 
önem vermesini temenni ederiz. 

Bütçenin (R) formülü tatbikatta birtakım 
tereddütlere sebebolmaktadır. Temsil ödenekle
rinin sarfında israf politikasını önlemek için 
bu formülde esaslı değişiklik yapılmasını Ma
liye Bakanlığından temenni ediyoruz. 

Tediye muvazenesinin sağlanamaması bil
hassa aylardan beri mütaahhit istihkaklarının 
ödenmesi birtakım haklı şikâyetlere sebebol
maktadır. Bugünkü kalkınma ve ilerlemede es
kisi kadar nazari mesnedi kalmıyan ayağını 
yorganına göre uzat prensibine hiç olmazsa lü
zumsuz masraf yapmadan kaçınılarak bütçede 
tediye muvazenesinin temini için gerekli ve 
müessir tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

Yeni Sayıştay Kanununa paralel olarak ha
zırlanan ve bu devrede kanunlaşacağını umdu
ğumuz ihale ve genel muhasebe kanun tasarı
ları tatbikatta sürat ve dinamizmi getireceğini 
ve Sayıştay denetlemesine yardımcı olacağına 
inanıyoruz. 

Burada sözlerimi bitiriyorum, teşekkür ede
rim. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hüseyin Yılmaz. 

GÜVEN PARTİSİ ADINA HÜSEYİN YIL-
MAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına, Sayıştay bütçesi hakkındaki gö
rüş ve temennilerimizi yüksek huzurunuzda 
arz etmeye çalışacağım. Bu münasebetle Yük
sek Meclisi güvenle selâmlarım. 

Sayan arkadaşlar, zamanımızda, toplumun 
çeşitli problem ve ihtiyaçları Devlet görevini 
güç ve karışık hale getirmiştir. 

Devlet, toplumun, her gün biraz daha ge-
nişliyen ve biraz daha artan ekonomik, kültü
rel, sosyal ve siyasal her türlü meseleleri ile, 
çok yakından ilgilenmek mecburiyetindedir. Ge
ri kalmışlıktan kurtulmak istiyen, ileri gitme
meye, modern uygarlık seviyesine ulaşmaya ça
lışan bir milletin bütün ihtiyaçları, ancak Dev
let mekanizmasının içinde bulunan elemanla
rın plânlı çalışmalara ile karşılanabilir. , 

Devletin artan bu görevlerinin ifası sırasın
da, harcanan milyarların, ilgili kanunlara uy
gun olarak, mahalline sarf edilmiş olup olma
dığını ancak düzenli bir şekilde çalışan mura-

^kabe mekanizmasının, meydana çıkarabilece
ği aşikârdır. 

Sayıştay, Anayasamızın 127 nci maddesi ge
reğince, genel ve katma bütçeli bütün dairele
rin gelir ve giderlerini ve mallarını T. B. M. 
M. adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Ayrıca 
Anayasanın 128 nci maddesine göre de, aidol-
duğu yılların Kesinhesap kanunlarını, genel 
uygunluk bildirimini, muayyen süresi içinde 
T. B. M. M. ne sunmakla görevlidir. 

Sayıştay mensuplarının birçok imkânsızlık
lar içerisinde gayret göstererek görevlerini 
liyakatla başarmaya çalıştıklarına inanmak
tayız. Sayıştayın iş hacminin her geçen gün 
biraz daha arttığı bir gerçektir. 832 sayılı Gö
rev ve Teşkilât Kanununun kabul edilmesi ile 
güç ve önemli bir merhale aşılmış ve olduk
ça büyük imkânlara kavuşulmuş olması mem
nuniyet vericidir. 

Sayıştay üyelerinin, murakıp ve teknik ele
manların, daktilo v.s. personel kadrolarının. 
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noksanlıklara tamamlanınca çalışma tempo
sunun daha da süratleneceğine inanıyoruz. Böy
lece birikmiş binlerce hesap dosyasının bir ka
rara bağlanması mümkün olabilecektir. 

Milletimiz fedakârlık yaparak gerçek şah-
siyetine ve hüviyetine kavuşturduğu bu ku
ruluşun personeli bina, modern araç ve gereç 
ihtiyaçları, 832 sayılı Kanunun bahşettiği im
kânlarla biran önce tamamlanarak çizdiği sı
nırlar içerisinde görevini yapması imkân dâ
hiline girebilecektir. 

Sayıştayın görevini basan ile yapabilmesi 
için modern bir çalışma düzenine ve yerleşme
ye ihtiyacı olduğu aşikârdır. Halen mevcut bi
nası" bunu teminden çok uzaktır. Kendisine tev
di edilmiş hizmetlerin zamanında ve süratle 
görülebilmesi için bünyesinde ve teşkilâtına 
uygun binalara sahibolması lüzumludur. Ha
len kira ile tutulan uzaktaki elverişsiz bina
lar ihtiyacı karşılıyacak. durumda değildir. 

Bina meselesinin esasla çözüm tarzı, 2 nci 
5 Yıllık Plâna dâhil edilerek 1968 Programı
na alınan ve Bayındırlık Bakanlığınca etüt» 
ve projesine başlanmış'bulunan ek binaların 
1968 yılında inşarftma başlanarak biran evvel 
ikmal edilmesini ve dairelerin bir kısmının bu
raya yerleşmesini sağlamak Sayıştayın daha 
normal çalışmasını imkân dâhiline alacaktır. 

Sayıştayım takdirle karşılanan çalışmala
rının daha da süratlenmesini, müterakim işle
rin temizlenmesini gönülden dileriz. 

Sayıştay, Devlet hesaplarının tetkik mer
cii olarak birçok kararlar vermektedir. Bu ka
rarların yeni doğacak hâdiseler için emsal teş
kil etmeleri tabiîdir. Bu itibarla, bu kabîl ka
rarların yayınlanması ve toplu hale getirilme
si gelecek için yararlı bir davranış olur kanaa
tindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay Anayasa ge
reğince, kesinhesap kanun tasarısının verilme
sinden itibaren altı av içinde hazırlanması ge
reken genel uygunluk bildirimini bu süre için
de tamamlamakta zorluk çekmektedir. Bu se
beple Sayıştayın modern elektronik cihazlarla 
teçhiz edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Sayın milletvCûleri, Sayıştayın Anayasa 
gereğince haiz olduğu görev, genel ve katma 
bütçeli da'relerin bütün gelir ve giderleriyle 
mallarını Parlâmento adına denetlemek ve so

rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamaktır. 

Halen yürürlükte bulunan Sayıştay Kanunu 
bu görevi Anayasaya aykırı bir tarzda dü
zenlemiş bulunmaktadır. 

Filhakika, Anayasamız Sayıştayın bu ko
nuda aldığı kararların teşriî karar sayılması 
gerektiği yolunda bir hukukî faraziye vaz'et-
iniş durumdadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 127 nci madde
sinde yer alan «sorumlular» ibaresinden, idare
nin hesaplarını ve malî işlemlerini düzenle
mek ve yürütmekle görevli itâ âmiri, tahakkuk 
momuru ve sayman gibi idari ajanların hesap 
veya işlemlerinden kanuna uygun bulunmaması 
takdirinde aynca kasıd ve ihmal aranmaksızın, 
şahsi kusur veya hizmet kusuru mevcudolup 
olmadığına bakılmaksızın, objektif olarak so
rumlu olacakları ve sırf hesap veya işlemin 
kanuna uygun bulunmayışından ötürü taz
minle mükellef olacakları neticesinin çıkarıla-
mıyacağı aşikârdır. Aksini düşünmek, idareyi 
keşmekeş içine atmak demek olur. Anayasa
nın bu hükmünde yer alan «sorumlular» te
riminin tek mânası «Belli bir idari görevi 
yerine getirmekten sorumlu bulunmak» anla
mından öteye bir mâna taşıyamaz. 

Esasen, Anayasanın bu maddesi dikkatle 
tetkik edilirse görülecektir M, Sayıştayca hük
me bağlanan husus, ilgili idari ajanın sübjek
tif sorumluluğunu tâyin edici tazminat mükel
lefiyeti değil, sadece hesap veya işlemin 
kanuna uygun olup olmadığını tesbit etmekten 
ibarettir. Anayasamız, ilgili idari ajanın he
sap veya işlemi Sayıştay tarafından kanuna 
aykırı bulunsa dahi Sayıştayın buna ilâveten, 
ilgili idari ajanın sübjektif sorumluluk du
rumunu ele alarak kasdını veya ihmalini tes
bit edip tazminat hakkında bir hüküm verme
sini derpiş etmiş değildir. 

Aksi mütalâanın ileri sürülmesi takdirin
de, Sayıştay bir yargı organı gibi bu konuda 
hüküm vermeye yetkili sayılmış olur. Bu ha
talı bir görüştür. Filhakika, Anayasamız, Sa
yıştayın bu kararlarını teşriî karar farzet-
mekle, kuvvetler ayrılığı ilkesine bir istisna 
va3 'etmiş durumdadır. Bu istisnaya ilâveten, 
Sayıştayın tazminata hükmedilmek için teşriî 
farzedilen kararlar alabileceğini kabul etmek 
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mümkün değildir. Çünkü; tazminata karar 
vermek, özü ve mahiyeti icabı, tam mâna-
siyle kazai bir karardır. Böyle olunca Ana
yasanın 127 nci maddesinin ilk fıkrasında yer 
alan istisna hükmünün şümulünü dar olarak 
tefsir etmek zarureti ortadadır. 

Şu halde, Sayıştay sadece hesap veya işle
min kanuna uygun veya aykırı olduğuna 
dair karar verecektir. Bu karar, teşriî karar 
farzedildiği için ayaca, her hangi bir kaza 
merciinde bir idari kararmış gibi iptal edile
mez, bir kazai kararmış gibi temyizen tetkik 
edilip bozulamaz, Anayasamız bununla da ye
tinmemiş, Sayıştayın hesap veya işlemi ka
nuna uygun veya aykırı olduğuna dair kara
rının kaziyei muhkeme mahiyetinde olduğunu, 
yani • Devletin ve idarenin bütün organ ve 
mercilerini bağladığını da söylemiştir. 

Bu durumda, Danıştaym, Sayıştay kararla
rını iptal edebileceği veya temyizden boza
bileceği iddiası doğru değildir. Bilâkis, Da
nıştay diğer bütün kamu organı ve mercileri 
gibi, Sayıştayın hesap veya işlemi kanuna 
uygun veya aykırı bulan - teşriî farzolun-
muş - karariyle bağlıdır. 

Ancak, bugünkü Sayıştay Kanunu, Sayış
tayın ayrıca, ilgili idari ajanın tazmin mü
kellefiyetine karar vermesini ve bu konudaki 
kararların icra mercilerince infaz edilmesini 
de gerektirmektedir. Biraz ' önce izah ettiğim 
gibi, bu husus, Anayasaya aykırı bir tarzda 
Sayıştayın teşriî farzolunmuş kararlarını, Ana-

. yasanın ilgili maddesinde hiçbir sarahat bu
lunmamasına rağmen, kazai bir kararmış gibi, 
infaz edebilir olarak kabulüne müncer olmak
tadır. Buna imkân yoktur. 

Böylo bir görevin Sayıştaya, Anayasanın 
verdiği cevaza istinaden kanunla mevdu ol
duğunu kabul etmek de mümkün değildir. Fil
hakika, Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddele
rinde yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesine, yine 
Anayasa sarih bir istisna vaz'etmediği tak
dirde, velev bir organa kanunla da bâzı gö
revler verebileceğini söylese dahi, bu kanunla
rın, Anayasanın diğer maddelerini, ezcümle 
kuvvetler ayrılığı ilkesi gibi temel prensiple-
r'ni ihlâl etmemesi gerektiği muhakkaktır. 

Burada akla gelecek sual, kanuna aykırı 
bir hesap veya işlem mevcudolduğu zaman, bu-
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nun mesullerinin hangi yoldan ortaya çıkanla-

. cağı ve zararın nasıl tazmin ettirileceği nokta
sıdır. 

Grupumuzun kanaatine göre, Sayıştay bir 
hesap veya işlemi kanuna aykırı bulunca, buna 
aynı zamanda ilgili ajanın sübjektif sorumlu
luğunun ve şahsi kusurunun varlığının bir ka
rinesi addedersek bir kanuni faraziye sevk 
ötmek suretiyle, idareyi bir idari tasarrufla 
bu ajanın tazmin mükellefiyetini tahrik et
mekle görevlendirmek en doğru yoldur. İdare, 
Sayıştayın kanunsuzluk tesbit eden kararım 
alınca, ilgili idari ajandan açığı tazmin et
mesini talebetmek üzere bir tebligatta bu
lunmaya kanun gereğince mecbur tutulmalı
dır. 

Ancak, bu tebligat, bir idari işlem teşkil 
edeceği cihetle, ilgili idari ajan, bu işlem 
aleyhinde Danıştayda iptal dâvası açabil
meli ve kanuna konulacak sarih hükümler 
sayesinde Danıştay, sübjektif sorumluluğun, 
şahsi kusurun ve binaenaleyh tazmin mükelle
fiyetinin mevcudolup olmadığını, mevcutsa 
bu mükellefiyetin şümulünü ve miktarını ke
sin olarak tesbit edebilmelidir. Bu suretle, 
halen Sayıştayın Anayasaya aykırı olarak ye
rine getirmeye çalıştığı bir kazai görev, asıl 
mercine intikal ettirilmiş olacaktır. 

Halen Sayıştay, ilgili ajanın sübjektif so
rumluluğunu; kasıt veya ihmalini veya şahsi 
kusurunu hiçbir suretle i ncelem Resizin, sırf 
hesap veya işlemin kanuna uygun olup ol
madığı hususunda objektif bir kanunilik de
netimi yaptıktan sonra tazmin mükellefiyetine 
karar vermekte ve bu karar icra mercileri tara
fından infaz edilmektedir. Bu halin, Anaya
saya aykırılığının yanında, en basit kanuniyet 
esaslariyle bağdaşamıyacağı şüphesizdir. 

Nitekim, Sayıştay, büyük haksızlıklara se
bebiyet vermemek için, peşin vizesine tâbi he
sap ve işlemlerin kanunilik denetimini hesap » 
veya işlemin tekemmülünden sonra yerine ge
tirirken, daha Önce vize ettiği evraka dayanın 
hesap veya işlemlerde kanunsuzluk bulunma
dığı faraziyesini kabullenmektedir. Oysa ki, 
hesap veya işlemin tekemmülü için şart, bir 
peşin idari tasarruf mahiyetinde olan ve Sa
yıştaya bununla verilmiş bulunan vize yet
kisi başka, hesap veya işlemin tekemmülün-
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den sonra Sayıştayın yapması gereken objek
tif kanunilik denetimi başkadır. Vize yetkesi
nin Sayıştayca şu veya bu şekilde kullanıl
mış olmasının objektif -kanunilik denetimini 
etk.lemesi düşünülemez. Aksi halde, bu de
netimin hiçbir kıymeti kalmaz. Vize, ne aslın
da kanuna aykırı olan bir hesap ve işlemi ka
nuni hale getirmeye yoter ve Sayıştayı hs-
sap veya işlemin tekemmülünden sonra kanu
nilik denetimi yaparken bağlar, ne de ilgili 
idari ajanın sübjektif sorumluluğunu, şahsi 
kusurunu ve tazmin mükellefiyetini ortadan 
kaldırır; olsa olsa, vizo, bâzı hallerde ilgili 
ajanın iylniyetle hareket ettiğini gösterir ve 
bu bakımdan sübjektif sorumluluğun, şahsi 
küsurun ve tazmin mi>:ellefiyetinin tesbitin-
do müracaat edilecek unsurlardan sadece biri 
olur. Kaldı ki, bâzi hesap ve işlemlerde Sayıştay 
vizesi yoktur ve vizeye itibar mecburi değildir. 

- Sayın milletvekilleri, Sayıştay Kanununun 
bu hatalı hükümlerinin düzeltilmesi ile sadeco 
Anayasaya aykırı bir durum ortadan kaldı
rılmış olmıyacak, aynı zamanda hem malî is 
ler üzerindeki denetim kuvvetlendir lecek, 
hem de fiilen objetik sorumluluk prensibinin 
uygulanması sonucunda doğan haksızlıkların 
yarattığı çekingenliğin ihalesi suretiyle kamu 
harcamalarının kolaylıkla ve çabuklukla ya
pılması sağlanacaktır. Bunun bütçe ve plân 
tatbikatına getireceği faydalar ise; izahına lü
zum göstermiyecek kadar açıktır. 

Sayın milletvekilleri; Sayıştay bütçesin'n, 
milbtimize ve bu yüksek Devlet müessesesine 
faydalı olmasını temenni eder. Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.)s 

• • • » 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Kabısın, b^vurunu?: efendi. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1968 yılı Sayıştay Bütçesinin Yüce Heye
timizde müzakeresi münasebetiyle bu müesse
senin durumu ve bütçesi hakkındaki M. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Bütçesinden söz açmadan önce, demokratik 
rejim icabı Yasama Meclisleri âdma mütahas-
sıs ve bağımsız bir organ olarak bütçe uygula
masının denetimini yapan bu Anayasa mües
sesesinin; kuruluşu, gelişimi, görevleri ve 

bugünkü durumuna kısaca temas etmek isti
yorum. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Devlet» 
teşkilatındaki batılılaşma fikirleri iîe birlikte 
memleketimizde bütçe uygulamasının denetimi 
lüzumu ilk olarak Tanzimat Devrinde duyul
muş ve Sayıştay (o zamanki adıyla Divanı 
Muhasebat) 1861 tarihinde bir nizamname ile 
kurulmuştur. 

Daha sonra gerek 1293 tarihli ilk Osmanlı 
Anayasasıyla ye gerekse ikinci Meşrutiyet dev
rinde Divanı Muhasebat, yetkileri genişletile
rek görevine devam etmiş ve Cumhuriyet dev
rinde de 1924 Anayasasına istinaden tam bir 
hesap mahkemesi hüviyetiyle yeniden kurula
rak bütçe uygulamasının denetimini T. B. 
M. M. adına yapagelmiştir. 

1961 Anayasası ise; modern Devlet teşkilâ
tına ve bugünün ihtiyaçlarına uygun olarak 
127 nci maddesi ile getirdiği yeni bir hükümle 
Sayıştayı teçhiz etmiş ve onun Devlet teşkila
tındaki yerini, görev ve yetkilerini daha belir
li bir hale getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri; Sayıştay Cumhuri
yet devrinde, uzun seneler mahdut bir kadro 
ile ve bâzı imkânsızlıklar içinde çalışmış ve 
bilhassa son senelerdeki Devlet teşkilâtının 
kaydettiği büyük gelişme ve bütçe masrafları
nın hızla artışı karşısında sıkıntılı bir devre 
geçirmişse de, Yüce Meclislerimizin ilgileri ile 
1967 yılı Şubatında yürürlüğe giren ve yeni 
görev ve Teşkilât Kanunu sayesinde geniş im
kân ve büyük ihtiyacı olan denetçi kadroları
na kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu müessesede yaptığım tetkikler sırasın
da, müessese mensuplarının yeni Teşkilât ka
nunları dolayısiyle Yüce Meclislere karşı duy
dukları şükran hislerine teroüman olduğunu 
da açıklamak isterim. 

Her ne kadar yeni alman denetçi kadrola
rının doldurulması ve bu denetçilerin yetiştiril
mesi keyfiyeti uzunca bir zamana mütevakkıf 
ise de; Sayıştayın bu işi ön plâna alarak ilk 
denetçi imtihanlarını açtığını ve kadrosunun 
bir kısmını bu sene ve geriye kalan kısmının 
da bina ve bütçe imkânları nisbetinde gelecek 
senelerde ve mümkün olan en kısa zamanda 
tamamlıyacağmı memnuniyetle öğrendim. 

Sayıştayın kanuni görevleri ile ilgili faali
yetlerine gelince; 
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anagörevi, genel ve katma bütçeli dairelerle 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların bü-
tün»gelir / ve giderleri ile mallarını T. B. M. M. 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iş* 
lemlerini kesin hükme bağlamaktadır. 

Müessesenin bu görevini bugünkü kadro 
imkânları nisbetinde ve bir program dâhilinde 
ifa ettiğini ve bilhassa ve tercihan genel ve 
katma bütçeli dairelerin nakit saymanlıkları 
hesapları ile döner sermayeli saymanlıklar he
saplarını muntazaman denetleyip yargıladığını 
ve her sene Mart ayında geçmiş son yılın he
sabına bağlıyarak mümkün mertebe bir yıl zar
fında denetimini bitirdiğini memnuniyetle Öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Nitekim, 1966 malî yılında 1965 yılma ait 
1 757 nakit saymanlığı hesabı denetlenmiş ve 
1967 yılında da 1966 yılına ait 1 794 aded nakit 
saymanlığı hesabı tetkik edilmek üzere progra
ma alınmış bulunmaktadır. 

Bunların mühim bir kısmının denetimi so
na ermiş, geri kalan kısmı ise merkezde ve 
mahallerinde halen tetkik edilmektedirler. 

Bugünkü kadro ile denetimin daha fazla ge
nişletilmesine imkân bulunmadığından ayniyat 
saymanlıkları hesapları denetlenememektedir. 
Ancak, gelecek yıllarda denetçi kadroları ik
mal edildikçe ayniyat saymanlıkları hesapları
nın da tedricen tetkik programlarına alınacağı 
yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 

Yeni Teşkilât Kanunu ile Sayıştay dairele
rinin adedi 4 ten 8 e ve üye adedi de 12 den 
32 ye çıkarılmış ve ayrıca sarftan önce vize iş
lemlerine ait tereddütleri ikinci derecede kara
ra bağlamak üzere bir üst kurul olarak daire
ler kurulu ihdas edildiği gibi temyiz kurulu 
da genel kuruldan ayrı müstakil bir kurul 
haline getirilmiştir. 

Yeni temyiz kurulu göreve başladığı 
12 . 9 . 1967 tarihinde mühim miktarda müte
rakim işle karşılaşmışsa da müstakil bir kurul 
olması hasebiyle haftada 3 gün muntazaman 
toplanmak suretiyle Ocak ayı sonuna kadar 
bu dosyaların 586 adedini intacetmiş bulun
maktadır ki, Sayıştayın 1967 yalındaki bu me
saisini takdire şayan bir faaliyet olarak nite
lemek gerekir. 

Sayın arkadaşlanm; Sayıştay müessesesi ve 
onun fonksiyon ve faaliyetleri hakkındaki bu 
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I izahatımdan sonra 1968 yılı bütçesi ile ilgili 

görüşlerimizi de kısaca arz edeceğiz. 
Sayıştayın 1968 yılı Bütçesi 17 992 923 li

rası cari harcamalar, 1 200 001 lirası yatırım 
harcamaları ve 128 161 lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları olmak üzere 19 321 085 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Yaptığımız tetkiklerde Sayıştay Bütçesinin 
% 90 a yakın bir kısmının personel giderleri
ne, yani görmekte olduğu âmme hizmetinin ge
rektirdiği mukannen sarfiyata ayrıldığını ve 
1,5 milyon lira civarında olan masraf tertiple
rinin hesap ve teklifinde de âzami tasarrufa 
riayet edildiğini yine memnuniyetle müşahede 
etmiş bulunuyoruz. 

Haddizatında diğer yüksek yargı organla
rında da olduğu gibi masrafçı bir daire olma
dığından; yönetim, hizmet ve sair giderlerinin 
en mühim kalemlerinin de kırtasiye, basılı 
kâğıt, demirbaş ve döşeme, yakacak, ulaştır
ma, kira ve onarım gibi zaruri giderlere inhi
sar etmesi hasebiyle masraf tertiplerinde de 
tenkidi mucip mühim bir masraf gözümüze 
çarpmamış bulunmaktadır. 

Her ne kadar 1967 yılı Bütçesine nazaran 
2 517190 00 liralık bir fazlalık görülmekte ise de; 
bunun bir kısmının denetçi kadroları bahsinde de 
temas edildiği üzere 832 sayılı yeni Teşkilât Ka
nunu ile alman ilâve denetçi yardımcıları kadro
larının karşılığı olduğu ve 1 200 000 lirasının da 
bina bakımından büyük sıkıntı içinde bulunan, 
ki benden evvel konuşan değerli arkadaşlanm 
bilhassa bu noktaya haklı olarak değindiler, ha
len bugünkü kadrosuna göre senede 166 500 lira 
kira veren bu müessesenin 2 nci Beş Yıllık Plâna 
dâhil olan ek binasının birinci kısım inşaatı için 
teklif edildiği anlaşıldığından bu hususu memnu
niyetle karşıladığımızı ve bu yatırım harcaması
nın tarafınızdan da Yüce Meclisinizce de tasvip 
edileceğini ummaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bütçesinin diğer kı
sımları üzerinde durulacak mühim bir masrafının 
olmadığı ve Sayıştay Anayasa müessesesinin baş
ta sayın başkanı olmak üzere değerli mensupları
nın görevlerini tam bir ciddiyet ve verimlilik 
içinde yaptığı inancını bir kere daha Millet Par
tisi Meclis G-rupu olarak yüce huzurunuzda belir-

I tir, grupumun saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

20 — 



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Süleyman Arif Emre?... Yok. 

Türkiye İsçi Partisi Grupu adına sayın Çe
tin Altan?... Yok. 

Adalet Partisi Grupu adına sayın Mustafa 
Kaptan, buyurun. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA KAPTAN 
(Sinop) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sayış
tay hakkındaki partimizin görüşlerini gayet kı
sa olarak izah etmek ve şimdiye kadar söylenen 
sözleri tekrar etmemek gayretiyle geldim.Ancak, 
bir parti sözcüsü arkadaşım iki defa Yüksek Mec
lisin tasvibine arzedilmis bâzı noktaları maalesef 
yeniden buraya getirdi. Şahsımıza veya parti
mize hürmeti olmaması mühim değildi. Ancak, 
Meclisin iki defa tasvibinden geçmiş bir mevzuun 
tekrar buraya getirilmesini üzüntü ile .karşıladık. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştayın teknik 
vazifelerini saymakta fayda mülâhaza etmiyo
rum. Çünkü bu, yeni çıkarılan Sayıştay Kanunu 
sebebiyle buraya asgari elli defa geldi. Aynı mev-
zuular defaatle söylendi, , konuşuldu. Sayıştay 
hakkında söylenecek bir kaç lâf var idi, şu son 
mütalâa yâni Güven Partili arkadaşımın sözleri 
olmasa. 

Sayıştay, büyük Meclisimiz namına, bütçe 
ile verdiğimiz -tahsisatın, yâni paranın hesabı
nı kontrol eder. Asli görevi budur. Mahalline 
masruf mudur, değilmidir? Büyük Meclisin na
mı hesabına kontrolünü yapar ve hesabını bura
ya getirir. Yani Sayıştay aslında Meclisten ay
rılmayan bir ve üzerinde en çok durulması lâzım-
gelen bir müessesedir. Bu müessese milletten 
ne zaman vergi alınmaya başlanmış ise o zaman
dan itibaren millet namına ya doğrudan doğruya, 
yahut onun temsilcilerinin bir teknik organa ih
tiyacından doğmuştur. Sayıştayın doğuş sebebi 
budur, başka değildir. Millet verdiği verginin, 
verdiği paranın hesabını sormaktadır. Bu hesa
bı da Sayıştay kontrol etmektedir. Millet para 
yerdiği, vergi verdiği günden itibaren Sayıştay, 
muhtelif isimler altında, ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de Sayıştay birçok safha arzeder. 
Teferruata girmiyeceğim. Çünkü lüzumsuz ola
cak. Ancak 2514 sayılı Kanunla bugünkü şekline 
gelmiştir. Sayıştay bugünkü işler haline o kanun
la gelmiş, ondan sonra bir değişikliğe uğramış, 
bu son değişiklik de Yüksek Meclisinizin çıkar
dığı kanunla yapılmıştır. Bu kanunla da Sayışta-

ya, bundan sonraki bütçelerde neticelerini göre
ceğimiz bâzı imkânlar verilmiştir. Bu imkânlar
dan bir tanesi şimdiye kadar yapılmakta olan 
formel murakabe alanına, maddi murakabe im
kânı verilmiştir, beşyüz binlik bir limitle. Artık 
Sayıştay yalnız evraka bakıp da bu evrakın tan
ziminde şu veya bu şekilde bir hatâ var mı diye 
onu kontrolle yetinmiyecek, saymanın gönderdi
ği evrak üzerindeki maddelerin hakikaten yerin- , 
de bulunup bulunmadığını da tetkik etmek imkâ
nına sahip olacaktır. Binaenaleyh vereceği malû
mat bundan sonra daha sarih esaslara dayanacak
tır. 

Yine Sayıştaya yeni kanunla malî kanunları
mızın tatbikatta nasıl işlediğini, aksıyan noktala
rını Yüksek Meclise göstermek, bunları telâfi 
etmek vazifesi de verilmiştir. Bundan daha ile
riye gidilmiş, Sayıştaya teknik bir doküman 
olan bütçenin Meclisten evvel Sayıştâyca tetkik 
edilerek, teknik noksanlıkların izalesi, ölü ka
nunlara dayanarak alman tahsisatların ortadan 
kaldırılması imkânı da verilmiştir. Bunun mi
sallerini 1962 - 1963 bütçesinde, ölü kanunlara 
göre alman bâzı tahsisatların bulunduğunu 
Yüksek Meclisinize şu kürsüden defaatle arz et
miş idim. 

Gönül isterdi ki, muhterem arkadaşlarım, 
birkaç sene sonra yeni kanunla bâzı imkânlarla 
teçhiz edilmiş bulunan Sayıştay, önümüze gel
sin, bu imkânlardan ne derece istifade ettiği, ve
rilen bu imkânlara göre çalışıp, çalışmadığı mü
nakaşa edilsin. Daha yeni kanunlara göre teç
hizi ikmal edilmedi. Biraz evvel konuşan arka- ' 
daşımm dediği gibi, bu teknik kadroların dol
durulması elbette ki, bir saatte, bir ayda, bir 
yılda olacak şey değildi. Bu işler bunun peşin
dedir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bir noktayı da bu
rada izah etmek zaruretini hissettim. Güven 
Partisi namına konuşan arkadaşım, fikirlerin 
asıl sahibi olan Sayın Coşkun Kırca'yı da ileri 
goçti. Sayın doşkun Kırca bu fikirlerini ileri 
sürerken harfiyen, hiç olmazsa bir noktada açık 
kapı bırakıyordu. «Sayıştay bir yargı organı de
ğildir, ama yargı metodu kullanan bir müesse
sedir» diye kendine göre bir yol tutmuştu. Fa
kat, bu yol dahi Yüksek Meclisinizce, Reisicum
hurun usul bakımından vetosuna rağmen, ikinci 
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defa iltifat görmedi. Sayıştayın, nevi şahsına 
mahsus bir yargı organı bulunduğu iki defa tes
cil edildi. 

Şimdi muhterem sözcü, maalesef bu noktayı 
da atlamak suretiyle, Sayıştay ilâmlarının su
reti katiyede sorumlular hakkında bir hüküm 
taşıyamıyacağmı, ileri sürüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu Meclisin 
yüzde 60 ı hukukçudur. Fail ile fiili birbirinden 
ayırmaya imkân yoktur. Fiil olmadan faili, fail 
olmadan fiili nasıl muhakeme edeceksiniz? Hu-
kukan imkân olmıyan bir şey. Hangi mercide, 

, hangi makamda fiilsiz fail, failsiz fiil muhakeme 
edilmiş ve karara varılmıştır, rica ediyorum, var 
mı hukuk tatbikatında şimdiye kadar. 

Saniyen, bunun da defaatle münakaşasını 
yaptık. Anayasamızın 127 nci maddesi «hükme 
bağlar» diyoruz. Aziz arkadaşlarım hüküm ve
ren kimdir? Hâkim hükme bağlar. Hükme bağ
lamaya her hangi bir şahsın hakkı yoktur ki. 
Bu da burada defaatle görüşüldü ve yine Mecli
sinizin tasvibinden geçti, karar haline geldi. 
Ama, fikirler yine aynen olduğu gibi buraya ge
tiriliyor. Üzüntümüzü mucibolan bir nokta da 
bu fikirler bâzı mercilere telkin edilmek su
retiyle Anayasa Mahkemesine bu mevzuda bir 
dâva açılmış bulunmasıdır. Meclisimizin tasvi
bimden geçen bir mesele, defaatle tasvibinden 
geçen bir mesele yine Meclisimizden bâzı arka
daşlarımızın önderliği ile Anayasa Mahkemesine 
kadar götürülmüş bulunmasıdır. 

Arkadaşlarım, temennimiz şudur; Sayıştay 
yeni kanunla teçhiz edildikten sonra gönül is
tiyor ki, daha iyi çalışsın. Maddi murakabe 
muayyen bir limitle, beşyüz binlik bir limitle 
tesbit edilmiştir. Gönül istiyor ki, bunun daha 
üzerine çıkacak bir takatta olduğunu göstersin. 
Benim arzum, eğer Sayıştay Kanununda bir ta
dil düşünülüyorsa, esas bu noktaya matuf olsun. 
Yani, Sayıştayın maddi murakabe imkânı daha 
da çoğaltılsın ve bir arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, murakabenin dışında bırakılan bâzı mü
esseseler bizzat Sayıştayın murakabesine tâbi tu
tulsun. 

Yine kendi temennim, lütfedip, Meclis nam 
ve hesabına icrai faaliyette bulunan müesseseyi 
ziyaret ederlerse arkadaşlarım göreceklerdir ki, 
Sayıştay bir depo halindedir arkadaşlar. Ne otu
racak yer, ne çalışacak yer, ne de orada bir f aa-
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îiyette bulunacak bir salon vardır. Bunu istir
ham edeceğim, her arkadaşım lütfeder, gider
lerse görebilirler. Bu kadar büyük vazifeler tah
mil ettiğiniz, kendisinden çok şey beklediğiniz 
bu müessesenin biran evvel lâyik olduğu bir bi
naya kavuşması lâzımdır kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, yine Sayıştay hakkında 
Jbir temennim daha olacak. Biliyorsunuz, uygun
luk bildirimleri gelmektedir. Bunlar yeni Ana
yasamızla eskisinden farklı olarak bâzı tahdida
ta tâbi tutulmuştur, zaman bakımından. Eğer, 
zaman geçirilmeden Meclise gelirse Sayıştay 
yine hakikaten övünülecek bir mertebeye çıkmış 
olacaktır. Gecikiyor demiyeceğim, ancak son za
manlarda bâzı bütçelerin uygunluk bildirimleri 
yine biraz gecikiyor kanaati hâsıl oldu. Buna 
imkân verilmemesi uygun olur kanaatindeyim. , 

Bunların dışında muhterem arkadaşlarım, 
çok mühim bir temennim daha var. Sayıştay Ka
nununu hazırlarken bu mevzuu ortaya atmış 
idim. Fakat komisyonda bâzı itirazlarla karşı
landı, Meclise gelmedi. Kanunu biran evvel çı
karmak hevesinde olan komisyon bu mevzuda 
da hiçbir fikir serd etmedi, biran evvel çıksın 
diye. O da şu : Muhterem arkadaşlarım, Türki
ye'de bir mevzuat ve salâhiyet dağınıklığı var, 
muazzam şekilde. Hangi meselenin nerede görü
şüleceği, nerede halledileceği, yüzde doksan ka
ranlık. Birkaç gün önce bir hâdise ile karşılaş
tım. Bir adliyo binası, Adliye Vekâleti bende de
ğil bu salâhiyet, Maliye Vekâletinde diyor, Ma
liye Vekâleti bende değil, Bayındırlık Vekâle
tinde diyor, orada bütçesi diyor. Hükümetle bir
leşik olunca başka türlü, müstakil olunca başka 
türlü oluyor. Bunu şikâyet maksadiyle söylemi
yorum. Türkiye'de bir salâhiyet ve vazife dağı
nıklığı var. Yani, muayyen şeyleri, hiç olmazsa 
şu murakabe hususunu tek bir elde, tek bir mü-
ossese altında toplamakta çok büyük fayda ol
duğu kanaatindeyim. Ben bu fikirle de Yüksek 
Murakabe Heyetinin Sayıştay bünyesi içinde 
bulunmasını arzu etmiştim. Buna bâzı arkadaş
larım Anayasanın 127 nci maddesinin son fık
rasına göre itirazda bulunmuşlardı. Arkadaşlar, 
bsnim kanaatime göre bu ilgili değil. Hüküm , i 
şu : «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
ce denetlenmesi kanunla düzenlenir.» Denetlen
mesi, yani murakabe şekli. Elbetteki, İktisadi 
Devlet Teşekkülünü murakabe edecek organın 
murakabe şekli ile bir genel bütçe dairesini mu-
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rakabe edecek organın murakabe şekli başka 
olacak. Ama, bu iki müesseseyi bir elde birleştir
mekte hiçbir mahzur yok. Murakabenin şekline 
mütaallik Anayasanın 127 nci maddesinin son 
fıkrası karşısında maalesef müessese ayrılığına 
müncer olur kanaatiyle o zaman bunu birleştir
mek imkânımız olmadı. 

Şu vesile ile, bütün arkadaşlarımdan, istir
hamım, orada başka murakabe, burada başka 
murakabe, o oraya bağlı, bu buraya bağlı, bu 
dağınıklığı hiç olmazsa bize bağlı olan şu mües
sesede temerküz ettirmek suretiyle İktisadi Dev
let Teşekkülünü, genel ve katma bütçeyi, mül
hak bütçeyi, hepsini bu dağınıklıktan kurtarma 
imkânına kavuşalım. * 

Sözlerimi burada bitirirken grupum namına 
bütün arkadaşlarımı.hürmetle selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplan adına ikinci defa söz 
istemiş arkadaşlara kayıt sırasına göre söz ye
receğim. 

O. H. P. Grupu adına Sayın Murat öner? 
Yok. Güven Partisi Grupu adına Sayın Hayri 
Başar? Yok. 

Şahısları adına söz istiyen ̂ arkadaşları sıra-
siyle çağıracağım. Sayın Süleyman Onan? Yok. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun? Yok. Sayın tlyas Kı
lıç? Yok. Sayın Nermin Neftçi? Yok. Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan? Yok. Sayın Kasım Gülek? 
Yok. Sayın Orhan Birgit? Yok. Sayın Himmet 
Erdoğmuş? Yok. Sayın Sami Binicioğlu? Yok. 
Sayın Turhan Dilligil? Yok. Sayın İsmail Boya-
cıoğlu? Yok. Sayın İsmail Selçuk Çakıroğlu? 
Yok. Say m Necati Güven? Yok. Sayın İbrahim • 
Sıtkı Hatjpoğlu- Vazgeçiyorlar. Sayın Mehmet 
Ateşoğlu?.Yok. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Ben söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN -— Buyurunuz Sayın Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Başkan 

muhterem milletvekilleri; 27 . 2 . 1967 tarihin
de yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun intibak maddesi olarak uygulandığı geçici 
dördüncü maddesinde : (Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda görevli 
bulunan meslek ve yönetim mensuplan, savcı 
yardımcıları yeni bir atanma işlemine lüzum 
kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derece
lerden kazanılmış unvanlarına uygun olanlara, 

atanmış Sayılırlar ve aylık ödeneklerinin öden
mesinde işe başlama kaydı aranmaz) denilmek
tedir. 

İntibak bakımından mensuplan arasında 
hiçbir tefrik gözetmiyen bu madde hükmünden 
kuruluşta görevli bulunan bütün Sayıştay men-
suplannın faydalanarak maaşlarının birer üst 
dereceye yükseltilmesi gerekirken, Sayıştay 
Başkanlığı yönetim mensuplarını hariç tutarak 
yalnız meslek mensuplannm maaşlannı, birer 
üst derece yerine üçer, hattâ dörder derece bir
den yükseltmiştir. Bu haktan mahrum edilen 
birçok yönetim mensupları fuzulen Danıştaya 
başvurmak zorunda kalmışlardır. 

Aynı maddenin devamı olan birinci ve 2 nci 
fıkralannda da (Bir üst sınıfa yükselmeye hak 
kazanmış olanlann unvanları bu üst sınıftır. An
cak 2 nci fıkra gereğince başdenetçi veya uz
man denetçi sınıflarının kazanılmış urfvan sayıl
ması memurlar seçim ve disiplin kurulu karan-
na bağlıdır.) denildiğine, göre, bu fıkra hüküm
leri yalnız meslek mensuplannı ilgilendirmekte 
ve yönetim mensuplariyle hiçbir ilgisi bulunma
maktadır. Sadece meslek mensuplannm yalnız 
bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanılacağını or
taya koymaktadır, 

Halbuki, aynı kuruluş bünyesine dâhil olan 
memurlardan bir kısmının terfih ve bir kısmı
nın mağdur bırakılmasını, vâzıı kanun hiçbir za
man ve hiçbir surette düşünmiyeceği ve böyle 
bir hüküm getirmiyeceği tabiî ve aşikârdır. 

Bu itibarla, bir defaya mahsus olmak üzere 
maaş bakımından memurlara huzur getirmek 
için vaz'edilmiş bulunan bu maddeden yönetim 
mensuplannm hiçbir suretle faydalanmamış ol-
malan ve buna mukabil yalnız meslek mensup-
lanna bu geçici 4 ncü maddeyi tatbikle 3 veya 4 
üst derece maaşı verilmesi, Sayıştay gibi adalet 
tevzi eden bir daire için bu tarzı hareket cidden 
üzücü ve calibi dikkattir. 

Sayıştay Genel Kurulunca alman bir karara 
müsteniden intibakta 3 veya 4 üst derece ile ev
velâ 90 lira asli maaşlı başdenetçiliğe terfi etti
rilen ve bilâhara âzalığa seçildikten sonra da 
otomatikman 3 üst derece daha ilâvesiyle asli 
maaşı 150 liraya çıkanlması sağlanan kimsele
rin bir ay içinde 6 ilâh 7 üst derece birden terfi' 
görmeleri adetâ kanunlan yanlış tatbik etmek 
gibi haksız ve adaletsiz bir durum meydana geli-
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yor ki, bu hal 3656, 4598 ve 7244 sayılı Teadül 
kanunlarına tamamen aykırı düşmektedir. 

Bu hususları tetkik edip karara bağlıyacak 
olan kazai merci Sayıştaydır. Bu hali yapanlar 
da aynı camiaya mensup kimseler olduklarına 
göre, bunların kanunlara aykırı harekette bulu
nup bulunmadığına karar vermeleri de imkân
sızdır. Çünkü, hakkı muhtel olacakların bu hu
susta bir karar veremiyecekleri tabiîdir. Bu* se
beple tamamen denetleme görevinden vareste 
tutulmaktadırlar. Ancak, bunların yapmış oldu
ğu işlemlerin kanunsuz olup olmdaığınm tetki
ki Yüce Meclise düşmektedir. Bu durum üzerin
de Yüce Meclisin hassasiyetle durarak haksız 
iktisaplara fırsat verilmemesini ve mağdur edi
len yönetim mensuplarının da kanuni haklarının 
verilmesi için bu baptaki tatbikatın düzeltilme
sinin Meclis Başkanlığından Sayıştay Başkan
lığına duyurulmasını arz ederim. Hürmetlerim
le. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen bulunmadığı 
cihetle Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin bölümle7 

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Bölümleri okutuyorum. 

(Sayıştay Başkanlığı) 

( A / l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 16 535 923 

BAŞKAN — Bölüm 12.000 üe ilgili bir tadil 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek başkanlığa 
Sayıştay Bütçesi (D) cetveline dâhil bir aded 

1 250 liralık seksiyon kadrosu tutarının 1 500 
liraya iblâğına, ayrıca 800 liralık mekonoğraf 
kadroları sayısının 4 ten 5 e çıkartılmasını, ya
pılacak bu düzeltmeler dolayısiyle 12.210 ncu 
hizmetliler ücreti tertibinde hâsıl olacak 18 900 
lira ödenek ihtiyacının 12.370 emekli jkeseneği 
karşılıkları tertibinden tenzil edilerek aktarma 
suretiyle karşılanmasını arz ve teklif ederiz. 

Muslih Görentaş 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? • 

. . . • * * 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın Baş
kan, yaptığımız incelemeye göre Sayıştayda ya

pılan vizelerin daha süratle geçmesini teminen 
alınacak computer makinasmda çalışacak ele
mana bir kadro temini için talebedildiğinden ve 
bu talebi yerinde gördüğümüzden katılıyoruz 
efendim. <> 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyon önergeye 
katılıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 12.000 nci bölümü, kabul ettiğiniz 
önerge gereğince vâki olan değişiklikle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 1 247 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000> Hizmet giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 202 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

( A / 2 ) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 200 001 

BAŞKAN — Efendim, bölümle ilgili bir 
önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay sarftan önce vize işlemlerini hızlan

dırmak ve böylece bir taraftan masrafçı daire
lerin, diğer taraftan istihkak sahiplerinin haklı, 
haksız şikâyetlerini Önlemek için 1954 yılının 
şartlarına göre tesis edilmiş bulunan makina Ser
visini takviye etmek ihtiyacmdadır. 

. Bu maksatla ( A / 2 ) cetvelindeki 22.616 ncı 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sinden 80 000 liranın indirilerek yeniden açıla
cak 23.611 nci (Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onaranları) maddesine aktarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Muslih Görentaş 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye. 
katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş-

!tir. 
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22.000 nci bölümü kabul ettiğiniz önerge ge
reğince vâki değişiklikle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu kabul ettiğiniz önerge ile 23.000 ncü bö
lüm başlığı altında yeni bir bölüm açılmış olu. 
yor. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 128 160 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S6.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesini de bu suretle 
bitirmiş oluyoruz. 

C — ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESI .-

' BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
bütçesine geliyoruz. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde grup
lar adına söz alan arkadaşları sıra ile arz ediyo
rum. O. H. P. Grupu adına Salâhattin Hakkı 
Esatpğlu, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Salih Yıldız, Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Hilmi İşgüzar, Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali 
Karahan, T. t. P. Grupu adına Sayın Âdil Kur-
tel, A. P. Grupu adına Savın Mehmet Atagün. 

Söz sırası O. H. P. Grupu adına Sayın Salâ
hattin Hakkı Esatoğlu'nundur. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂHATTİN 
HAKKI ESATO&LU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, saygı değer arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi bütçesi dolayısiyle bu konudaki görüş" 
ve düşüncelerimizi söyliyeceğiz.' 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin bir özelliği 
vardır. Bütçe görüşmelerinde Hükümetin ge
nel bir denetlemesi yapılmaktadır. Ancak Ana
yasa Mahkemesi, Hükümetin tasarrufları dışın

da, bâzı alanlarda Meclisin denetimini yapan 
özgür ve Yüksek bir mahkemedir. Bütçe dola
yısiyle de olsa, Anayasa Mahkemesinin çalışma 
ve kararlarını Meclis kürsüsünde eleştirmeyi 
doğru bulmayız. Bütçe görüşmelerinin ruhuna 
ve geleneğine uygun olarak, Hükümetin Ana
yasa Mahkemesine karşı olan tutum ve davra
nışını incelemeyi daha uygun görürüz. 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi iktida
rının Anayasa Mahkemesine karşı tutumunu 
olumlu bulmadığımızı söylemek, gerçeklere Uy
gun düşer. Aslında Adalet Partisi ve Hüküme
ti, yalnız Anayasa Mahkemesiyle değil, Ana
yasamızın tümü ile çelişme ve çatışma içinde
dir. Başlangıçta bu Anayasaya (Hayır) diyen-

. 1er, iktidara gelince, reddettikleri Anayasayı 
uygulamakta güçlük çekmişlerdir ve bu zor
lukları hâlâ da sürüp gitmektedir. Adalet Par
tisi ve Hükümetinin, Anayasa Mahkemesine 
karşı olması, demokrasi anlayışının ilkelliğin
den ve geriliğinden ileri gelmektedir. 
Adalet Partisi, demokrasiyi, halktan ço
ğunluk oyu almaktan ibaret saymak
tadır. Bu partinin anlayışına, göre, halk, 
millî iradenin sahibidir, seçimlerde oy çoğun
luğunu kim sağlarsa millî irade temsilciliği ço
ğunluğu kazanan partiye geçmektedir. Ve ar
tık seçimlerde çoğunluğu kazanan partinin 
Mecliste aldığı her karar, Hükümetin her ic
raatı, millî iradenin yansımasından başka bir-
şey değildir ve hiç kimse, hiçbir kuruluş ço
ğunluk partisinin karşısına çıkamaz, Adalet 
Partisi bu görüştedir. Egemenlik kayıtsız şart
sız ulusundur, bunu da ulusun çoğunlukla seç
tiği iktidar kullanır. 

Aslında ve hiç bir zaman demokrasi kayıt
sız şartsız çoğunluk istibdadı demek değildir. 
Millî iradenin halkta olduğu doğrudur; fakat 
millet, bu iradesinin kendi adına kullanılma
sını yalnız çoğunluğu alan partiye değil, Ana
yasanın gösterdiği bütün müesseselere ortakla
şa vermektedir. Çoğunluk partisine vermekte
dir, muhalefet partilerine vermektedir, Anaya
sa kuruluşlarına, özellikle yargı organlarına 
vermektedir. 

Monarşiden ve tek bir şahsın diktasından 
demokrasiye geçiş tarih içinde elbette ki, bir 
tekâmüldür,- ne var ki, bir tek şahsın diktası 
gibi çoğunluk diktasının da pek çok örnekleri 



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1968 O : 1 

vardır. İşte onun içindir ki, demokrasinin bir 
çoğunluk istibdadı olmasını önlemek amaciyle, 
parlâmento içinde ve dışında iktidarı denetli-
yecek, kanun ve kararların Anayasaya uygun
luğunu kontrol edecek teminat müesseseleri ge
tirilmiştir. Bizim 1961 Anayasamız da, kendi
sinden önceki uygulamanın Türkiye'de çoğun
luğa dayanan bir zulüm yönetimi kurmasını 
göz önüne alarak ,tekrar çoğunluk diktasının 
hortlamaması için, Anayasa Mahkemesini ge
tirmiş, böylece yasama çalışmasını kazai dene
time tabi tutmuştur. 

Fakat, gel gör ki, Adalet Partisi, ben oy
ların yüzde bilmem kaçını aldım, her şeye ben 
hükmederim kafasmdadır. Oyların geriye ka
lanlarını alanları ve onlara intikal eden millî 
iradeyi, Anayasanın Meclis dışında ve Mecli
sin bâzı kararlarını denetliyen kuruluşları ta
nımaya, saymaya hiç katlanmamaktadır. İşte 
Adalet Partisinin Anayasa Mahkemesine karşı 
olan saygısız tutumu, bu yanlış zihniyetinden 
ileri gelmektedir. 

1961 Anayasamız kuvvetler arasında ılımlı 
bir ayrılık kurmuştur. Yasama organı kanun 
yapacaktır, Hükümet uygulıyacaktır. Yargı or
ganları ise bağımsızdır; yasama organı ile yü
rütme organını yer yer denetliyecektir. İşte 
Adalet Partisi bu Anayasa esasını kabul etmek 
istememektedir. «Ben, ille ben, yalnız ben, hep 
ben» iddiası içindedir. Bu yanlış zihniyet, bu 
yanlış tutum, acıdır ki, Adalet Partisini tehli
keli çıkmazlara sürüklemektedir. Adalet Par
tisi seçimlerde çoğunluk kazanmıştır, Hüküme
ti kurmuştur. Elbette kanun yapacaktır, onu 
uygulıyacaktır. Ne var ki, bu kanunlar Anaya
saya aykırı ise Anayasa Mahkemesi iptal et
mek, uygulama Anayasaya ve kanunlara aykı
rı ise bunu bozmak da Danıştaym hakkıdır ve 
bu haklar gerçek demokrasinin gerekleridir. 
Aksi takdirde özgürlükten söz etmek gülünç' 
olur. Nitekim büyük Fransız düşünürü Ruso 
bu konuda şöyle söylemektedir: 

«Kanunların icrası ve infazı salâhiyetler ile 
mücehhez kılınmış bir heyetin bu kanunları 
kendi keyf ve arzusuna, kendi fantazisine gö
re konuşturabildiği bir memlekette hürriyet di
ye bir şey olamaz. Çünkü bu takdirde Hükü
met en müstebit arau ve iradesini kanun şeklin
de tatbike muktedir olabilecektir. Bunun gibi 
yasama yetkisinin halk tarafından (yani halkın 

mümessilleri tarafından) hudutsuz ,bir şekilde 
istimal edilebildiği bir memlekette de Hükümet 
diye bir şeyden bahsedilemez» 

Sayın arkadaşlanm, izin verirseniz Adalet 
Partisinin ve Hükümetinin Anayasa Mahkeme
sine ve kararlarına katlanamadığına dair bir
kaç örnek vermek istiyorum. 

Bilirsiniz geçen dönemde Meclisimizde bir 
milletvekili arkadaşımızın yalama dokunulmaz
lığı kaldırılmıştır. Bu karar aleyhine Anayasa 
Mahkemesine başvurulmuştur. Anayasa Mah
kemesi, Karma Komisyonun Anayasamızın 
85 nci maddesine aykırı sekile kurulduğu se
bebiyle usul yönünden bu karan iptal etmiştir. 
Bunda kanuna aykırılıktan başka hiçbir maksat 
yoktur, himaye yoktur, taraf tutma yoktur. 
Basit fakat haklı bir usul noksanlığı meselesi
dir. Ne var ki, bu karar karşısında bütün 
Adalet Partisi öfkeyle Anayasa Mahkemesine 
hücuma geçmiştir. Başbakanından milletvekil
lerine, başyazarlarından fıkra yazarlarına ka
dar bütün Adalet Partisi, âdeta Anayasa Mah
kemesine cihat açmışlardır. Adalet Partisinin 
Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Demirel'in 
4 Ağustos 1967 tarihli gazetelerde bu konu ile 
ilgili olarak çıkan demeci şudur: 

«Bu hâdise siyasi bir mesele değil, doğru-
dan doğruya bir suçun takibidir. İlgili millet
vekili Anayasa Mahkemesine gitmiştir. Anaya
sa Mahkemesi suç var mı? Yok mu? Hususun
da karar verme yetkisini haiz değildir.» (A. P. 
sıralarından «doğru» sesleri) 

Bu, bir Başbakanın, Anayasa Mahkemesi
nin yetkisi hakkındaki görüşüdür, fakat yan
lıştır, Anayasaya karşıdır. Anayasa Mahkeme
si, Anayasanın 80 nci maddesine göre doku
nulmazlığın kaldırılmasının Anayasaya, yahut 
İçtüzüğe aykırı olup olmadığına karar verebi
lir. Bu, bir anlamda, suç yoktur demektir. Ne 
var ki Sayın Başbakanın bunu bilmediği, de
meciyle ortaya çıkmaktadır. 

Eğer Başbakan bunu bilerek yapmakta ise, 
bu daha ağır bir hatadır. Anayasa Mahkemesi
nin görev ve yetkisini Başbakan değil, Anaya
sa tâyin eder. Ve çok şükür, Yüksek Mahkeme, 
şimdiye kadar yetkisi dışına çıkmış değildir. 

Aynı karar karşısında şimdi A. P. sıraların
da oturan milletvekili yazarlar çok korkunç, 
çok acı yazılar yazmışlardır. Son Havadis <Ja-
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zste-jinin eski bir milletvekili olan başyazarı. I 
bu konudaki bir yazısında, artık Anayasa Mah
kemesinin Cumhurbaşkanı seçimlerini, Meclisin 
alacağı harb kararlanın, milletlerarası anlaş
maların onaylanmasını da iptal edebileceğini 
ileri sürerek, bir»bilgisizlik örneği vermiş, Ana. 
yasayı ve Anayasa Mahkemesinin görevlerini 
bilmediğini ortaya koymuş, Yüksek Mahkemeye 
ağır hücumlarda bulunmuştur. Halen A. P. sı
ralarında oturan bir A. P. li milletvekili - ya
zar, aynen «milletten büyük makam olmadığı 
gibi Parlâmentonun üzerinde bir makam da ta
savvur edilemez» diyerek Anayasa Mahkemesi
ni reddetmiş, aynı yazar - milletvekili Anayasa 
Mahkemesinin üyelerine «kanun yobazları» diye 
hita')etmiş, bir başka A. P. li milletvekili - ya
zar da Son Havadis Gazetesinde 5 Ağustos 1967 
günkü fıkrasında aynen şöyle demektedir: 
«Anayasa Mahkemesi, komisyonlann kuruluşu
na, karar verişine, Meclis oturumlarına da ka
rışırsa bu zavallı Meclis yani Yüksek İvedisiniz 
eski Şûrayı Devletin yetkisine sahibolamıyacak, 
gündemini Anayasa Mahkemesine tasdik ettir
meden hiçbir meseleyi emniyetle müzakere cde-
miyecek kanun yapma hakkını da kaybedecek
tir. Hey gidi Atatürk'ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti ve onun 11 nci Döneme kadar de
vam eden Büyük Millet Meclisi. Sen gel de 
şimdi İkinci Cumhuriyetin ikinci dönemindeki 
Büyük Millet Meclisine bak..» 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — İkinci Cum-
, huriyetyok. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAIÂHATTİN 
HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bu yazı Sa
yın Orhan Seyfi Orhon'a aittir. Lütfen kendi
sine sorunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bir başka A. P. li milletvekili arkadaşımız, 
yani şimdi bana söz atan Sayın Eroğan, bu yıl-
ki Bütçe Karma Komisyonunda, Anayasa Mah
kemelinin iptal ettiği dokunulmazlık karariyie 
Meclisin itibarının zedelendiğini ileri sürmüştür. 

Bütün bu görüşler, Anayasa Mahkemesinin 
Anayasamızdan doğan haklarını bilmemek, ta
nımamak ve saygı göstermemek demektir. Bü
tün bu söz ve davranışlar Hükümet Başkanının 
ve partisine mensup üyelerin Anayasa Mahke
meline ve kararlarına katlanamadığınm açık 
örnekleridir. 

Bu arada sayın arkadaşlarım yüksek mah- | 
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keme gerçekten önemli kararlar almıştır. Bun
ların birkaçına değinmekte fayda vardır 

Bildiğiniz gibi geçen yıl bu kürsüde İkinci 
Beş Yıllık Plân dolayısiyle yaptığı konuşmada 
Sayın Demirel «Anayasamız sosyalizme kapa- * 
lıdır» demişlerdi. Bir başka oturumda da Sa
yın C. H. P. lideri İnönü «Anayasamız sosya
lizme kapalı değildir» diye konuşmuşlardı. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Reisicumhur 
da söyledi. , 

C. H. P. GRUPU ADINA SAIÂHATTİN 
HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Anayasa
mızın tek tefsir yetkisi Anayasa Mahkemesine 
aittir. Bu konuda Anayasa Mahkememiz Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleriyle / 
ilgili kararında kesin hükmünü vermiş ve Ana
yasamızın sosyalizme kapalı olmadığını bu ka-
rariyle ortaya koymuştur. Dayanak olarak da 
Temsilciler Meclisi zabıtlarını göstermiştir. 
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci 
cildinin 494 ncü sayfasında, bu Anayasa ile sos
yalizmin tatbik- edilebileceği, Tutanak Dergisi
nin 3 ncü cildinin 274 - 275 nci sayfalarında da 
bu Anayasa ile sosyalist bir devlet iktisadiyatı
nı yürütmenin mümkün olduğu, komisyon söz
cülerinin beyaniyle açıklanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin bu açık ve kesin ka
ran karşısında artık bundan sonra hiçbir ciddî 
Devlet adamı «Anayasamız demokratik sosya
lizme kapalıdır» diyemijfecektir. 

Bundan ayrı olarak Anayasa Mahkemesi, 
Adalet Bakanının savcı tâyin ve terfi yetkisini 
de iptal etmiş, böylece savcılarda teminata ka
vuşmak imkânını elde etmişlerdir. Artık bun
dan sonra iktidarın ve Adalet Bakanının key
fine hizmet etmiyen savcıların sürülmesi önlen
miş olacaktır. 

Abana'nm ilçeliğini elinden alan kanunun 
da Yüksek Mahkeme tarafından iptali şüphesiz 
önemli bir olaydır, fakat Anayasa Mahkemesi
nin her karanna karşı çıkan A. P. iktidarı acı
dır ki bu karan da beğenmemiş ve gereğini 
aradan altı ay geçtiği halde hâlâ yerine getir
memiştir. 

Bu kararlar Anayasa Mahkemesinin demok
rasimize gerçekten büyük hizmetler yaptığını 
g'Sstererek bizi sevindirmekte, faka.t kararlara 
uymamak ve tereken say.<nyı iktidardan görme
mekte bizi şüphesiz çok üzmektedir. 
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Sayın arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı ve 

saygılı olanların muhtaç olacağı bir örgüt de
ğildir. Aksine Anayasa Mahkemesi, Anayasa
ya karşı olanların, Anayasaya «hayır» diyenle
rin gerçek bir kurtancısıdır. Yassıada duruş
malarında, geçen devrin bir suçlusu aynen: 
«Biz burada bir Anayasa Mahkemesi olmadığı 
için bulunuyoruz. Eğer Anayasa Mahkemesi 
olsaydı biz bu suçlan işlemek ithamiyle huzu
runuza gelmezdik.» demiştir. Anayasa Mahke
mesi, Anayasa tammıyanları, Anayasaya aykı
rı kanun çıkarmak hevesine kapılacakları, doğ
ru yola ve hukuk içine çeken bir güvenlik orga
nıdır. Anayasamıza karşı, olanlar, böylece, 
Anayasa ihlâli gibi bir suçu işlemekten, Anaya
sa Mahkemesi sayesinde kendilerini kurtarmak
tadırlar. Onun için bu Yüksek Mahkemeden 
ve onun kararlarından rahatsız olmasınlar, ak
sine ona şükretsinler, teşekkür etsinler. 

Burada bir noktayı belirtmeyi faydalı görü
rüm. Anayasamız, yalnız, Anayasaya aykırı 
kanunlar çıkararak ihlâl edilmez. Anayasamız 
imfaal veya ihmal edilmek suretiyle de ihlâl edi
lebilir. Eğer siz, bu Anayasanın halka tanı
dığı haklan ve özgürlükleri, aynen gerçekleş
tirmezseniz, örneğin toprak reformu yapmaz
sanız, vergi adaleti sağlamazsanız, koopera
tifler kurmayı teşvik etmezseniz, sosyal devlet 
ilkesine yaraşır sosyal «dengeyi kuracak ted
birleri almazsanız, vatandaşı, insan onuruna 
yaraşır bir yaşatma ortamı kurmazsanız, imti
yazlara son vermezseniz bu takdirde Anayasayı 
ihlâl etmiş olursunuz. Dün sayın Maliye Ba
kanının burada söylediği gibi Anayasanın 
53 ncü maddesi o zaman hiç kimseyi kurtara
maz. Anayasanın 53 ncü maddesi tembel ikti
darlar için bir mazeret sebebi değildir. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Bunun öy 
le olmasını ben de istedim, sizinkiler de iste
diler. 

O. H. P. GRUPU ADINA SALAHATT1N 
HAKKI ESATOÖLU (Devamla) — Lütfen din-
leyin Sayın Feyyaz Bey, bizzat o Kurucu Mec
liste vardınız. Mevcut kaynaklan Anayasanın 
doğrultusuna sevk etmek ve yeni kaynaklar 
yaratmakta iktidarlann görevidir ve bunlan 
yapmamak da sosyal devlet temeline dayanan 
bu Anayasayı ihmal suretiyle ihlâl etmek anla-
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mı taşır. Anayasanın halka tanıdığı haklan Öz
gürlükleri tümü ile gerçekleştirmiyen iktidarla
nn bu pasif tutumu da hiç şüphe edilmesin ki 
Anayasaya aylandır ve iher Anayasaya aykın 
hareketin müeyyidesi, bu umursamazlıklar için 
de pekâlâ işliyebilir. 

Sayın arkadaşlanm, 
Anayasamız, Türk halkının insanlık onuruna 

yakışır bir şekilde yaşatılmasını hedef tutmak
tadır. Bu hakkı, bu kutsal hedefe ulaştırmı-
jçanlar, ulaştırmak istemiyenler, bugünkü soy
gun ve sömürü düzenini değiştirmeye yanaşmı-
yanlar, gericiliği gizli kapaklı besliyerek lâik 
Devlet yerine şeriat özentisine kendilerini kap
tıranlar, halkın mutluluğu yerine küçük bir 
azınlığın aşın mutluluğunu düşünenler, Türk 
halkının sosyal kurtuluşu ve ekonomik özgür
lüğü için çalışmıyanlar tüm Anayasamızın kar
şısında demektirler. 

Böyle hareket edenler, kendilerini Anayasa 
Mahkemesinin denetiminden kurtarsalar bile, 
tarihin suçlamasından asla kurtaramıyacaklar-
dır. 

Saygılar sunanm. 
(0. H. P. saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın îsmet Kapısız?.. Yok. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Sayın Süleyman 
Arif Emre?.. Yok. Türkiye İşçi Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Çetin Altan ?.. Yok. 

Güven Partisi Meclis Grupu adına Sayın Sa
lih Yıldız?.. Buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesi bütçesi dolayısiyle Güven 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinin-
dir» şeklinde özetlenen temel görüşün, siyasi 
rejimler içindeki adı ve yeri, halkın kendi ken
dini idaresi, olarak tarif edilen demokratik ida
re tarzıdır. Bu tarz idarelerin, başta gelen 
kaidelerinden biri serbest seçimlerdir. Böyle bir 
seçimle Devlet idaresini çoğunluk partisi mesu
liyeti ve idareyi deruhte eder. Ferdi hak ve 
hürriyetlerin teminat altına alınması, cemiyette 
insan unsuruna verilmesi gereken önemin git
tikçe gelişmesi ve geliştirilmesi bakımından bu 
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sistem, hiç şüphesiz ki, Çok iyi bir vasıta olmakla 
beraber bâzı kaidelere riayet edilmediği takdir
de yeterli olmadığı da tarihi gerçekler arasında, 
tecrübelere müsteniden, müşahede edilmiştir. 

Ancak; bu kadar idaal esaslara rağmen, insan 
hak ve hürriyetlerini yok etme çabaları, hükü
metlerin kendilerine tahmil olunan ödevlerin bir 
başka anlayış içinde değerlendirildiği tarihi ger
çekler arasında yer almıştır. Bu gerçekler ve 
endişeler sebebiyle, kanun hâkimiyetini tesis 
edebilmek daima aranan bir netice olmuştur. 

Demokratik düzende, serbest seçimlerle ve 
meşru yoldan iktidara gelmek ne kadar önemli 
ise, iktidarların devamı sırasında meşruiyetin 
muhafazası da o derecede ehemmiyetlidir. 

Bizde, 1945 -1960 arası, siyasi hayat 15 sene 
müddetle demokratik hak ve hürriyetlerin çok 
çetin mücadeleleriyle geçmiş olup, yasama ve 
yürütme organlarının yetkilerine bir hukukî sı
nır aranmıştır. Bu sınırın ne olabileceği veya 
ne olması lâzımgeldiği hususunda birçok görüş
ler ileri sürülmüştür. 

Bu çetin mücadeleler, Türkiye'mizi 27 Mayıs 
ihtilâline kadar götürmüştür. 27 Mayıs ihtilâli 
bu hava ve şartlar içinde, Anayasamızın dibace
sinde yazılı olan gayeler uğruna yapılmış v̂e 
başarıya ulaşmıştır. 

27 Mayıs ihtilâli ile kurulan idare, Türk 
Milletine en kısa zamanda demokratik idare tar
zına geçileceği va'dinde bulunmuş ve fakat bunu 
acı bir gerçek olmakla beraber ifade etmeye mec
burum, ilim heyetlerinin vazifelerini zamanında 
ve istenilen süratle yapamadıkları için bu vait 
bir müddet gecikmiştir. 

Demokratik düzene geçiş hazırlıkları meya-
nında akla gelen ilk husus, Anayasa ihlâllerini 
önlemek ve bir çıkış yolu bulabilmek için tedbir 
aramak olmuştur. Bu tedbirler meyanında 
Anayasaya riayet yemini, çift Meclis usulü 
Cumhurbaşkanına bâzı şartlarla tanınan veto 
hakla düşünülmüş, bunlar için de Anayasa Mah
kemesine haklı olarak bir ağırlık tanınmış ve 
Anayasa Mahkemesi üzerinde titizlikle durul
muş ye karar alınmıştır. Bu sistem sayesinde 
mevcut usul ve esaslar içinde yasama organları
nın tasarrufları kazai murakabeye tâbi tutul
muştur. 

Bu noktada mâruzâtıma biraz vuzuh vermek 
mecburiyetindeyim: Şöyle ki, Anayasa Mahke
mesi, yasama organlarını her mânada murakabe 

eden ve âdeta teftişten geçiren yasama organ
larının üstünde bir kuruluş değildir. Türk mil
letinin iradesinin tecelligâhı olan Yüce Meclis
ler bu yetkiyi, Anayasanın bir caddesinde de 
yazılı olduğu üzere, hiçbir kuruluşa, hiçbir sı
nıfa devredemezler. Bu hususu, Anayasa Mah
kemesinin vazifelerini tadat ederken, ayrıca 
izaha çalışacağım. 

Bu meyanda hemen arz edeyim ki, Anayasa 
Mahkemesi, siyasi hayatın huzur içinde devamı 
için gerçekten büyük bir çıkış yolu olarak da 
önemlidir. Anayasa Mahkemesi yetkilerine gi
ren konularda devam eden ve siyasi tansiyonu 
yükselten hâdiselerde bir çıkış yoludur. Anayasa 
Mahkemesine aykırılık iddiasında bulunan bir 
siyasi teşekkül ve bu hakkı Anayasa gereğince 
haiz diğer teşekküller Anayasa Mahkemesine 
başvurmakla ve kesin bir karar almakla bütün 
kısır çekişmeler son bulacaktır ve bulmakta
dır. 

Diğer taraftan, bilhassa asrımızda, iktisadi, 
sosyal ve fikrî sahada Devlet müdahalesi git gi
de artmaktadır. Ferdin hak ve hürriyetlerini 
Devlet müdahalesi yönünden teminata bağlıya
bilmek için durdurucu güce sahip ve Anayasa 
Mahkemesi niteliğindeki bir kuvvetin önemi büs
bütün kendisini hissettirmektedir. İktidar ve 
muhalefet olarak, bu yüksek mahkemenin varlı
ğını ve şerefini korumak bu bakımlardan hepi
miz için kutsal bir vazifedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk milletinin hürri
yet nizamı içinde, plânlı kalkınmasını, refah ve 
saadetini aslî unsur olarak kabul eden, sosyal 
haklan teminat altına alan ve bu sebeplerle 
Devlete sosyal müesseseler kurma ve geliştirme 
görevini, tahmil eden Anayasamız, kendi adını 
verdiği Anayasa Mahkemesinin görevlerini ta
dat eylemiştir. 

Bu görevlerin başında, kendisine iptal dâ
vası veya itiraz şeklinde intikal elden işlerde ka
nunların, T. B. M. M. İçtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetler. Şu halde, Anayasa Mah
kemesi, kendisine mevcut usul ve esas dairesin
de intikal etmiyen hususlarda, re'sen yetki sa
hibi değildir. Bu bakımdan da, mâruzâtımın 
bir yerinde bahsettiğim gibi Anayasa Mahke
mesi, yasama organlarını her mânada teftiş eden, 
denetliyen bîr organ değildir. 

2 0 - - . . 
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Diğer taraftan; Anayasa Mahkemesi 6.9.1962 
tarih ve 1962/23-22 sayılı karannda «her hangi 
bir konuda düşünce bildirmekle görevli» olma
dığını tesbit etmiştir. Böylece Yüksek Mahke
me, kendisine bir mesele intikal etmeden isti-
şarî mahiyette kanaat ve görüş ortaya koymaz. 

Bâzı Anayasalar, bir meselenin uzun süre si
yasi havayı sertleştirmekten kurtarmak ve biran 
evvel Anayasa süzgecinden geçirmek için Anaya
sa Mahkemelerine, istişarî mahiyette vazife ve 
yetkiler tanımışlardır. Hiç şüphesiz bu sistemin 
de kendine mahsus bir değeri ve . ağırlığı var
dır. 

Yüce Divan sıfatiyle Cumhurbaşkanı dâhil 
Anayasanın 147 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yazılı şahısları yargılamak ve siyasi partilerin 
malî denetimini yapmak da bu Yüksek Mahke
menin vazifeleri meyanındadır. 

T. fi. M. M. üyelerinin yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması veya üyeliğin düşmesine 
karar verilmesi hallerinde yapılacak itirazları 
inceleyip karara bağlamak görevi de bu mah
kemeye tanınmıştır. 

Benden evvel konuşan bir sayın arkadaşımı
zın temas ettiği noktaya ben de temas etmek za
ruretini hissediyorum: Günümüzün meselesi ha 
line gelen ve konumuza giren bir noktaya tema-
edeceğim. 

Anayasanın 81 nci maddesine göre, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin 
düşmesine Meclisçe karar verilmesi hallerinde 
ilgili üye veya T. B. M. M. üyelerinden her han^r 
biri Anayasa veya içtüzük hükümlerine aylorı 
lığı iddia^iyle iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurabilmektedir. Anayasa Mahkemesine ta 
nman bu yetkilerden birinin, yani üyeliğin düş 
meşine dair Meclis kararlarını inceleyip karar? 
bağlama hali son derece açıktır. Zira, Anayasa 
mızda üyeliğin hangi hallerde düşeceği tadâde 
dilmiştir. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi 
hadisede bu hallerin mevcudolup olmadığını ko 
laylıkla arattırıp karar verecek durumdadır 
Bu hususta her hangi bir fikir yürütmek müm
kün değildir. Ama, dokunulmazlığın kaldırıl
masına mütedair itirazları incelerken Anayasa. 
Mahkemesi ne yapacaktır?' Yüce Meclisler bı? 
hususta suçluluk kararı veremediklerine göre 
Anayasa Mahkemesi hâdisede suç var mıdır, yok 
m.urtur, bunu tetkik edecek midir? Veya bütür 
tetkikatım sadece usule riayet edilmiş midir, 

bu noktaya mı teksif edecektir. Bu hususta şim
diye kadar Anayasa Mahkemesinin verdiği ke
sin bir karar olmadığına göre, şahsan bu husus
ta fikir yürütmeyi doğru bulmamaktayım. 

Bütçe yönünden temennilerimize gelince : 
Anayasa Mahkemesinin, her vesile ile tekrar edil
diği gibi, şanına yakışır bir binaya ihtiyacı var
dır ve Anayasa Mahkemesi senede 330 bin lira 
gibi bir icar ödemektedir. Binaya kavuşturul-
masiyle Hazinenin de böylece büyük bir yükten 
ve daima tekrar edilen bir külfetten kurtarıl
ması mümkün olacaktır. 

Anayasa gereğince, Anayasa Mahkemesi si
yasi partilerin malî denetimini de yapmakla gö
revlidir. Bu denetimi yapabilmesi inin kendisi
ne yeterli kadroların ve imkânların verilmesi 
lâzımdır. Bugüne kadar bu imkânların ve kad
roların tamamiyle verildiğini ve Anayasa Mah
kemesinin bu mevzuda rahatlığa kavuşturuldu-
f?unu tahmin etmiyorum. Bu bakımdan Adalet 
Bakanından ve Hükümetten bunu istirham et
mekteyim. 

Keza, Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin 
vazifeleri icabı derin tetkikat ve dürya görüşü 
'.stiyen ihtiyaçları nazarı itibara alınarak. Ana
yasa Mahkemesine mükemmel bir kütüphane 
"••emin edilmesi büyük bir gerçektir. Bu kütüp-
V.neler içerisinde birçok yabancı eserler de ola
bileceğine göre, Anayasa Mahkemesinin nezdine 
aynı zamanda bir tercüme bürosunun da kurul
ması isabetli olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri. Anayasa Mahke
mesinin 30 . 11 . 1967 tarihine devreden dâva 
^dedi 22 dir. Raporda ifadesini bulduğu üzere 
'nınlann bir kısmının raportörlerce esasa iliş-
•dn raporları hazırlanmaktadır. Dikerleri de he
yetçe görüşülmektedir. Bu itibarla bir noktaya 
"••emas etmek zaruri olmaktadır. Anayasa Mah
kemesinin olur olmaz tenkidlere muhatabolma-
nası bakımından ve iş hacmi ile nazarı itibara 
Vhnarak vermiş bulunduğu kararların esbabı 
lucibslerini zamanında, hiç olmazsa en kısa za
manda yazmasını halisane temenni etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
bütçesi vesilesiyle yapılacak konuşmaların te
meli ve konusu bir bakıma bizzat Anavatanın 
kendisidir. 20 dakikalık zaman zarfında işin de
rinliğine inmeye imkân olmadıkını hesaba kata
cak, anahatlariyle Anayasamız hakkında bâzı 
maruzatımız olacaktır : 

30 



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1968 O : 1 

Anayasamız, genel esasları koyduktan son
ra; temel hak ve görevler, kişinin hakları ve 
ödevleri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, 
siyasi haklar ve ödevleri tesbit ederek prensip
lerini açıklıkla vaz'etmrtir. 

Anayasamız 1 nci maddesiyle «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir» esasını koyduktan son
ra 2 nci maddesiyle «Türkiye Cumhuriyetinin, 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devleti» olduğunu tarif etmiştir. 

Bu temel maddenin unsurlanndan birini di
ğerinden ayırmak mümkün değildir. Gerçekten; 
unsurlar arasında bulunan «hukuk devleti» ni
teliğini ihmal ettiğimiz takdirde, demokratik 
unsurdan bahsedilemez. «Millî, lâik ve sosyal» 
olma unsurunu düşünmediğimiz takdirde ise, 
hiçbir surette insan haklarına dayanan esasa ve 
başlangıçta belirtilen ilkelere riayet etmemiş 
oluruz. Ve Cumhuriyeti temelinden sarsmış du
ruma getiririz. Cumhuriyetimizin «Millî demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti» oluşu
nun ve hayatiyetinin çok tabiî bir sonucu par-
lömanter demokratik sistemi reddeden aşın sol 
ve asın sağa kapalı oluşudur. Dikta rejimleri 
demek olan aşın sağ ve aşırı solda felsefe ve 
tatbikat itibariyle asgari mânada Cumhuriyeti-? 
mizin unsurlarından olan «demokratik» olma 
vasfı yoktur. Anayasamız ise çok partili hayatı 
demokratik nizamın vazgeçilmez unsurlan ola
rak kabul etmiştir. Bu esası, bir bakıma 4 ncü 
maddesinde «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir 
suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bı
rakılamaz.» demek suretiyle sınıf esasını, züm
re esasını, dikta esasını kesinlikle reddetmiştir. 
Keza, 3 ncü maddesinde «Türkiye Devleti ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür» şek
lindeki hükmiyle bu maddeye aynca kuvvet ver
miştir. O kadar ki, Anayasamız 9 ncu madde
siyle de; Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu 
hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez esasım koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakikanız kal
dı efendim. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Bitmek üze
redir, Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlanm, Anayasamız, temel 
ilkelerini arz ve izaha çalıştığım Cumhuriyet 
idaresinde Devlete, 41 nci maddesiyle ve diğer 

hükümleriyle iktisadi ve sosyal hayatın, adale
te, tam çalışma esasına, herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amaciyle görevler tahmil etmiş olup iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larla gerçekleştirmek hükmünü bilhassa vaz'et-
mistir. 

Anayasa Mahkemesinin kendisine intikal 
eden meseleler dolayısiyle verdiği kararlar; 
Anayasanın temel ilkelerine uygun düşmüş mü 
dür? Bunu öğrenmek ve bilmekte tekrar da olsa 
fayda vardır. 

Anayasa Mahkemesi 1 . 2 . 1964 tarih, 
1964/71, 1963/138 sayılı karannda «Anayasa
mızın kurduğu sosyal devlet düzeni» tâbirini 
kullanmış olup, sosyal güvenlik konusunda da 
«sosyal güvenlik, ekonomik ve politik gelişme
lerin zorunlu kıldığı bir garanti sistemidir» de
miştir. 

11 . 10 . 1963 tarih ve 1963/124 - 243 sayılı 
karannda ise, aynen şöyle demektedir : «Hu
kuk devleti, insan haklanna saygı gösteren ve 
bu haklan koruyucu, âdil bir hukuk düzeni ku
ran ve bunu devam ettirmeye kendisini zorunlu 
sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve* Ana
yasaya uygun bir devlettir.» denmekte ve ilâ
veten aynı mahkeme bu sebeple 11 . 12 . 1964 
tarih ve 1963/138, 1964/71 sayılı karan ile 
«Anayasaya dayanan haklar yine ancak Ana
yasada gösterilen hallerde kayıtlanabilir» şek
linde bir sonuca varmaktadır. 

Görülmektedir ki, Anayasa Mahkemesi Ana
yasa hükümlerini, müşahhas hâdiseler dolayı
siyle isabetle tatbik etmiştir. 

Sözlerimi bitiriyorum. 
Değerli milletvekilleri^ aziz vatanımızın, bir 

refah ülkesi haline gelmesini arzu eden kimse
ler ve karşılıklı olarak, birbirimizin vatanper-* 
verliğimize inanarak b?,zı gerçekleri tekrarda 
büyük faydalar vardır : 

Anayasa ve diğer hukukî teminatlara rağ
men demokratik hayatın hiçbir tehlikeye mâruz 
kalmadan devamı için başka unsurlara da ihti
yaç vardır. Bu unsurların başında demokratik 
hayata samimî şekilde inanmak ve bu inancın 
tezahürlerini politikacılar olarak tutum ve dav
ranışlarımızla vermek gerekir. 

İkinci ve pek önemli bir unsur da. bütün va
tandaşları hallerinden ve geleceklerinden emin, 
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demokratik nizam içinde sosyal güvenlik esası
na kavuşturmaya, iktisadi bünyevi basamak 
olarak almak suretiyle geri kalmış bölgelerin 
yıkıcı faaliyetlere sahne olmasını kurtarmak ba
kımından bölgelerarası iktisadi dengeyi tesise 
mecburuz. Aksi halde demokrasimize bu cephe
lerden vâki yıkıcı hareketleri önliyemeyiz. 

Diğer taraftan, bilhassa olur olmaz şekilde, 
her vesileyle Anayasa ihlâllerinden bahsetmek 
bu kuvvetli silâhın müessiriyetine halel getirir 
ve getirmektedir. Bu hassas silâhı çok itinalı 
kullanmaya mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, vaktiniz geçiyor 
efendim. , 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Efendim, iki 
cümlem kaldı! 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yıldız. 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın konuş

ması en fazla yarım sayfadır. Devamı hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

Buyurun Şaym Yıldız. 
SALÎH YILDIZ (Devamla) — Teşekkür 

ederim efendim. 
Netice olarak, T. B. M. M. üyeleri sıfatiyle, 

Türk milletinin bizlere tevdi ettiği temsil ve ya
sama vazifelerimize ciddiyetle sarılarak, mille
tin ümidi olan bu ulvî müessesenin itibarını fiil 
ve hareketlerimizle muhafazaya ve yükseltmeye 
mecbur olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalı
yız. 

Sözlerimi bitirirken, çok samimî ve vatan
perver bir düşünce ile yaptığıma inandığım ko
nuşmayı dinlediğiniz için şahsım ve G.. P. Grupu 
adına teşekkürlerimi arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, görüşmelere, Birle

şimin İkinci Oturumunda devam edeceğiz. 
Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Birle

şime ara veriyorum. 
Kapanma saati: 12,55 

»-••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkaııvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli) Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimin ikinci oturu 
munu açıyorum. 

Anayasa Mahkemesinin Bütçesi üzerinde söz 
«ırası M. P. Grupu adına Sayın Hilmi İzgüzar-
indir, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Anayasa Mahkemesi 1968 yılı Bütçesi 
üzerindeki M. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
arz ve ifade edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi Türk 
siyasi hayatında, demokratik usullerle idare edi
len bütün hür memleketlerde olduğu gibi, 1961 
Anayasası ile kurulmuş yeni bir müessesedir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra tedvin edilen 
Anayasamızda, Anayasa Mahkemesi yer almamış 
bulunmaktaydı. Cemiyetimiz o günden 'sonra çe
şitli yönden gelişmeler ve değişmeler kaydetmiş, 
siyasi hayatımızda dikkati çekecek oluşmalar ol
muştur. 1946 senesi ile başlıyan çok partili si
yasi hayatımız ve onunla ilgili fikir çatışmaları, 
parti kavgaları ve dolayısiyle partilerin Millet 
Meclislerindeki temsilcilerine kadar sirayet eden 
mücadeleler Meclislerden bâzı Anayasa kural
larına uygun olmıyan kanunların çıkmasına se
bep olmuştur. Esasında Demokrasinin Yurdu
muzda yeni olması ve bunun mücadelesini ya
panların çoğu zaman şekilci bulunmaları siyasi 
partilerin ileri gelenlerinin kalbinde ve kafa-
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sm da bile samimî ve içten demokrasiye fikir 
h ürriye tine bağlı vs 3ayg,lı olmamaları yoz ün
den siyasi çekişmeler basen düğümlenmekte, çö
züm bekliyen memleket dertleri de ihmal edil-
mektsydi. Çok partili hryatın gelişmesi parti
lerin her yünden demokrasinin vaz geçilmez un
surları olarak ayakta durmasına ve onların ge
liştirilmeline bağlıdır. Bunun yanında demokra
sinin ahlâk ve fazilet muhitinde gerçek yerini 
bulabilmesi kısır çekilmelerin ve tehlikeli oyun
ların doğuracağı so?yal krizlerin zararsız hale 
getirilmesi maksadiyle bâzı Anayasa müessese
lerinin kurulması ve kökleştirilmesi lâzıgelmek-
teyii. Biz Millet Partisi olarak öteden beri Tü
züğünde savunduğu bu müesseselerin Anayasa-
da yer almasını savunmuş bir siyasi parti men
subu bulunmaktayız. 

işte cemiyetlerin huzur içinde yalaması her 
türlü sosyal, ekonomik ve kültürel sahada ge
liştirilmesi fertlerin korkusuz şekilde baklam 
arayabilmeleri hattâ meclislerin daha verimli 
kanunlarını çıkarabilmeieri için bâzı müessesele
rin kurulması demokrasimizin emniyeti ve va
tandaşlarımızın hürriyetleri için sattır. 1961 yı
lında meriyete giren Anayasa çifte meclis, se
çim emn'yeti, hâkim tem'natı, basın hürriyeti 
ve Anayasa Mahkemesi gibi en önemli müessese
leri siyasi hayatımıza sokmuştur. 

Anayasa Mahkemesi uzun yıllaraı en köklü 
mücadalenin getirdiği olumlu ve faydalı bir mü
essesedir. Anayasa Mahkemesi bütün memleket

lerde olduğu gibi Memleketimizde de yeni olan 
demokrasimizin gelinmesinde, siyasi partilerin 
mücadelesinde, Bîecli3 çalışmalarında ve çıkarı
lacak kanunla rn ve Meclis tüzüklerinin mura
kabesinde hakemlik yapacak, karar verecek ve 
bu uğurda büyük hizmetleri olacak bir mües
sesedir. 

Sayın milletvekilleri, çok partili siyasi ha
yatı yai'yan ve uzun yıllar hattâ asırlara yalan 
mücadele vermiş sosyal kavgaları devam eden 
hür memleketlerde Anayasa Mahkemesinin gör
düğü vazife ve varlğmm önemi bugün dün
den daha şümullüdür. Bütün kanunların Anaya
saya uygun olup olmadığım kontrolle vazifeli 
olan Anayasa Mahkemesinin bunların da öte
sinde en büyük vazifesi demokrasinin yeni yeni 
gelişmeye badyan memleketlerde adetâ onun 
koruyucusu, demokrasinin sigortası oluşundan-
dır. Anayasa Mahkemesi diğer memleketlerde 

olduğu kadar bizim memleketimizde daha da çok 
önem taşır. Fikrî mücadelede muayyen seviye
ye erişmemiş yerlerde kültür ve sosyal imkân
ların az olduğu münevverlerin s'yasi parti men
suplarının olumsuz davranışlarının yoğun ol
duğu yerlerde Anayasa Mahkemesi siyasi teşek, 
küllerin istikrar içinde kalmalarını sağlayıcı 
tedbirlerinde alınması yönünden demokrasiye 
en büyülç yardımcı bir müessesedir. Bizim gibi 
çifte meclisi olan memleketlerde eğer senatörler 
siyasi partilere bağlı bir şekilde çalışmalarına 
devam ediyorsa ve bu senatörler parti disiplini 
işinde partinin bütün temayüllerine uygun ha^ 
reket ediyor.ve oy veriyorlarsa orada Anayasa 
Mahkemesine düşen vazife çok daha ağır ola
caktır. Esa3inda çifte meclis ve bilhassa sena
törlük müessesesi Anayasamızın lâf sı ve ruhu 
ile manâlandırmak istendiği veçhile hislerinin 
dışında akim ve mantığın icabını yapan oku^ 
muşlar meclisidir. Meolislerden pazı hallerde 
fırtınalı ve partizan bir tutumla çıkartılan ka
nunların adil bir süzgeçten geçirilmesini bir 
Anayasa Mehkemesi gibi bunların üzerinde du
rulmasını senatörlerin yapması lâzımgelmekte-
dir. Bunlar yapamadığı müddetçe Anayasa 
Mahkemesine daha çok iş düşecektir. 

Sayın milletvekilleri: 
' Anayasa ve onun sayın üyelerine yer yer ba

zen basında ve bazende meclislerde, hattâ açık 
oturumlarda çeşitli görüşte olan siyasilerin ten-
kidettiklerine. şahit olmaktayız. Bu vesile ile he-
mer. ifade edelim ki biz Anayasa Mahkemesine ve 
onu temsil edenlere sonsuz güvenimiz ve saygımız 
vardır. Müessese hakkında çekişmeleri, fikir mü
cadelesinde sık sık konu edilmesini bir fikrin ve 
demokrasinin oluşum içinde geliştiğinin bir de
lili, olarak yorumlamaktayız. Demokratik nizam
la idare edilen memleketlerde fikir hürriyetini 
temel hak ve hürriyetler yönünden saygıyla kar
şılıyoruz. Herke3 düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini her zaman söz 
ve yaz1, ile olduğu gibi diğer yollarla da açıklıya-
bilir ve yayabilirler. Bu yöndende Ana^ana Mah
kemesi müessesesinin üzerinde samimi hiçbir art 
düşünce taşımadan tenkitlerde bulunanları mües
sesenin gelişmesi yönünden olumlu karşılamakta
yız. Müesseseyi yıpratmak, onu kaldırmak yada 
varlığını lüzumsuz şekilde hırpalamak İ3tiyenle-
rin karşısında olduğumuzuda burada açıklamak 
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isteriz. Bu müessese daha da gelinecek, olgunlaşa
cak, demokrasimizde bu yönde mesafe katede-
cektir. 

Sayın milletvekilleri: 
Anayasa Mahkemesi Anayasamızın 145 nci ve 

müteakip maddebrinde gösterilen vazifeleri yap 
makla görevlidir. Bu görevini en iyi şekilde ya
pabilmesi H n kendilerine bütçesinde gösterilen 
ödeneklerin verilmesini yerinde bulmakla bera
ber Merin daha iyi ve daha emin bir yerde ifası 
bakımından da artık kira ile tutulan binalardan 
Iıurtarılması, bütün Devlet dairelerinde kirayla 
tutulma halinin mahzurlarını oriadan kaldırmak 
şamam gelmiştir. Anayasa müessesesine uygun 
bir binanın inşaatına artık geçilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi bizim memleketimizde si
yasi partilerin kendi iç bünyelerinde daha olumlu 
ve daha verimli bir çalışma yapmasını temin et
mek ve onları siyasi çekişmelerde çıkmazlardan 
lıurtarmrfl: için de vazifeli kılınma".* gerçekten 
memnuniyet vericidir. Anyasamızm kabul ettiği 
veçhile siyasi partiler demokrasimizin vaz geçil
men unsurlarıdır. Bu siyasi partilerin demokrasi
mizde yerleri ne olursa olsun, Anayasa Mahke-
Tale"\ bulunduğu müddetçe demokrasiye özgür
lüğe hizmet edecekler fertlerin ve cemiyetlerin 
ruıtl". vo hür olmasında hizmet yarılma devam 
odeceklerdir. Biz Anayasa Mahkemesini kanımla-
r n Anayasaya uygun olup olmaması meselesini 
incelemesi bakımından tanıdığı önem kadar si-
yasipartilerin mücadelesinde onların demokrasi
ye yardımcı olmalarını, toplum kalkınmamızda 
iktidar kanatlarım terfik ve taîrik suretiyle 
fertlere çok yönden fayda sağlaması bakımından 
da Önemli saymaktayız. Anayasa Mahkemesi ça
lışmalarını tetkik ettiğimiz zaman hor sene gelen 
meseleleri oldukça büyük bir nispet idinde karara 
bağlamak suretiyle neticelendirmiştir. Runu ifa
de edelim ki; Anayasa Mahkemesinin göreıe^i 
işler siyasi çekinmelerle ilgili bir seyir takibet-
mektedir. Siyasi çekişmelerin sertliği ölçüsünde 
siyasi partilerden ve organlardan i? sevk edile
cektir. 1962 den bıı yana geçen saman içinde 
Anayasa Mahkemesine gelen iş hacmi değisıMik 
arz etmektedir. Gelen her işin Anayasa Mahke
mesinde çok kısa zamanda incelenmek .«îrrativle 
(İtalara bağlanmasını beklemek elbette ki müm
kün o'ouiyacnktır. Gerek usûl ve gerekse esas 
'bakımından olsun, bâzı kararların ve kanunların 
Anayasaya aykırılık iddiası yüksek mahkeme 
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tarafından esaslı bir şekilde gözden geçirilmesi 
esbabı mucibeli bir kararla bunu neticeye bağla
ması icabetmektedir. Yeri gelmişken hemen bir 
noktaya dokunmak mecburiyetindeyim. Büyük 
Millet Meclisinin çıkarmış oldukları bâzı kanun
ların Anayasaya aykırılık iddiaları yapılmıştır. 
demokraside bütün haklar ve vazifeler kanunla-
mn vermiş olduğu imkânlar ölçüsünde yapılmak
ta ve kullanılmaktadır. Bu bakımdan meclisler
den çkan kanunların Anayasaya aykırı olduğu 
iddiasını olumlu karşılamak ve bunun bir hak ol
duğunu kabul etmek en tabii haldir. Meclislerden 
çıkarılmış olan kanunlar Anayasa Mahkemesi ta
rafından ister usûl bakımından isterse esas bakı
rımdan olsun bozulmuş olmasını Yüce Meclisin 
itibariyle uzaktan ve yakından hiçbir şekilde il
gisinin bulunmadığını burada işaret etmekte fay
da görmekteyim. 

Mrh*e?e:n r^illetvekilleri; 
Büyül: Millet Meclisi kanunları çıkarırken ve

ya iotüzüğanü tadil ederken basan objektif ol
maktan ve hattâ siyasi parti hâkimiyetine göre 
hakikatten uzaklaştığı bir gerçektir. B.y'e ka
nunların veya Tüzüklerin çıkanlmaszndan sonra 
o kanunların ve tüzüklerin tatbikat hayatında 
doğuracağı çeşitli mahsurların giderilmesi ancak 
kanunlarr. ve tüzüklerin anayasaya aykırı ol
ması yüzünden Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesiyle mümkün olacaktır. Anayasa 
Mahkemesi bütün kararlarını iiyelerinin her tür
lü siyasi ve şahsi enrlişelerin ötesinde hukuk il
minin Anayasa hukukunun ışığı altında hür ve 
gerçek vicdanından gelen sese kulak vermek su
retiyle kararları alacaklardır. Yüce Meclisten 
çıkan kanunların zaman zaman Anayasa Mahke
mesi tarafından Anayasaya aykırı olduğu iddia
sı ile iptal edilmiş olmasnı hem Meclislerin daha 
objektif ve gerçekçi çalışmaları bakımından ve 
hem de demokraside partferin fikir olgunluğu
na ve müesses nizamlara saygılı davranışlara sa
hip çıkarılmaları balonundan da faydalı görmek
teyiz. Anayasa Mahkemesinin kararları ve es
babı mucibeleri cemiyet hayatında, fikrî geliş
melerde medeniyetin icaplarına ayak uydurma
da da sayısız faydalar sağlıyacaktır. Bu Anaya
sa Mahkemesi sadece bir yargı organı değildir. 
Anayasa Mahkemesi sosyal gelişmelerde ve fi
kir gelişmelerinde cemiyetin bir düzen idinde 
uğradığı sosyal çalkantılarda, fikir hürriyeti, te-
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ne! hak ye hürriyetlerin anlamını tefsirde de yol 
gösterecek nitelik taşıyan büyük bir Anayasa 
doktrin müessesesi durumundadır. Anayasamız 
fertlerin ve onların tenkil ettikleri toplumun hu
zur vo refah: nı gerçekleştirmek gerçekleşen bu 
mutluluğu teminat altına almayı mümkün lala
ca*.:, demokratik hukuk Devletini bütün hukukî 
ve sosyal tenıeleriyle himaye edecek yegâne mü-
03e30 Anayasa Mahkemesidir. Hattâ temel hak 
ve ödevler ve onunla ilgili ilkeler garantisini 
Anayasa Mahkemesinde bulur. Her fert hürdür 
ve kendilerine bağlı dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
Kişilerin bu temel hak ve hürriyetlerini fert hu
zuru, so-yal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşamıyaoak surette sınırlayan siyasi, ikti-
sa:li ve sosyal bütün engelleri kaldırmak Devle
tin başlıca görevidir. Hattâ Devlet insanların 
maddi ve rnOnovi varlığının gelişmesi için gerek
li todMrleri almakla da yükümlüdür. işte bu te
mel hık ve hürriyetler Anayasanın ruhuna ve 
özüne uygun olarak kanunlarla fertlerin hak ve 
hürriyetlerinin özüne dokunmamak sartiyb sı
nırlandırılabilecektir. Anayasanın ruhuna ve ih-
F.onların hak ve hürriyetlerinin özüne dokunan 
kanunların elbette ki, çıkarılmaması, çıkarılsa 
İlle bunların tatbikata konulmasının önlenmesi 
Anayasa düzeni içinde kurulmuş olan Anayasa . 
Mahkemesinin varidi ile mümkündür. 

£by:n ir illet vekilleri; 
Hangi parti iktidarda oursa olsun cemiyet 

hayat*, bir akış ve oluş halinde dovajn edecek
tir. Doğişen sosyal hayat ve bu hayatın icapları
na uygun olarak kanunların vo nizamlarm ele 
al nması ieabedecektir. Fakat cemiyetlerin ha
yatında, millet hayatında gelişen Türk demokra
sisin ie değişmiyen yerini gelişen siyasi ve sos
yal akımlara göre vazife görecek Anayasa Mah
kemesi olacaktır. Anayasa Mahkemesinin teme
linde bir memleketin hukuk felsefesi, hukuk sos
yolojisi, âmme hukuku ve Anayasa hukuku dai
ma cani?. olarak yaşayacaktır ve yaşatılmak iste
necektir. Bunlar Meclislerin en büyük vazifele
rinden biridir. Anayasa Mahkemesinin görevleri 
arasında yor a"!an çeşitli siyasi partilerin hesap
larının tetkiki ve Siyasi Partiler Kanununun 
Anayasa Mahkemesine verdiği görevlerden de 
biridir. Anayasa Mahkemesi bütün siyasi parti-
larin sicillerini tutmak ve onların ber türlü sicil
leri ile ilgili kayıtlan yapmak vazifesiyle de yü-
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kumludur. Siyasi Partiler Kanununun Anayasa 
Mahkemesine vermiş olduğu bu görevle hukukî 
varlıklarım devam ettiren siyasi partilerin bütün 
teşkilatlarının ve genel merkezlerinin hesapları
na. denetlemek durumunda olduğu için bütün si
yasi partilerin bu yönden Anayasa Mahkemesi
ne karşı sorumlulukları doğmuştur. Demokrasi
nin vazgeçilmez unsurları olarak Anayasamızın 
kabul ettiği, siyasi partilerin sicillerinin tutul
masını malî yönden denetiminin Anayasa Mahke
mesine verilmesini partiler bakımından olduğu 
kadar gelişen demokrasi balam: ndan da biz te
minat sayıyoruz ve bunu olumlu karşılıyoruz. 
Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine getire
bilmesi için elbette İd, yardımcı teşkilâta ihtiyaç 
duyacak ve o duyduğu ihtiyaçların giderilmesi 
için kanunların hazırlanmasına zaruret hîsıl ola
caktır. Temennimiz, bu yardımcı teşkilatın Ana
yasa Mahkemesine verilmesini sağlıyacak olan 
kanunların biran önce iktidar tarafından Mecli
se getirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi
nin Türk demokrasi haya'.muzdaki yerini 
tebarüz ettirebilmek için çeşitli misaller ver
meye hiç de lüzum yoktur. Anayasa Mahke
mesi siyasi kutuplaşmaları amansız mücadele
yi, milletlerin hayatında yer alan olumsuz dav
ranışları önliyen fertlerin a'eyhine Anayasaya 
aykırı çıkarılan bütün kanunların ve Millet 
Meclisi tüzüklerinin iptali ile kanun anlayışı
na yardım eden adalet müesseselerimizin en 
büyük bir kutbudur. Millet Partisi Meclis Gru-
pu olarak bütün temennimiz Anayasa Mahke
mesi kendisine tevdi edilen bütün isleri imkân
ları. ölçüsünde çalışmak suretiyle her dosyayı 
yılı içerisinde karara bağlaması, karara balla
nan her işin esbabı mucibesini kararla birlikte 
çıkarmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasa Mahke
mesinin 1968 yılı Bütçesi ödenekleri itibariyle 
yapılacak işlerin görülmesi bakımından yerin
dedir, hattâ azdır. Biz Anayasa Mahkemesine 
siyasi parti olarak hizmetlerin görülmesini 
sağlıyacak yeterlikle tahsisatın ayrılmasını 
olumlu karşılamaktayız. Yeni bir müessese olan 
Anayasa Mahkemesinin ileride çok daha ve
rimli hizmetler yapacağına candan inanmakta
yız. Siyasi hayatımızın ve genç demokrasimi
zin birer sigortası durumunda olan Anayasa 
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Mahksmesin'n 1963 yılı Bütçesinin memleketi
mize, milletimize ve bilhassa Anayasa Mahke
memize hayırlı olmasını temenni ederken siya
si hayatımıza ve gelişen sosyal hayatımıza 
Anayasamızın ışığı altında, Anayasa Mahke
mesini olumlu kararlar a'masmı diler, gru-
pum ve §ah3im adına hepinize saygılar suna
rım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın, Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Muh'erem Heyelini-
za 1963 yı'ı Anayasa Mahkemesinin Bütçesi üze
rinde Y. T. P.' n'n görüşünü açıkiıyacağıın. 

Muhterem arkadaşlar; Y. T. P. ni topyekün 
üzen ve bütün demokrasi â^ıkı millet temsil
cilerini de etkiliyen bir hâdisenin bu çatı altın
da cereyan etmiş olmasını üzüntüyle karaladı
ğımızı beyanla sözlerime başlıyacağım. Bu 
binayı Parlömanter rejime devrederken söyle
nen şu sözü hiç unutmam : (Bu tertemiz çatı
yı Anayasanın emrettiği düzen içinde hoş ol-
mıyan bir sodanın yansımamış bir mabedola-
rak sizlere devrediyoruz. Ya'mz millet hiz
metlerinde gayretlerin tezahürüne şahidolmak 
temennisiyle hayırlı olsun.) denilmişti. Ve de
mokrasiyi yaşatma ahdiyle bu kürsüden yemin 
etmiş biz'er itiraf edelim ki o günden bugüne 
hatalı bâzı hareketler yaptık. Ama, hiç hatıra 
gelmezdi ki iktidarını medyun bulunduğu bu
günkü A. P. sıralarından Anayasaya ve onun 
tefsiriylo tatbikatının beklisi olan Anayasa 
Mahkemesine müteveccih bâzı hissî beyanla
rın şiddetli alkışlarla iktidar tarafından tescili 
bizi iktidardaki aklıselim sahibi arkadaşlar 
adına üzmüştür. Bu nevi hareketlerin tekrar 
edilmemesini candan temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir müesseseye ka
vuşmak kolay onu yaşatmak zordur. Tezahür
lerde görülüyor ki, biz hâlâ Anayasanın med
lul ve mahiyetini tam mânâslyle kavramamış ve 
bunu kavramaya da rrayret sarf etmemekteyiz, 
Zira, halk oyunun % 63 i tarafından evet deme
siyle tescil edilmiş ve bu Anayasa hükümle
rince var edilmiş bir Anayasaya herkesten ev
vel iktidarda bulunan, partinin saygı'ı olması 
icabeder. Ak3İ takdirde çok laubali bir bil
gine. eda ü© Anayasa - Babayasa gibi köylüle

rimizin bu müesseseye karşı şaka yollu takın
dıkları ifade tarzını Parlâmentoda hele iktidar 
cenahındaki komisyon çalınmalarında ağızlar
da dolaşması da ayrıca bizi üzmektedir. 

(A. P. sıralarından müdahaleler) Lütfen 
dinleyin ve dinlemesini öğrenin, 

Eeıeriyet bu noktaya ne zahmetler pahası
na gelmiştir. Fakat bu çetin mücadelelerin ne
ticesinde var edilen bu esere lâyık olduğu ihti
mamı göstermek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bir Anayasa vardır 
ve o Anayasaya ayları hareket etmemeye, ona 
karjı gelmemeye biz millet adma bu kürsüden 
and içtik. Fakat, ne garip tecellidir M, bu iki 
mühim noktaya iki siyasi teselsülümüzden za
man zaman akisler uyanmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri «Bu dü
sen değinmelidir» demektedirler. Adalet Parti
cinin sözcülüğünü ifa eden bâzı mahfiller Ana
yasanın tümünü beğenmemek gibi, sevdalarla 
kendi matbuatı ile Türk halk efkârına fikriya
tını söylemektedirler. Cumhuriyet Halk Parti
cinin «düzeci değişmesi» sözünü «düzenin için
de düzenin yerine oturması için bozuk giden 
ahvâlin düzelmesi» şeklinde anlamalı istemek
teyiz. (C. H. P. sıralarından allarlar) 

Adalet Partisi cenahından bir türlü bu Ana
yasaya ünsiyet peyda cdemiyen, onunla bera
ber olaımyan, mutlak larpılma:ı lâzım gelen 
bir e-.er gibi takılmakta ve onun için de mev
cudiyetini tescil ettirmiş nizama aşikâr karşı 
gelinmektedir. Şahıslar hedef alınmakta, bu
nunla da yetinmiyerek müessesenin kudsi var
lığı hafife alınmak istenmektedir. Bu hâdise
lerde bizim kadar üzüntü duyan sayın Adalet 
Partililerin, taşta Sayın Gonel Balkanları ol
ma1: üzere, bulunduğunu kabul edenlerdenim. 
Yr^nıs, bunların tulumru bu hayal âleminde 
yalayanları susturamıyorsa, endişemizde haklı 
olmakta devanı edeceğiz. 

Adalet Partisinden bir mahfil hangi akla 
hizmet etmekteyje bilinmez, bâzı müesseselerin 
lüzumsuzluğuna ina:ımakta ve bunlar dünyada 
yoktur demektedir. 

Muhterem arkaiaşlar; dünyayı görmeden 
dünya anotomi profesörleri olan bu zevata ha
tırlatırım ki, dürya^ım her yerinde böyle fev
kalâde müesseseler vardır. Demokrasinin beşiği 
İngiltere 'deki lordluk müessesesi, devlet ta^ı-
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üîn, vatanperverlere, devlete büyük hizmeti 
geçenlere bu payeyi tevcih ettiği bir vâk:alır. 
Hattâ, bu lordluk yalnız şahıslama değil, baba
dan evlâda vatana yapılmış hizmetlerin hedi
yesi olarak verilmektedir. Demek İd, onların 
dünyada görmek istemedikleri mües3e38İer var
dır, bizde de olacaktır. Bu direnimler iktidar 
tarafından değil de muhalefet tarafından gel
diğinde, bu nizamın tek bekçisi iktidar partisi 
bu direnişleri, haklı cevaplarla susturmalıdır. 

içimizde bir aklı evvel maalesef bir siyahi 
örgütün genel başkanı bir askerî eda ile parti 
gruplarına yalnız ricayı muhtevi bir emirname 
yasarak, bu Anayaıa düzeni içindeki örgütün 
tadili için teklif edilecek kanuna imza koyma
larımızı rica etmektedir. Bu arkadaşa şuradan 
huzurunuzda cevap vereyim. Yeni Türkiye 
Partisi müesses nizamın kitabı olan Anayasa
nın tümünün yanındadır. Onu zedeleyici her 
direnişin de karsısındadır. 

Bizi endişelendiren ve demokrasimizin ka
ranlık hedeflere yönelmesi tehlikesini tevMe-
deoek bu kıpırdamaları tahlil ettikten sonra 
bilhassa iktidar partisi mensubu arkalarları
mızdan beklediğimiz bu nizamı halka maletmek, 
devlet ve halk mahfillerinde Anayasaya saygı 
telkin edici konferanslar seminerler tertlpliye-
rek rejimin tek teminatı olan bu müessesenin 
medeni dünyadaki mevkiini ikna ve telkin et
mek üzere halka mâletmesidir. Kendi bürye-
sindeki «efendim filân âza Yassıada'da hizmet 
görmüştür» diye bu koca gövdeyi laubali, anla
yışsız nedenlerle tahfife kalkışanlara karayız. 

Çimdi maddenin teknik tarafına geliyoruz. 
Anayasa düzeni bizde yenidir. Buna intisabe-
den şerefli arkadaşların da henüz bir Anayasa 
düzeninin gerektirdiği kâmU bir okra sahibol-
duklan söylenemez. Bu sebeple geçen sene de 
söylediğimiz gibi, Anayasa mahkemesi'Muhte
rem üyelerini maddi imkânlar nöbetinde pey
derpey bilhassa İngiltere, isviçre, Fransa ve 
Amerika'ya gönderip tatbiki bir görüş vüsatı-
na ermelerini temin etmeliyiz. Bu sebeple Büt
çeye konulan 10 000 lira ödeneğin çok kifayet
siz olduğunu, bunıttt har olmazsa 50 bin liraya 
ifrağ'le, her yılda artırılmak suretiyle bir ar
tırmaya gidilmesinin lüzumuna inanıyor ve 
şahsan böyle bir teklifi getireceğimden tasvibi
nize mashar olmasını istiyorum, 
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Muhterem arkadaşlar; Anayasa kararlarına 
tevcih edilen tenkidler bilgisiz, ilimden uzak, 
vabalara uymamaktadır. Muhterem Adalet 
Bakanı 500 müddeiumumiyi tapu memuru sü
rer gibi yerini değiştirmese idi Anayasanın ka-
zai bakımsızlığına tevcih edilen bu siyasi baskı
nın önüne geçmez, kalkanı önüne koymazdı. 
Kusur daima bizden gelmekte, Anayasayı tanı
mamakta, anlarsak istememekte ve maceraya 
sürüklediğiniz rejimin nereye gideceğini bilme
mekteyiz. işte bu bilgisizliktir ki, memleketi si
yasi huzur verici vasatı yerine, macerayı ve 
tehlikeyi gösteren ibaretlere doğru kaydırmak
tadır. 

Hepinizi. Yeni Türkiye Fa'rtisi Grupü adına 
hürmetle, say^ı ile selâmlarım. (Muhalefet sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Fartisi Grupu adı
na Saym Âdil Kurtel, bv.yarun. 

T l . P. GRUPÜ ADİNA ÂDİL KUEYEÎ. 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar; Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde Türki
ye hqi Fartisi Meclis ^Grupunun görüşlerini 
agıklamaya çalr aşağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızda gö
rev ve yetkileri belli edilmiş olan Anayasa Mah
kemesi, demokratik siyasi haya'ımızın* vazgeçil
mez bir unsuru olarak 1861 Anayasası ile 
demokratik müesseselerimiz arasında -yer al
mış bir bağımsız yargı organıdır* 

Muhterem arkadaşlar, Anryasa Mahkemesi, 
Anayasanın sekizinci maddesinde ifadesini bu
lan Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcıhğî İl
kesinin tabiî bir neticesidir. Gerçekten de Ana
yasanın sekizinci maddesinde, kanunların Ana
yasaya aykırı olamıyacağı, Anayasa hükümle
rinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve krileri bağlıyacağı, temel 
bir hukuk kuralı olarak yer almış, bulunmakta
dır. 

Bu hükmün, yani Anayasanın üstünlüğü ve 
bağlayıcılığı ilkesinin yaşıyan bir hüküm hali
ne gelebilmesi için, bir Anayasa Mahkemesinin 
Anayasanın kendi bünyesi içerisinde yer alması 
şarttı. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi
nin dsmokratik siyasi hayatımız içerisinde, he-
nü3 gelişip serpilmekte olan demokratik haya
tımız içerisinde taşıdığı önem ve değer üzerin-
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de, benden önce konuşan muhterem arkadaşla
rım etraflıca durdular. 

Muhrerem arkadaşlar, 1961 Anayasasını bir 
ayak bağı kabul eden ve bu Anayasadan kur
tulmak için çeşitli tedbirler ve tertipler peşin
de koçan bir iktidar dcneminde, Anayasa Mah
kemesinin bütçesi üzerinde görüşmek daha da 
büyük bir önem ve değer taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten iktidar, 
başta bu Anayasa olmak üzere, Anayasanın ge
tirmiş olduğu bütün demokratik müesseselere 
karşı bir tutum ve davranış içerisindedir, tki 
yıllık icraatı içerisinde iktidarın bu Anayasa
ya ne derece bağlı olduğunun ne derece bu 
Anayasanın karcısında bulunduğunun çeşitli 
örneklerini, misallerini görmüş ve müşahede et-
r i ı bulunmaktayız. 

Daha çok yakın bir zamanda, Anayasa, Mah
kemesinin bir yasama dokunulmazlığı kararı
nın iptali için vermiş olduğu karar karşısında 
iktidar organlarının ve iktidar çevrelerinin ta
kınmış oldukları tavır hatırlarımızdadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Anayasayı bir 
ayak bağı telâkki eden iktidar, arz ettiğim gi
bi, Anayasadan kurtulmak ve bu Anayasanın 
çizgisi dışına çıkmak için birtakım tedbirler ve 
tertipler peşindedir. Kamu oyundaki, toplum
daki gelişen fikir akımlarının karşısında, ta
hammülü gittikçe azalan iktidar gerçekten de 
bu Anayasanın getirmiş olduğu teminat mües
seselerinden, Anayasanın getirmiş olduğu de
mokratik müesseselerden kurtulmak için bir 
hazırlığın içerisine girmiştir. Daha birkaç gün 
önce komisyonlarda görüşülmeye ballanan se
çim kanunu bu tahammülsüzlüğün ve toplum
daki bu gelişen fikir aîamlarma, özellikle emek-, 
çi halkımızın, çalışanların bu Anayasa ile ken
dilerine tanınan haklarına gerçekten sahip çık
maları, bu haklarının bilincine ulaşmaları kar
şısında, iktidar birtakım tedbirler peşindedir. 

Seçim kanunu, arz ettiğim gibi, bunların 
bir örneğidir, muhterem arkadaşlar. Bu, tedbir
ler zincirinin sadece bir halkasını teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar bu kürsüye çıkan ar
kadaşlarımız, ister iktidar partisi grupuna 
mensubolsunlar, ister muhalefet partisi grup

larına mensubolsunlar, demokrasi diyorlar, 
Anayasa diyorlar, ama bir türlü bu Anayasanın 
ve demokrasinin ne olduğu üzerinde ittifaka 
varamıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 29 nci 
maddesi, «Herkes düşünce ve Kanaat hürriye
tine sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini söz yazı, 
resimle veya başka yollarla tek başına veya 
toplum olarak aeıklıyabilir.» hükmünü getir
miştir. iktidar Grupu Anayasanın getirmiş ol
duğu bu fikir özgürlüğünün, fikir hürriyetinin 
karşısındadır ve bunun çenilli örneklerini de 
bugüne kadar vermiştir. Bir ara Anayasanın 
getirmiş olduğu bu fikir özgürlüğünü ortadan 
kaldırmak için, kısıtlamak için iktidarın hazır
lamış olduğu «Temel hak ve hürriyetleri koru
ma kanunu» hepimizin hatırlarmdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasi, toplum
larda sermayeci çevrelerle, emekçi sınıflar, ya
ni çalışan insanlar arasındaki bir denge rejimi
dir. Emekçi sınıflar, çalışan insanlar kendi si
yasi örgütleri içerisinde toplanacaklar, kendi si
yasi partileri içinde örgütlenecekler ve siyasi 
yoldan iktidara gelmek için elbette ki, bunun 
mücadelesini yapacaklardır. Sırf sermaye çev
relerine bu, Anayasanın ge'irmiş olduğu özgür
lükleri tanımak bu Anayasanın getirmiş olduğu 
özgürlüklerden "sadece sermrye çevrelerinin fay
dalanmalarım sağlamak i?in birtakım tedbirler 
ve tertipler içerisine girmek, her şeyden ence 
bu. Anayasayı anlamamak, bu Anayasaya inan
mamak anlamını taşır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 147 nci 
maddesi, Anayasa Mahkemesinin yasama mec
lislerince çıkarılacak olan kanunların ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Anaya
saya uygunluğunu denetleyeceğini bir hüküm 
olarak ifade etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 
^ıfatiyle yino Anayasanın 147 nci maddesinde, 
Cumhurbaşkanı dlhil, tasrih edilen, açıklanan 
diğer yüksek görevli kimseleri ya-gılıyacağı da 
bir hüküm olarak yer almış bulunmakladır. 
Ayrıca Anlasa Mahkemesi, yasama meclisle
rince verilen yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına dair kararlan da itiraz üzerine in
celenmekte ve bu yolda yasama organlarım 
denetlemek imkânlarını bulmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkeme-
sine yine Anayasamızla ve çeşitli kanunlarla 
verilen bu görevlerin Anayasa Mahkemesi ta
rafından gereği ölçüde yerine getirilip geti
rilmediğini 4e kısaca gözden geçirmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi 
kendisinden beklenen verimli bir çalışma dü
zeni içerisine bugüne kadar girmiş ve girebil
miş değildir. Bunun elbette ki çeşitli nedenle
ri ve sebepleri mevcuttur. Anayasa Mahkeme
sinin verimli bir çalışma düzeni içerisine gir
meyişinin başta gelen nedeni, tecrübe ile bir
çok aksak yönlerinin olduğu tesbit olunan 
41 sayılı Kuruluş. Kanununun bugüne kadar 
değiştirilmemesi ve bu yoldan daha verimli 
bir çalışma düzeni içerisine girmesi sağlanama
mış olmasıdır. Gerçekten Anayasa Mahkemesi, 
geçirilen tecrübe neticesinde, tatbikat netice
sinde 44 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinin 
verimli çalışmasını engelliyen çeşitli hükümle
ri bünyesi içinde taşıdığını te3bit etmiş ve ha
zırlamış olduğu bir teklifi 1932 yılında Baş
bakanlığa tevdi etmiş bulunmaktadır. Bun
dan evvelki bütçe görüşmelerinde, Anayasa 
Mahkemesi Bütçesi üzerine yapılan tenkidleri 
cevaplandıran ilgili bakanlar bu 44 sayılı Ka
nunun Anayasa Mahkemesinin öngördüğü 
değişiklikler çerçevesinde değiştirileceğini mü-
taaddü kereler bu kürsüden va'detmiş olmala
rına rağmen, bugüne kadar bu teklif bir tasa
rı halino getirilmemiş ve kanunlaşması ciheti
ne gidilmemiştir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar; Ana
yasa Mahkemesine 618 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu ile de birtakım görevler tevdi edilmiş 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi siyasi par
tileri malî yönden denetleme görevi ile karşı 
karşıyadır. Ya'mz Anayasa Mahkemesinin si
yasi partileri malî yönden denetleme görevini 
yerine getirebilmesi için, Sayıştaydan verilme
si gereken kadroların bugüne kadar verilmedi
ği ve bu kadrolar sağlanamadığı içindir ki, 
Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu
nun Anayasa Mahkemesine bir görev olarak 
yük'emiş olduğu bu görevini de bugüne kadar 
lâyıkiveçhile yerine getirememiş ve getireme
mektedir. Bunların sorumluluğu muhterem ar
kadaşlarım, elbette ki Anayasa Mahkemesinin | 

I üzerinde değildir. Bunun sorumlusu, bugüne 
kadar gerekli mevzuat değişikliğine gitmiyen,. 
gorekli kadroları vermiyen Hükümete, ilgili
lere ait bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasaya saygı-^ 
lı olalım diyoruz, Anayasa Mahkemesi demok
ratik rejimin vazgeçilmez unsurlarındandır, di
yoruz, ama bu saygı bugüne kadar iktidar ka
nadı tarafından ne dereceye kadar yerine geti
rilmiştir, bunun bir başka misalini daha ver
mek istiyorum. 

#Luhtorem arkadaşlarım; Anayasanın 152 nci 
maddesi, Anayasa Mahkemesinin vermiş ol
duğu kararların kesin olduğunu ifade eder. 
Yino Anayasanın 152 nci maddesi, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği bir kanun hükmü
nün veya iptal etmiş olduğu bir kanunun en 
geo altı/ ay içerisinde yürürlüğe gireceğini ka
rarlaştırma yetkisini haiz olduğunu tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 152 nci maddenin 
işleyebilmesi için, yani Anayasa Mahkemesinin t 
vermiş olduğu kararların kesinliğinin, Ana
yasanın bağlayıcılığının ve üstünlüğünün, bağ- . 
layıoılığı ve üstünlüğü ilkesin'n gerçekten bir 
değer taşıyabilmesi için, Anayasa Mahkeme
sinin vermiş olduğu bu kararların icaplarının 
yarino getirilmesi elbette ki şarttır. Anayasa 
Mahkemesi 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanu
nunun bâzı hükümlerini iptal etmiş ve fakat 
aradan altı aylık bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen Anayasa Mahkemesinin iptal karan 
neticesinde ortaya çıkan boşluk bugüne ka
dar iktidar kanadı tarafından doldurulmamış' 
vo gerekli mevzuat getirilmemiştir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesi Abanr/mn ilçe haline ge
tirilmesine dair Kanunu da iptal etmiş ve Aba-
nVırn yeniden ilçe haline getirilmesini bu ip-
taVkararlyle kararlaştırmış, ilçe halinden çı-
karolma kararırrn Anayasaya aykırılığını tesr 
bit etmiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkeme
sinin almış olduğu bu kararın üzerinden de 6 
aydan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 
Abanr. bugüne kadar ilçe haline getirilmemiş 
vo Abana'mn ilçe haline getirilmesi için ikti
dar gerekli mevzuatı, gerekli kanunu henüz 
yürürlüğo koymamış ve Meclisten çckarmamıs.-

I -tül*» 
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Muhterem arkadaşlarım; arz etmiş olduğum 
gibi Anayasanın 152 noi maddesinin işliye bil
mesi için, Anayasa Mahkemesinin vermiş oldu
ğu kararlar neticesinde ortaya çakan boşluk

ların iktidar tarafından, yetkili organ tara
fından doldurulması şarttır ve elz3mdir. Aksi 
takdirde 152 noi madde işlemez ve dolayısiyle 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar
lar fiilen işletilmemiş ve bunların icapları ye-
rino getirilmemiş olur. Anayasanın 132 nci mad
desinin açık hükmüne rağmen Danıştay ka-
rarlaranı uygulamamakta direnen iktidarı yine 
Anayasanın acil: hükümlerine rağmen, Anaya
sa Mahkemesinin vermiş olduğu bu kararları 
da uygulamamakta ve yerine getirmemekte 
direnmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, iktidar sözlerimin 
basında da arz etmiş oldjığum gibi, bu Anaya-
öayi bir ayak bağı telâkki etmektedir, iktidar 
dikensiz bir gül bahçesinin özlemi içerisinde
dir. İktidar, bu Anayasanın getirmiş olduğu 
müesseselerin başta Anayasa Mahkemesi olmak 
üzere, özerk radyo kuruluşlarının, muhtar üni
versitelerin, muhtar basının karaşındadır ve 
bugüne kadar takibetmiş olduğu politika, ta-
kibetmiş olduğu yol da iktidarın bu Anayasa
nın getirmiş olduğu müesseselerin, özerk kuru
luşların karşısında olduğunu açak seçik bir 
şekildo ortaya koymuştur. 

Muhterem arkada-to, Anayasayı gerçek
ten yaşayan bir belge haline getirecek, gerçek
ten yaşıyan bir belge olarak Türk toplum ha-
yatmdr, Anayasanın yerinin olmasını sağlıya-
cak müesseselerin başında elbetteki Anayasa 
Mahkemesi gelmektedir. Yalnız bunun dışında 
Anayasaya sahip çıkacak, Anayasaya sahiplik 
edecek, Anayasayı koruyacak Anayasa Mah-
kemesiden başka kuruluşlar da vardır. Basın 
bunlardan birisidir, czerk radyo bunlardan 
birisidir, muhtar üniversiteler bunlardan biri
cidir.. Göçen yıl iktidar grupu adına bu kürsü
de konuşan bir arkadaşımız.. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel bir dakikanız kal
dı efendim. , 

ÂDİL KURTEL (Devamla^ — Ortada bir 
Anayasa vardır, bir de Anayasa Mahkemesi 
vardır sıkenk «Anayasa ihlâl ediliyor» diye or
taya cıkmryalım, Anayasanın ihlâl edilip edil
mediğini ancak Anayasa Mahkemesi tesbit 
eder, bunun dışında Anayasa ihlalleriyle, bir- | 

17 . 2 . 1968 O : 2 

talxm terikidler öne sürmenin yersiz olduğu
nu, bu kürsüden iktidar grupu adına konu--
şan bir arkadaşımız ifade etmişti. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkeme
si elbetteki Anayasayı koruyacak bir teminat 
müessesesidir. Yalnız bunun dışında arz etti
ğim gibi, diğer müesseseler, kurumlar da bu 
Anayasaya sah"p olanak göreviyle ve tarihî 
sorumluluğu ilo karşı karşıyadır. Anayasa Mah
kemesinin, o Anayasayı bir ayak bağı telâkki 
eden iktidar karşısındaki tarihî g'i.'evinin ve 
tarih», sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu 
biliyorum 

BAŞKAN — Sayın Kurtel vaktiniz doldu 
efendim. Lütfen. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Anayasa Mahkemesinin bu şartlar altın
da, açıktan açığa bu Anayasaya cephe alan ve 
bu Anayasayı bir ayak bağı tel İkici eden bir 
iktidar karçusmda tarihî sorumluluğunu ve 
tarihî görevini idrak edecsğini, ve bu idrakin, 
bu sorumluluğun. ış?ğı altında Türk toplumu-
nr. iişık tutacağına ve Türk demokrasisinin ya
şaması için kendisine düsen görevi yerine ge
tireceğine inancımrs tamdır. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin milletimize 
ve Anayasa Mahkemesine hayırla olmasını di
ler, kaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Atagün. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayrn Başkan, sayın milletvekil
leri., Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde A. 
P. Millet Meclisi Grupunun görüşünü arz et-
mel: üzere Yüksek Huzurunuza çakmış bulunu
yorum. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, milletçe 
kabul ederek, titizlikle ve asimle yürütmeye 
çalîştığrmır; demokratik rejim, insanların, yüz
yıllar süren mücadeleleri sonunda, canları ba-
haTna elde ettikleri en iJeri bir idari s'stem-
d'r. Bu s'stemi, yalnız bir Hükümet şekli ola
rak düşünmek ve kabul etmek as'a değru de
ğildir. Demokratik rejim aslında, l i r İr yat 
tarzı, medeni ve Batılı bir hayat düşenidir. 

Anayasamrz bu medeni ve Ba*-!r. hayat dü
zenini kurarken, onu komyaoak müessosele-
ri de birlikte getirmiştir. Bütçesini görüşmek-
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to olduğumuz Anayasa Mahkemesi, bu mües
seselere. başında gelmektedir. 

Demokrasi düzeninin yaşaması, en &z ild 
şarten bir arada ve birlikte bulunmalına bağ-
li'Jıı*. Bunlardan birincisi, demokrasi rejimi-
no ve onun diğer rejimlerin en iyisi olduğuna 
milbtço yürelrten inanmak, ikincisi de hukuk 
müosseselerlylo birLkte Anayasanın üstünlü
ğünü hlkim kılmaktır. Şayet demokrasiyi mem
leketimizde gerçekten yaşatmak ve ge'iştirmel: 
ic'iyorsa1:, ki buna mecburuz, her şeyden önce 
rejime inanmamez ve onun kaidelerlno uyma
mın gerekir. 

Sayın milletvekilleri; Atatürk devrimleri
nin czü olan, hür, Batdı ve medeni bir toplum 
düzeni kurma hedefi düşünce ve davranışları
ndır. er. kıymetli ilham kaynağıdır. Demokra
tik Anayâ a'ULTr». getirdiği müesseseleri ya
şatmak ve geliştirmek, çalışmalarımızın reh
beri olmuştur. Adalet Partisinin, bu görüş,ina-
nr. vo davranış içinde, Anayasamıza teminat 
altına aldıgr. bütün temel hak ve hürriyetleri, 
millî. müesseselerimizi korumayı, Türk Milleti
ne hnzuru, refahı, saadeti, müsamahaya, ve kar
deşliği vadederek iktidara geldiğini ifade 
ederken, Arayasamın-Ji demokratik, insancr.J. 
dür,^n'ni değiştirmek istiyen ve bu cennet va-
torr. cehenneme çevirmek sevdalında bulunan 
betbahtlarmdr. kısa zamanda, bu düşünce ve 
eylemlerinden vangeşmelerini dilerim. 

Say r. milletvekilleri, Devletimiz ıı temeli
ni teşkil eden Anayasamızın 145 ve ondan son
raki maddeleri gereğince kurulması emredilen 
ve Yüce Meclis tarafından kabul edilerek 
25 . 4 . 1062 trrihinde yürürlüğe güren 44 sa-
yır. «-Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri haklanda Kanunla» teşekldil eden 
Anayasa Mahkemesi, bir tarihî gelişmenin so
nunda Devletin bünyes'nde yar almış ve 
23 . C . 1962 tarihinde göreve bağlamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin teşekkülünden mak
sat, Anayasamrzın üstünlüğü prensibinin mu-
hafazasıcYr. Anayasa Mahkemesi, rejimin te-
minaV, millete huzur veren bir emniyet unsu
rudur. Bu sebeple saygıdeğer mahkeme üze
rinde politika yapmak doğru değldir. Hele 
müesseseyi yrpratmak maksadiyle kararlarını 
polit'k". sermayesi şekline sokmak ve onu Par
lâmento veya iktidar partisi ile kargı karşıya 

getirmeye çalışmak tamamen yersizdir, yan-
lıştcr; Yüce Mahkemenin kuruluş gayesiyle 
bağdaştırılabilecek bir davranış değildi.*. Yük
sel: Mahkemeyi, her türlü ithamın üstünde tut-
maya,* demokrasiye gCnül vermiş insanlar ola
rak, mecbur olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayır. milletvekilleri; Yüco Meclisçe de ma
lûm olduğu üzere, Anayasa Mahkemesinin gö
rev vo yetkilen şunlardır. 

1. Kanunların ve T. B. M. M. İçtüzükleri
nin Anayasayr, uygunluğunu denetlemek, 

2. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üye
lerini, Yargıtay, Danıştay Askerî Yargtay, 
Yüksel: Hakimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
vo üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başka
nım s'Jzsüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını 
ve kendi üyelerinin görevleri ile ilgili suçlar
dan dolay. Yüce Divan ö'fatiyle yargılamak. 

3. Yasama dokunulmazı gınan kaldırılma
sı veya üyeliğin düştüğüne meclislerince ka-
rav verilmesi halinde, bu kararların Anayasa 
vey~, İçtüzük hükümlerine aylardığı iddiasını 
incelemek: 

4. Siyasi partilerin hukukî ve mali dene
timlerini yapmaU kanun dışa olan siyasi parti
leri kapatma!:, 

D. Danıştay Başkan ve üyeleri üe Başka
mın sözcüsünü seçmel:, 

Say:n milletvekilleri, 
Yüco Mahkemeyo intikal eden iptal dâva

lar?. ile Yüce Divan sıfatı ile görülen dâvalar 
haldanda da lir saca bilgi vermeme müsaade
lerinizi ricr. ederim. 

Anayasa Mahkemeslno 1967 yık sonuna ka
dar 630 iptal dâvası intikal etmiş, bunun 665 i 
karara bağlanmış, 24 ii de 1C63 y lira devredil
miştir. YÜ33 Divar. srfatiyle görmesi gereken 
143 dâvanın dr. hepsi karara bağlanmıştır. 

Görülüyor ki Anayasa Mahkemesi, kendisi
ne intikal eden işlerde başarı?r. bir ça"r-şma yap
mıştı*. Bunu memnunlukla kaydeder, değerli 
mcnsuplarınır. başarrlann-r. devamın: dilerim. 

Müessesenin banı ihtlyaçTarmın giderilme
sinin gerekli olduğuna A. P. Millet Meclisi Gru-
pr. olarak biz de inanmadayız. Ancak sınırlı 
bütço imkanlar?, içlndo Hükümetimizin zaruri 
ihtiyaçîardr. kısıntı yaptığrrr. ve ihtiyarlan, kar-
şîlıyaoal-. şekilde, yeter ödeneği bütçeye koy
duğunu da beyan ederim. 

41 — 
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Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi 
bütçesinin Yüce Mecliste görüşüldüğü şu anda, 
Adale*. Partisi Meclis Grupunun Yüco Mahke-
mo hakkında görüşünü sizlere kısaca arz et
meye çakıştım. Bıı beyanımın muhalefet sözcü
lerine cevap teşkil eder tarzda olduğuna inan-
maklr. beraber bir iki hususa da dokunmadan 
gegemiyeceğim. 

Gayr*. milletvekilleri, şans', beyanların, Ada
let. Partisinin düzünce ve kanaatleri olam-ya-
cağ?ra Sayın Esatoğlu, Sayrn Kurtel bilirler. 
Bilirler ama millî iradeye, millete inanmadık
ları, ibimadetmediklcri, her yere sol gözleriy
le bak"; klan. ve sol elleriyle hayali, kara kapka
ra tablolar çizme huylarında bulundukları için 
br. şekilde teyandr. bulunmak zorundadırlar. ^ 
Ağa? kesmenin dair. Anayasaya aykır?. fiil vo 
hareke1, olduğunu ifade edecek derecede Ana
yasa hukuku inceliklerine vâteıf olan bu sayn 
arkadaşlarımızın beyanlarından bâzı. bilim 
ada-nlanrrr. istifade edeceklerini, ümideder, 
Adale*. Pa-*tis'. Millet Meclisi Grupu adına büt
çenin hayr?? vo rğurlr- olmasını dilerim. 

Hayn !a:rmla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar. adına ik'nci defa söz 
istemiş olan sayın, arkadaşlarımız şunlardır: 
0. II. P. Gnıpu rdma Sayın Salâhattiri Hakkı 
E^/oğlu, Güven Pariiiîi Grapu adına Sayın 
Emir. Paksüt. 

Say". Esatoğlu buyurun. (O. H. P. sırala
rından Çakıroğlr. konuş aca.1 - sesleri) 

Savın ismail Selçuk Çakıroğlu, buyurun 
efendim, 0. H. P. Grupu adına. 

Grupla"? adına ikinci def?» yapılan konuş
malarda konuşma süresi on dakikadır, Sayın 
Çakıroğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL SELÇUK 
ÇAKIR03LU (Bilecik) — Pek muhterem Bal
kan ve saygı değer arkadaşlarım, benden ev
vel .konuşan hatip arkadaşları hepiniz dikkat
le dinlediniz. Bendeniz de izledim. Hattâ A. P. 
Gnıpu adına konuşan sayın arkadaşım, bile tak
dirle dinledim. Son cümlesine gelesiye kadar. 
O.aaya gelince bu takdirlerim biraz azaldı, af bu- # 
yurun. 

Muhterem arkadaşlarım, her hatip kendi 
partisinin görirüne ve tandansma göre burada 
pek tabiîki beyanda bulunacak. Eski devirde 
yapılmış bâzı hareketlere mâruz kalmış olan 
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Sayın Esatoğlu biraz dozajı kaçırmışta sertçe 
konuşmuşsa o devreden kalma olan birikin
tilerine, o devreden kalma olan ıstıraplarına 
veririm ben. Arkadaşlarım, bendeniz çok rica 
ediyorum, memleketçi gerçeklere değinerek, ta
mamen memleketli görüşlere göre düşünceleri
mi ar.3 etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar parti var 
Türkiye'de, her partiyi tutan gazeteler de var. 
Her partili milletvekili ve Senatör de var. Bun
lar yart sathına dağılırlar ve fakirlerini beyan 
ederler. Hiçbir muhalefet hatibinden, Anayasa 
Mahkemesine karşı bir davranış gördünüz mü, 
okudunuz mu, bir söz işittiniz mi? Neden bun
lar daima iktidar canibinden gelir? Çok rica edi
yorum, bu bir tesadüf müdür? 

Şimdi arkadaşlarım, bendeniz bunun felsefi 
ve psikolojik yapısını tahlile girmek istiyorum 
burada.. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Misal ver 
misal. 

İSMAİL S3LÇUK ÇAKIROĞLU (Devamla) -
— Muhterem arkadaşlarım, Esatoğlu gazete
lerden kupürler okudu. Sayın Feyyaz Koksal 
arkadaşımız aynı Anayasayı yapanlar arasında 
bulunduğuna göre, herhalde duymuştur bunları. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın her ye
rinde, doktrin akışı içinde egemenlik hakkın-n 
nasıl bir tekâmül gösterdiğini, bütün hukukçu 
arkadaşlarım takdir ederler. Bilhassa Montes-
kiyö, Russo ve Kant'tan sonra egemenliğin mil
letlerin hakkı olduğu teslim edilmiştir ve tatbi
kat böyle yürümüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, hattâ egemenlik 
hakkının millette bulunmasını çok savunan Rus-
so bazan da endişelidir. Dikkat buyurursanız, 
eserlerini tetkik ederseniz «egemenlik hakkının 
mutlak olarak milletçe kullanılabileceği .şartı, 
doğrudan doğruya hükümetlerde olacağını, tem
sili hükümetlerde bunun suiistimale uğnyaca-
ğım» söylemiştir. Bu endişelerinde bazan haklı 
çıkmaktadır, rejimler bakımından, Hattâ şunu 
söylemiştir Russo: «İngiliz milleti dört beş se
nede bir gün hür olur, ondanda sonra Parlâ
mentonun esiri olur» demiştir. Bunda pek tabiî 
mübalâğa vardır, ama doğru tarafları da var
dır. iktidarlarını, suiistimal eden iktidarlar, 
eğer o yola saparlarsa Russo'nun bu fikrine 
hak vermek lâzımgelir. 
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Muhterem arkadaşlarım, milletlerin hayatı I 
akar, milletlerin halatı dinamiktir, ihtiyarlara 
güre de o milletlerin Anayasaları olur. Bir İn
giliz yazan demiştir ki, «Anayasalar, yazılmaz
la.', olurlar». Çünkü, millet br yatında aynı 
ahenk içinde değinirler, ama geriye doğru de
ğil, ileriye doğru, ileri ihtiyaçlara göre deği
şirler arkadaşlarım. * 

Çimdi arkadaşlarım, bizim Anayasamız 1924 
ten bu yana 1930 dan sonra değişmiş, 19G1 Ana
yasası da bir ihtilâl vasatından sonra gelmiştir. 
M ıh t ar em arkadaşlarım, ne ihtilâller, ne inkı
lâplar, no de Anayasaların değişmeleri tesadüfi 
değildir. Hayat, muayyen tekâmül kanunlarını 
yürüterek değiştirirler bunları. Şimdi, buraya 
t ir mim koymanızı bilhassa istirham ediyoram: 
1031 anayasası, bir özentinin ifadesi değildir. 
Millî hayatımızda bir merhalenin ifadesi, bir 
özleyişin ifadesi ve aynı zamanda millet ihtiyaç
larının ittiği bir gelişmenin ifadesidir. Anaya
salar norm olarak, kural olarak statik bir dü
zeni ifade ederler. Anayasa normları arasında, 
kişinin tamel hak ve hürriyetlerine balan lât-
fen. Devletin müesseselerinin hak ve vecibeleri
ne bakm, ödevlerine bakın. Bu ödevler iğinde, 
şu üstündür bu üstündür, diye bir iddiada bu
lunamazsınız, Bulundunuz mu, Anayasayı biz
zat zedelemiş olursunuz, işte A. P. Grupu ile, 
A. P. iktidarı ile bizim bas ihtilâfımız buradan 
geliyor. 

Şimdi diyorlar ki, Anayasa Mahkemesi hak
larını, ödevlerini Anayasadan abyor. İktidar, 
kuvvetini Anayasadan abyor, müstakil mahke
meler kuvvetini Anayasadan alıyor, kişi, hak 
ve hürriyetleri kuvvetini Anayasadan alıyor. 
O halde arkadaşlarım, o ona üstündür, bu bu
na üstündür, dediniz mi Anayasanın statik gö-
rüşüne, Anayasanın norm ve eşit görüşüne say
gısızlık etmiş oluruz. 

Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki, bu Parlâ
mento müstakil çabşmjyaaak mı? Parlâmento
nun Ü3tünde Anayasa Mahkemesi mi buluna
cak? Yok böyle birşey arkadaşlar. Anayasa 
Mahkemesine verilmiş, Anayasa normlarında 
halı ve vecibeler, ödevler ne ise onları yaptığı 
nisbette, kanunların Anayasaya uygunluğuna 
denetliyeeektir. Anayasa Mahkemesi. Bu, üs
tünlük ve aşağılık meselesi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hattâ «sütten ağzı 
yanan yoğurdu üfllyerek yermiş» bis bundan I 
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evvelki tatbikatta Öyle neticelerle karşılaştık 
ki.. Kişinin hak ve hürriyetleri kananlarla ni-
zamlanır ama, kişinin hak ve hürriyetlerinin nü
vesine dokunamazsınız, esasını bozamazsınız, 
kanunla bunu sınırlayacağım, tahdidedeceğim 
derken. Bu eski bir garantidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu bu şe
kilde ifade ettikten sonra, hayatın dinamik ol
duğunu söyledik. Millet hayatı, dikkat buyu
run, ' birtakım örgütlenmelerle kendi hissiya
tını kendi arzularını ortaya döker. Sendikalar 
böyle, üniversiteler böyle, talebe- teşekkülleri, 

. dernekler, odalar böyle. Bunlara son zamanlar
da baskı grupları denmiştir. Çünkü, milletin ar
zuları bu teşekküllerle dile gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki durum mühim
dir Türkiye'de, bizde çok mühim bu, statik Ana
yasa nizamı ile bir de fiilî Anayasa nizamı, bir 
de başka bir nizam daha ittihaz edilmektedir, 
birçok mahaller tarafından. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa La3sel, 
«Bir memleketin Anayasası, o memleketin ya
sasında çarpışan fiilî kuvvetlerin muhasalasm-
dan başka birşey değildir» demiştir. Bu ifade 
de, dikkat buyurun, biraz mübalağalıdır, ama 
bir gerçeği ifade eder. 

Şimdi arkadaşlarım, fiilî durumla Anayasa
nın statik durumu bir birine tetabuk ettiği za
man o memlekette bir rejim buhranından bah3e-
demezseniz. Bir memleketin statik düzeni olan 
Anayasa plâtformuna, Anayasamızın bir ka
rakteri de ileri görüşlüdür, sosyal haklar bakı
mından, ekonomik haklar halamından, millî gü
venlik bakımından, bu tedbirleri alarak geride 
kalan millî hayatı Anayasa hizasına yükselte
mediniz mi, yine bir Anayasa buhranından bah
sedilir. Bu şöyle bir buhrandır ki, Anayasa rafa 
kaldırılmış demektir, nazari olarak kalmıştır, 
fiilî tatbikat başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da ifade et
mek isterim: Bir de bu kuvvetlerin kaynaşarak 
Anayasa nizamını teplci halde bulunuşu vardır 
ki, bu da memleketi yine anarş'ye götürür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, iktidar kuv
vetine dikkat edecek olursanız, iktidar kuvyeti 
Anayasanın normlariyle kayıtlıdır. Sandıktan 
çıkmış olmak, millî iradenin tezahürü bakımın-
•dan mühim bir unsur olmakla beraber, yegâne 
unsur değildir. Eu sandıktan çıkma, tecelli eden 
millî irade, Anayasa nizamı içinde cari olduğu 
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nisbette meşrudur. Onun dışına taştı mı, ekse
riyetin tiranhğına, tiranlığm en korkunç bir 
devresine gelirsiniz ki, i^in garip tarafı o ti-
ranlık bir de eline millî irade galebesi geçirmiş
tir. Nasrettin Hoca'nm fermanlı kedisi gibi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sözlerimi 
bağlıyorum. Russo diyor ki, «insanlar cürme 
karşı sanıldıklaından da çok kuvvetlidir. Ama 
zaıflarıda vardır». 

Muhterem arkadaşlarım, iktidarlar da, ikti
darlarını kişiler eliyle kdknırîar. /yn ı zaıf 
kişide varsa iktidarda da vardır, idarede de 
olur, Binaenaleyh, bunu suiistimal etmemek, 
buna kar^ı frenler bulmak zorundadır. Anaya
sa bu frenleri getiriyor. 

Size Amerikadan bir misal vereyim: Ken
disine çok saygılı olduğum ve çok takdir etti
ğim Jefferson, ki, Amerikan istiklâl Beyanna
mesinin makata muharriridir, âlim adamdır. 
Fakat arkaüa,larım, iktidarı suiistimal etmiş
tir, amcazadesi olan Federal Mahkemenin baş
kanı olan Marschall ile iktidar mücadelesi yap
mıştır. Anayasa Mahkemesi, «bu iktidarını boy
la kullanamazsın» demiştir, işte o çarpışmadan 
bugün hepinizin imrendiği Amerikan demokra
sisindeki kavvetler ayrılığı prensibi kendine gö
re oturmuştur. Bugün Amerikan kongre bi-
nasm'n kapısmm üzerinde Georş̂ e Marsohall'ın 
Anayasa Mahkemesi balkanının • oturmuş, va
kar, heybeyli bir heykelini görürsünüz. Bu 
Amerikan Kongresinin üstünde Ananasa Mah
kemesinin oturduğunu göstermez, fakat ona 
saygyı gösterir. Biz ı*jıaya3a Mahkemesinin 
binasını düşünmekten ziyade onun mânevi ya
pısına saygılı olursak ve onun geleneklerinin 
kurulmasına yardımcı olursak Türkiye'ye re
jim bakımından çok faydalı bir iş yapmış olu
ruz. Hepinizi beni dinlediğiniz için O. 31. P. Gru-
pu adına hürmetle selâmlarım. Anayasa Mahke
mesi Bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını 
dilerim. (0. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, Hükümet veya Komisyon adına bir açık
lama yapılacak mı? Sayın Adalet Bakanı, buyu
runuz efendim. 

IIAMİT FENDOâLU (Malatya) — 0. H. P. 
Grupuna iki defa söz verdiniz. Niçin iki defa 
söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, bana verilen kayıt sı
rasında böyleydi Sayın Fendoğlu. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya)—^Gruplar 
adına başka söz istiyen var mı? Ne oluyor böy
le?... 

BAŞKAN — Var efendim. Başından beri bu 
usulü takip ediyoruz Sayın Fendoğlu. Sizin söz 
talebiniz şimdi geldi, kaydettim, «ansı adına söz 
alanların 20 nci sırasındasına; eğer kifayet 
reddedilirse, devam edilirse eftet size de söz sıra
sı gelecektir. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Efendim, benim şahsım adına sözümü Fendoğlu 
kullansın ben ona devrediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu da arzedeyim, 
Şimdi söz sırası şöyle: ilk sırada Güven Partisi 
Grupu adına sayın Emin Paksüt var. Konuş
mazsa feragat ederse şahsı adına söz istîyenlerin 
başında sayın Süleyman Onan var. Ondan son
ra zatıâliniz geliyorsunuz. Devrederseniz arka
daşınız görüşür. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ana
yasa Mahkemesi bütçesi münasebetiyle çeşitli 
partilere mensup sözcü arkadaşlarım, bütçeyi bir 
tarafa iterek kendi partilerinin taktikleri icabı 
buradr. siyasi propagandayı fazlasiyle yaptılar. 
Konuşmaların muhtevasını bir başka türlij değer
lendirmek hakikaten güçtür. Anayasa Mahke
mesi senelerce özlediğimiz ve kuruluşundan ifti
har ve memnuniyet duyduğumuz bir müessese
dir. Onun bütçesini vesile yaparak siyasi kozları
mız*. paylaşmaya kalkmamız sanırım ki bu mües
seseye bir nevi saygısızlık olur. Eğer mühak-
krjl: siyasi meselelerimizi tartışmak, birbirimizi 
vurmak, polemik yapmak, politika yapmak he
vesinde isek bunun vesileleri çoktur. Her gün 
bütçelerin konuşulmasında çeşitli icra mercileri
nin yâni bakanlıkların bü!;çele:inde bunları ra
hatlıkla yapmak mümkündü.'; ama Anayasa 
Mahkememiz bütçesinde bunu yapmamızı, ne ya
lan söyliyeyim, endişe ile takibediyorum ve olma
ması lâzım gelen bir cihet olarak burada tesbit 
etmekte fayda görüyorum. Ama çok şeyler söy

lenmiştir; Anayasa Mahkemesi büV)e3i bir tarafa 
itilmiş ve doğrudan doğruya Adalet Partisi ikti
darına hücumlar yapılmıştır, cevap yermek mec
buriyetindeyim. Gönlüm istese de istemese de 
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bunların cevabını vermek mecburiyetindeyim. 
Bir başka zaman bunlann cevabını vereceğim di* 
ye huzurunuzdan ayrılamam. Olmasa İdi, söylen
mese idi iyi idi. Başka vesilelerle bunlar söylen^ 
şeydi daha rahat cevap verir ve müessesenin ma
nevi şahsiyetinden istifade ederek böyle bir po> 
lomiğe girmeğş imikân vermemiş olurduk, iyi 
olurdu, 

Muhterem arkadaşlarım, Mlhas3a CHP sözcü
sü arkadaşımla Tl? sözcüsü arkadaşımın işlemek 
istedikleri taplo su: Adalet Partisi Anayasaya 
karşıdır, Anayasa müesseselerine karşıdır, de
mokratik rejime karşıdır, Anayasa Mahkemesine 
hürmetsizdi.', kararlarını tavsatmaktadır. Yani 
bu bütçe vesilesiyle her zaman yaptıkları tak
tiği bir kere daha göstermektedirler. Adalet 
Partisi iktidarını Anayasayı hazmetmiyen, hat
tâ ona karşı olan, ona hürmetsizlik duygulariy-
le meşbu olan bir iktidar olarak umumi efkâra 
takdim etmeye ve böyle tanıtmakta İsrar etmek 
suretiyle «damla damla yer yapar, iz yapar» 
fotva3inca netice almaya kararlıdırlar. Bu but
ça vesilesiyle Senatoda da C. H. P. nin sözcüsü
nü dinledim. Burada Sayın Esatoğlu'nun işle
dikleri tabloyu aynen işlediler. Fikirde hiçbir 
değişiklik yoktur, üslûpda, takdimde, ifadede 
değişiklik vardır. Bu da gösteriyor ki, bir tak
tiğin içindeyiz, karşısındayız ve o mütemadiyen 
yapılmaktadır, işlenmektedir ve İsrarla da bu 
böyle devam edeesktir. Bu haksızdır arkadaşlar. 
Adale!; Partisinin Anayasaya karşı olduğu, Ana
yasa müesseselerine karşı olduğu, demokrasiyi 
hatmetmediği iddiaları haksızdır. Sade haksiz 
değil, insafsızdır. Sad9 insafsızlık değil, düpedüz 
iftiradır. Birbirimize karşı fikir mücadelesi ya
pacağız elbette, tartışacağız. Ama akı kara gös
teren bir eda içerisinde meseleleri sivri roba
larından takdim etmek sanıyorum ki, belki bir
birimizi zedelemeye vesile olabilir, ama memle
ketin hayrına bir netice çıkacağına biz inanmı
yoruz. 

Şimdi derler ki, Adalet Partisi Anayasa mü
esseselerine karşıdır. Hattâ Anayasa müessese
sine değil*, sadece diğer müesseselere de karsıdır. 
Ezgimle TRT ye karşıdır, ezcümle üniversitele
re karşıdır, ezcümle savılabilmesi mümkün olan 
müesseselere karadır. Şimdi Adalet Partisinin 
Hükamet programının müesseselere taallûk eden 
kısmını okuyorum : <"Adalet Partisi Anayasamı
zın teminatı altına aldığı büfcüa temel hak ve 

hürriyetleri, millî müesseselerimizi korumayı, 
Torl: Milletine huzuru, refahı, saadeti, affı, mü
samahayı ve kardeşliği vâdederek iktidara gel
miş bulunmaktadır.» Ve bunu taahhüdediyor al
tındaki sözleriyle de. Müesseselerimizi korumayı 
bir görüş olarak ifade etmiş, bir taahhüelolarak 
açıkça ortaya koymuştur. Şimdi denebilir ki, 
«programda bunun edebiyatını yapmışsınız, 
tatbikatınız böyle değildir.» Tatbikatımız da 
böyledir arkadaşlar. Müesseselere karşı saygılı 
olmak Adalet Partisi iktidarı için adıldır ve bu 
saygıyı eksiksiz olarak göstermekte berde
vamız ve devam edeceğiz de. Kim ne derse de
sin Anayasanın getirdiği bu müesseseleri say
gıyla ve bunlara toz kondurmadan daima mu
hafaza etmeyi biz kendimize şiar edineceğiz. 

Aslında müesseselere saygı sadece saygılı 
olalım söıüyle bitmez arkadaşlar. Müesseselere 
saygının bir başka mânası da bu müesseselere 
karşı olan saygı duyguları sebebiyle müessesele
ri birer politik istismar vasıtası yapmaktan çe
kinmekti;'. Saygının bir ifadesi de budur. 

Şimdi bunun misali olarak, Anayasa Mahke
mesine karşı saygısızlığın misali olarak sayın 
arkadanım bâıı noktalara temas ettiler. Bunla
rın arasında Adalet Partisi Genel Başkanı ve 
Başbakan Sayın Demirel'in gazetelerde intişar 
otmiş bir demecini misal olarak gösterdiler. 
Kendi ifadelerinden bu demecin ö.̂ et kısmını 
b?r kere daha okryorum : Bir milletvekil'nin 
dokunulmazlığının kaldırılması yolunda Mec
lisçe aVnmış olan kararın Anayasa Mahkeme
sine vâki müracaat üzerine iptaline a'dolan hâ
dise kastediliyor : «Bu hâdise siyasi bir m«se-
lo değil, doğrudan doğrrya bir suçun tahdididir. 
İlgili milletvekili Anayasa Mahkemesine git
miştir. Anayasa Mahkemşsi suc var mı yok mu 
hususunda karar verme yetkisini ha:s değil
dir.» Sayın Esatoğlu bu kadar almış, ben de 
burasını okuyorum, mühim olar», şev bu. Sayın 
Esatoğlr.'Tmn mütalâaları : «B"r Başbakanın 
A-n.avasa Mahkemesinin yetkisi hakkındaki gö
rüşüdür bu, faka*, varvlıstır. A^avaeaya aylan
dır» v* devam... Yani Esato^ln'na göre Ana-, 
vasa Mahkemesi suc var mı yok mu, bunu tak
dir eder kanısındadır. Konuşmasının a1 ti da 
böyle. Simdi teşriî masnnivsfcin kaldırılması 
veya kaldırılmaması nedir, hukukî mânada an
lamda nedir? Bunu bir kero kısaca gözden ge-
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eirmekts fayda var ki, burada Esatoğlu'yla mı, | 
yoksa Sayın Barbakanla mı beraber olduğumu
zu ifade edebilelim. Teşriî masuniyetin reddi 
veya reddedilmemesi sadece hakkında takibat 
yapılan ve mahkemeye çıkarılması savcı tarafın
dan istenen kimsenin mahkemeye şevkine mezu
niyet verilmesi veya verilmemesidir. Meclisin 
yap lığ?, budur. Meclis bunu yaparken muhtelif 
reyler arar. İddiada ciddiyet var mı, suçun ma
hiyeti itibariyle teşriî masuniyetin reddi gerekir 
mi, zaman aşımına uğramış mıdır ve saire nok
tasında, yani bir milletvekilinin mahkeme huzu
runa çıkmasını gerektirecek vahamet ve ciddi
y i mevcudolup olmadığı noktasında meseleyi 
tetkik eder ve bir karara bağlar. O halde Mec
lisin. verdiği kararda bir yargı mânası yoktur. 
liselisin verdiği kararda bir mezuniyet vardır; 
yargılamaya mezuniyet. Kuvvetler ayrılmış. 
Çimdi hal böyle olunca bu karara karşı alman 
ronucun derpiş ettiği şekilde açılmış olan bir ip
tal davasında Anavasa Mahkemesinin yapacağı 
rey Meclisin yaptığının dışmda olamam. Yani 
Hayın Esatoğlu.'nun anlayışı gibi bir suçluluk 
var mı yok mu halini takdire yetkili değildir. 
Anayasa Mahkemesi de öyledir; çünkü Meclis
ten. verilmiş olan bir kararın tetkiki ancclk Mec
lisin. yapabildikti imkânların içinde mütalâa edi-
lebili:*, orun dışında bir şey yapılamam. Eğer 
An.aya-.a Mahkemesi suçluluk halini de tetkike 
r.lıp tartışırsa o üaman mahkemelerin mânası 
kalma-;. Yargı yetkisine bir nevi tecavüz olur. 
fUmdl bunu şahsi mütalâam olarak boyla arz 
ediyorum; faka*, bu mütalâada yalnız olmadığı
mı da Yüksek Huzurunuzda ar.? etmek isterim. 
Anayasa yapılırken bu mev."iu tartışılmış. Sayın 
rti",r\ M"iammer Aksoy bu mevmda fzatotlar-
&"r. okuyorum) fcomiovon adına şöyle pöylüvor : 
«Bun/lan sonra. Meclisin kararını yanlım değer
lendirmemeleri îcin gavrot sarf edem. Dokunul* 
malığın kaldırılman kararı adlî takibata bağla
nabilmemi i cin şart olan ıv^lî bir muameleden 
j.bv^t'.?. Nail memurlar hakkında takibat ya
pılabilmesi için önce birtakım usuller uygulanı
yorsa, bu da ona benzer u.sulî bir muameledir. 
Anaya""', Mahkemesi dokunulmazlığın kaldırıl
ın v-: kararma bakacak, diyecek ki, Anayasanın 
lafzına ve ruhuna, İçtüzüğün kaidelerine şu ve 
m seben+rn. dolayı •ay^nrıd^r. Meselâ milletveki
line kendini müdafaa hakkı verilmeksizin yahut 

en önemli delil incelenmeksizln dokunulmazlık 
kaldırılmış ise...» 

Şimdi yine bir mütalâa, bir sayın profesörün 
mütalâasını okuyorum. Hıfzı Veldet Velidedeoğ-
ln'nun : «Muhterem arkadaşlar, peşinen hüküm 
verilmesi ve böyle bir şeyin düşünülmesi bile 
garip olur. 15 kişilik bir mahkeme koca meclisi 
vesayet altına alacakmış. Bunun maddeten, ma
nen imkânı yoktur. Çünkü T. B. M. M. millet 
adına hükümranlık haklarını kullanan bir Mec-
listir. Ancak Anayasa Mahkemesi Meclisin teş
riî tasarruflarının! Anayasaya uygunluğunu na
sıl tetkik edecekse bunun da Anayasava uvgun-
luğunu öyle tetkik edecektir. Sonra Meclisin ka
rarını sanki bir üst mahkeme gibi Anayasa Mah
kemesinin kontrol etmesinden bahsolundu. Bu 
da varit değildir. Burada kasai bir tasarruf yok
tu?. Meclisin kararını bir üst mahkeme gibi 
temyizden geçirmek mevzuubahis değildir. 

Bir de şunu söylediler : Teşriî masuniyeti 
kaldırılan milletvekilini yargılıyan mahkeme 
tesir altında kalır. Buna da imkân yok. Oünkü 
Anayasa Mahkemesi neyi tetkik edecek? Meselâ, 
milletvekili diyecek ki, (teşriî masuniyetin kal
dırıldığı sırada nisap yoktu. Bu karardan bir 
dakika sonra bir a"ik oylama yapılmıştı, nisap 
olmp/iığı tesbit edildiği bildirilmiş tir. Bnnun 
d."W!erinl verebilirim) diyecek. İşte Anayasa 
MVhkcmcsi bu hususu tetkik edecektir. Cnrn 
için Anayasa Mahkemesinin kontrolünün Meclis 
karanlarına Anayasa Mahkemesinin müdahalesi 
şeklinde mütalâa edilmesi doğru değildir.» 

Görülüyor ki, arkadaşlar, gcek pö^ü. re-
rekse bir sayın profesör bunun bir delil takdiri 
ve bir suçluluk halini, tıpkı mahkemenin yap
tığı gibi tesbit ile ilgisi olmadığını acikça söy
lemektedir. Şimdi, hal böyle olunca Sayın Esat-
oğlr.'nun mütalâalarında isabet olmadığı ifade 
odlobilir ve bu mütalâaların bu kadar sivri ke
limelerle «Başbakan Anayasayı bilmiyor ve Ada
let Partisi, bunu misal göstermek suretiyle, Ana-
vasamn. karşısında lir. Anav.sa Mahkemesine 
hü?metsizdir> seklinde bundan böyle neticelere 
varmak ve bu kürsüden böyle'ilhamlarda bu
lanmak, zannediyorum ki, insafsızlıktır, haksız
lıktır ve sadece politik maksatlarla yapılmıştır. 
(A. P. aralarından alkımlar) 

Rimdi ge-ne mral olarak savcıla^n tâvîni 
meselesini gösterdiler. Savcıların tâyinine aido-
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lan ve müdürler kurulunun mütalâasını almak 
suretiyle Bakan tarafından tâyinini mümkün 
kılan iki maddenin Anayasa Mahkemesince ip
tal edildiğini söylediler. Doğrudur. Buna karşı 
bizim davranışımızın hürmetsizlik misali oldu
ğunu ve bu kararın gereğini yerine getirmedi
ğimizi ifade ettiler. 

Anayasa Mahkemesi karar almıştır, fakat 
kararın gerekçesini henüz yazıp neşretmemiştir. 
Şu ana kadar gerekçe neşredilmemiştir. 

Şimdi, iki madde iptal edilir, yerine bir şey 
doldur?.ca*ıs. Anayasa Mahkemesinin ne sebep-
b iptal ettiğini bilmeden ne getireceğiz? Geti
renimiz maddelerin esbabı mucibesi, Anaya-
r.**, Mahkemesinin esbabı mucibesiyle tezat teş
kil ederse huzurunuzla bunun izahını s.a.?ıl ya
pacağız? Biran için kendilerini Hükümette far-
cotsinlcr, eğer getirebilirlerse o zaman ben mü
talâalarımı tashihe hasrım. Demek ki, mesele
leri sadece iktidarı vurmak gibi bir zihniyet içe
risinde, insaf hudut ve ölçülerinden tamamen bi
gâne olarak mütalâa etmek doğru değil. 

Şimdi şunu arz edeyim: İptali istenen mad
delerden birisi, 77 nci maddedir. Anayasamız 
yakıldıktan sonra hlkim teminatını, Yüksek 
Hâkimler Kurulu müesseselerini srymış ve mad
de madde tedvin etmiştir. «Savcılar için de temi
nat trnınır» şeklinde bir maddeye bir ftkra koy
muştur. Ama bu teminat hâkimler için tadadî şe
kilde zikrettiği teminatın dışında bir teminat 
olarak düşünülmüştür ki, ayrıca böyle muhta
sar* bir şekilde ifadesini bulmuştur. Bu teminat 
nasıl olmalıdır meselesini o zamanın iktidarı 
olan Halk Partisi Hükümeti bir tasarı haline 
sokmuştur, getirmiştir, çıkmıştır. Yani şimdi 
iptali istenen 77 nci maddeyi tedvin eden biz
den evvelki Meclistir, hazırl-yan iktidar da 
O. H. P. iktidarıdır. Şimdi, hal böyle olunca 
kendileri tarafından düşünülen ve Anayasanın 
«teminat tanınır» şeklindeki bir hükmüne uy
gun olduğu kanisiyle getirilmiş olan bir mad
denin (şüphesiz Anayasa Mahkemesinin görü
şüne ittibaa mecburuz, hürmetkarız.) istismarı
nı bı*. derec3 yapmalarına, zannediyorum ki, in
saf hin vermez. 

Y. T. P. sözcüsü arkadaşım, eğer Adalet Ba
kanı 500 tan3 savcısını sağa - sola savurmasay-
dı Anayaıa Mahkemesi de böyle bir ipta""e git
mezdi, dedi. B&nu hukuk anlayışiyle nasıl bağ-
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daştıracağız bir defa? D'yelim ki, Adalöt Ba
kanı 500 savcıyı sağa, sola kaldırdı. Şimdi, 
h'irmete mecbur olduğumuz ve hukukî yönler
den çalıştığına inandığımız bir müessesenin 
böyle Adalet Bakanının tasarrufunu önlemek 
için politik düşüncelerle bir iptale gittiğini na
sıl ifade edebiliriz? Yani, tezadı kendi içerisin
de. 

Şimdi, gelelim, 500 savcı yer doğiştirdi mi, 
değiştirmedi mi? Eğer biz iktidara geldiğimiz 
günden bugüne kadarını kastediyorlarsa doğru
dur. Ama son çıkardığımız kararnameyi kaste
diyorlarsa 500 değildir, 226 dır ve bunların 
% 80 i talebine binaendir. Adalet bütçesind3 
bunların rakamlarını teker teker arz edo-
coğim. Bir kısmı müfettiş raporuyla, bir kısmı 
yar değiştirme cezası almış olmalariyle, bir kıs
mı da gene idari takdirle kaldırılmıştır. Şimdi, 
hâl böyle olunca % 80 i kendi talebiyle kalk
mış ve geri kalanının da yansından fazlası gene 
idari zaruretlerle yani kanunlarımızın ve tali
matımızın koyduğu ölçülerle kalkmış, bir kısmı 
da ifadesi mümkün olmıyan vo fakat tatbika
tında hakikaten objektif ölçülerle hareket etti
ğimizi ifade edebileceğim sebo^le kaldırılmış
tır. O seb3bin bir tanesini de arz edeyim: Bu
nu söyliyen sayın sözeli arkada:ımızın hakkın
daki bir tahkikatı yapan, fakat ifadeleri alır
ken kürtçe konuşan bir savcıyı yerinden kal
dırdık, bu ölçülerle. 

Şimdi, bunu takdim ederken, batan memur
ları çil yavrusu gibi dağıtıyormuşuz şeklinde 
takdim etmenin insaf ile n3 ilcisi var? Bunu 
hakikaten anlamak güttür. 

Gene buyurdular ki, Abana ilçesi karacın
da da, Abana'yı köy yapan kanunun iptali 
mevzuunda da Adalet Partisi* Hükümeti ayak 
sürüdü, 6 rylık süre içerisinde kanun getirip 
bu ilçeliği tekrar iade etmedi. 

Şimdi arkadaşlar, bir şeyi iyi terhis edelim: 
Anayasa Mahkemesinin aldığı karar, bir b3İde-
nin ilçelikten çıkarılmasına aidolan kanunun 
ip'alidir, hukuki veçhesi bu. Bunu takdim şek
li bu. t^tal edildikten sonra no olur? Yeniden 
kanun çıkarmak. Bu yeni kanunun şevki Ana-
yasr. Mahkemesinin gerekçesini yazması mesele
siyle irtibat halindedir ve sevk edllmr ÎT. Ko
misyondan. geçmiştir ve Meclisin ^ündomine ka
dar da girmiştir. Ama gel gelelim, hakikatleri 
umumi efkârın bilmediğini farz etmek sureiiy-
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lo politika yapmaya niyetli olan arkadaşlara 
verilecek cevabımız «el insaf» tan ibarettir. 

Sonra, göne Esatoğlu arkadanım buyurdu
lar ki, Anayasa Mahkemesi iktidarları Anaya
saya ayları tasarruflarından dolayı yargılanma 
tehlikesinden kurtarmıştı?, onlar için bir temi
nattır. ' Doğru. Bugün biz iktidarsak yarın siz 
olabilirsiniz, öbür gün bir başka parti olabilir, 
bir teminattır. Yalnız bu teminat değil, vicdan
larımızda huşur sağlıyan bir teminat tarafı var
dı.'. Nedir? Münakaşalar ediyoruz. Anayasaya 
aykırıdır, değildir, J?ol bol lâf ediyoruz, artık 
bunun spekülâsyonunu da yapar hale geldik ve 
Anayasaya aykırılık iddiasının ciddiyetini ma
alesef ortadan silecek kadar da çok istimal et
tik. Ama bir kanonun Anayasaya ayları olup 
olmadığını tetîrik edecek bir müessesenin mev
cudiyeti hepimiz için teminattır. Sizin için de 
teminattı:-, demokrasimiz için teminattır, hal-
îamız için teminattır. Çünkü bizim münakaşa
larımızdan halk efkârının kafası karıştığı için 
çok zaman çıkamıyor, ama meselenin Anayasa 
Mahkemesinde halledilmiş olması veya halledi
lebilir olması büyük bir huzur ve teminat geti
riyor. Bu noktada kendileriyle, bu yönden, mu
tabıkım. Ama dediler ki, «iktidar şunu bilme
li ki, Anpyasa yalnız ihlal edilmekle kalmaz, 
ihmal edilmekle de gene ihlâl edilmiş olur.» 
Bu da doğru. Ama iktidarımızın böyle bir dav
ranışı yoktur, arkadaşlar. Davranışına misal 
olarak no verdi, Sayın Esatoğlu? Dedi ki, «sos
yal vo iktisadi problemlerde siz yavaş davra
nıyorsunuz, toprak reformunda köylesiniz, fa
landa beylesiniz filîn.. «Eh, bunları her gün 
tartışıyoruz. Bu milletin mustarip nallanın ıs
tırabını biran evvel dindirmek Km neler yaptı
ğımızı her gün izah ediyoruz, iktisadi sahada 
neler yapmışız, sosyal sahada neler yapmışız, 
neler yapmak'ayız, bunları hor gün izah ediyo
ruz. Benim bütçem müsaidelsa bunları ben de 
dile ge'iririm; ama bunları hep bilirsiniz, umu
mi efkâr hep bilir. Bunlar umumi efkârın meç
hulü değil. Şimdi, bunlar bir hamlede yapılır 
mı ve Anayasamız bir hamlede yapmayı emre
der mi? Yoo. Anayasamızın 52 nci maddesi 
meseleyi halletmiş. 52 nci maddesi bunların 
Devletlerin imkânları ölçüsünde yapılmasını 
emreder.. Bunlar yapılmaktadır. Ŝ z ihmalden 
ve imhaîden bahsettiniz, ihmalin ve imhalin 
içinde olmadığımızı ifade ediyorum, yapılması 

bugün için Devletin takatiyle mütenasip olmı-
yan işlerin de ne ihmale, ne ele imhale sığmadı
ğını size cevaben arz etmeye çalışıyoruz. 

Sonra malûm ortanın solu edebiyatını yap
tılar. Mutlu azınlık, efendim çoğunluk, geçim, 
ıstıraplar; bunlar alıştığımız şeylerdir. Bir mil
letin ıstırabını dindirmeye ortanın solu memur 
değildir, hepimiz memuruz arkadaşlar. Hepimiz 
elele vermek suretiyle çalışacağız, iktidarımızın 
kucağı aşık, bu mevzularda bize yardımcı olun, 
bu mevzularda iç kavgalarımızı bir tarafa bı
rakmak suretiyle bunları dindirelim ve her za
man açık gönüllülükle meseleyi konuşmakta ve 
yardıma çağırmaktadır. Ama siz yardım yerine 
her gün meseleler çıkarmak suretiyle çalışan-
lan da müşkül duruma sokarsanız cnu da umu
mî efkâr elbet takdir edecektir. 

Sayın işgüzar arkadaşım, Anayasa Mahke
mesi kararlarının çabuk ve esbabı mucibeli ya
zılmasını ve kararla esbabı mucibenin bir ara
da neşrini arzu ettiler. Bu bizim de arzumuz
dur, doğrudur. Hattâ size şunu ifade etmek is
terim ki, icra olarak kararların esbabı mucibe-
lerinin gecikmiş olmasından biz o kararın bo
zulması suretiyle bize düşen vazifeyi zamanın
da yapamamanın ve gecikmiş olmanın ıstırabı
nı çekiyoruz. Ama burada şunu arz etmek iste
rim; Anayasa Mahkemesi müessesesi yeni bir 
müessesedir. Bu müessese de tabiat kanununa 
göre tekâmüle ve gereğini zammında ifaya 
nüktedir vasıtalara ve metoda gelecektir. Gön
lümüzün arzusu brafaTn süra+li neticelenmesi 
ve kararladın süratli jrazılmasıdır. iktidar ola
rak bizim üzerimize düşen vrzifeler ne ise bun
ları da bu mevzuda kemâli ile yapmaya amade
yiz ve yapıyoruz. 

Ali Karahan arkadaşım, birçok noktalarda 
demin cevabını arz ettiğim hususlara tema3 ct-
tlle •, yani iktidar /nayasa Mahkemesine saygı
sızdır, kararlarına hürmotsizdir, dediler. O ce
vabı da kendisine verilmiş telâkki ediyorum. 

Âdil Kurtel arkadaşım, Seçim Kanununu bu 
vesile ile burada dile getirdiler. Seçim Kanunu 
kemisyonda görüşülüyor, komisyondan Umumi 
Heyete geldiğinde elbette mütalâalarını zevkle 
dinliyeceğiz, cevaplarını da dilimizin döndüğü 
kadar arz edeceğiz. Ama, şimdiden şunu ifade 
edeyim İd, Seçim Kanunu onların tavsif ettiği 
gibi, ş'ddet zincirine eklenecek bir halka olarak 
mütalâa edilemez. Seçim Kanunu., bu mcmleko-
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tin gerçeklerine göre seçim sisteminin ne olma- | 
sı lâzımgeldiği meselesine bina edilmiştir. Ku
rucu Meclisin hazırladığı bir seçim kanununun J 
esasları üzerinde bir görüş tesbit edilmiştir, ko
misyon bu görüşü benimser, Heyeti Umumiye-
nize gelir, siz de üzerinde istediğiniz tasarrufta 
bulunursunuz. Ama bizim iktidar olarak istedi
ğimiz, seçim kanununun seçim neticesinde ister 
A. P. gelsin iktidara, ister bir başka parti (X) 
partisi gelsin, müstekar bir hükümet kurmaya 
müsait karakterde ve vasıfta olmasıdır ve dün
ya demokrasilerinde mesele böyle mütalâa edil
mektedir. Yoksa her türlü fikir cereyanının iri
li ufaklı mutlaka Meclise girmesi diye bir şey 
yoktur arkadaşlar. 

Temel Hak ve Hürriyetler Kanunu üzerinde 
de durdular. Temel Hak ve Hürriyetler Kanu
nu da .gelecek Meclise, konuşacağız. Ama bura
da şunu ifade etmek isterim. Daha kanun gel
meden, tasarının metni henüz açıklanmadan 
yine «galibaya» göre mütalâa beyan ettiler. 
Bundan bir sene kadar evvel çeşitli alternatif
ler üzerindeki çalışmalarımızın bâzı maddeleri
ni yalan yanlış ele almak suretiyle açılmış olan 
kampanyayı ve koparılmak istenen fırtınayı bi
liyorsunuz. Adalet Bakanı olarak «henüz daha 
hazırlığımız bitmemiştir, tasarı bu değildir» di
ye beyanatta bulunurum, Başbakan olarak Sa
yın Başbakanımız aynı şeyi teyideder, tekrar
lar. Ama mutlaka ortalığı karıştırmak lâzım
dır; «sen ne dersen de, biz söyliyeceğiz söyliye-
ceğimizi, yapacağımıza kararlıyız» demek sure
tiyle de temel hak ve hürriyetler tasarısı üze
rinde meçhule kurşun sıkılmıştır. Şimdi de 
Âdil Kurtel arkadaşımız daha Hükümetten ta
sarı gelmeden bu tasarıya bir teşhis koymaya 
çalışıyor. Bu da hürriyetleri imha ediyormuş 
ve tahammülsüzmüşüz de bu kanunu onun için 
getiriyor muşuz... Arkadaşlar, biz tahammülsüz 
değiliz, çok tahammüllüyüz ve her gün bize 
yapılan tecavüzlere karşı davranışımız bunun 
misalidir. Sırf demokrasinin hatırı için katlanı
yoruz buna. (A. P. sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri) Demokrasiye inandığımız için katlanı
yoruz buna. Tahammüllüyüz, ama memleketin 
rejim meselelerinde müsamahalı da değiliz, 
müsamahaya da mezun değiliz. Kendimizi me
zun addetmiyoruz. Aşırı cereyanlar bu memle
keti tahribetsin, bu memlekete anarşiyi getir- | 
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sinler, bu memlekete her türlü bölücü cereyan
lar sokulsun, biz buna tedbir almıyalım; bu ola
maz. Tedbir almaya kalktığımız zaman da ta
hammülsüz derlerse o zaman maksatlarının bu 
anarşiyi teşvik ettikleri, bu anarşiyi istedikleri 
mânasına yorumlanır ki, meseleleri bu ciddiyet 
ölçüsü içinde ele almaya zannediyorum ki, on
lar da mecburdur, biz de mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında 
da arz ve ifade ettiğim gibi, hakikaten Anaya
sa bütçesinde ben bunları konuşmak istemez
dim. Keşke Adalet Bakanlığı bütçesinde bahis 
konusu olsaydı da daha rahat müzakere etsey
dik. Çünkü Anayasa Mahkemesi hakikaten üze
rine toz kondurmamaya mecbur olduğumuz, 
yaşatmaya mecbur olduğumuz, tekâmüle gö
türmek için elbirliği ile çalışmaya mecbur ol
duğumuz bir müessesedir, gelin buna kıymıya-
lım, hürmetlerimle. (A. P. sıralarından sürek
li alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Emin Paksüt? Yok. 

SALÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sayın Başkan, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesi 
ile mi ilgili? 

SALÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Evet. 

Efendim, ben konuşmamda Sayın Baş
bakanın Anayasa Mahkemesinin dokunulmaz
lık dâvalarında suç var mıdır, yok mudur di
ye karar vermeye yetkisi olmadığı hakkındaki 
demecini eleştirdim ve Sayın Bakan da konuş
malarında Anayasa Mahkemesinin dokunul
mazlık dâvalarında suç var mıdır, yok mudur 
diye karar vermeye yetkisi yoktur, diye Sayın 
Başbakanı teyidettiler. Halbuki Anayasanın 
79 ncu maddesine göre bir milletvekili kürsü
de söylediğini dışarıda yazmak suretiyle so
rumsuzluktan yararlanmaktadır. Sorumsuz
luktan yararlanan bir milletvekilinin do
kunulmazlığı kaldırıldığı takdirde Anayasamı
zın 80 nci maddesine göre Anayasa Mahkeme
si, Anayasa hükümlerine aykırılığı iddiasiyle 
bu kararı tetkik ederken milletvekili kürsüde 
söylediğini dışarıda yazmıştır, binaenaleyh so
rumsuzluk içine girmektedir, diye karar itti
haz ettiği takdirde, olayda suç olmadığı husu
suna karar vermiş oluyor mu, olmuyor mu? 
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BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyu
run. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, Anayasa Mahkemesi bir 
mahkeme değildir. Bir defa prensibi böyle vaz'-
etmek gerekir. Bir mahkemenin takdir yetkile
rini karariyle istimal edemez. Binaenaleyh bir 
sayın profesörün makalesinde de ifade ettiği 
gibi, bu sorduğunuz hususta bunu takdir, yani 
sözler Meclis kürsüsünde söylenmiş midir, söy
lenmemiş midir, Anavasamızm Meclis kürsü
sünden söylenen sözlere karşı mesuliyet olma
dığına dair olan hükmün hududu içinde midir 
değil midir meselesini takdir yargı organına 
aittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, soru sor
mak istiyen arkadaşlar varsa hep birden işaret 
edin, tesbit edeyim, çünkü bu bir devamlı mü
zakere usulü değildir. 

Şimdi Sayın Birgit soru sormak istiyor. 
Başka arkadaş var mı? Sayın Efeoğlu sizi de 
kaydettim. 

Buyurun Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Ba

kan Anayasa bütçesinin komisyondaki görüş
meleri sırasında sayın milletvekillerinden biri
sinin Anayasanın değişmesi ile ilgili isteğini ce
vaplandırırken, bu bir zaman ve zemin mesele
si imiş gibi, zamanı ve zemini iyi seçmek gere
kir, buyurmuşlar, gazetelerden öğrendiğime 
göre. Bu zaman ve zemini iyi seçmek işinden 
acaba amaçlan nedir, bunu anlamak istiyo
rum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Efendim, Anayasanın bâzı hükümle
rinin değişmesi lâzımgeldiğine işaret eden ha
tipler oldu. Bu yalnız iktidar kanadından ol
madı, C. H. P. kanadından da oldu, diğer ka
natlardan da oldu. Bunlara karşı da ben umu
mi bir mütalâa olarak Anayasa değişmez diye 
bir mesele yoktur, Anayasa kendi bünyesi içe
risinde, bâzı metotlarla Anayasanın maddeleri
nin değişebileceğini kabul etmiştir, ama Ana
yasayı değiştirmek bir heves meselesi değildir, 
Anayasayı değiştirmek için dikkatli olmak, iyi 
hazırlanmak, meseleleri iyi etüdetmek, zemin 
ve zamanı iyi hesaplamak lâzımdır, dedim. Bu 
Anayasanın bâzı maddelerinin değişmesine ai-

I dolan konuşmalara ait umumi mütalâalardan 
ibaretti. Hepsi bundan ibaret. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, buyurun. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efen

dim, geçen gün Sayın C. H. P. sözcüsü Bülent 
Ecevit Emirdağ'da bir meseleden bahsetti. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Efeoğlu, şu hu
susu istirham edeyim, halen görüşülmekte olan 
konu Anayasa Mahkemesinin bütçesidir. Bina
enaleyh soruların bu konu ile sınırlı olduğunu 
elbet takdir edersiniz. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Beye
fendi, bu meseleye değinmek istiyorum. Sayın 
Bülent Ecevit Emirdağ'da bir ağanın öldürül
mesi olayına temas ettiler. Bunun toprak ağa
ları tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Diğer 
taraftan, bu adamın kumar borcundan dolayı 
öldürüldüğü de söylenmiştir. Bu hususta bir 
tahkikat yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bu konu Ada
let Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında 
sorulabilir. Benim kanaatim budur, ama Sayın 
Bakan ne cevap verecektir, bilmiyorum. Buyu
run Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, cevabı Sayın Maliye Baka
nı arkadaşım vermişler. Fakat takibat nokta
sını sadece açıklamakla iktifa edeceğim. Tabiî 
Maliye Bakanı arkadaşımın cevabına ynen işti
rak ederim. Elbette işlenmiş olan her suçun, ka
nunlarımızı ihlâl eden her fiilin takibini sav
cılarımız yapmaktadır ve yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, son söz olarak şahsı 
adına ilk sırayı alan Sayın Süleyman Onan bir 
önerge ile söz hakkını Sayın Talât Köseoğlu'na 
devrettiğini bildiriyor. Buyurun Sayın Köse-
oğlu. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Köse-
oğlu, buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, 44 sayılı Kanunla kurulan ve 
1962 tarihinden itibaren faaliyette bulunan Ana
yasa Mahkemesi 1961 Anayasamızın getirdiği 
yeni bir müessesedir. 

Anayasanın üstünlüğünü sağlıyabilecek, ka
nunların Anayasaya uygunluğunu murakabe 
edebilecek hüviyette olan Anayasa Mahkemesi, 
fonksiyonlarını bihakkın ifa edebildiği zaman 

1 memleketimizde hukuk devleti kâmil bir şekilde 

50 — 
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yerleşir. Keyfi idare kurulamaz ve aynı zaman
da hatalı bir şekilde yapılan Anayasaya aykırı 
kanunların hataları iptal suretiyle tashih edilir. 

Bu kadar ulvi gayeleri de fonksiyonları olan 
bu müesseseyi, gayesinden ayrılmadığı müddet
çe, memleketini seven her Türkün benimseme
mesine, onu sevmemesine imkân ve ihtimal yok
tur. 

En geniş yetkiye sahibolan, millî iradenin 
tecelli ettiği yasama organlarının tasarruflarını 
denetliyebilen, siyasi partileri kapatabilen, Cum
hurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargı
tay, Denıştay ve hattâ kendi hâkimlerini yargı-
lıyabilen, yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
masiyle ve Parlâmento üyeliğinin düşmesiyle il
gili kararları denetliyebilen bu Yüksek Mahke
menin ideal bir şekilde çalışması gerekil*. 

Anayasa Mahkemesinin memleketimizde ide
al bir şekilde vazife görebilmesi ve halkın gön
lünde bir arslan gibi yaşayabilmesi için aşağıda 
arz ve izah edeceğim şartların bir araya gelmesi 
ve gerçekleşmesi lâzımdır. 

1. Anayasa Hâkimliğine seçilme niteliğinde 
ve Anayasa Mahkemesi üyelerinde aranılan va
sıflar. 

2. Anayasa maddelerinin çelişik bir vazi
yette olmaması, müesseseler arasındaki çalış
maları ahenkli bir şekilde düzenlemesi ve mese
lelerin hallinde kati hal çareleri derpiş edilme
sidir. 

3. Anayasa Mahkemesi kararlarının, Ana
yasa hukukunun muhtaçolduğu kazai içtihatlar 
verebilmesi ve bu konuda Anayasa hukukunun 
ve Anayasanın gelişmesine yardımcı olması
dır. 

Şimdi bu şartları teker teker inceliyerek 
Anayasa Mahkememizin bugünkü durumunu 
tesbit edelim ve aynı zamanda ideale yetişme 
imkânlarını da anyalım. 

1. Anayasa Mahkemesi Hâkimliğine seçile
bilme niteliği ve Anayasa Mahkemesi üyelerinde 
aranılan vasıflar. 

A) Anayasamızın 145 ve 44 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi; Anayasa Mahkemesine seçile
bilme şartlarını zikretmiştir. Bu kanun mad
delerinin aradığı yeterlik şartlarının bâzıların
da isabet olmadığı kanaatindeyiz. Şöyleki; 

a) Her Danıştay üyesi Anayasa Mahkemesi 
üyesi olmamalıdır. Çünkü 521 sayılı Danıştay 

Kanununun 8 nci maddesi, Danıtay üyelerinin 
niteliğini derpiş etmiştir. Bu maddeye göre 
hukukçu olmıyan, hukukla, Anayasa ile, hu
kuk ilmî ve kültürüyle uzaktan yakından hiçbir 
ilgisi olmıyan 15 senelik bir memur meslekten 
yetişmiyen bir vali - yani bunun yüksek tahsili 
olmıyabilir. - ve askerî paşalar dâhil bu kanuna 
göre Danıştay üyesi olabilmektedirler. 

Bu gibi Danıştay üyelerinin Anayasa Mah
kemesine üye seçilebilmeleri ve hattâ Anayasa 
Mahkemesinde ihtimali olarak ekseriyet alabil
meleri mümkündür. 

Hukukçu olmıyan bu gibi şahıslardan teşek
kül edecek bir Anayasa Mahkemesinin doğura
bileceği mahzurları göz önüne getirmenizi istir
ham ederim. 

b) Her Sayıştay üyesi de Anayasa Mahke
mesi üyesi olmamalıdır. Hukuk okumıyan bir 
Maliye uzmanının sırf Sayıştay üyesi oldu diye 
Anayasa hâkimliği mevkiini işgal ederek isa
betli kararlar verebileceğini ve hukukî fikirler 
ve mütalâalar yürütebileceğini sanmıyorum. 

c) Cumhurbaşkanının da hukukçu olmıyan 
Mr şahsı Anayasa Mahkemesi hâkimi seçmesinde 
^ynı mahzurları görmekteyim: 

B) Anayasa Mahkemesi üyelerinde aranı
lan vasıflar. 

Memleket gerçeklerine uymıyan aşırı 
cereyanları eserleriyle, yazılariyle savun
muş halk arasında itibarını kaybetmiş, 
mazideki davranışlariyle halkın itimadı
na mazhar olamamış kişilerin Anayasa Mahke
mesine seçilmeleri büyük mahzurlar doğurur. 
Bunun için önleyici bâzı tedbirlerin alınmasın
da fayda vardır kanaatindeyim. 

2. Anayasa Mahkemesinin ideal bir şekilde 
çalışmasının ikinci şartı olan Anayasa madde
leri arasında bir ahenk ve irtibatın bulunması, 
yani bir çelişmenin, birbirine aykırılığın olma
ması ve Anayasanın bir meseleyi her türlü ih
timalleri düşünerek halledebilmesi şarttır. 
Eğer Anayasada bu gibi boşluklar varsa o 

zaman Anayasa Mahkemesinin ideal bir şekilde 
çalışması zorlaşır ve hattâ bazan imkânsız bir 
hal alır. 

Acaba Anayasamızda bu gibi boşluklar, 
yani çelişmeler var mıdır? Bunu araştıralım. 

Evet muhterem arkadaşlarım, Anayasamız
da bu gibi çelişmeler ve boşluklar vardır. Ve 
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bunların ilerde Anayasa Mahkemesinin fonk
siyonlarını zorlaştıracağı kanısındayım. 

Şimdi bunları sıralıyorum, şöyle ki: 
a) Anayasamız Meclislerin hem kanun 

yapma ve hem de Hükümetleri denetleme fonk
siyonlarını düzenlemiştir. Bilindiği gibi Anaya
sanın gensorulara ait 89 ncu maddesinin Mec
lisimizdeki tatbikatı çok kötü neticeler doğur
muştur. Bir tek milletvekili dahi 89 ncu mad
deyi obstrüksiyon vasıtası yaparak Meclisi 
çalışmaz kanun yapmaz bir hale getirdiği bir 
gerçektir. 

işte Anayasamızdaki Meclisin iki anafonk-
siyonlarından biri olan denetleme fonksiyonu 
bâzı hallerde, Meclisin kanun yapma fonksiyo
nunu zorlaştırmakta ve hattâ bazan da, yok et
mektedir. Anayasamızda bu konuda bir çıkış 
yolu bulmak zordur. Bu konuyu halledecek bir 
İçtüzük ilerde Meclisimizde kabul edilir ve 
ihtilâf konusu olursa, ki olacaktır, Anayasa 
Mahkemesi, Anayasanın açık hükümleri kar
şısında nasıl hareket edecektir? Elbetteki bu
nu merakla beklemekteyiz. 

b) Anayasamızın 4 ncü maddesi egemen
liğin nasıl kullanılacağını, bir şahsa, bir züm
reye, bir sınıfa egemenliğin devredilemiyeceği-
ni zikretmiştir. .Halbuki 89 ncu madde, millet
vekilleri tarafından kötüye kullanıldığı tak
dirde, egemenlik kendiliğinden ve fiilî olarak 
bir şahsa veya bir zümreye devredilmiş olu
yor. Bunun tatbikatını geçen senelerde gör
dük. 

c) Hattâ daha ileri giderek diyebiliriz ki, 
Anayasanın 89 ncu maddesi, bu haliyle, bu 
tatbikatiyle Anayasa düzenini ve demokratik 
rejimi sarsabilir ve zedeliyebilir ve hattâ orta
dan dahi kaldırılabilir. Yani azınlığı çoğunluğa 
hâkim kılabilecek niteliktedir. 

2. Anayasa bâzı konularda, bâzı müessese
lerin teşekkül edebilmesini temin için katî hal 
çareleri getirememiştir. 

a) Meselâ Anayasamızın 84 ncü maddesi 
Meclislerin Başkanlık Divanlarının teşekkülü
nü, her türlü ihtimalleri düşünerek katî hal 
çaresine bağlıyamamıştır. Bu maddeye göre 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları kendi Meclislerince üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğu ile seçilir, ilk ilci oylama
da bu çoğunluk sağlanamazsa salt çoğunlukla 
yetinilir deniliyor. 
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Bu gibi seçimlerde salt çoğunluk hiçbir su
rette sağlanamazsa durum ne olacaktır? Bu ola
bilir. Bilhassa memleketimizde partilerin çok
luğu sebebiyle Parlâmentonun durumu göz 
önüne alınırsa, bu daima varittir. Meclisler baş-
kansız mı idare edilecektir? işte bu durumu 
Anayasamız halletmemiştir. Bu yönden Anayasa
mızda bir boşluk vardır. Yarın bu gibi sebep
lerden dolayı ihtilâf Anayasa Mahkemesine 
gelirse Anayasa Mahkemesi ne yapacaktır? 

Buna benzer Anayasamızda diğer müesse
seler içinde boşluklar vardır. 143 ncü madde 
Yüksek Hâkimler Kurulunun seçimini, 145 nci 
madde Anayasa Mahkemesine üye seçimini dü
zenlemektedir. Burada da salt çoğunluğu Ana
yasamız kabul etmiştir, salt çoğunluk sağlan
mazsa durum ne olacaktır?. Bunu Anayasa
mız halletmemiştir. 

ileride bu konularda da ihtilâflar doğarsa 
Anayasa Mahkemesi bu gibi ihtilâfları kolay
lıkla halledemiyecektir. 

3. Anayasamızın 152 nci maddesi iptal ka
rarlarının geriye yürümiyeceğini emretmiştir. 

Çok mühim bir konuya geliyorum, dikkati
nizi çekerim. 

Ceza hukukunu ilgilendiren bir kanun Ana
yasaya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edilirse durum ne olacak
tır?. 

iptal edilen bu kanuna dayanılarak eski
den ceza verilmiş hükümler Anayasamızın bu 
maddesi gereğince geriye gitmez, geriye çev
rilmez, hüküm ifade etmez gerekçesiyle, eski 
hükme göre cezalarını çekmeye devam edile
cektir. Halbuki bu durum ceza hukukunun 
umumi prensiplerine aykırıdır. Ceza hukuku
nun umumi prensibinde sanığın lehine olan bir 
kanun iptal edilirse onun taknin edilmesi lâ
zımdır. Halbuki Anayasamız geriye gitmez di
yor. O zaman bu kanun Anayasaya aykırı ol
masına rağmen, o kanunun hükmüne giren bir 
suç işlemiş ise onlar mahkûm olmıyacaklar, di
ğerleri olacaklardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efen
dim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, notum daha uzundu, 
onu' şimdi okuma imkânına sahip değilim. Şu 
halde sözlerimi bağlıyorum. 
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Şunu son olarak arz edeyim ki, ideal çalış
ma şartı; kazai içtihatlarla, Anayasa Mahke
mesi kararları ile Anayasa hukukunu geliştir
melidir. Demokratik memleketlerde bu kazai 
içtihatlarla Anayasalar gelişir ve yeni yeni ih
tiyaçlar doğduğu takdirde, bu içtihatların ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarının, yani kazai 
içtihatlarının Anayasanın yerleşmesinde rolleri 
çok mühimdir:. Onun için yüce mahkemelerin 
kazai içtihatlar yaratırken gayet hassas olma
larını, kararları esbabı mucibeli, müdellel ve 
cemiyetin içtihatlarını da göz önüne alarak iç
tihat yaratmalıdırlar. Çünkü Anayasalar felse-
fik ve siyasi mahiyette bir kanundur. O bakım
dan bunları o günkü şarlan da göz önüne ala
rak belirtmelerinde fayda vardır. Bu kazai iç
tihatlarla Anayasa Mahkemesinin vereceği ka
rarlar Anayasa hukukunun gelişmesine büyük 
faydalar sağlıyacağı inancındayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şunu arz ede
yim ki, biz A. P. Milletvekili olarak Anaya
saya ve Anayasanın getirdiği bütün müessese
lere saygılıyız. Anayasa üzerinde en çok has
sas olarak duran bizleriz. Şimdi burada... 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, vaktiniz dol
du, cümlenizi bağlayın. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Burada 
İşçi Partili Kurtel, bize dedi ki, «Anayasayı 
A. P. Grupu bir ayak bağı yapmıştır.» Bu şe
kilde bir beyânda bulundu. Biz bunu şiddet
le reddetmekteyiz. Ayak bağı yapan asıl ken
dileri, İşçi Partilileridir. 141 ve 142 nci mad
delerin iptali için Anayasa Mahkemesine mü
racaat eden işçi Partisi, Anayasa Mahkemesi
nin 141 ve 142 nci maddeler Anayasaya aykırı 
değildir şeklindeki kararını en çok tenkid eden 
ve bu memlekette solcu, komünist yazarlar ola
cak Anayasa müessesesine ve Anayasa hâkim
lerine dil uzatan en çok onlar olması cihetiy-
le, asıl Anayasaya saygısızlık yapan A. P. mil
letvekilleri değil İşçi Partililer olmak gerek
tir. 

Bu konuda sosyalizme kapalıdır diyen Sa
yın Devlet Reisi ve büyük Devlet adamlarına 
karşı İşçi Partisinin girişmiş olduğu menfi pra-
paganda ile, menfi kampanya ile nasıl çalış
tıklarını hepinize hatırlatmak isterim. Saygı
sızlık asıl onlardan gelmektedir. Biz A. P. ola
rak Anayasaya... 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, vaktiniz dol
du efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Anaya
samıza, Anayasa kuruluşlarına bütün varlığı
mızla bağlıyız ve bunu yaşatmak için de var 
kuvvetimizle çalışacağız. Hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oya vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Turhan Dilligil, buyurun. 

TURHAN DİLLİGİL (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Adalet 
Bakanı, Anayasa Mahkemesi gibi toz kondurul-
maması gereken kuruluşların zedelenmesine ta
raftar değiliz, buyurdular. Şüphesiz, hepimiz 
yüksek kuruluşların zedelenmesine taraftar de
ğiliz^ Ancak bâzı gerçekler varsa, bunları bu
rada söylemiyeceğiz de nerede açıklıyacağız? 

Müsaade ederseniz, yeterlik önergesine ka
bul oyu vermemenizi istirham edeceğim. Çün
kü, Sayın Bakanın ne zararlı bir kanaat taşı
dığını, bâzı müesseselere toz kondurulmaması 
gerekçesiyle bilgilerin ve dileklerimizin açıklan-
mamasının ne zararlı sonuçlar vereceğini bu
rada ispat edebilmek için yeterlik önergesini 
kabul* etmemeniz gerekir. 

Anayasaya aykırı kanunların nasıl, kasıtlı 
ve tek taraflı tatbik edildiğini açıklıyabilme-
miz için bu yeterlik önergesini kabul etmeme
niz gerekir. Anayasa Mahkemesinin kasıtlı ve 
tek taraflı kararlarında nasıl ısrar ettiğini an
latabilmemiz için bu yeterlik önergesini ka
bul etmemeniz gerekir. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında, ki bir 
kısmı muhteremdir, demokratik rejim ve Ana
yasa düşmanlarının mevcut olduğuna dair size 
örnek verebilmemiz için bu yeterlik önerge
sini kabul etmemeniz gerekir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler..; Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Anasaya Mahkemesi Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

(Anayasa Mahkemesi) 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 2 223 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 485 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 101 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lan ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) S3rmaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 14 030 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir. 

Ç) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Grupları adına söz istemiş olan arkadaşları
mızın isimlerini arz ediyorum : 

O. H. P. Grupu adına Kudret Bosuter, 
G. P. Grupu adına Ahmet Üstün, 
M. P. Grupu adına îsmet Kapısız, 
Y. T. P. Grupu adına Ali Karahan, 
T. I. P. Grupu adına Çetin Altan, 
A. P. Grupu adına Kemal Bağcıoğlu. 

İkinci defa 0. H. P. Grupu adına Kudret 
Bosuter, G. P. Grupu adına İhsan Kabadayı. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Sayın Başka
nım, ben de ikinci defa söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — ikinci defa T. I. P. Grupu adı
na Çetin Altan. 

Efendim, şahısları adına söz istiyenler şu sı
rayı takibediyorlar; Sayın Süleyman Onan, Ha
san Tahsin Uzun, Murat Öner, Ilyas Kılıç, Ner-
min Neftçi, Abdülbâri Akdoğan, Kasım Gülek, 
Orhan Birgit, Himmet Erdoğmuş, Sami Binici-
oo-lu, ismail Boyacıoğlu, Turhan Dilligil, ismail 
Selçuk Çakıroğlu, Mustafa Kemal Yılmaz, Os
man Yüksel, Necati Güven, Feyyaz Koksal, Ah
met Tahtakılıç, ibrahim Sıtkı Hatipoğlu. 

Şimdi söz sırası O. H. P. Grupu adına Sayın 
Kudret Bosuter'indir. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BO
SUTER (Giresun) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Çağdaş demokrasilerde başbakanların dağı
nık parlâmento gruplanndan. gelmeyip, halkı 
temsil etmekten öteye bizzat halk olmak iddia
sını taşıyan disiplinli partilerin genel başkan-
lan oluşları ve oligarşik heyetlerce değil, geniş 
partili kütleler tarafından seçilmeleri, otorite 
ve nüfuzlarını alabildiğine genişletmiş bulun
maktadır. 

Artık bugünün modern demokratik devle
tinde başbakanlar, hükümet politikasını gözet
mekten öteye «yaratmak» görevini yüklenmiş
ler, kişilik bilgi ve görüşleri ile ortaya koyduk-
lan muhteva ile devlet düzenini çok yakından 
etkilemeye, müşterek sorumluluk esası, lider so
rumluluğuna dönüşmeye başlamıştır. 

işte bunun içindir ki; toplumu ve devlet dü
zenini yakından etkileme durumunda olan baş
bakanlarla, düzenin temeli olan Anayasa ara
sında kesin bir uygunluk gerekmektedir. 

Belki hiçbir medeni memlekette, hiçbir baş
bakandan tarihe mutlaka basanlı bir lider ola
rak geçmesi beklenmemiştir. Ancak her memle
kette her başbakandan Anayasayı bilmesi, sev
mesi ve sayması istenmiştir. 

Özellikle, ileri bir toplum düzeyine erişme 
uğraşısı içinde, yeni düzenler getiren ülkelerde 
başbakanlar sadece bir Anayasa uygulayıcısı 
değil, aynı zamanda anayasaların emrettiği dü
zenlerin inşacısıdırlar. 

Şayet, hükümet etmek sorumluluğunu başta-
şıyıcısı, Anayasaya ters bir açıdan bakmakta, 
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eksik birtakım yorumlara saplanıp kalmakta I 
ise, bu aykırılık bir süre sonra, temelin çatırda
ması gibi, vahîm sonuçlara yol açabilir. Bu iti
barla C. H. P. Grupu, Başbakanın sakat Ana
yasal görüş ve yorumlarını, özellikle düzen an
layışını dikkatle izlemektedir. 

Sayın Demirel bir bozuk düzeni eleştirmek 
ve Anayasanın emrettiği ekonomik ve sosyal bir 
düzenin kurulmasını mümkün kılacak tedbir
leri tartışmak yerine, birtakım kelime ve man
tık oyunları ile, Anayasayı dilediği yönde yo
rumlamakta ve «Şikâyetiniz Anayasadan mı
dır?» sorununu ortaya atmaktadır. Ancak bu 
sorun ister istemez bir başka sorunu akla getir
mektedir ; «Acaba Sayın Demirel'in mevhum bir 
şikâyetten bahsetmekteki ısrarı kendi eğilimini 
mi ortaya koymaktadır?» yahut, «Anayasadan 
şikâyet edildiği görüntüsünün yaratılmasında 
özel bir fayda mı mütalâa etmektedirler?» 

Yoksa bir tedbirler eleştirisine ve Anayasa 
ödevleri tartışmasına girmekten kaçınmak mak
sadı ile, konuyu dağıtmak, minderden kaçmanın 
bu en kestirme yolu mudur? 

Sayın Başbakanın Anayasayı yanlış yorumla
mak alışkanlığı şayet özel sebeplere dayanmıyor
sa, bu takdirde ya politika ve hukuk ilminin faz
la yabancısı olmıyan uzmanlardan yoksun olu
şundan, ya da bu bilimlerin sunduğu muhteva 
ile ilgilenmiyecek kadar yanılmazlık taslamasın-
dandır. 

Fakat Anayasaya bu ters bakışın sebepleri ne 
olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi, kendisi
ne Anayasal gerçekleri bıkmadan, usanmadan 
tekrar tekrar anlatacaktır. 

Sayın Demirel'in, Anayasaların sadece kuru
lu bir düzenin statüsünü tâyin eden kurallar bü
tünü oldukları varsayımından hareket ettiği an
laşılmaktadır. Oysa ki, Anayasalarda kurulu 
düzenin yanı sıra, kurulması amaç edilen düzen
lere de yer verilir. Sadece pozitif hukukun üs
tün normu olmanın ötesinde, bir nevi emredici 
nitelikte hedefler beyannamesi gibi, Hükümet 
programlarına muhteva tâyin eder gibi... 

Nitekim, Anayasamız hukukî ve siyasi düze
ni kesin kurallara bağlıyarak nasıl işliyeceğini 
tâyin ettiği halde sosyal ve iktisadi alanda ku
rulması gereken bir düzen getirmiştir. Modern 
Anayasal akımlara en ileri şekli ile yer veren 
Türk Anayasasında klâsik hürriyetler sadece be
lirli zümrelerin istifadesine açık, fakat geniş küt- | 
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leler için gökyüzünde duran soyut kavramlar 
kabul edilmiyerek özgürlüklerin herkes için ger
çekleştirilmesini sağlıyacak bir düzen kurulma
sı emredilmiştir. 

Yani bizzat Anayasa, bir bozuk düzenden şi
kâyetçidir. Anayasa özgürlüklerin geniş kütleler 
için kâğıt üzerinde kalan soyut kavramlar oldu
ğu, sosyal güvenliğin, sosyal adaletin gerçekleş
tirilemediği, susamış vatan topraklarının ve top
rağa susamışların bulunduğu, Türk köylüsünün 
almteri emeğinin aracıların ve tefecilerin elinde 
sömürüldüğü, her sene doğan 1 000 çocuktan 
165 inin bakımsızlıktan öldüğü, bir düzenden 
şikâyetçidir. 

İşte bunun içindir ki; Anayasa bu bozuk dü
zenin, değiştirilmesini, yeni bir düzen kurulma
sını amaç tâyin etmiş, bu maksatla Devlete ödev
ler vermiş, mevcut engelleri kaldırmak, insanın 
insanca yaşama şartlarının hazırlamasını, ana
nın, çocukların korunmasını, topraksız köylünün 
topraklandırılmasmı, sağlık ve güvenlik tedbir
leri alınmasını, sosyal adaleti, öğrenimde fırsat 
eşitliğini, çalışma şartlarının düzenlenmesini, üc
ret adaletini, çalışanların korunmasını gerçekleş
tirecek tedbirler almasını emretmiş, plânlı kal
kınmadan toprağın verimini millî tasarrufun ar
tırılmasından, yatırımların toplum yararına yö
neltilmesinden bahsetmiştir. 

Ancak özü ve niteliği itibarı ile sosyal ve eko
nomik hakların, menfi statü hakları denilen, 
Devletin müdahalesi dışındaki kişi haklarından 
farklı oluşu gerçekleştirilebilmeleri için Devle
tin aktif müdahalesini gerekli kılar, özellikle 
az gelişmiş ülkelerde, toplumun yapısını gelişti
recek köklü tedbirler alınması, istihsal ilişkileri
nin Devlet amacına uygunluğunun sağlanması 
icabedecektir. 

Böylece ekonomik ve sosyal hakların bir öl
çüde zaman unsuruna ve iktisadi gelişme şartına 
bağlı bulunduğu içindir ki, hukukî ve siyasi yö
nü ile kesin ve işliyen bir düzen kuran Anayasa, 
ekonomik ve sosyal alanda kurulması amaç edi
nilen bir düzen tâyin etmiş bulunmaktadır. 

Buna rağmen, Başbakanın bu düzenin tedbir
leri üzerinde tartışma kabul etmiyerek «aileyi 
mi, mülkiyeti mi kaldırmak istiyorsunuz? Mede
ni Kanundan mı şikâyetiniz var?» gibi suallerle 
tartışmayı, hukuk devleti temeline kaydırmak 
istemesi, en iyi niyetli bir yorumla, Anayasaya 
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ters bir bakışın, kurulu düzenle kurulması emre
dilen bir düzeni karıştırmanın sonucudur. 

Fakat burada kendisine önemli bir noktanın 
hatırlatılmasında fayda vardır. Hükümet icra
atının, daima rejim buhranından bahsedilerek 
tenkid edilmesinden yakman Başbakan, acaba 
bu konuda sadece muhalefetin mi dikkatli olma
sını istemektedir? Şayet bu tutum hatalı ise, bir 
iktidarın da muhalefetin görüşlerini, daima yı
kıcılıkla itham ederek, konuyu Anayasadan şikâ
yete ve rejime kaydırmak istemesinin hatası ve 
tehlikesi daha mı azdır? 

Sayın milletvekilleri, 
Çoğu zaman Anayasal gerçekleri tersine çevi

ren Başbakan, bazan da «Bu bozuk düzeni biz mi 
getirdik?» sualini sormaktadırlar. 

A. P. nin bu bozuk düzenin yaratıcısı olduğu
nu ileri sürebilmek için, ya çok insafsız, ya da 
Türkiye'nin sosyolojik ve ekonomik gerçeklerin
den tamamen habersiz olmak, en azından Demi-
rel'in sık sık kullandığı Aristo mantığını kullan
mak gerekir. 

Bu bozuk düzen köklerini, Atatürk'ün ilk Bü
yük Millet Meclisini açış nutkunda dediği gibi; 
kemiklerini asırlarca hudut boylarınca bıraktığı
mız, kanını, canını, nimetini aldığımız, ama kar
şılığında hiçbir şey veremediğimiz Türk halkı
nın asırlar boyu kendine terk edilmişliğinden, 
Orta Çağ karanlığına itildiği bir taassuptan, ve 
açık pazar haline getirildiği bir sömürüden al
maktadır. 

Bu düzen Mustafa Kemal'lerin, inönü'lerin, 
Kurtuluş Savaşından bu yana mücadele ettikleri 
ve düşmanı yener gibi yendikleri bir Orta Çağ 
düzeninin kalıntıları üzerinde yaşatılmak istenen 
düzendir. 

Şimdi bütün bu anlattıklarımdan sonra, Sa
yın Hükümet sözcüleri, mantık ve kelime oyun
ları ile sorulmıyan suallere cevap vererek, konu
yu dağıtmak alışkanlıklarında ısrar edecekleri
ne göre, kendilerine şimdiden arzı cevabedelim: 

Bu düzen 1962 de de bozuktu, 1965 te de. 
Biz iktidarda iken de Elmalı'daki düzen, Anaya
sa kurallarının istediği düzen değildir. Fakat 
C. H. P. bu amaca yönelmenin çeşitli tedbirlerini 
almış, yalnız Birinci Beş Yıllık Plâna ilişkin ola
rak, üstelik bir azınlık grupu ile 35 kanun tasa
rısını kanunlagtırmıştır. 

Ama A. P. iktidarı, kendisi tedbir getirmek 
şöyle dursun, 0. H. P. nin sevk ettiği tasarıları, 
bir toprak kanunu tasarısını dahi kanunlaştır
mak istememektedir. 

Hükümet, Anayasanın emrettiği bir yeni dü
zene yönelmek yerine, bu bozuk düzeni daha da 
bozmak, en azından devamını önliyecek tedbirle
ri almaktan sorumludur. 

Anayasa yorumlarında devamlı bir celisi için
de bulunan Hükümet Başkanı, bazan Anayasa
nın amacını anlamamakta ısrar gayretine düş
mekte, bazan da aksine Anayasanın «Devlet, ik
tisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevini, malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine geti
rir» diyen 53 ncü madde hükmüne sarılmakta
dır. Oysa ki, bu hüküm Anayasanın emrettiği 
yönde yürütülmiyen bir Hükümet icraatına özür 
olmak için değil, ancak hükümetlerin gerçek 
imkânlarını aşan Anayasal emirlerin dışına çık
maktan onları korumak için getirilmiştir. 

Bu hüküm, yatırımları öncelikle toplum ya
rarına yöneltmek direktifini hükümsüz kılıp, ik
tidarların, yaşama şartları içinde kavrulmuş 
Türk köylüsünü kooperatifleştirmek, onun hayat 
şartlarını düzeltmek, toprağa susamışlığını gi
dermek yerine milyarlık köklü yatırımlarına im
kân veren bir hüküm değildir. 

Yahut bir taraftan şekere, gaza, tuza zam 
yaparak 300 liralık aile gelirinden 30 lirasını çe
kip aldıktan sonra, her mahallede bir milyoner 
yaratılması politikasının sadık takipçiliği içinde 
uygulama kanunu ile Devlet kesesinden özel şa
hısları zengin etmenize hoşgörü ile bakan bir hü
küm de değildir. 

Hele bu hüküm, tkinci Beş Yıllık Plânda 
«teşkilâtlanmamış kredi piyasası» gibi çalımlı 
bir isimle boy gösteren, aslında sömürünün en 
âdisinden, en berbatından başka bir şey olmıyan 
tefeciliğin, Merkez Bankası kaynakları ile bes
lenmesine cevaz veren bir hüküm hiç değildir. 
(O. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Bunları 
daha evvel de dinlemiştik. 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Dinleyin 
lütfen, biz de dinliyoruz. 

Aslında, Sayın Hükümet de bu gerçekleri bil
mektedir, aziz arkadaşlarım; ama bütün mesele, 
bilmiyor görünmek istemektedir. 
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Sayın Başbakanın sermaye - emek münase
betleri Seminerine verdikleri bir demeç var; 
«Sosyal ve ekonomik amaçların bilinci içinde ile
ri bir Anayasa anlayışı hâkim...» Sonra aynı Baş
bakan, bu kürsüye gelir; hani daha evvel bu 
demeci görseniz altındaki imzayı okumadan aca
ba Sayın Ecevit mi imza etti, dersiniz; sonra bu 
kürsüye gelir, bu amaçlardan, orada anlattığı 
Anayasal gerçeklerden habersiz görünerek bu
rada alkış toplamak için arkadaşlarından, şim
di sözümü kesmeye çalışan bâzı arkadaşlarımız
dan bilhassa; «Neyi değiştireceksiniz?» diye so
rar muhalefete, «Medeni Kanunu mu, yoksa mül
kiyeti mi?» Demek ki, Demirel ve onunla birlik
te aynı sesleri bir koro halinde veren ekibi sade
ce bir mantık metodunu uygulamaktadırlar. Bu, 
Başbakanın sık sık uyguladığı Aristo mantığı
dır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) Ya
ni, anlatayım, ben de bilmiyordum öğrendim son
ra, bir sayın arkadaşıma sordum, Aristo mantığı 
nedir? İnsan memelidir, balina da memelidir, o 
halde insan da balinadır gibi yahut yüzgeçleri 
vardır gibi, bir örnek verelim. 27 . 2 . 1966 yi
ne böyle bütçe konuşuluyor, 58 nci Birleşim say
fa 801. (A. P. sıralanndan, müdahaleler) Söz 
kesmek değil, açıp o tutanaklara bakmaktır ma
rifet. 

Demirel diyor İd: «Şikâyet ettiğimiz konu 
memur değil. Şikâyet ettiğimiz düzen işlemiyor, 
idare işlemiyor. İşliyor diyen var mı?» Soruyor. 
Görüyorsunuz ki, burada düzeni kanun maddesi 
olarak değil, dün burada can ve gönülden al
kışladığınız Sayın Bilgehan'ın birtakım eski lû-
gatları karıştırarak iddia ettiği gibi kanun mad
desi olarak değil, bir düzen olarak bizim anla
dığımız gibi ele alıyor. Şimdi anlatıyor daha 
sonra, memur tâyin edeceğim, hareket, canlılık 
filân getireceğim diye. Diyebiliriz ki, Medeni Ka
nunu değiştirelim diye soran Başbakana kendi 
Aristo mantığını uygulasak; Başbakan şikâyeti
miz düzenden diyor, C. H. P. de düzenden şikâ
yetçi. O halde Cumhuriyet Halk Partisi Demi-
rel'in partisidir yahut Demirel Cumhuriyet Halk 
Partilidir. 

Şimdi devam edelim arkadaşlar. 19 ncu as
rın değil... (A. P. sıralarından «o senin mantı
ğın» sesleri.) Yoo, her zaman, her gün kürsüde 
dile getirilen mantık budur. Bu mantığı Türki
ye'ye anlatmaya mecburuz. Şimdi devam edelim. 
19 ncu asrın değil, 20 nci asrın özgürlük anlayı-

I şını kabul etmiş olan Rosvelt ünlü Kongre mesa
jında yoksulluktan kurtulma hürriyetinden bah
setmiştir. Daha sonra 12 Mart 1947 tarihinde 
Truman'ın Kongreden Türkiye'ye ve Yunanis
tan'a yardım yapılmasını istiyen ve sonraları 
Truman Doktrini denilen talebinde totaliter re
jimler yoksulluk ve düzensizliğin yarattığı or
tamlarda yayılır denilmekte idi. Şimdi Aristo 
mantığına göre yoksulluktan kurtulma hürriye
tinden, düzensizlikten bahseden başbakanlar 
anarşisttir diyebiliriz. 

Ancak, bu mantık belki küçümsenebilir, 
ama bir yönüyle de başarılıdır. Çünkü böyle 
bir metot ile gerçekleri tersine çevirir, alkış top
lar, hattâ kısa vâdeden oy alırsınız. Çünkü, bir 
düşünce disiplininiz yoktur, önemli olan işinize 
gelendir. Her yönlü taraftar toplar, fikirleri ve 
kişileri işinize geldiği gibi kullanırsınız. 

Sayın Başbakan, bu kürsüde Jafferson'un an
layışını dile getiren fikirler söyler; fakat onun 
bir düşünür olmanın yanı sıra bir Devlet başka
nı olarak zenginliği ve asaleti imtiyaz tanıması
na hayatı boyunca karşı çıktığını, halef selef ol
dukları J. Adams ile bu konudaki tartışmalarını 
rahatça unutur. Daha önemlisi özel hayatında 
mutaassıp bir dindar olan Jafferson'un Amerika-' 
da lâikliğin mücadelesini verenler arasında bu
lunduğunu ve resmî okullardaki ihtiyari din 
derslerine dahi karşı çıktığını bilmemezlikten ge
lebilir. 

Sayın Başbakan bunun dışında da devamlı 
tutarsızlıklar içindedir. İktisadi Devlet Teşek
külleri mamullerine zam yaptığınız zaman kay
nak yaratmaktan bahseder. Sonra fevkalâde 
tutarlı bir tamim çıkarır. Partizanlık İktisadi 
Devlet Teşekkülleri özel çıkarlarına alet yapılı
yor dediği zaman muhalefet, rüşvet alınmadığın
dan bir sözcü çıkar burada bahseder. Bütün bu 
olumlu sözlerin altındaki gerçek ise bir başka 
gerçektiıv Resmen yayınlanan rakamlara göre 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak yaratma 
durumuna baktığımızda, 1962 de toplam tutarı 
nakıs 246 milyon lira iken, 1965 te zait 212 
milyona yükselebilmiş ve sonra işte bu partizan 
ve çıkarcı tutumun sonucu yine nakısa dönmüş, 
1968 de nakıs 391 milyon. 

Rüşvet mutlaka maddi çıkar sağlamak değil
dir, çeşidi vardır. Kaldı ki, bahis konusu olan 
rüşvet almak değil, vermektir. Bir parti iktidar-

I da kalabilmek için taassubu körükler, kendisini 
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destekliyen belirli çevreleri haksız yere güçlen- I 
dirir, partizanlığa göz yumarsa bu toplumun te
melinden verilen rüşvettir. Delili yukardaki ra
kamlardır. 

Tutarsızlıklar bu mantığın kaçınılmaz sonu
cudur. Bir Hükümet üyesi bakarsınız olumlu bir 
icraatın içindedir, alkışlarsınız. Meselâ, bir mil
lileştirme mücadelesinin içindedir, bir yataklı va
gonlar bahis konusudur, bu ümitli başlangıç
tır dersiniz, Hükümette. Sonra bir başka Hü
kümet üyesi boraksın değerinin ve zenginliğinin 
ancak C. H. P. iktidarının sonunda tesbit olun
duğunu, anlaşıldığını resmî raporlardan bile bi
le, Sayın Hüdai Oral'ın her bakanın her gün 
yüzlercesini imzaladığı bir onay muamelesini bu
rada tek savunma çaresi olarak tahrif ederek 
önünüze sunar, önce imtiyaz muamelesi denilir, 
direnince bir hayli geri çekinilir ve sonunda siz 
alkışlarsınız, ama bu alkışların arkasında ve gü
rültüsü içinde yüz milyar yahut ikiyüz milyar 
denilen bir millî kaynak birtakım maceraların 
içine doğru itilir, ama siz iyi niyetli arkadaşla
rım alkışlamaya devam edersiniz. Yahut Sayın 
Kâmran Evliyaoğlu benim şahsan dinlediğim 
bir konuşma yapmıştır, bir lokantanın önünde 
simit satan çocuğun karnının tok olmasını ister; 
sonra Hükümet sözcüsü buraya gelir ve «Kâm
ran Evliyoğlu simitçiden vitrini kırmasını iste
miş, ortanın solu budur» der. Arkadaşlar, bu 
çamurları atanların çamur eline bulaşır. Açık 
konuşalım, vitrin kırılırsa günün birinde, bu bi
raz evvel size anlattığım ve pek sevdiğiniz Ame
rika'nın Başkanı Truman'ın Truman Doktrini 
denilen mesajında yer alan yoksulluktan ve dü- i 
zensizlikten gelecek, onun sonu olan.bir kırılma 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; kaldı ki, bu bozuk dü
zenin değiştirilmesi sadece millî kaynakların ye
terliliği meselesi olmayıp, bir içtenlik, halka dö
nüklük ve anayasal gerçeklere inanç meselesi
dir. 

Kooperatif mevzuatını, bununla amaca varı-
lamadığı halde yeterli görür, fakat her mahalle
de bir milyoner yetiştirme politikasının sadık ta
kipçiliği içinde bir uygulama kanununa ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Ama kooperatiflerle ilgili mevzu
at işler veya işlemez, bu ayrı bir meseledir. 

BAŞKAN — Sayın Bosuter, bir dakikanız 
kaldı efendim. | 
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0. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Romalılardan kalma bir söz vardır. İyi hâ
kimler kötü kanunları iyi, kötü hâkimler iyi ka
nunları kötü uygular. Bunun teknik tâbiri uy
gulamanın hukukiliğidir. 

Sözlerimi son bir noktaya değinerek tamam
lamak istiyorum. Geleceğin geçmişe benzemesini 
değil Adalet Partisinin yurda ve oylarını aldığı 
yoksul halka yönelmesini, onu zedelemek yerine 
onunla hizmet yarışı vermek istemektedir Halk 
Partisi. 

O. H. P. iktidar grupunu Anayasa ile karşı 
karşıya getirmek değil, bu Anayasanın komü
nizm ve faşizmi olduğu kadar, 19 ncu Asrın ka
pitalizminin özlemini de mahkûm ettiğini anlat
mak istemektedir. 

C. H. P. Grupu gerçek bir muhalefet olarak 
en acı tenkidlerini yaparken dahi İslâm Köyden 
gelip bir iktidar grupu liderliğine yükselen Baş
bakanın, Rönesans'ın insancıl düşünüşünü kapi
talizmin sömürü çarkları arasında yitiren 19 ncu 
Asır kapitalizminin özlemi içinde değil, halkına 
dönük bir liderin büyüklüğü içinde görmek iste
mektedir. 

Çünkü, her çığırın ister aradığı yöneticileri 
bulmak zorunluğu olduğu düşünülsün, ister li
derlerin kendilerinden önceki ve sonraki şartlar 
içinde sevk edilmiş bulundukları görüşüne itibar 
olunsun, tarih boyunca halkını parlak sözler ve 
ölçüsüz vaitlerle kandırıp, ferman senindir de
dikten sonra kişisel veya çevresel çıkarlarına yö
nelmiş yahut dar görüş ve bilgisizlikleriyle top
lumun imkânlarını heba etmiş cücelerle kendini, 
kendisine ve çevresine değil halkına adamış olan, 
onun içinde binlerce ateş yanan damarlarına eşit
liğin, ferah ve mutluluğun ilâcını akıtmaya çalı
şan devler bir arada bulunurlar. 

Biz bu toprakların ve bu halkın çocukları ve 
0. H. P. Grupu olarak Sayın Demirel'in tarihin 
akışı içinde unutulmuş veya sevk edilmiş bulun
masını istemiyoruz. (A. P. sıralarından, «Başkan, 
vakit geçti» sesleri) Dinleyin beyefendi, eğer siz 
aksini istiyorsanız konuşmıyalım, ama biz iste
miyoruz. Biz halktan gelen bir insanın halkından 
kopmasının ve onun ıstıraplarına sırt çevirmesi
nin acısını duyuyoruz. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından, alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) 



M. Meclisi B : 43 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa- I 
yın Ahmet Üstün. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasamız, (Başbakan, Bakanlar Kurulu
nun Başkanı olarak bakanlıklar arasında işbir
liğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetini yü
rütür.) hükmünü vaz'etmiştir. I 

Anayasanın bu açık hükmünün ışığı altında 
Güven Partisi Grupunun görüşlerini özet olarak 
arz edeceğim. 

Hükümetlerin genel politikası Meclislere sun
duğu programlarında açıklanır. A. P. 1965 se
çimlerinde tek başına iktidara gelmiş ve Sayın 
Demirel'in başkanlığında Hükümet teşekkül 
etmiştir, tkibuçuk senedir Hükümet iş başında
dır. Sayın Demirel Hükümetinin Mecliste oku
duğu ve güven aldığı programına bir göz atar- I 
sak, çok önemli bulduğumuz taahhütlerinin bir 
kısmını gerçekleştiremediğini görürüz. 

Demokratik nizam içinde Hükümetlerin oto
ritesi sözlerinin topluma vereceği güvenle sağla
nır. Bu güvenin sağlanması, Hükümet adamları
nın sözleriyle icraatlerının birbirine uymasiyle 
mümkündür. Sayın Demirel Hükümeti, iş ba
şına geçtiği tarihe nazaran, olumlu bir mesafe 
katetmiş ise de istediğimiz seviyeye gelmiş değil
dir. Halen bakanlıklar arasındaki koordinasyon 
tam işler hale getirilememiştir. Bâzı bakanların 
Hükümetle ilgili farklı beyanları ve millet hu
zurunda yapılan tartışmalar, kanun teklifleri ve 
hattâ bizzat Hükümet üyelerinin tamamının im
zasını muhtevi kanun tasarılarının, ilgili komis
yonlarda müzakeresi sırasında, bakanlar adına 
yetkili oln temsilcilerinin birbirinden farklı gö
rüşler savunmaları cidden üzücü olmaktadır. Bu 
halin önlenmesi hem işlerin sürati ve hem de 
Hükümetin otoritesi bakımından önemlidir. 
Muhtelif bakanlıklar ve daireler arasında salâ
hiyet tedahülleri, birbirini köstekleyici hizmet 
rekabetleri önlenmelidir. 

Plân tatbikatının başarılı olması için idari 
reforma zaruret vardır. Esasen bu husus Birin
ci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer 
almıştır. Mevzubahis idari reform konusunda 
daha önce bir ilmî heyet kurulmuştu. Bu ilmî 
heyetin çalışmaları ne safhadadır? Bizim görü
şümüze göre bu idari reformun parakende ola
rak değil bir bütün halinde ele alınması daha 
isabetlidir. 1 
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Personel Kanununun uygulanmasında bâzı 
malî güçlüklerle karşılaşıldığı söylenmiştir. An
cak, semereli bir çalışma neticesinde bu kanu
nun tüzüklerinin kısa zamanda hazırlanarak tat
bik safhasına konulmasını temenni ederiz. 

Devlet memurlarına yapılan zammın mahallî 
idareler ve belediyeler memurlariyle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurlarına da teşmil edil
mesi hakkaniyet prensiplerine uygun düşer. 

Değişik yıllarda istihkak almaya başlıyan 
emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının bugünün 
geçim şartlarına göre lehlerinde tadil edilmesi 
zaruret halini almıştır. Bu husustaki kanunun 
biran önce çıkarılmasını temenniye şayan bulu
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Danıştay kararlarının zamanında infazı ge

rektiğine işaret etmek isteriz. 
Danıştay kararlarının çok kere idari tasar

rufların iptal edilmesi şeklinde çıkmasında, ha
tanın karar veren mercide değil, idari tasarrufu 
tüzük ve kanunlara uygun olmıyacak şekilde 
tatbik eden dairelerde ve kuruluşlarda aramak 
lâzımdır. Tehiri icra kararlarının da infazından 
kaçınılmamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet programında; mer'i Anayasamızın 

ruhu ve metni ile hâkim kılınacağı ve millet 
hizmetinde, kanunların emrinde bulunan memur 
kütlesine hizmet emniyeti getirilmesi ve me
murların millet sevgisi ve hizmet şevki içinde 
vazife görmeleri ve tarafsız idarenin sağlanacağı 
açıkça vadedilmiştir. Bu açık va'de rağmen par
tizanlık şikâyetleri devam etmekte, vatandaş 
güler yüzlü idarenin hasretini çekmektedir. Bün
yedeki hastalığın sorumlusu elbette tek başına 
A. P. iktidarı değildir. Ancak bu hastalığın 
tedavisinde de başarılı olamamıştır. 

İltimas, rüşvet bilindiği gibi devam etmekte 
vatandaş işleri sürüncemede beklemektedir. 

Hayatı ucuzlatmada da Hükümet tatbikatı 
programındaki va'dine uygun değildir. Bugün, 
artan fiyatlardan daha çok sıkıntıya düşen, köy
lü, küçük esnaf, küçük sanatkâr, işçi, emekli, 
dul ve yetimler ile küçük memur kütlesidir. 

Millî huzur tahakkuk etmemiştir. Hükümetin 
mütereddit ve ürkek davranışları aşırı akımla
rın faaliyetine fırsat vermektedir. Bu sebeple 
mânevi inancı, mülkiyeti ve hürriyeti reddeden 
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komünizmin propagandası Meclis kürsüsüne 
kadar gelebilmiştir. Orak, çekiç edebiyatı ve 
halk ihtilâli açıkça yazılabilmekte ve konuşul
maktadır. Anayasamıza ve Ceza Kanunumuza 
göre ağır suç olan komünizm propagandaları 
karşısında kanunları tatbikle yükümlü bulunan 
Hükümet, bizim ölçülerimize göre cesur değil
dir. 

Bu milletin saadet ve selâmeti bakımından 
son derece tehlikeli olan aşırı sol, gıdasını fakir
likten almaya gayret etmektedir. Vatandaşın 
içinde bulunduğu geçim sıkıntısını istismar ede
rek kendisini güya fakir vatandaştan yana gös
terme gayretindedir. Komünistlerin elinden bu 
silâhın alınması, memlekete büyük vatandaş 
kütlesinin şikâyeti olan palhalılığı önlemek, ik
tisadi ve sosyal meselelerimize daha fazla önem 
vererek gerekli tedbirleri almakla mümkün
dür. 

Millî menfaatlerin gerekli kıldığı dış seya
hatler elbette olacaktır. Ancak bu seyahatler
de bulunması icabeden yetkililer dışında hiçbir 
sıfatı ve yetkisi olmıyan zevatın da bulundurul
ması ve lüzumsuz kalabalık heyetler meydana 
getirilmesi doğru değildir. Bu yanlış tutum 
önlenmelidir. 

Başbakanlık bütçesinin hayırlı olmasını te
menni eder, saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar. 

MP GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR (Si
nop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle Millet Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini kısaca arzedeceğim. 

Başbakanlık bütçesi dediğimiz zaman, bütün 
bakanlıkların üzerinde ve icra organının başı 
olan bir makam bütçesi anlaşılmaktadır. Bu ba
kımdan Başbakanlık bütçesinin üzerindeki görüş
ler ne kadar geniş olursa olsun, ne kadar izah 
yapılırsa yapılsın, 20 dakikalık bir zaman içine 
sığdırmanın mümkün olamıyacağını kabul etmek
le beraber, ayrıca her bakanlığın bütçesinin üze
rinde de görüşmelerin yapılacağını dikkate al
mak suretiyle, bu yönden biz ifademizi kısa kese
ceğiz. 

Bilhassa 1946 ya kadar tek parti devresi içeri
sindeki durumuyla, 1946 dan 1961 Anayasasının 
tedvin ve meriyete girişine kadar olan zaman ve 
bir de 1961 den sonraki zaman içinde Başbakan-
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lık makamının ifade-ettiği mâna gerçekten deği
şiktir. Bilhassa Anayasamızda da belirtildiği veç
hile bütün bakanlıklar arasında koordine çalış
mayı yapan ve millî siyasetimizin takibinde ve 
yürütülmesinde de mesuliyet taşıyan bir durum
da olan Başbakan, Devlete düşen vazifelerin ço
ğunu bizzat yürütmekle görevlendirilmiştir. 1946 
ya kadar ve 1946 dan 1961 e kadar gerek Anaya
samızda, gerekse onunla ilgili kanunlarda sos
yal adalet, sosyal güvenlik, seçim emniyeti, ha
kim teminatı, basın hürriyeti, Anayasa Mahke
mesi ve Plânlama Teşkilâtı yoktu. Bunlar 1961 
Anayasasının getirdiği yeni müesseselerdir. Bina
enaleyh bu müesseselerin cemiyet hayatımızda 

yer almasından sonra Başbakanlığa düşen vazife
nin biraz ehemmiyetinin kaybolduğu mânası çı
karılır ise de, bizim gibi geri kalmış olan memle
ketlerde, bilhassa icra organının başı, iktidar 
partilerinin özellikle genel başkanlığı gibi bir sı
fatı da üzerinde tutan Başbakanlığın, gerçekten 
bugün dahi düne nazaran önemi ve gördüğü 
fonksiyonun değeri kaybolmamıştır. 

İfadeye mecburuz ki, bugün de Başbakanlık 
makamı üzerinde gerçekten, arkadaşlarımızın 
bâzılarının da ifade ettikleri veçhile, münaka
şa götüren noktalar vardır. Demokrasimizin 
sigortası ve rejimin teminatı olarak kabul edi
len, yukarda biraz önce arz ve ifade ettiğim 
müesseseler olmasına rağmen, Başbakanlık ma
kamının ve onu temsil eden kişilerin bilhassa 
icraatları, takibettikleri siyaset ve güttükleri 
hedeflere doğru yönelmelerindeki tutum ve 
davranışları, bu müesseselerin gelişmesine yar
dımcı olabildiği gibi, bu müesseselerin zedelen
mesine de sebebiyet verecek durum arz edebilir, 
Bilhassa Anayasamızın 37 nci maddesinde yer 
alan toprak ve ziraatle ilgili, zirai reform, top
rak reformu, topraksız vatandaşlara toprak ve
rilmesi, ya da kâfi miktarda toprağı olmıyan-
ların toprağa kavuşturulması meselelerini Ana-
nayasa tamamen Devlete yüklenmiş bir vazife 
olarak kabul etmektedir. Bunlar Devletin bir 
organı mahiyetinde bulunan hükümetlere, icra 
organlarına ve icra organlarının başı ve sorum
lusu olarak,kanunların kabul ettiği Başbakan
lığa verilmiş bir vazifedir. Binaenaleyh Ana
yasanın 37 nci maddesinde, 43 ncü maddesinde, 
diğer maddelerinde prensibolarak kabul edilen 
ve milletimizin güçlü kalkınmasını hedef kabul 
eden vazifelerin ağırlığını dikkate alırsak, ha-
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kikaten Başbakanlık bakamının mesuliyetinin 
çok büyük olduğu kendiliğinden çıkar. Fert 
lerin insanca yaşamaları, asgari geçim gücüne 
kavuşturulmaları ve nihayet cemiyet içerisinde
ki ekonomik güce kavuşan insanlar arasındaki 
huzur, emniyet ve asayişin temin edilmesi gibi 
meselelerin düğüm noktaları da, kanunların 
kuvveti karşısında Başbakanlığa büyük mikyas
ta sorumluluk yükler bir durumdadır. Böyle 
olmakla beraber bilhassa memurların, işçi ve 
esnafın kısa zamanda kalkınmaları, bunu te
min edecek her türlü tedbirlerin alınması, elbet-
teki iktidarların, gerek seçim beyannamelerin
de ve seçildikten sonra da seçim beyannamele
rinde vadettikleri hususların gerçekleştirilmesi 
için Hükümet programlarına aldıkları husus
ları yerine getirmekle olacaktır. 

Başbakanlar, demin de söylediğim gibi, han
gi partinin olursa olsun, iktidarın başı olması 
itibariyle daima gerek memeket içi, gerek 
memleket dışı siyasetin tatbikinde kendi arala
rında kararları aldıktan sonra, yürütme orga 
nınm başı olarak yüzde ellinin üzerinde grupu-
na ve kanunlara hâkimiyet tesis edecek bir ma 
kamı işgal etmektedir. Geri kalmış ülkelerde 
bu böyle olmakla beraber, en demokratik re
jimin bulunduğu, demokrasinin beşiği olarak 
telâkki edilen memleketlerde bile başbakanların 
ve parti liderlerinin (ki bu teamül ve usulden
dir) daima grupuna hâkim olması, kanunla
rın çabuk çıkarılması için elzemdir. Fakat biz 
geri kalan bir üke olduğumuz için, kısa zaman
da işgücü, emek ve sermayeyi gayet iyi bir şe
kilde birleştirmek ve hedefimize hızlı bir kal
kınma temposu içinde varabilmek için, elbette 
ki Başbakanlık makamına düsen vazifenin yeri
ne getirilmesi lâzımgelir. Fakat ifadeye yine 
mecburuz ki, önemli kanunlarla bu dönem içeri
sinde buraya getirilmemiştir. Anayasada öngö
rülen ve gerçek olarak cevap bekliyen bâzı so
runların ele alınması, buraya getirilmesi, ka
nunlaştıktan sonra icra organı vasıtasiyle tatbi 
kata geçirilmesi, her şeyden evvel Başbakan
lığa düşen bir vazifedir. Bunun içindir ki Ana
yasamıza Devlet Plânlama Teşkilâtı girmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, daha ziyade mil
lî servetlerin muayyen kalkınma hedeflerine doğ 
ru yatırılmasını sağlamak ve bu yatırımlar ya
pılırken siyasi baskılardan mümkün olduğu ka

dar kendisini masun kılabilmek için, bir ted
bir olarak Anayasamızda yer almıştır. Fakat 
Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı bir teş
kilât olduğu halde, memleketin gerçek, ihtiyaç
larına göre plânlar yapılmamış ve bu plânlar 
umumi ve afaki mahiyetten ileri gidememiştir. 
Memleketimiz gibi geri olan ülkelerde, özellikle 
geri kalmış olan yerlere özel bölgesel kalkınma 
plânlan yapmak suretiyle fertlerin arasında ol
duğu gibi, bölgeler arasında da bir dengenin 
sağlanması yollarına gidildiği halde, maalesef 
memleketimizde bu yol benimsenmemiştir. Bu 
bakımdan da biz Başbakanlığın tutumunu bu 
yönden tenkide mecburuz. 

Vergi reformunun yapılması, daha çok ka
zanandan daha çok para alınması ve bu suretle 
de sosyal adaleti fertler arasında tahakkuk ettir
me yollarının bulunması da, yine bütün bakan
lıkların koordine çalışmasını sağlama durumun
da olan Başbakanlığa düşen bir vazifedir, Bizim 
memleketimizde demokrasi yeni kurulmuştur. 
Rejim üzerinde bütün arkadaşlar münakaşa ka
pısı açmışlardır. Biz M. P. Meclis Grupu olarak 
memlekette demokrasinin hâkim olacağına, re
jimin sağlam temellere doğru dayanacağına 
büyük bir inançla bağlı bulunmaktayız. Bu 
bakımdan da siyasi partiler, bilhassa kendileri
ne düsen vazifeler yönünde çaba gösterecekler
dir. Millî huzurun, asayişin ve emniyetin sağ 
lanmasiyle beraber, her şeyden evvel hukuk 
devleti olan memleketlerde hukukun hâkim ol
ması anarşiyi ortadan kaldıracak yegâne ted
birdir. Bugün köylerimizin çoğunda okul, su, 
ışık ve öğretmen olmadığı gibi isçilerle memur
lar arasında, memurlarla esnaflar arasında, es
nafla tüccar arasında âdil bir servet dağılışı da 
yoktur. Bilhassa 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu yıllardan beri bütün iktidarlar tarafın
dan ele alınmış, daha önceki hükümetler de 657 
sayılı Kanunu halkın tabiriyle bir sigara içimin
de çıkarmışlar, fakat bir türlü tatbikatına ge
çilememiştir. Bu bakımdan da bilhassa bugün 
laçka mahiyette bulunan, hemen hemen bütün 
milletvekili arkadaşlarımızın müşahade ettikleri 
Devlet dairelerindeki umursamazlık, vurdum
duymazlık ve çeşitli rüşvet, irtikap hâdiseleri
nin oluşu, memurlar arasında kısmen dahi ol
sun sosyal adaletin tahakkuk ettirilmemiş bu~ 
lunmasındandır. Bu yönden topyekûn milletin 
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ekonomik güce kavuşturulması ve millî inançlı 
nesillerin yetiştirilmesi, memurlar arasında âdil 
ücret politikasının tahakkuk ettirilmesi, 657 sa
yılı Kanunun bir an önce meriyete sokulması 
lâzımdır. Danıştay kararlarının, bilhassa hu
kuk devleti olduğumuzu daima söylemekle bera
ber, yerine getirilmemiş olmasını üzüntü ile 
karşılıyoruz. Köylünün adına kurulmuş olan 
ve daima büyük faydalar sağlayacağına inandı
ğımız köyün suyunu, yolunu yapmakla bugün 
âmme vicdanında yerini bulmuş olan Köy işleri 
Bakanlığının Teşkilât Kanununun bile bugüne 
kadar çıkarılmamış olması keyfiyetini Başba
kanlığın bütçesi münasebetiyle burada işarete 
mecburuz. 

Gönül isterdi ki, bilhassa önemli konulara 
temas ederken çok Sayın Başbakanımız da bu 
rada aramızda bulunsunlar. Bizim kendisini 
görmemenin üzüntüsü içinde bulunduğumuzu 
da bilhassa ifade etmek isterim. Millî menfaat
lerimize uygun bir siyaset gütmekle yükümlü 
olan ve sorumlu olan Başbakandır. Binaenaleyh 
biz temaslarımızı her konuda yaparken muhak
kak ki, bütün Devlet bakanlıklarını ve diğer sa
yın bakanlıkları ilgilendiren konulara dokun-
maksızın çok kısa olarak mâruzâtımızı burada 
ifadeye çalıştık. 

Hukuk devletinin hâkim olduğu yerde, bil
hassa sözlerimi bağlamadan önce ifade etmek 
isterim ki, eşitlik, adalet ve müsavat kelimeleri 
tam mânasiyle gerçekleşebilecektir. Hukuktan 
sapıldığı ve hukuka saygı gömmediği yerlerde 
bir anarşi doğacaktır. Vatandaşlar arasında 
huzursuzluk olacaktır ve vatandaşların Devlete 
dolayısiyle Hükümete olan saygısı, itimadı kal
kacaktır. Bu ise vatandaşlar arasında bir çö-
züntüye sebebiyet verecektir. Milletlerin saa
det ve selâmeti için bizim bütün temennimiz âdil 
vergi sistemleri ve çeşitli millî gelirin yükseltil
mesi ele alınsın ve kısa zamanda tahakkuk et
tirilsin. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas 
etmek isterim. Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreterliği, Türikye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi enstitüleri kuruluşlarından bu ya
na memleketimizin gerçek ihtiyaçlarını uygun 
bir politik açı içerisinde kendilerine düşen gö
revi yerine getirecek şekilde samimî bir çaba

da bulunmuşlardır. Bunlara gerekli yardımın 
yapılmasını, çalışmalarının bilhassa takdir 
edilmesini ve teşvik görmesini Millet Partisi 
Meclis Grupu olarak temenni ve tavsiye ediyo
ruz. 

1968 yılı Başbakanlık bütçesinin milletimize 
hayırlı olmasını diler, Millet Partisi Meclis 
Grupu adına ve şahsım adına hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan?.. Yok. 

T. i. P. Grupu adına Sayın Çetin Altan. 
T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime üç dört gün önce aldığım bir telgra
fın suretini okumakla başlıyacağım. Tahmin 
ediyorum M, bu telgrafın altındaki imzaya ge
rek Sayın Başbakan (gerçi kendileri yok ama 
ben varmış gibi kabul edeceğim, tabiî bu, var 
olduğu halde yokmuş gibi kabul etmekten yeğ
dir) ve A. P. li arkadaşlarımız ilgi gösterecek
lerdir tahmin ediyorum. 

«Toprak reformu hakkında Mecliste ve 
kongrelerde vâki beyanlarınız halk üzerinde 
müspet tesirler husule getirmiş, bundan ay
dınlanan kazamız köylerinden fakir bir vatan
daş yakınlarda Ankara'ya gidip Köy isleri Ba-
kanığına müracaatle köylerindeki milyoner 
kompradorlerin Hazine arazisini tek kuruş ver
gi ödemeksizin sürmekte olduklarını, kendileri 
gibi müstehliklere de verilmesini talebedir) köye 
döndüğünde, köy ortasında, güpe gündüz mil
yonerlerin evlâtları ve adamları tarafından 
28 . 1 . 1968 günü elli yedi yerinden çeşitli si
lâhlarla vurulmak suretiyle hunharca öndürül-
müştür. Toprak reformuna ait kanunun Mec
listen çıkarılması, mümkünse bunun acilen sağ
lanmasını, değilse bari kazamızda ol*n#u pibi 
fakirlerin zenginler tarafından öldürülmesini 
önlemek bakımından bu tezinizden vazgeçilme
sini vatandaşların selâmeti bakımından arz ve 
rica ederim. 

(A. P. Belediye Meclisi Üvesi Emirdağ)» 
H. Ahmet özgüler 

Bu sayın vatandaş Adalet Partilidir, bir 
okuyucumdur, saygım vardır kendisine. Yal
nız Adalet Partili Maliye Bakanına da sayrım 
vardır. Dün bir başka partinin sözcüsü de bu-
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na benzer beyanlarda bulunmuştu. Sayın Mali
ye Bakanı tekzibettiler. Ben de dinledim. Eve 
gidip buldum telgrafı, hatırlıyordum çünkü. 
Şimdi iki A. P. li arasında bir zıtlaşma oldu. Ben 
okuyucuma yalan söylüyor diyemem. Sayın 
Maliye Bakanına da diyemem. Tekzibetmiştir, 
ikisi de A. P. idir. O zaman Adalet Partisinin 
Sayın Genel Başkanı ve Başbakan bu tezadı 
eleştirmeli, bulmalıdır. Çünkü bir A. P. li, 
okuyucum olduğu için hürmetim vardır ama ola-
ki zühul edip bu telgrafı çekmiştir. E, Adalet 
partililer ki, itimadetmek isteriz, bu şekilde 
uydurma beyanlarla bizi gerek sizlere karşı 
gerçekleri açıklamak isterken, gerek gazete sü
tunlarında yanıltırlarsa bu pek de güzel bir iş 
olmaz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Savcının 
tekzibine ne dersiniz? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim ben imzayı arz ediyo
rum. Onun için bilemem, ikisi de Adalet Par
tili. 

HAM1T FENDOĞLU (Malatya) — Sen 
inandın mı ona? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — E, o zaman bu Adalet Partili ya
lan söylüyor demek istiyorsunuz. Okuyucum 
olduğu için ben söyliyemiyorum bunu. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Mali
ye Bakanı yalan söylüyor dersin. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — O zaman bir Adalet Partili doğru 
söyler, öteki yalan söyler. Ama bunu da bir 
parti teşkilâtının ve Başbakanın kendi parti
sine hâkim olup yalan telgraflarla milletvekil
lerini ve gazetecileri meşgul etmemelerini rica 
ederim şahsan. Yalan beyanla, yalan telgraf 
çekerse bir Adalet Partili belediye meclisi üye
si, inanır insan, inanır. 

HAM1T FENDOĞLU (Malatya) — Kime çe
kilmiş. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Bana geliyor. 

HAM1T FENDOĞLU (Malatya) — Bildiğin 
gibi değil, yalandır o. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla — Demek ki bu Adalet Partili arka
daşımız yalan söylüyor. Araştırsın diyorum. 

Ne yapayım, Adalet Partiliye yalan söylüyor 
demek dilimden geçmiyor, bir okuyucum. On
dan söylüyorum. 

Şimdi bir başka şey daha okuyacağım efen
dim. (A. P. sıralarından «sosyalist düşüncesi» 
sesleri) Efendim, niye böyle yaparsınız, hepini
ze karşı sonsuz saygım var. Siz arkadaşınıza 
yalan söylüyor diyebiliyorsunuz. Benim dilim 
varmıyor, bir okuyucumdur, çekmiş telgrafı 

Şimdi efendim bakınız, Meclise kadar inti
kal etti, Sayın Başbakandan yine ilgisini rica 
edeceğim. Bir gençlik üniversite yurdunda, lo
kalinde Atatürk Site Yurdunda, bir saz şairi 
Alevî, kitap satmaya gitmiş, «Kıbrıs'a Doğru» 
diye. Orada ilâhiyatçı çocuklar varmış, başka
ları varmış, anlaşmazlık olmuş, kavga çıkmış ve 
bu kavgada bir gencin elinden bir kaza çık
mış ve bir başka genç maalesef ölmüş bunda. 
Vaka 17 . 1 . 1968 tarihinde halka ilân edildi. 
Halbuki 17 Aralık 1967 Pazar akşamı Atatürk 
Yurdu kantininde olmuş. Bunun tafsilâtı var. 
Gazetelerde gördüm; «öldüren solcuydu, sosya
listti, ilâlhiyatçı bir genci katletti.» Üzüldüm ta
biî. Olur, insanın gönlü bunu duymak istemez, 
ama hayatta olaylar olur, üzüldüm tabiî. Son
ra bir mektup aldım. Çünkü kimse tekzibetme-
rii. Solcu mudur, sosyalist midir, tanıdığımız 
kM de değil. Diyor ki sonunda bütün olayı an
lattıktan sonra, «solcu diye bahsettikleri ve hâ
disenin faili tutuklu bulunan ağabeyimin Arde-
sen A. P. teşkilâtı mensuplarından olduğunu 
bildiririm. Hürmetlerimle. 'Şahin Sağıroğlu. 
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğrenci
lerinden.» 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Yalan 
o, bildiğin gibi değil. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —Şimdi efendini, ağabeyimdir di
yor, imza atıyor, adresi belli, kendisi de tutuk
lanmıştır. Sonra serbest bırakmıştır savcı, çün
kü vaka kendisinden dolayı oluyor. Ağabeysi 
kardeşini savunmak için o arbedede havaya ateş 
etmiş, kendisinin mektubundaki ifadesine gö
re. Fakat elinden tabancayı başkaları almak 
isterken bir kurşun o sırada içeri girmekte olan 
bir başka öğrenciye çarpmış. Bilmem bir kaza 
raidir? Ama kardeşinin ifadesi. (A. P. sıraların
dan «yalan» sesleri) Yalan... Şimdi efendim ad
resi var, ağabeyim diyor. Zatıâliniz o «yalan-
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dır» diyorsunuz, ille de sosyalist olacak. Ama 
sizi tutan gazeteler diyorlar ki, «doğrudur, 
A. P. lidir, kardeşi sosyalisttir» diyorlar. Şimdi 
o zaman bu kadar sosyalistlere kızıyorsa karde
şini vururdu. Niye gitsin de başka tarafa baş
ka adamları vursun? (Gülüşmeler) Yani mantı
ğa oturttuğunuz vakit rica ederim... 

HAM1T FENDOĞLU (Malatya) — Biz işin 
içindeyiz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — İsin içinde misiniz, dışında mısı
nız ben bilmiyorum. Nihayet aldığım mektubu 
size arz ediyorum. Sayın Başbakanla ilgili bir 
husustur. Memlekette bu şekilde durumlar düs-
manlık yaratır. «Efendim söylemiyelim doğru
sunu, A. P. li olduğu için. Solcular diyelim, ce
naze merasimleri olsun, mevcut insanlar soka
ğa fırlasın.» Sonra arkasından A. P. li olduğu 
kardeşi tarafından söylensin. Siz kardeşi olma
dığınız halde «değildir» deyin. Bu da biraz tu
haf olur ve srüzel değildir bu şekilde bir siyaset. 
eğer tesadüf olmuyorsa bu kadar arka arkaya 

^gelen ters olaylar... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Siz 
iktidara geldiğinizde Başbakanınızı bu gibi iş
lerin arkasından mı koşturacaksınız? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Biz sınıfımızla birlikte onun des
teği ile denge kurmak için geçeriz iktidara. Bi?: 
şahıs olarak almayız meseleleri Beyefendi. Yani 
evet, Osmaniye hâdisesinde İçişleri Bakanı kür 
süye koşacak anlatmak için isin içyüzünü, on
dan sonra kimin olduğunu ben acıklıyacağım. 
Bakan bununla ilgilenmesin buyuracaksınız ve 
siz de bu şekilde Devlet yöneteceksiniz... Yani 
cenaze merasimleri, binlerce kişi, gazete man
şetleri, . bir vak'a var ve bir husumet yaratılı
yor Türkiye'de, şu yapmıştır, bu yapmıştır di
ye. Peki tekzibeder insan, der ki, «hayır o sol
cu yahut sosyalist değildir, kazara kendi par
timizde bulunan bir genç adamdır. Böyle bir 
siyasi meseleden çıkmamıştır. Kardeşini koru
mak için çıkmıştır.» Hattâ bunu başlangıçta bir 
ay önce, hâdise olduğu vakit Karadenizlilerle 
Adanalılar meselesine bağlamışlar. Sonra de
mişler ki, «sosyalistlere bağlarsak, hazır ilahi
yat Fakültesinden bir genç arkadaş maalesef bu 
işe kurban gitmiş, o zaman daha çok solculara 
karşı halkı kızdırırız da bu işin içyüzü anlaşıl-

I maz.» Böyle düşünen insanlar vardır, küçük 
politikacılar arasında. Sizlerin arasında olmı-
yabilir, ama teşkilâtınızda olabilir. Nitekim 
teşkilâtınızdan bir arkadaş telgraf çekiyor ba
na, yalan çektiğini söylüyorsunuz. Ben de is
ter istemez A. P. li omasına rağmen doğru söy
lemediğine sizinle birlikte kanaat getirmem ge
rekiyor, Sayın Maliye Bakanının beyanından 
sonra. E ben de «bütün A. P. liler yalan söy
ler» nasıl diyeyim, içlerinde okuyucalarım var. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Şu 
telgrafın aslı var mı? 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi efendim geliyorum başka 
konulara. Beyefendi olmaz ki öyle, lâf atmak
la olsa.. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmiye-
lim lütfen. 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Lâf atmakla 
olsa... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aybar müdahale etmeyi
niz lütfen. 

T. î, P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi sayın milletvekilleri, Tür
kiye'de iç politikamız değişiyor. İni boş sözlerle 
artık icrayı sanat eylemek devri geçiyor. Bak 
iktisadi konuşmalara doğru Hükümet dahi kay
mak zorunda kaldı. «İste biz söyleviz» değil, he
sap vermek zorunda bir şeyler söylüyor. «Ben 
boraksı vermedim» diyor, siz «verdiniz» diyor
sunuz. Öteki taraf «hayır siz» yani iktisadi me
selelere doğru kayıyor. Sosyoloji kısımları za
yıf. Ama sosyoloji kısımlarına doöru da gidi
lecek ve bunun aslında bir sınıfa dayandığı ga
yet açık, kesin, net çıkacak ortaya, hiç merak 
etmeyin. Bakın nereye geldik? Değişmez düzen, 
neresini değiştirecek diyorsunuz, ondan sonra 
bu meseleleri konuşuyorsunuz. Burada yani de
ğişikliğin içinde oluyorsunuz aynı zamanda. 
Şimdi artık böyle bos sözlerle; çünkü eskiden 
küfür edebiyatı siyaset zannediliyordu Türki
ye'de. «Ben ondan namusluyum, beni seçin da
ha çok cami yaptıracağım. Hayır efendim o bil
mem kötüdür, ben ondan çok daha sizi severim, 
yol yaptıracağım, bana oy verin» filân... Yani 
bu duruma geldi. Sonra ne hale geldiğini, dün 
akşam uzun uzun seyrettim, hattâ on dakikaya 

I sığdırmaya çalışarak bir küçük eskiz yaptım, 
I yani küçük bir şey. Bir eski 0. H. P. var, aynı 
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düzenin partisi oldukları için kendilerini değiş
tirmek istiyorlar şimdi. Bir de A. P. var ki, 
«C. H. P. nin eski düzeni değişmesin» diyor. 
Çünkü düzen değişikliği diye bir şey olmamış 
daha evvel, iki taraf birbirini itham ederken 
bütün ortaya suiistimaller, hangi bakan ne ka
dar boraks bilmem nesi verdi, iste efendim bir
takım isimler, şunlar bunlar çıkıyor, işte biz de 
diyoruz ki, kötüdür bu sermayeci yol. Çünkü 
Halk Partisinin eski tutumu da o idi, ki düzelt
meye çalışıyorlar.Adalet Partisinin bugünkü tu
tumu da o eski tutuma benziyor. Yani «Sen yap
tın ben niye yapmıyayım» diye sığınmaya çalı
şıyor boyuna. Halbuki biz bunun tümüne kar
şıyız, yiyoruz. Sen aldın, sen yaptın, kötülük et
tin, ben de yapacağım. Yani bu memleket bo
yuna soyulacak. Sermayecilik bu demek işte. 
Halk Partisinin eski tutumu soymuştur. Adalet 
Partisi de aynı yolda olduğu sürece elinde de
ğildir, ne kadar dürüst namuslu olsanız, bilmez
siniz hangi kanunlara parmak kalktığını dahi 
bazan, gelir geçer. ilâç meselesinde Türkiye'
nin soyulmasını ister misiniz? Hiçbiriniz iste
mezsiniz. Ama düzen öyle gelir ki en nihayet 
bir sayın Adalet Partili kalkar dürüstçe itiraf 
eder ki, soyuluyor Türkiye ilâç meselesinden. 
Hanginiz yaptınız bunu? işte ,düzenin kendisi 
yaptı. «Efendim, hangi maddeyi değiştireceğiz, 
evliliği mi değiştireceğiz?» Lâf mı? ilâç Kanunu 
nasıl sömürtülüyorsa Türkiye'de, onun madde
lerini değiştireceğiz, prensibinde sömürüyü de
ğiştireceğiz. Anlatabiliyor muyum ,böyle almı
yor mesele, ciddiye alınınca. 

Ben çok beğendimdi tabiî Başbakanın Ba
kanı Maliye Bakanının konuşmasını, çünkü çok 
şaka yaparak konuştu, bir Maliye Bakanı ölçü
sünde değil de hani böyle tatlı konuştu. Toprak 
reformunda, bir yerinden yaralanıp ölmüş adam, 
elliyedi yerinden yaralanıp ölmezse toprak re
formu olmazmış, i Çok sağlam bir mantık çıkı
yor orta yere doğrusu. Yani toprak reformu 
yapmıyalım. Niye? Çünkü elliyedi yerinden vu
rulmadı canım, bir yerinden vuruldu... (Gülüş
meler) Elliyedi yerinden vurulsaydı o zaman 
düşünürdük toprak reformunu. Evot düşünür
dünüz toprak reformunu, ama bir yerinden vu
ruldu ve gidemedi hastaneye. Kendi itiraf etti 
çünkü, köylerde insanların sağlığını - ki toprak 
reformunun bir parçasıdır o da - koyacak bir 
düzen yoktur. Aslında efendim ortada düzen 
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yoktur. Bu kapitalizm değildir, iktisatçılar an
larlar, prekapitalist devredir, en talancı devre
sidir. Buna barbarizm denir. Bunu düzene koy
mak ihtiyacındayız, düzeni değiştirmek falan de
ğil, yeni düzen, düzene sokmak istiyor. Ne kapi
talist dünyada böyle düzen var, ne sosyalist dün
yada böyle düzen var. Böyle düzen olmaz. Hem 
yüzde ellisi, yüzde altmışı Devletin elinde ola
cak, ondan sonra Devlete çalışanlar köledir diye
ceksiniz. O zaman Türkiye'de yüzde elli zirai en
düstriden de her çalışan köle ve aslında köle. 
Çünkü Türkiye'deki insanlardan medeni anlam
da daha fazla köle olabilecek bir modern cemiyet 
düşünülemez. Yani ne kapitalistlerde, ne sosya
listlerde 13,5 liraya maden işçisi çalışmaz bu de
virde. Bakarsınız istatistiklare, Kanada'da 98 li
radır, 177 liradır ingiltere'de. 13,5 liraya çalışır
sa köledir efendim, köledir. Siz buradaki mev
cut köleyi, kölelikten kurtarmak istemiyorsunuz, 
arkasından biz kurtarmak isteyince, «insanları 
köle mi yapacaksınız» diyorsunuz. Bundan da
ha kölesi olmaz. Çocuklar mektebe gidemiyor. 
Yani Devlet bu ihtiyacını göremiyor, görmek is
temiyor, gücü yetmiyor göremiyor. Ama o köleli
ğe mahkûm o çocuklar, okuyamama fikir aydın
lığına kavuşamama kölesi. Bugün, resmen söyle
niyor, % 38 i 10 yaşma kadar bebeklerin ölüyor. 
Bakalım en çok fakirlerin mi ölüyor, zenginle
rin mi ölüyor? En çok fakirlerin çocuğu mu gi
demiyor, zenginlerin çocuğu mu gidemiyor mek
tebe? Sınıf tablosu böyle kesin çıkıyor. Arkasın
dan diyor&unuz ki, «böyle sizi konuşturmayız.» 
Çünkü bunun bilimselliklerini araştırıyoruz biz, 
neden böyle oluyor bu? Bu sefer sayın içişleri 
Bakanı kalkıyor, Başbakanın Bakanı, nefes alış
larım dahi takibediyoruz bunları söyliyen-
lerin, bilimsel araştırma yapanların» diyor. Peki 
böyle mi gitsin bu? Yani şimdiki Anayasaya ay
kırı. Mahkemeye verilir, suç işlemişse falan. Na
sıl bir içişleri Bakanı kalkar da nefes alışlarına 
kadar, yani «telefonlarını dinliyorum, mektupla
rını açıyorum, içlerine adam sokuyorum, evlerini-
kontrol ediyorum... Anayasada hepsi suç bunla
rın. Böyle nasıl dinlermiş nefes alışma kadar ya
ni yatakta böyle... Acaba böyle kulak mı, İçişle
ri Bakanının kulağı mı dinliyor, nefes alışları
nı? Bu olmaz, bu Anayasaya aykırı. Sayın Baş
bakan bunları duyuyor. Yani böyle kimsenin ne
fes alışını falan kimse dinleyemez demokrasi var 
ise. Ve bu bilimsellik içinde izah edilir başka tür-
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lü, öyle «siz kötüsünüz, ben iyiyim» ve siyasi şan
taj güzel bir şey değil. Aranızda artık benden 
genç milletvekilleri var, bir çocuğunuzun oku
madığı kadar yazı yazmış bir Türk yazarıyım 
ben. Böyle Moskova bilmem ne, ayıp şeyler bun
lar, şantaj derler buna, şantaj... Niye? Bu tab
lolar ortaya çıkmasın diye. Şantaj şantajcı olma
malıdır insanlar siyasi hayatta. Şantaj yapma
malıdırlar. Kendi yasarlarına karşı, kendi millet
vekillerine karşı şantaj güzel bir şey değildir. 
Başka parlâmentolarda şantaj yapılmaz. «Sen 
'bilmem hainsin, bilmem gayri millîsin, millîsin,» 
şantaj. Bilimsellik içinde ortaya çıkıyor dünya
daki tablolar. Bilimsellik güzel bir şeydir. Öy
le nefes alışları dinlenecek iş değildir, bilimsel 
olmanın izahını mantıki yapmanın, geçerli yap
manın. 

Bir başka kesin örnek resmî istatistiktir. Eğer 
bu memleketin Devleti insanlarını köle haline 
getirmiyorsa yedi yüz bin kişi niçin dışarılarda 
kendi hayatlarını idame ettirmek için kuyruğa 
giriyorlar? Çünkü bu Devlet halka dönük bir yö
netimde değil. Belirli bir sınıf ağırlığını koymuş. 
Üretim araçlarının tasarrufuna sahip mülkiyetine 
değilse bile, o iktisadi Devlet teşekkülleriyle ve 
onları miras bırakmıyor çocukalrma, ama onla
rı iyi mektepte okutarak o kültürü ona miras bı
rakıyor. öteki okuyamıyor. Onlar bu sefer iddia 
ediyorlar bütün makanizmayı, ondan oluyor me
sele. O halktan bu tarafa bir mobilite içinde ge
çenlerde adapte oluyorlar. Sizlerin hepiniz halk 
çocuğusunuz. Ama tam o bilimsellikten yoksun
luk, öyle yetiştik hepimiz, sonra öğrendik bunla
rı, şartlandırıyor bizi. Evet doğru ya efendim in
sanın kişi hürriyeti bilmem ne. Sayın Başbakan
dan kaç defa rica ettim, hürriyet soyut bir kav
ram değildir. Padişahın hürriyeti başkadır, pa
dişah sadrıazamm kafasını kesmedi mi, «hürriye
tim elden gitti» der. Burjuvazinin hürriyeti baş
ka şeydir, insanı sömüremedi mi «hürriyetim el
den gitti» der. Vatandaş hürriyeti değildir bur-
zuvaji hürriyeti. Bir de sömürülmemek hürriyeti 
vardır. Sömürülmemek hürriyeti sömürü hürriye
tine karşıdır. Sömürü hürriyetine karşı çıkıldığı 
vakit, «hürriyetimize karşı çıkıyorsunuz diyorlar, 
doğrudur. Çünkü onlar hürriyeti sömürü olarak 
görüyorlar. Maalesef Sayın Başbakan, daima bir 
şeyi artık kasten yapıyor diyeceğim, ihtimal ver
mememe rağmen, çünkü çok açıkladık bunları; 
demokrasi ile sermayeciliği eş deyim olarak kul-

I lanıyor. Yani sermayecileğe karşı çıkan, demok
rasiye karşı çıkar. Mademki Anayasa da demok
rasiden yanadır, o zaman sermayecileğe karşı çı
kana kapalıdır diyor, sosyalizme kapalıdır diyor. 
Şimdi efendim, sermayecilik bir sınıfın iktisadi 
metodu, başka türlü olamaz burjuva. Burjuvazi 
ise sermayecilik olacaktır. Emekçilik varsa, bi-
linçlenmişse sosyalistlik de olacaktır, bunların 
dengesi... Anayasanın 12 nci maddesinin son fık
rası, yani bir sınıf ötekinin üstüne egemen olamı-
yacak ikisi de uyanınca. Demokrasi budur. Ser
mayeciliğe karşı çıkıyorsun, «Anayasaya aykırı
sın» değildir, sermaye diktasıdır o, faşizm derler 
adına. Yani sermayecilik tenkit edilemez... Ser
mayecilik demokrasinin eş deyimi değildir. Fran-
ko sistemi sermayeci bir sistemdir ve demokrasi
den yoksundur, çünkü sermayecilik tenkit edile
mez orada. 

BAŞKAN — Sayın Altan bir dakikanız kal
dı efendim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Millî Emniye
te gelmedim daha Sayın Başkanım. Geçen se
fer yine bu tarihte Sayın Başbakandan Millî 
Emniyete karşı bâzı tenkidlerde bulundum : 
«Gizli broşür dağıtıyor, siyasi hayattaki kişi
lerin (Under Graund) toprakaltı suda faaliyet 
gösterisi güzel değildir.» Cevap : «Millî emni
yetten endişesi olanlar ondan daima şikâyetçi 
olurlar.» Bu mantıkla, vergilerden bahseder
seniz, vergilerden şikâyetçi olanlar Maliye Ba
kanlığını tenkid edemezler, bilmem Bayın
dırlık Bakanlığındaki açık artırmalardan ya
hut eksiltmelerden şikâyetçi iseniz, aman efen
dim, işte o yüzden bu cevap değildir. Ciddî 
olarak mesele ele alındığı vakit, bir muhale
fet milletvekiline karşı «Millî Emniyetten çe
kindiğiniz için tenkid ediyorsunuz.» demek bir 
Başbakana yakışmaz. Buna karşı, ben pole
mik yapmasını sevmem, verilecek cevap vardır. 
Bu cevabın ne olacağını Başbakan benden çok 
daha iyibilir. Ama ben polemik yapmam. 

Bir de şunu rica ederek sözlerime son vere
ceğim. Hepinizden özür dilerim ve teşekkür 
ederim. Demincek bir arkadaş da söyledi : 
Şu plândan, şu «teşkilâtlanmamış kredi» söz
cüğünü çıkarın, ayıp oluyor, oraya «tefecilik» 
yazın. (Gülüşmeler) «Teşkilâtlanmamış kredi 
piyasası» tâbiri çok ayıp oluyor, herkes anladı. 

| Düzeltsin, bu tabiî kendisine bağlıdır. Plânla-
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ma Teşkilâtı «tefecilik» yazsın. Saygılarımla 
efendim. (T. t. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karaban, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1968 yılı Başbakanlık Bütçesi üze
rinde Y. T. P. nin görüş ve temennilerini akset
tireceğim. 

Biz Başbakanlık Bütçesini alelade bir ba
kanlık bütçesi gibi telâkki etmemekteyiz. 
Başbakanlık Devlet gemisinin kaptan köprü
süne oturmuş, samimî direktifleri ile milletin 
rahat ve huzurunu temin eden, can, mal, ırz 
emniyetini koruyucu bir Devlet anlayışına say-

ı gılı bir icra organının var olmasını temin için 
k ağır sorumluluk taşıyan bir makam olarak 

görmekteyiz. Bu nedenle bu bütçenin cari mas
raflarından ziyade, bu makamı işgal eden muh
terem arkadaşımızın hareketleri bizim eleştir
me mevzuumuz olacaktır. 

Şunu peşinen arz edeyim ki, kim ne derse 
desin, Süleyman Demirel, kısa siyasi hayatı
na rağmen hayli mesafe katedilmiş bir Başba
kan olarak karşımızdadır. Tatmin edici olma
makla beraber ihtilâl sonrası bir memlekette 
sivrilikleri maharetle törpülemesini bilmiş, 
muhalefetle olan münasebetlerinde medeni kal
masını bilmiş, medenilik ölçüsünü kullanmış ve 
memleket hizmetindeki anlayışında, bütün bo
zuk düzenin çekişmelerine rağmen plâna say
gılı kalmasını becermiş olmakla takdirlerimi
zi çekmiştir. Yalnız bu düzende temelli işler
den fazla hissen tatmin edici işlere daha çok 
önem verdiği kanaatini de bizde uyandırmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet gemisinin çar
kından civatasına kadar, ahenkli ve bakımlı 
çalışması lâzımgelen personel rejiminde, Hü
kümetin fazla hassas olmadığını müşahede et
mekteyiz. Y. T. P. kuruluşundan beri Devlet 
personel reformunun lüzumuna inanmış ve bu 
ıslahat geciktikçe de, ıstırapların tedavi kabul 
etmez hale geleceğini söyliyegelmiştir. Maale
sef A. P. İktidarı asgari geçim ve personel ge
lirleriyle tüketim sahasındaki giderleri ahenkli 
bir hale getirememiş, aç ve muhtacolan hizmet
ler zam istemek, ek mesai, temsil ödeneği gibi 
feryatlariyle Parlâmentoya sığınmaya mecbur 
olmuşlardır. Bu haklı feryatları bütçe imkân

larını düşünmeden «evetle» karşılamaktayız. 
Bu perakende gidişin nereye varacağı ve Dev
lete neye mal olacağını elindeki geniş istahba-
rat imkânlariyle muhterem Başbakanın bizden 
iyi bildiğine şüphe yoktur. Bu sebeple Devlet 
Personel Kanununun biran önce malî hüküm
leriyle beraber yürürlüğe konmasında hayati 
zaruret olduğu kanısındayız. Yalnız bununla 
da kalmamak, Devlet personel hayatında gelir 
ve gider arasında fiyatların tutunmasına da 
gayret sarf ederek bir ahengin tesisine gidil
mek mecburidir kanısındayız. 450 lira aylık 
ücretli bir memurun, eğer gelir ve dayanağı 
yalnız görevinin karşılığında aldığı ücreti ise 
ve hele o memur evli ise, kendisine bağlı aile 
efradının hayatı bir dramdır arkadaşlar. Nü
fus memurundan tapu memuruna, zabıt kâti
binden mübaşir ve gardiyana, Hazinenin bek
çisi maliye memurundan, tekeldeki sektörde 
çalışanların, topyekûn Devlet hizmetlerinde 
% 99 unun durumu bu tablonun acıklı manza
rası içindedir. Bu ciddî ve elîm mesele iki yıl
lık değildir, ikinci Dünya Savaşından sonra 
savaş yıllarında fiyat yükselişlerine memur 
ücretlerinin ayak uyduramadığı zamandan beri 
bu konu ciddiyetle Devlet yöneticilerini meş
gul edegelmiştir. Zimmet, ihtilas, rüşvet suçları 
artmış, Ijugün ceza evlerinde hiç bulunmaması 
lâzımgelen Devlet memuru ceza evlerinde par
makla sayılmıyacak kadar çoğalmıştır. Namus
lu memur, namuslu oluşunun cezasını çocuk
larına tahsil ettirememek, sofrasında düzenli 
bir yemek bulunduramamak şeklinde çekmiş
tir. Sayın Başbakanın Devlet yönetimindeki 
ciddiyete de halel getireceği endişesinde oldu
ğumuzdan, bu Devletin bunlara süratle eğilme
sini temenni etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bir taraftan Dev
let İktisadi Teşekkülleri milyonlarca zarar 
etmekte, rakipsiz nakliyeci Devlet Demiryolla
rı âdeta Hazinenin sırtına bir yük olmakta, di
ğer taraftan partizan bir baskı ile tesadüfen 
kâra geçmiş tesislerin başındaki eşhasla oynan
dığı görülmektedir. Türk Havayollarının başı
na oturur oturmaz bu müesseseyi kâra geçiren, 
disipline ve inanılır bir havayolları şebekesi 
kurmak üzere iken Umum Müdür Ağasi Şen 
nedeni bilinmiyen sebeplerle vazifesinden uzak
laştırılmıştır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde-
ki bu israf ve idaresizlikten doğan zararların 
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da vatandaştan alman vergilerle Hazineye in
tikal eden paralardan karşılandığı herkesçe bi
linen bir gerçektir. Sayın Başbakanın sık sık 
bu müesseselere israftan kaçınmaları için ge
nelgeler gönderdiği bir vakıa ise de, tatbikat
ta bunların faydasının olduğu müşahede edil
memektedir. 

Devlet personeli arasındaki farklılık, bil
hassa özel idare, belediye ve buna benzer muh
tar idarelerde çalışan memurların son zamlar
dan faydalanmamaları da memurlar arasında
ki âhenge vurulan büyük bir darbe olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, MİT hizmetleri için 
hususi bir maaş statüsü kabulünü Hükümetten 
can ve gönülden beklemekteyiz. Zira görmek
te oldukları büyük vazife karşısında bu teş
kilâta ayrılan sekiz küsur milyon lirayı kâfi 
görmediğimiz gibi geçici görev için konulan 
360 bin liranın da kifayetsiz olduğu kanaatin
deyiz. Hele asrımızın teknik icabı göz önüne 
alınarak bu teşkilâtın mücehhez bulunması lâ-
zımgelen fennî araçlar için ayrılan 218 bin li
ranın az olduğu kanısını muhafaza etmekte
yiz. Bütün dünyayı hizmetindeki Devlet için 
allak bullak eden Amerikan CİA Teşkilâtının 
faaliyeti göz önüne alınacak olursa, bu mües
sesemizin siyanet lüzumu kendini daha açık 
gösterir. 

Muhterem milletvekilleri, bir Devlet düze
ninin vatandaşa emniyet telkin etmesi için 
her şeyden evvel Hükümetin Anayasa düzeni
ne ve o düzenden sâdır olan kararlara ciddî bir 
hassasiyet göstermesi izahtan varestedir. Ken
di bünyesindeki ve yahut kendi bünyesi dı
şında mevcut nizama karşı kıpırdanışları muh
terem Başbakanın müsamaha ile karşılamıya-
cağı hakkındaki kanaatimizi mahfuz tutuyo
ruz. 1968 yılı bütçesinin Başbakanlığa ve ona 
bağlı teşekküllere, Türk Milletine hayırlı olma
sı temennisiyle Y. T. P. Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Kemal Bağcıoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; A. P. Meclis Grupu adına Başbakanlık 
Bütçesi hakkında görüşlerimizi bildirmek üzere 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

1968 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakereler esnasında A. P. iktidarı etraflıca 

eleştirilmiş, hattâ muhalefet partilerine mensup 
sayın sözcülerin bâzıları tarafından iktidarımız 
ve A. P. Hükümeti, her bakımdan insafsız, yer
siz ve mesnetsiz tariz, bühtan ve ithamlarla 
sarsılmak istenmiş; tabiatiyle bütün bu mes
netsiz tenkidlere A. P. sözcüleri ve Hükümeti 
tarafından gerekli cevaplar verilmiş, bir koro 
halinde aynı sesleri veren bu olumsuz lâf ebe
lerinin bina etmek istedikleri iftira, tariz, it
ham ve büthanlar, Sayın Maliye Bakanımızın 
ifade ettiği tarzda gerçekler ve dürüst beyanlar 
karşısında, iskambil kâğıtlarından yapılmış bir 
kule gibi yıkılıvermiş, iktidar ve Hükümetin 
durum ve davranışları gün ışığına çıkmış, bü
tün gayretlere rağmen güneş balçıkla sıvana-
mamıştır. 

Hükümet politikasını, sorumlu olan Başba
kan ve Bakanlar Kurulu yürüttüğüne ve yürüt
menin yani icranın başı da Başbakan olduğuna 
göre Bütçenin tümü hakkında cereyan eden mü
zakereler sırasında yapılan tenkidlerin asıl he
defi Başbakan ve Başbakanlık olmuş; Başba
kanlık Bütçesinin, Bütçe Karma Komisyonun
da, Cumhuriyet Senatosunda ve Yüce Heyeti
niz önünde yapılan müzakerelerinde de daha 
önceki senelerde yapılmış olan tenkidlerden 
pek de farklı olmıyan bir tarzda aynı umumi 
mülâhazalar serd edilmiş aynı konulara muha
lefete mensubolmanın rahatlığı içinde, dozajı 
bir hayli fazla hattâ aşırı bir şekilde temas 
olunmuştur. Bu sebeple Başbakanlık Bütçesi 
hakkındaki umumi mülâhazalarımızı mütaakip 
bunlardan bâzılarına kısa da olsa temas etmek 
durumunda kalacağım için beni mazur görme
nizi şimdiden rica edeceğim. 

Anayasamıza göre yürütme yani icra, iki kı
sımdan meydana gelir. Bunlardan birisi Cum
hurbaşkanı diğeri Bakanlar Kuruludur. Cum
hurbaşkanı, Devletin başıdır ve bu sıfatla Tür
kiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil 
eder. Halbuki Başbakan Anayasanın 105 nci 
maddesine göre Bakanlar Kurulunun Başkanı 
olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 
ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesi
ni gözetir. Şu hale göre Başbakan hem Bakan
lar arasında koordinasyonu, işbirliğini, ahengi 
sağlar ve hem de icranın sorumlu başı olarak 
umumi siyasetin tanzim ve tedvirinde birinci 
derecede rol oynar. 
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Başbakan; bu son derecede ehemmiyetli aslî 
iki görevi yanında, Başbakanlığa bağlı bâzı 
kuruluşların da idari yetkilisi ve sorumlusudur. 
Bunlardan bâzıları meselâ - Atom Enerjisi Ko
misyonu Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Ku
rulu G-enel Sekreterliği, Millî İstihbarat Müste
şarlığı, Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
ile Devlet Personel Dairesi özel Kanunlarla 
Başbakanlık bünyesi içinde mütalâa edilmiş ve 
ayrı bütçeleri olmıyan kuruluşlardır, bâzıları 
da Diyanet işleri Başkanlığı, Devlet Plânlama 
Müsteşarlığı, Danıştay, Devlet istatistik Ensti
tüsü, Tapu ve Kadastro, Yüksek Denetleme Ku
rumu ve Beden Terbiyesi gibi, Başbakanlığa 
bağlı fakat bütçeleri ayrı olan kuruluşlardır. 
Bu kuruluşların bâzıları özel kanunlarına isti
naden Devlet Bakanlıkları vasıtasiyle idare 
olunur, Hükümetle olan münasebetleri böylece 
yürütülür. 

Başbakanlık Bütçesi hakkında bu umumi 
mülâhazalarımızdan sonra; Bütçenin tümü hak
kında cereyan eden müzakereler sırasında ileri 
sürülen ve fakat Başbakanlık Bütçesi görüşme: 
lerinde, Karma Komisyonda ve Meclislerde tek
rarlanarak İsrarla üzerinde durulan hususlara 
kısaca temas etmek kaçınılmaz bir hal almak
tadır : 

Evvelâ bir hususu tesbit etmekte fayda 
vardır: 

Bir partinin tek basma iktidara gelmesini 
önlemek maksadiyle 1965 milletvekilleri genel 
seçimleri sathı mailine girildiği halde alel acele 
çıkarılmış bulunan Bakiye Kanununa rağmen 
Büyük Türk Milleti Adalet Partisini tek başına 
iktidara getirmiştir. Siyasi çıkar ve seçim endişe
si hesaplarını Milletin A. P. ne olan itimat ve 
güveni bozmuş, böylece bugünkü iktidar hizmet 
yoluna konmuştur. 

Uzun ve karanlık bir geceden aydınlık ve 
ümit dolu bir gündüze kavuşan Yüce Millet; 
benim Hükümetim diyebileceği, sinesi muhalif 
muvafık bütün vatandaşlara açık bir Hüküme
ti, A. P. iktidarını iş başında bulmuştur. 

Bezginliğin yerini ümit ve şevk, küskünlü
ğün yerini arzu ve istek almış; bütünlük, birlik 
ve beraberliği zedeleyici ortam zail olmuş, geç
mişte açılan yaraların sarılması ve tedavisine 
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çalışılmış, Devlet kapıları herkese açık bir hale 
getirilmiş, kanun nazarında herkese eşit mua
mele ve fırsat eşitliği tanınmış, Türk Devle
tinin iç ve dış itibarı artmış, vatandaşın bir 
birinden korkar halden çıkmasiyle itimat ve 
karşılıklı sevgi ve saygı fikri yerleşmeye baş
lamış, temel hak ve hürriyetler hususunda has
sasiyet gösterilmiş, parti binaları ve gazete ida
rehaneleri taşlanmamış, yıkılıp yakılmamıştır. 
Kısacası milletin refah ve saadetinden, mamur 
ve müreffeh Türkiye idealinden başka bir dü
şüncesi olmıyan bir Devlet anlayışı hâkim kı
lınmak istenmiştir. 

Buna rağmen; her bakımdan haksız ve in
safsız, her noktası kasıtlı ve mesnetsiz bir tji-
riz ve itham hattâ tezvir ve iftira kampan
yasının yeniden ve şiddetle A. P. iktidarına, 
Hükümetine ve onun başı olan Başbakana yönel
tildiğini ve bu kasten, bile bile yürütülen tahrik 
ve kışkırtma edebiyatında amansızca İsrar edil
diğini, sağ duyu sahibi vatandaşlar ibret ve 
hattâ nefretle müşahede etmişlerdir. 

islâmköyden Başbakanlığa kadar yükselen 
bir köy çocuğuna tahammül göstermiyenlerin 
aslında adetâ aldatıcı mantık diye lise kitap
larında okuduğumuz Aristo mantığından medet 
ummaları son derece nazın, hattâ eğlenceli bir 
tablo teşkil etmiştir. 

«Meclislerin sınırsız yetkileri yoktur, ek
seriyetle her şey halledilemez» şeklindeki be
yanlarla millî hâkimiyet prensibini ret ve inkâr
dan tutunuz, neticesinin «düzen değişikliği» 
sloganı ile açığa vurulduğu gibi, milletimizi 
«hürriyetleri gasbeden zulüm rejimi» istikame
tinde korkunç bir istikbale sürükliyeceği aşi
kâr olan, sosyal Devlet tabirinin Sosyalist Dev
let olduğu şeklindeki iddialara kadar mânâsız 
iddia ve münakaşalarla vatan sathında temel 
mefhum ve kıymetler ölçüsünde tereddütler ya
ratabilecek olan bir ortamın yaratılmasına çalı
şılmıştır. 

Kendisinden başka hiçbir siyasi partinin ik
tidarda olmasına gönlü bir türlü razı olmıyan 
C. H. P. nin; A. P. ni iktidarda görmeye ta
hammülsüzlüğü sebebiyle demokrasi anlayışın
daki bu samimiyetsiz tutumu; sefalet ve kış
kırtma edebiyatiyle, sınıf kavgası tahrikçiliği
ni, arzuladıkları hürriyetsiz, mülkiyetsiz, şah
siyetsiz ve hattâ Allahsız bir rejime geçmek 
için.. 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yalan 
söylüyorsun: (0. H. P. sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Samimiyetsiz, Allahsız sensin. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Dinleyin beyler... (Gürültü
ler) - Bir dakika beyler size değil, heyecanlan
mayın cümlenin sonunu bekleyin. Esas prensip
ler olarak alan aşırı sol kanadın Parlâmento-
'ya yine kendilerinin yardım ve siyanetiyle gir
miş bulunan T. i. P. nin Anayasa düzenini, Ata
türk milliyetçiliğini ve demokratik rejimi yık
mayı hedef tutan komünist karakterlerini 
açığa vuran faaliyetlerine zemin hazırlanmış.. 
Yalan niı beyler, zemin hazırlanmış.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Anaya
sa o düzen hakkını vermiştir. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Bütün 0. H. P. nin içinde 
"bulunan milliyetçi ve demokratik nizam taraf
tarlarının büyük bir topluluk halinde içlerinden 
ayrılıp başka bir siyasi parti kurmalarına se-
bebolmuş, geri kalanlar arasında bile gördüğü
nüz ve müşahede ettiğimiz, başında yazılı ol
duğu gibi muhtemel bölünmelere sebebolabile-
cek ortanın solcuları, göbekçileri gibi gruplaş
malara vesile teşkil ettiği gözden uzak kaçma
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, sistemli bir şekil
de, aşırı sol edebiyatının dünyaca malûm bâzı 
kelime ve mefhumlarını, konuşmalarını süsle
mek amaciyle tekrarlıyan anamuhalefet parti
sinin sözcü ve dirijanları; Devlet Kapitalizmi, 
siyasi rüşvet, her türlü sorumsuz davranışlara 
yeşil ışık yakmak, suiistimal ve yolsuzluk, sınai 
demokrasi, partizanlık ve pahalılık, düzen bo
zukluğu, alın terinin sömürülmesi, sosyal ada
letsizlik, kapkaççı ve çıkarcı özel teşebbüs, ir
tica gibi konuları devamlı bir şekilde işliyerek, 
iddiaları hilâfına, değil dağdaki çobanın, kendi 
Genel Başkanlarının kültürlü damadının bile 
anlıyamıyacağı ortanın solu sloganını (kendi 
tabirleriyle) tutarsız ve geçersiz bir örgüt ha
line getirmeye, düzen değişikliği çırpınışları
nın koşulu yapmaya (!) çalışmışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, temel prensip ve 
felsefesinde ölümsüz Atatürk'ün «Hâkimiyet bi-
lâkaydü şart milletindir» düsturu yatan demok
ratik Parlömanter sistemimizin tahribi sonu-
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I cunu doğuracak olan ve milletin Devlet idare
sindeki yerini zedeliyen, Atatürk Milliyetçili
ğine aykırı bu olumsuz gayretlerin, hiç olmaz
sa kendi partileri içinde yaptığı tahribattan ib
ret alarak, terk edilmesi zamanının çoktan ge
lip geçtiğini halisane bir tarzda, samimiyetle 
0. H. P. li sayın milletvekillerine hatırlatmayı 
kaçınılmaz vatani bir borç biliyorum. 

Büyük Türk Milleti; başta hâkimiyet hakkı 
olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini 1946 da 
başlıyan mücadele sonunda elde etmiş, millet 
iradesi önünde hürmetle eğilmiyen her türlü 
siyasi anlayışa daima lâyik olduğu dersi vermiş, 
demokrasinin temeli olan bütün seçimlerin so
nucu, bu haklı iddiayı daima sarih bir şekilde 
ispatlamıştır. 

Devletçiliği benimsemiş olmasına rağmen 
daima sosyalistliği reddetmiş bulunan, Atatürk'
ten bugüne kadar O. H. P. ni idare eden bütün 
fikir kadrosu ve dirij anlarının bir sol parti ol
mayı daima reddetmiş bulunmalarına rağmen 
bugün bu partinin idaresini ellerinde bulundu
ranların, Yüce Türk Milletinin gözünden kaçmı-
yan bugünkü tutum ve davranışları, toprak re
formundan tutunuz, ikili anlaşmalara ve Tür
kiye'nin hür Batı bloku içindeki yeri ile NATO 
savunma paktının eleştirilmesine, Amerika'nın 
Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardıma rağmen is
tiklâline her şeyden fasla değer veren Türk 
Milletinin kalbinde, Birleşik Amerika'ya karşı 
nefret duyguları uyandırmaya çalışan aşırı sol 
ucu teşvik etmiş, memleketi hürriyetsiz bir 
zulüm rejimine sürüklemek istiyen, kasıtlı kış
kırtıcıların, sınıf kaygası tahrikçilerinin ve 
kısıl emperiyalist arzusu duyanların ekmeğine 
yağ sürmüştür. 

Bu noktaya gelmişken, geçen seneki bütçe 
müzakerelerinde, Başbakanlık Bütçesi hakkında 
A. P. Meclis Grupu adına yapmış bulunduğum 
konuşmamdan bâzı pasajları tekrar ederek, çok 
ehemmiyetli gördüğüm bir hususa kamu oyu
nun dikkatini çekmeyi faydalı gördüğüm için 
bu nokta üzerinde duracağım : 

Geçen seneki bütçe konuşmamda aynen şöyle 
diyordum : 

«Muhterem arkadaşlar, 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 84 ncü maddesinde aynen (Si
yasi partiler Türk Milletine aidolan egemenliğin 

| belli bir kişiye, zümreye, aileye yahut sınıfa bı-
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rakılması amacını güdemezler) demektedir. Aynı 
kanunun 4 ncü bölümünde demokratik düzenin 
ve meşruluk temelinin korunması maksadiyle 
tedvin olunan ve demokratik' düzenin korun
ması amacı güden 100 ncü maddesinde (siyasi 
partiler Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan hukuk devleti niteliği ve 
tek dereceli genel oy ilkesine bağlı çok partili 
demokratik düzeni tanımıyan amaçlar güdemez
ler) denmektedir. Aynı kanunun 101 nci madde
sinde de siyasi partiler Anayasanın ikinci kıs
mında yazılı temel hak ve ödevlerin özünü ta
nımamaktan gelemezler) denilmektedir. Ana
yasanın ikinci kısmında 10 ncu maddesinde 
(herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredil
mez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa
hiptir) denilmekte, 12 nci maddesinin son fık
rasında (hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz) hükmü vaz'olunmak
tadır. Gene Anayasanın 4 ncü maddesinin son 
fıkrasında (Egemenliğin kullanılması hiçbir 
suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bı
rakılamaz) denilmektedir. 

Siyasi Partiler Kanununun 108 nci madde
sinde, siyasi partileriri ancak Anayasa Mahke
mesince kapatılacağı ve bu dâvaların savcılık 
görevinin Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ye
rine getirileceği, mezkûr başsavcının iddianame
ye esas teşkil edecek olay ve fiillerini araştır
masını ve kovuşturmasını, dâvanın açılmasında 
ve yürütülmesinde takibedilecek usulleri zikro-
lunmakta ve son fıkrasında bu Anayasa Mah
kemesince verilen kararların kesin olduğu bil
dirilmektedir. Kanunun 109 ncu maddesinde 
Parti Yasaklan İnceleme Kurulu teşkil olunmuş 
ve gene Siyasi Partiler Kanununun 110 ncu 
maddesinde 4 ncü kısmına aykırılık halinde Ana
yasa Mahkemesine nasıl dâva açılacağı belirtil
miştir. 

Böyle bir fiil ika eden partili üyenin nasıl 
işten el çektirileceği veya partiden çıkarılacağı, 
aksi halde Anayasa Mahkemesince ilgili siyasi 
partinin nasıl kapatılacağı aynı kanunun İ l i nci 
maddesinde gösterilmiştir. 

Türkiye işçi Partisinin bu, kürsüden beyan
larında parti tüzük ve programlarındaki temel 
prensiplerden ayrılarak Siyasi Partiler Kanu
nunun 4 ncü maddesinde yazılı 84, 100, 101 nci 
maddelerine aykırı bir şekilde ve Anayasamızın 

yasakladığı komünizmi, marksizmi, ihtilâlci sos
yalizmi her sağduyu sahibinin ve her Türk va
tanperverinin anlıyabileceği bir şekilde nasıl sa
vunduğu ve buna nasıl cüret ettiği hattâ bu su
retle birçok kere fakir halkı ve işçi kütlelerini 
istismar ederek beyanlarda bulunduğu Meclis 
zabıtlarına geçmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, arkadaşlar, bir noktaya temas etmek 
istiyorum : Siyasi Partiler Kanununun bahsedi
len 4 ncü kısmında yer alan ve böylece siyasi 
partilerce riayet olunması mecburi bulunan 
maddelere muhalefet defalarca bu Meclislerde 
vukubulmuştur. Aslında bu beylerin çığırtkan
lıkları, çığırtkanlıklarını ve müdafaasını yap
tıkları rejimin bir kere yerleşmesi halinde fakir 
halkın ve işçilerin bütün hak ve hürriyetlerinin 
gasbedileceği ve bu durum sebebiyle demagoji 
yaptıkları kimsenin gözünden kaçmamaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, aradan tam bir sene 
geçmiştir. Yanlış bir haberin tahkikine bile lü
zum görmeden Sayın Başbakanın bir konuşması 
sebebiyle harekete geçen ve yukarda zikrolunan 
yetkisini kullanan, Sayın Başbakanın partisin
den ihracını delil bulunmadığı için istiyemiyen 
ve böylece bu kanun tatbikatında hassasiyetini 
göstermiş bulunan Cumhuriyet Başsavcılığının 
T. t. P. üyeleri tarafından bahsi geçen kanunla
rın sarih hükümlerine aykırı bu beyan ve dav
ranışlarına rağmen neden hâlâ harekete geçme
diğini anlamak mümkün değildir!.. Hele 22/23 
Ocak 1968 tarihlerinde Roma'da italyan Komü
nist Partisi tarafından düzenlenen gizli toplan
tıya bu partinin iki milletvekili ile iştirak et
mesi sonucu su yüzüne çıkan ve dünya komünist 
partileriyle işbirliği halinde oldukları böylece 
bilinen kişiler ve siyasi parti hakkında gerekli 
kanuni takibatın yapılması artık bir zaruret ha
lini almıştır. 

Her ne kadar T. t. P. tarafından bu toplan
tının komünist partileri toplantısı olmadığı id
dia ve beyan edilmişse de italyan Komünist Par
tisi organı Unita gazetesi, bu toplantının tama
men bir komünist partileri toplantısı olduğunu 
bildirmesi ve T. t. P. nin bu toplantıda Suriye'
nin Baas Partisi ile irtibat kurduğu 5.2.1968 
tarihinde Sayın içişleri Bakanının Cumhuriyet 
Senatosunda yaptığı konuşma ile açıklanmış bu
lunması hâdisenin ne derece vahîm bir durum 
yarattığını açığa çıkarmış bulunmaktadır. Bu 
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durum münasebetiyle Cumhuriyet Başsavcılığı
nı, aradan bir sene geçmiş olmasına rağmen ye
niden ve son hâdiselerin ışığı altında samimiyet
le uyarır, Yüce Meclisin sayın üyelerini A. P. 
Meclis Grupu adına saygıyle selâmlarım. (A. P. 

.sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
di, Sayın Bakan görüşecek misiniz efendim? 
Buyurunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Başbakanlığa bağlı daire ve kuruluşların 
faaliyetleriyle ilgili olarak grup sözcüsü arka
daşlarımız tarafından çeşitli tenkidler tevcih 
edilmiş ve temenniler izhar olunmuştur. Muhte
rem arkadaşlarımın fikir ve mütalâalarına te
şekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak isti
yorum. 

Gerçekten demokratik nizam içerisinde ten
kidi, iktidarların icraatında basarı şansını artı
ran en kuvvetli ve kıymetli vasıtalardan birisi 
telâkki etmekteyiz. Yapılan tenkidlerden ve ye
rinde ikazlardan daima güc alacağımıza inanı
rız. Ancak ,tenkidlerin istifade sağlıyacak bir 
hüviyet iktisabetmesi, böyle bir tarz ve üslûp 
içinde arzına dikkat ve itina gösterilmesi de lâ
zımdır. Tenkid kisvesi altında muhayyel, hak
sız ve mesnetsiz birtakım iddiaları ileri sürerek 
tenkidi iktidarları yıpratmanın mücerret vası
tası haline getirmek, hattâ bu kisve altında if
tira silâhını iktidara tevcih ederek onu şu veya 
bu tarzda yaralamaya çalışmak, siyasi hayatı
mız bakımından, başlıca huzursuzluk kaynağı 
olmaktadır. Bu noktanın tashih edilmesi için 
1968 yılı Başbakanlık bütçesi dolayısiyle tekrar 
bir işarette bulunmayı faydalı gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk konuşmayı ya
pan O. H. P. nin Sayın Sözcüsü, konuşmaları
nın detayına girmeden evvel şunu arz edeyim 
ki, bütünüyle dünkü tartışmaların doğurduğu 
mânevi ezikliği bir açıdan tamire çalışan eda 
içinde konuştu. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile bir düzen 
dâvasının davacısı olduğunu, mahiyet ve muh
tevasının da ne olduğunu henüz sahiplerinin 
dahi bilmediği, bir iddia ile ortaya çıkan bir 
ekip.. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Ekip değil 
parti. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Uzun süren izahlardan sonra bu izah 
ve iddialarına mesnet olarak birtakım maddî 
hâdiseleri zikrettiler. Hükümet adına konuşan 
Sayın Maliye Vekilimiz bütün bu hâdiseleri 
birer birer gerçek yönüyle yüksek huzurlarınız
da dile getirdi. Tarihin zabıtlarına intikal etti, 
nesiller için ibret örneği oldu. Bunun ezginliği 
ve bezginliği' içerisinde bulunan, öyle zannedi
yorum ki, anamuhalefet partisi bugün Baş
bakanlık bütçesi vesilesiyle Başbakanlık bütçe-
çesiyle hiçbir alâka ve irtibatı olmıyan konuları 
tekrar müdafaa etmek ve iddia etmek durumu
na geldiler. Bu itibarla cevaplarımızda bâzı nok
talar tekrar mahiyeti taşırsa Yüce Heyetinizden 
peşinen özür dilerim. 

Malûmlarınız veçhile Türkiye'de düzen de
ğişmelidir diye C. H. P. içindeki ekip.... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Ekip değil, 
parti, parti. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hâdise olarak Elmalı'dan misaller 
verdiler, düzen değişikliğini buna bağladılar. 
Emirdağ'da cereyan eden merhum Bayram'a ait 
bir adlî vakayı toprak reformunun mesnedi yap
mak istediler. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Mesnedi 
o değil, mesnedi sizin plânınız. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Ve bundan çıkardıkları neticelere gö
re de dâvalarını, bâtıl dâvalarını gayrisahih man
tık ölçüsü içerisinde ispata yeltendiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın C. H. P. Söz
cüsü Bosuter'e cevabımı bir noktada verirken 
Sayın Başbakanın Aristo mantığı içerisinde bu
lunduğunu iddia eden bu arkadaşıma şunu ha
tırlatmak istiyorum : Elmalı'dan Bayram'a, 
Bayram'dan düzene, düzenden toprak dâvasına 
gelen mantık Aristo mantığıdır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başbakanın Anayasayı sevmesi gerek
tiğine işaret eden sözcüye derhal hatırlatmak 
isterim ki, Anayasayı metniyle ve ruhuyla, Ana
yasanın getirdiği hürriyetlerden istifade ederek 
yıkmak istiyenlere karşı savunanlar Anayasaya 
gönülden saygı ve sevgiyle bağlı demektir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Aslında Anayasayı muhalefetin de sevmesi lâ
zım. Evet, Kurucu Meclisin yaptığı Anayasayı 
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kendi maksadınıza göre tefsir ederek değil, ob
jektif ruhuna, onun mânasına ve metnine sadık 
kalarak sevmeniz lâzımdır. Bu Anayasanın sos
yalizme açık olmadığı, hiçbir «izme» acık olma
dığı C. H. P. nin idarecilerinden Profesör Mu
ammer Aksoy tarafından Kurucu Mecliste bu 
kürsüde ifade edilmişken, sizler bunun kargısın
da Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonu Söz
cüsünün karşısında kendinize göre bir anayasa 
tefsiri yapmanın gayreti içindesiniz. Onun için 
diyoruz ki, siz Anayasayı sevmelisiniz. Demok
ratik ülkelerde demokrasiye inananların ruh ve 
gönül verdiği şekilde sevmemiz lâzımdır. Ağız
dan «seviyoruz» demek kâfi değildir, hareket
lerimizle bunu ispat etmemiz gerekir. 

Anayasaya Sayın Başbakanın ters acıdan 
baktığını söylediler. Muhterem arkadaşlarım, 
eğer sözcü metinler üzerinde bir münakaşa aç
saydı, hangi noktada ters bakıldığını soracak 
ve vereceği cevaba göre de mukabil cevabımı 
arz edecektim. Ama umumi bir itham şeklinde 
bunu ifade ettiler. Hemen şunu arz edeyim ki, 
hem Anayasaya doğru bakmak lâzım, hem de 
Anayasa ile birlikte mer'i olan içtimai nizama, 
iktisadi nizama, hukukî nizama, siyasi nizama, 
sosyal nizama doğru bakmak lâzım. Biraz sonra 
bakınız, «nizam değişecek» diyenlerin, «düzen 
değiştirilmelidir» diyenlerin bugünkü mer'i ni
zamımıza nasıl baktıklarını Ceza Kanunumuzun 
bir hükmü ile izah edeyim. «Düzen değişmeli
dir» diyenler müesses ekonomik nizamın, sosyal 
nizamın değişmesini istiyorlar. Yani revolüs-
yon istiyorlar. Çünkü yapılan açık oturumlar 
bunu gösteriyor, beyanlar bunu gösteriyor. Te~ 
kâmülcü değillerdir, hattâ bunların içerisinde 
biraz daha kendilerinin ucunda bulunan fikre 
göre, bu Anayasa ile ancak reform belki yapı
labilir; ama devrim yapmak için de Anayasa
nın dışına çıkmak lâzım, bu Anayasa ile dev
rim yapılamaz. Bunu diyenler de var. Demek ki 
kapıyı açtığınız zaman nerelere kadar gidilebi-
diğini, gidilebileceğini siz de bizzat görüyorsu
nuz. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ soruyorum 
C. H. P. nin mesul adamlarına, idarecilerine ve 
sözcülerine; «müesses ekonomik nizam değiş
meli midir?» cevabı, «değiştireceğiz» diyorsu
nuz. Düzen soygun düzeni, bu düzen vurgun dü
zeni, bu düzen bilmem ne düzeni, o halde bu dü

zeni değiştirmek lâzım. Hattâ Sayın Sözcü 1062 
ye kadar hattâ 1965 e kadar yine bu düzenin 
bozuk olduğunu Adalet Partisinin daha da öte
de bozduğunu iddia ederek düzenin değişmesi 
lâzımgeldiğini söyledi. Umumi konuşmayalım, 
bu düzenin temelinde unsurlar var, ekonomik, 
siyasal unsur, hukukî unsur, sosyal unsur.. Eko
nomik unsurun üzerinde tam bir değişiklik iste
diğinize göre şimdi Ceza Kanunumuzun 142 nci 
maddesini hep beraber tetkik edelim. «Memle
ket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel 
nizamlardan her hangi birini devirmek veya 
Devletin siyasi veya hukukî nizamlarını topye-
kıın yoketmek için her ne şekilde olursa olsun 
propaganda yapan kimse 5 yıldan 10 yıla ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.» Memle
ket içinde müesses ekonomik nizamı yıkmak ne 
demektir? Muhterem arkadaşlarım; müesses 
okonomik nizam su : Mülkiyet.... 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — Soygun... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Özel teşebbüs, aile, miras.. îşte Ana
yasaya saygılı olmadığınız buradan belli. Baş
kalarına tavsiye edeceğinize evvelâ bu tavsiye
yi kendinize yapın. Anayasayı sevenlerin bu 
tarz konuşmaması lâzım. Soygunsa kanunlar 
bunu men etmiş, vurgunsa bunu da men etmiş. 
Biz özel teşebbüsü hırsız ve vurguncu telâkki 
ettiğiniz içindir ki, özel teşebbüs düşmanı oldu
ğunuz içindir ki, Anayasanın getirmiş olduğu 
düzeni beğenmiyorsunuz. Hattâ siz demokrasiyi 
V3 Cumhuriyoi rejimini beğenmiyorsunuz. (A. 
P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bu ya
kışmadı size. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Bir Ba
kanın ağırlığı içinde konuşmuyorsunuz. (C. H. 
P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, istirham edeceğim 
karşılıklı görüşmeyin. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; anlaşıbyor ki, 
C. H. P. li arkadaşlarımız bu meselede fazla 
hassas. Kendilerine eski Başbakan Sayın inönü'
nün, eski Çalışma Bakanı ve Genel Sekreterleri 
Bülent Ecevit, Ecevit'in imzası bulunan, taah
hüt mahiyetinde, itimat oyu izhar etmek sure
tiyle iş başına getirdikleri hükümet programın
dan bâzı pasajlar okumak zaruretini hissediyo-
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rum. Belki bu sözler kendilerini teskine kâfi 
gelir. Soygun ve vurgun diye tavsif edilen özel 
teşebbüs, bakınız İkinci İnönü Hükümeti prog
ramında nasıl değerlendirilmiştir : «Türk eko
nomisinin kalkınma hedefine özel teşebbüsün ve 
Devlet sektörünün yanyana ve ahenkli şekilde 
çalışılacağı bir ekonomik düzen içinde ulaşıla
cağına ve özel teşebbüsün yaratıcı gücünden 
olduğu kadar, Devletin kalkınma yolundaki 
vazgeçilmez gayretlerinden de ahenkli şekilde 
faydalanma lüzumuna kaaniiz. Özel mülkiyetin 
Anayasa himayesi altında bulunması ve özel te
şebbüsün güven içinde çalışması hürriyet içinde 
kalkınmamızın şartıdır.» 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kitabım
da bile var bunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) —Muhterem arkadaşlarım; aynı Hükü
met programında bakınız yabancı sermaye hak
kında nasıl bir beyan var? «Aynı anlayış içinde 
yabancı sermaye yatırımlarını da teşvik etmek 
ve artan ilgi ile geliştirmek kararındayız.» İşte 
vurgun, soygun düzeni dedikleri düzenin hükü
met programında himaye gören hükümleri. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Çi
mento fabrikasının yanında 15 liraya torbası 
çimento satarlar. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — İnsicamı kaybetmeden Sayın arkada
şım madem ki arzu ettiniz, size bu noktada ce
vap vereyim. Çimento fabrikası Türkiye'de 1950 
den evvel kaç tane idi? Türkiye'de 395 000 ton 
yılda çimento istihsal ediliyordu. 1965 sonu iti
bariyle çimento istihsalimiz 2 700 000 tona çık
tı. Adalet Partisi iktidara geldikten sonra 1967 
sonu itibariyle bu istihsal 4,5 milyon tondur. 
İstihsali bu seviyeye getirmişiz. Kâfi mi? Hayır. 
Hedef 10 milyon ton. Kaça satıyorsunuz, diyor. 
Çimentoyu vatandaşa ucuza intikal ettirmenin 
tek çaresi, çimento fabrikalarını çoğaltmak, is
tihsali artırmaktır. Başka yolu var mı? Millî 
Korunma Kanunu mudur yolu? Onu çok gör
dük biz. Millî Korunma Kanunu devirlerini de 
gördük. Biz arz ve talebe göre fiyat düzenini 
tanzim etmenin yolundayız. Türkiye'de 10 mil
yon ton çimento istihsal edecek fabrikalar ya
pılırsa şüphesiz ihtiyaca cevap verecektir. Kâfi 
gelmezse yenileri yapılacaktır. Yalnız 1967 se
nesinde düşman olduğunuz özel teşebbüs İz

mir'de bir, Bursa'da iki, Hereke'de üç, çimen
to fabrikası yapmıştır. Fiyat dediğiniz zaman 
istihsal unsuru akla gelir. Fabrika olmazsa fi
yat yüksek olur. İhtiyaca uygun, ihtiyaca yeter 
çimento istihsal edemezseniz fiyat yükselir. Arzı 
talepte ahanklerseniz fiyatlar istikrar içinde 
yürür. Bu basit iktisadi kaide. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; istir
ham edeceğim, Sayın Bakanın serbestçe ko
nuşmasına imkân vermek üzere sükût ediniz, 
Sayın Bakanı dinleyiniz efendim. İstirham edi
yorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Klâsik hürriyetlerin herkesin istifa
desinde olması lâzımgeldiğine temas eden sayın 
arkadaşımız plân fikrini benimsemiş görünmü
yor. Aslında kalkınma gerek sosyal alanda, ge
rek kültürel alanda, gerek iktisadi alanda plân
la yapılacaktır. Bunun başka usulü ve yolu yok
tur. Anayasanın 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 
Anayasanın 129 ncu maddesi, kalkınmanın ne 
şekilde yapılacağını gösteriyor. Bunun dışında 
bir kalkınma yolu arıyanlara «Anayasaya say
gılı olunuz» derim. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın sözcü gelir 
dağılımında eşitsizlik olduğuna temas etti. 
Bölgelerarası gelişme farklarından bahsetti. Ser
veti olan ve olmıyanı ayırdı, toprağı olanla ol-
mıyanı ayrıdı ve nihayet bunlar arasında bir
takım hissî tahriklere gidebilecek ölçüleri koy
maya çalıştı. Yine kendilerini teskin etmek 
için Üçüncü inönü Hükümetinin programından 
bir pasaj okumak suretiyle cevap arz etmek 
istiyorum: «Bölgeler ve fertler arasındaki bü
yük gelir farklarının giderilmesi milletçe karşı
sında bulunduğumuz büyük meseleler olarak 
ortadadır. Bu meseleleri kısa yoldan hâl için 
yapılacak zorlamalar, ekonominin dengeli is
tikrarını bozabileceği gibi, bunların gecikme
den ve cesaretle ele alınmaması da yarın yeni 
ve çözümü güç meseleler doğurabilir. Biz bütün 
bu meselelerin çözüm yolunu büyük Meclisçe 
kabul buyurulan Kalkınma Plânının her alanda 
bütün gerekleri ile ve tam olarak uygulanma
sında görmekteyiz.» 1965 yılı Şubat ayına ka
dar C. H. P. nin sâdık kaldığı sözler bunlar. Ne 
değişmiştir? İktidardan muhalefete gelmişler
dir. iktidardan muhalefete geçmek bir siyasi 
partinin fikir ve kanaatini bu kadar süratli de-
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ğiştirir mi? Değiştirmemesi lâzım. Neden mu
halefete geçtiğinizin sebepleri üzerinde durma
nız, bunu tashih için tedbirler almanız lâzım. 
Ama bu tedbirler Anayasanın esprisine aykırı 
olmıyacak, bu tedbirler sizi mahkûm eden mil
letin arzu ve iradesine, temayülüne aykırı olmı
yacak, mevcut düzene aykırı olmıyacak, milletin 
sizi neden mahkûm ettiğini düşüneceksiniz ve 
ona göre kendinizi ıslâh edeceksiniz. 

Bu memlekette çeşitli sıkıntılar vardır, 
çeşitli şikâyetler vardır. Bu sıkıntılar ve 
şikâyetler geçmiş senelerde büyük ihmalle
rin eseri olarak C. H. P. tarafından bizim 
iktidarımıza miras olarak bırakılmıştır. Bi
naenaleyh sizin ihmallerinizin rüsubu olan 
bu neticeyi bir itham vesilesi olarak bizim 
karşımıza dikmeniz her türlü insaftan, her türlü 
isabetten mahrum bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımların toplum 
yararına olması noktasına temas eden sayın söz
cü ; yine plânı iyi tetkik ederlerse; bu espri, ge
rek plân stratejisinde, gerekse plân bünyesinde 
yeter derecede tedbirleriyle hâkim duruma gel
miştir ve icraya intikal etmiştir. 

Tefecilik mevzuu üzerinde durdular ve teş
kilâtlanmamış kredi olduğundan bahsederek; 
bunun A. P. iktidarı zamanında âdeta teşvik 
gördüğü noktasına geldiler. Muhterem arka
daşlarım, tefecilik kanunlarımızın suç saydığı 
bir hâdisedir. Hepimizi üzen bir .hâdisedir, ik
tisadi hayatımıza musallat olmuş bir hâdisedir. 
Bir vakıadır. Ancak bunun tedbiri, tefecilik 
vardır demek değildir. Tefeciliği ortadan kal
dıracak birtakım hukukî ve iktisadi tedbirleri 
irae etmektir. Hukukî tedbirleri irae etmişiz. 
iktisadi tedbir nedir? Şimdi bunu arz edece
ğim. 

1950 yılında O. H. P. iktidardan uzaklaştırıl
dığı zaman Halk Bankasının sermayesi 11 mil
yon lira idi. Bir tek esnaf kooperatifi vardı, 
71 üyesi olan bir tek esnaf kooperatifi vardı. 
Bugün ne vaziyettedir? 1967 senesinde 630 mil
yon lira, bu banka ve kooperatifler aracılığı ile 
esnafa kredi verilmiş bulunmaktadır. 365 koo
peratif vardır ve 250 bin üyesi bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Bankasının 
plasman hacmini genişleteceksiniz, kooperatif
leri yaygın hale getireceksiniz, esnafın ihtiyacı 

olan krediyi temin etmek yollarını açık tutacak
sınız., işte tefeciliği ortadan kaldırmanın bir 
tedbiri. Bunun için düzen değiştirmeye ve sos
yalist olmaya lüzum yok. 

Ziraat Bankasının durumu nedir? 1963 yılı 
toplam zirai krediler 3 milyar 172 milyon 
263 bin lira. 

1964 yılında; 2 milyar 775 milyon lira. 
1965 - 1966 yıllarında; 3 milyar 992 milyon 

lira. 
1967 yılında; 5 milyar 310 milyon 852 lira. 
1968 yılında; suni gübre kredileri 938 milyon 

lira, sertifikalı tohumluk kredisi 300 milyon lira, 
tarım alet ve makina kredisi 615 milyon lira, 
hayvancılık kredisi 494 milyon lira, zirai mü
cadele ilâcı - âlet ve ekipman kredisi 144 milyon 
lira, hayvancılık ve damızlık nüvelikler projesi 
için 60 milyon lira, diğer konular için 4 milyar 
319 milyon lira. Yekûn 6 milyar 923 milyon 956 
lira. Demek ki, 7 milyar liraya yaklaşmış. Bu 
krediler doğrudan doğruya müstahsil çiftçiye 
intikal eden kredilerdir. Bunun mânası şu; 
1950 yılında 495 milyon lira iken zirai krediler, 
bu noktadan almışsınız 7 milyar civarına getir
mişsiniz. işte memlekette tefeciliği ortadan 
kaldırmanın yolu bu. Halen zirai alanda 12 mil
yar liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmektedir. 
Eldeki ikanlan genişletmek suretiyle, daha 
yaygın tarzda köylüye kredi vermek usulü ve 
yolu bulunmuştur ve bu tatbik edilmektedir. 
Böylece köylünün şu veya bu şekilde dışarıdan 
kredi arama yolları kapanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketteki bir
takım sıkıntıları ve ıstırapları istismar etmek 
suretiyle, müesses nizamı değiştirmek ve Türki
ye'yi bir anarşi düzeni içinde nereye gideceği 
milletçe çok iyi bilinen istikâmetlere sevk etmek 
hakikaten vatanperverlik değildir. Rejim mü
nakaşalarının, sistem ve nizam münakaşalarının 
bir noktada kesilmesinde memleket için fayda 
vardır. Diyoruz ki, «milletçe kalkmalım, millî 
kalkınma hareketine girişelim.» Plân bu ruhu 
taşıyor. Plân bütün tedbirlerini bünyesine al
mış, plândan şikayetiniz varsa, neresinden şika
yet ettiğinizi söyliyeceksiniz. Ama plânlı bir 
kalkınma bahis konusu olduğuna göre, Türki
ye'de birtakım meseleleri plânın dışında usul
lerle ve yollarla halletmeye çalışmak hem millî 
kalkınmaya zarar verir, hem millî tesanüde za
rar verir, hem millî huzura zarar verir. Bina-
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enaleyh milletin huzurunu ve tesanüdünü boz
maya, millî kalkınma ruhunu gevşetmeye kimse
nin hakkı yoktur. 

Üzerinde çok münakaşa yapılan konulardan 
birisi 933 sayılı Kanundur. Bu kanunun Yüce 
Meclislerde müzakeresi sırasında C. H. P. li ve 
T. t. P. ne mensup hatipler şiddetle bu kanu
nun aleyhinde bulunmuşlardır. O zaman bu 
kanunun getireceği yenilikleri, vatandaşa geti
receği faydaları ifade etmiştik. Ama Devlet 
eliyle fert zengin etme şeklinde alıştıkları slo
ganı bu kanuna da tevcih ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 1968 icra programı
mızda, kanunun getirdiği yenilikler, bilhassa 
Doğu kalkınmasında tamamiyle bir hususi ma
hiyet taşımaktadır. Hayvancılığı geliştirme 
yönünden Doğu illerimizde 60 milyon liralık bir 
tarımsal fon ayrılmıştır. Şayanı dikkattir ki, 
Senatoda C. H. P. adına konuşan Sayın Sırrı 
Atalay, 60 milyon liralık tarımsal fonun as: 
olduğunu, daha fazla fon ayrılması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Bugün buradaki sözcüleri yi
ne eski sloganı tekrar ile bu kanunun Devlet 
eliyle fert zengin etme yolunda imkânlar hasır
landığını iddia ettiler. Bu çelişmeyi kendi ara
larında halledecekleri ümidediyorum. 

Sayın Sözcü yoksulluktan kurtulma hürriye
tinden bahsettiler. Bu noksan bir tariftir. Bir 
cemiyette yalnız yoksulluktan kurtulma hürri
yeti bahis konusu olmaz. Korkudan kurtulma 
hürriyeti de var. Korkusuz yaşama hürriyeti de 
vardır. Binaenaleyh hem yoksulluktan kur
tulma, hem korkusuz yaşama hürriyeti birlikte 
mütalâa edildiği takdirde de demokratik rejim 
vardır. Demokratik rejime bağlı isek, hürri
yet içinde kalkınmanın yolunda olacağız ve bu 
da Anayasanın tarif ettiği şekilde plânlı kal
kınma ile olacak, karma, ekonomi düzeni içinde 
olacak, kamu sektörü ile özel sektör yan yana, 
birbirini destekler durumda, millî ekonominin 
gelişmesine imkân verecek. 

Ekmek ve hürriyet meselelerinden her han
gi birisini feda etmeye imkân yoktur, ikisi 
arasında tercih yapmaya da lüzum yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar ettiği 
noktasına gelince; Sayın Maliye Vekilimiz dün 
yapmış oldukları konuşmalarında, bu konuda 
muhalefet sözcülerinin ne kadar aldandıklarını, 
yanlış malûmata istinadettiklerini âriz ve âmik 

izah etmiş bulunmaktadırlar. Ben tekrar o ko
nuya dönmek istemiyorum, iktisadi Devlet Te
şekküllerimiz, seneler itibariyle zarar etmektey
ken 1966 ve 1967 yıllarında en yüksek seviyede 
kâr etmeye başlamıştır. 1967 kârı 826 milyon 
liradır. 

Sayın Sözcü konuşmasının bir yerinde; «pek 
sevdiğiniz Amerika», dedi. Muhterem arkadaş
lar, A. P. iktidarı olarak bizim sevgimiz Yüce 
Milletimize müteveccihtir ve yüce milletimizin 
menfaatlerine müteveccihtir. 

Kooperatiflerin kurulması lüzumu üzerinde 
duran arkadaşımız yeni bir fikir getirmemiştir. 
Çünkü Anayasamızın 51 nci maddesi, koopera
tiflerin geliştirilmesi konusunu esasen derpiş et
miştir ve bu yönde çalışmalar vardır. Yalnız ko
operatiflerin mahiyeti üzerinde, bilmiyorum bir 
mefhum farkımız mevcut mu? Onu sarih şekilde 
açıklarlarsa cevap vermek imkânlarımız da vu
zuha kavuşur. Bizim kooperatiften anladığımız; 
menfaat birliği içinde olanların iktisadi alanda 
daha güçlü hale gelmeleri için demokratik niza
mın ve Anayasamızın tarif ettiği, çizdiği hudut 
ve sınırlar içinde müşterek hareketi istihdaf 
eder. Hiçbir zaman kooperatif anlayışımız Kol-
hoz anlayışıyla tev'em değildir. 

Bir başbakanın köy çocuğu olması meselesi 
üzerinde durdular. Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de fırsat ve imkân eşitliğinin en güzel 
misali budur. Bir köy çocuğu Cumhuriyet Hü
kümetinin Başbakanı olmuştur. Yalnız Başba
kan olmamıştır, köyün ruhunu, köyün havasını, 
köyün derdini Devlete, İktidara hâkim kılmanın 
ruhu ve çabası içinde olmuştur. 

Sayın Ahmet Üstün; salâhiyet tedahülleri 
üzerinde durdular. Bu idari reform çalışmaları
mız içerisindedir ve bildiğiniz gibi Merkezî Hü
kümetin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma
lar bitmiş, rapor hazırlanmıştır. Bilâhara bunun 
üzerinde idari düzenleme ile ilgili komisyonun 
etütleri vardır. O da raporlarını ikmal etmek 
suretiyle Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. Baş
bakanlık bir kararname ile muhtelif bakanlıkla
ra gerekli reformları yapmak üzere tebligat 
yapmıştır. Bu çalışmalar arasında, bilhassa Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsümü-
zün pek kıymetli gayretleri bulunmaktadır. 

Yalnız idari reform çalışmalarını, kısa vâde
de netice verecek bir çalışma olarak düşünme-
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mek gerekir. Bir taraftan kalkınma gayretleri ı 
devam edecektir. Diğer taraftan da plânlı dev
redeki lüzum ve zarurete uygun, verimli, süratli 
ve sıhhatli çalışan bir idarenin kurulması çaba
ları devam edecektir. Bu, bir noktada durmıya-
caktir. Devamlı olarak gelişecektir. Mesele ye
tişmiş insan gücünün idare bünyesinde daha ge
niş ölçüde barındırılması, tutunabilmesi, kazan-
dınlabilmeşi meselesidir. Diğer taraftan eskimiş 
metotların ıslahı, düplikasyonların ortadan kal
dırılması, tedahüllerin önlenmesi meselesidir. Bu 
yöndeki çalışmalar yafamdan ve ilgi ile takibo-
lunmaktadır. 

Personel Kanunu mevzuunda yine Sayın Ma
liye Bakanımız bütçenin tümü üzerinde yap
tıkları görüşmelerde gerekli izahatı vermişler
dir. Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine tü
züklerin hazırlanması, sınıflandırma yapılma
sı mümkün olamayacaktır. Tamamen kanun 
bünyesinde bu sınıflandırmanın yapılması ge
rekiyor. öbür yönden Devlet Perso
nel Dairesi kesif bir çalışma içinde
dir. Kanunun aksak taraflarını tamirle birlik
te 657 sayılı Kanunun dışında kalan İktisadı 
Devlet Teşekkülleri memurları ile, özel idare ve 
vilâyet memurlarını da ayrı hükümlerle bün
yesi içine almak suretiyle yeni baştan bir per-
sonel rejimini getirecek bir kanunu hazırla 
maktadır. Bu hazırlıklar son safhaya gelmiş
tir. Zaman zaman umumi efkârda birtakım be
yanlara raslıyoruz. Aslında kanun bir zam ka
nunu olarak mütalâa edilemez, bir idari ıslâ
hat kanunudur, Personel rejimi getiriyor, hu
susiyle liyakat ve ehliyet esasına, hizmet esası
na dayanan bir ücret sistemi getiriyor. Umu
mi efkâra yanlış aksetmiştir ve bunun da çe
şitli reperküsyonları" olmuştur. Kanaatin tas
hihi için söylüyorum; personel rejimi getirecek 
bir kanun hazırlanmaktadır, ücretlerde muade
let esas olacaktır, aynı işi gören aynı ücreti 
alacaktır. Bu anlayış içerisinde hazırlanan ta
san, ümidederim ki, yakın zamanda Yüce Mec
lislerin tetkikine sunulacaktır. 

Danıştay kararlarının infaz edilmesi mesele
si; Danıştay Bütçesinin müzakeresi sırasında ı 
ümidediyorum ki, Sayın Devlet Bakanı arkaı 
daşım mufassal izahatı sizlere vereceklerdir. 
Yalnız şu kadarını arz etmek isterim ki, bizim ( 
zamanı idaremizde tatbik edilmiyen Danıştay 

kararı yoktur. Bu konudaki polemiklere kesin 
şekilde cevap veriyorum; tatbik edilmiyen Da
nıştay kararı yoktur. Nasıl tatbikat yapıyorsu
nuz ?..< Muhterem arkadaşlarım, Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesi ne şekilde emrediyor 
ise o şekilde tatbikat yapıyoruz. Tatbikatımı
zın kaynağı Danıştay Kanununun 95 nci mad
desi. Yine hukukun umumi prensiplerine göre Da-
nıştaya giden ve yapılan tasarrufu iptal ettiren 
ilgili memur arkadaş idareye müracaat ettiği 
zaman kendisi müktesep hakkı ile mütenasip 
bir işe ve hizmete verilmektedir. Takdir buyu
racağınız veçhile makamda ve mevkide teminat 
olmadığı gibi, memur için coğrafî teminat da 

' düşünülemez. Dünyanın her yerinde böyledir. 
Sadece müktesep hakda teminat vardır. Mük
tesep haklar kanunların himayesi altındadır. 
Bu meselenin zaman zaman münakaşa konusu 
yapılması ve adetâ bir kısım Devlet memurla
rının müdafaasız bulunduğu şeklinde bir hava 
verilerek müdafaasının tekabbül ediliyormuş 
gibi devralınması doğru değildir. Muhterem ar
kadaşlarım, şerefle, feragatle hizmet eden idea
list Devlet memurlarımız ne şu partinin, ne bu 
şahsın himayesine muhtaç değildir. Onlar 
sadece kanunların himayesi altındadır. 

Partizanlık var, iltimas, rüşvet var şeklin
deki iddiaya gelince; bu sadece mücerret bir 
iddia olarak ortadadır. Muhterem arkadaşla
rım, umumi iddialarla Devlet hayatında vazife 
görenleri topyekûn töhmet altında bırakmak 
bence doğru bir hareket olmaz. Aslında fera-, 
gatle çalışan namuslu Devlet memurları da 
böyle bir ithamın altında manen ezilebilir ve 
üzülebilirler. Onun için rica ediyoruz ve her 
vesileyle ifade etmişizdir, Sayın Başbakanımız 
da defaatle söylemiştir; hangi hâdise sizin 
açınızdan partizanlık ise, hangi hâdise sizin 
açınızdan rüşvet ve iltimas olarak değerlendi
riliyor ise bunu resmî şekilde mercilerine inti
kal ettiriniz. 

Bize gelince: Başbakanlık, güven oyu aldı
ğımız tarihten hemen sonra ilk tamimini ve bu 
güven oyundan bir müddet sonra ikinci bir ta
mimi yapmak suretiyle bu konu üzerinde gere
ken hassasiyeti göstermektedir ve bu tamimler 
teferruatına kadar da takibolunmaktadır. O 
kadar takibolunmaktadır ki, gazete sütunların
da zaman zaman şikâyet mevzuu olarak inti-
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kal ettirilen hususlar alâkalı mercilerden so
rulmakta ve alman cevaplara göre değerlen
dirilmektedir. Hemen ifade edeyim ki, bunlar
dan birçoğu hissi sebeplere dayanıyor, gerçek
lere dayanmıyor. Gazete sütunlarında okudu
ğunuz zaman; böyle mi oldu diyorsunuz, böyle 
olabilir mi diyorsunuz, fakat meselenin esa
sına indiğiniz zaman gerçeğin bu olmadığı 
kendiliğinden tezahür ediyor. Arzu ederseniz 
burada buna ait örnekleri d© vermeye hazı-
rim. 

Sayın G. P. .Sözcüsünün; sol alabildiğine 
ilerledi, komünizm propagandası var, kanun
lar tatbik ediliyor, fakat Hükümet cesur dav
ranmıyor» tarzında ifadeleri olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, solun alabildiğine 
ilerlediği ve propaganda yaptığı hususu doğ
rudur. Ancak, kanunların tatbik edilmediği 
hususu doğru değildir. Hükümet olarak konu 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve icraya 
taallûk eden yetkilerimizi tamamiyle ve ikemâ-
liyle kullanıyoruz. Takdir buyuracağınız veç
hile, bugünkü Anayasa düzenimiz kuvvetler ay
rılığı prensibine dayanır. Kaza, mercilerinin yet
kisi, salâhiyeti cümlesinden olan meseleleri icra
nın içine sokmak, icrayı kazanın içerisine sok
mak mümkün değildir, icranın vazifesi hâdi
seyi tesbit etmek ve bunu takibetmektir. Cum
huriyet savcıları dâva açarlar, Cumhuriyet 
savcılarına «dâva açmayınız», şeklinde icranın 
her hangi, bir telkini olamaz. Dâva açarlar, 
bu tarafsız Türk hâkiminin karşısına gider ve 
mesele orada tartışılır. Şunu arz etmek iste
rim ki, sol propagandası olarak kanunun sı
nırları dışına çıkan her mesele takibedilmiş-
tir ve kaza organlarına tevdi edilmiştir. Onun 
dışındaki takdir tamamen kasa organlarımıza 
mevdu bulunmaktadır. Yalnız şunu söyle
mek isterim, mevcut kanunlar bu gittikçe ar
tan sol, yıkıcı, tahripkâr, memlekete, millete, 
rejime zarar verecek sol davranışlar karşı
sında yeterli değilse hiç şüphesiz yeni tedbir
lerle teçhiz edilerek kaza organlarımızın faali
yetlerini daha aydınlığa götürecek yeni mev
zuatı getirmek meselesi ortaya çıkar. Hükümet 
olarak bu konu üzerinde de hassasiyetle duru
yoruz, arkadaşımızın bu ikazı tedbirlerin ta
cili hususunda yardımcı olacaktır. 

Sayın Hilmi îşgüzar, M. P. Grupu adına ko
nuşan arkadaşımız; toprak reformu üzerinde 

durdular. Bu konu üzerinde zannediyorum ye
ter derecede tartışma bütçenin tümü üzerinde 
yapılmıştır. 

«Özel bölgesel plân yapılmalı» dediler, kendi 
ifadeleriyle okuyorum. Muhterem arkadaş
larım, bu konu üzerinde de çok tartışma yap
tık. Anayasamızın 129 ncu maddesine göre 
Türkiye'de yapılacak plân millî plândır. Özel 
bölgesel plân bahis konusu değildir. Kurucu 
Meclis zabıtlarında da bu konuda gereken 
bilgi mevcut bulunmaktadır. Münakaşası o za
man yapılmıştır. Nasıl bir plân yapılması ge
rekiyor. Türkiye'de; bölgelere göre bir plân 
mı, yoksa millî bir plân mı? Misal olarak da 
İtalya'daki Vanohi plânı ileri sürülmüştür. 
Anayasa Komisyonu sözcüsü «bölgelere göre bir 
plân yapılması bahis konusu olamaz, bizim plâ
nımız millî bir plân olmalıdır.» demiştir. Millî 
plân içerisinde muayyen bölgelerin potansiye
lini tesbit, araştırma, birtakım doneler elde et
mek, kriterler bulmak, hususiyle millî plânın 
hazırlanmasında yardımcı olacafc çalışmaları 
yapmak üzere muayyen bölgelerde birtakım 
anket çalışmaları yapılmaktadır. Hususiyle Do
ğuda da bu istikâmette çalışmalarımız vardır. 
Meselâ Doğuda hayvancılığın geliştirilmesiyle 
ilgili bir bölgesel çalışma, ama bir bölge plânı 
değildir. Millî plân içerisinde alacağımız 
tedbirlere esas olacak birtakım doneleri vere
cektir. 

«Âdil servet dağılışı yoktur,» dediler. Muh
terem arkadaşlarım, bu konu yine plânlı kal
kınma ile halledilecek bir konudur. Gelir 
farklarının izalesi istikâmetinde, bölgelerarası 
denge farklarının giderilmesi istikametinde 
plânda getirilmiş tedbirlerimiz vardır. Plân
lama bütçesinin müzakeresi sırasında tafsilâtlı 
malûmatı arz edeceğimi ifade etmefe isterim. 

657 sayılı Kanunun tatbikatı meselesine 
temas ettiler.^ Bu husustaki malûmatı biraz 
evvel verdiğim için tekrar etmiyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bu hu
susta bir sorum olacak Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Yalnız şunu belirtmek isterim, sa
yın sözcü; rüşvet ve irtikâba 657 sayılı Kanu
nun tatbik edilmemesi, sosyal farklar sebe-
bolmaktadır, buyurdular. Kendilerinin bu 
teşhisine hiçbir surette iştirak etmiyoruz. Isa-
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betli bir teşhis değildir. Kanaatimizce hiçbir 
sebep suç olan bir fiile meşruiyet kazandıra-
maz. 

Köy işleri teşkilât kanunu hazırlanmakta
dır. 

Sayın sözcü sözlerinin hitamında Türkiye 
Bilimsel Teknik Aaraştırma Kurumu ile Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmme îdaresi Enstitüsü
nün çalışmalarını övdüler. Kendilerine teşek
kür ederiz. 

Sayın Başbakanın bütçe müzakeresi dola-
yısiyle burada bulunmadığına temas ettiler. 
Sayın Başbakana ait bütçe görüşülmüyor; 
Başbakanlık bütçesi görüşülüyor. Anayasanın 
105 nci maddesine göre müşterek sorumluluk 
vardır. Bakan olarak burada sayın arkadaş
larımız da mevcuttur. Ben de Devlet 
Bcikanı olarak Başbakanlık bütçesi üzerinde 
yapılan tenkidlere cevap veriyorum. Sayın 
Başbakanın bizzat bulunmasını zaruri kılan 
her hangi bir sebep ve kaide yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, T. t. P. nin söz
cüsü Sayın Çetin Altan, grupu adına yaptığı 
konuşmada kanaatimce O. H. P. Genel Sekre
terinin dün verilen cevaplardan sonra mâruz 
kaldığı mânevi ezikliği tamir için hâdiseleri (ken
di açısından değerlendirerek C.H.P. ni ve onun 
sözcüsünü müdafaa eder tarzda bir konuşma 
yaptı. Bunu memnuniyetle müşahade ediyo
ruz. Memnuniyetimizin sebebi şu; öteden 
beri biz, aynı paralelde düşünce içinde bu
lunan, fikriyat içinde bulunan bu iki teşek
kül için teşhis yapmıştık. Buradaki tezahürü
nü görmekten memnunuz. Tamamiyle C. H. P. 
Genel Sekreterinin ileri sürdüğü meseleleri 
Sayın Maliye Bakanımızın cevaplandırmasın
dan sonra tekrar ele almak ve kendi açısından 
değerlendirmeye tâbi tutmak; başka türlü tefsir 
edilemez. 

T. t. P. sözcüsü Emirdağ'daki bayram me
selesine temas etti, 57 yerinden öldürüldüğünü 
ifade etti ve binnetice Bayram dâvası bir dü
zen değiştirme dâvası haline sokuldu. 

Muhterem arkadaşlarım; dün hâdise izah 
edilmiştir, tekrar etmiyorum. Kendilerine bir 
telgraf çekilmiş; «bir Adalet Partili bu telgrafı 
çekmiştir» diyorlar. Telgrafın altındaki imza 
Adalet Partili vatandaşa ait midir, değil midir; 
istiktab imkânımız yok, tamamen kendilerinde. 

Bir Adalet Partili Çetin Altan'a telgraf çeker 
mi meselesi karşımızdadır. Bizim kanaatimiz 
Adalet Partisine mensubolan bir arkadaşımız 
Çetin Altan'a telgraf çekmez. (A. P. sıraların
dan alkışlar, «bravo» sesleri) Mesele, Adalet 
Partili telgrafı çekti, çekmedi meselesi değil 
de, Adliyenin arşivinde bulunan dosya var. 
Dosya muhtevası ne söylüyorsa odur. Burada 
Sayın Maliye Vekilimiz Adliyedeki dosyayı di
le getirdi, savcılığın iddianamesini dile getirdik 
ve hâdisenin cereyan tarzını burada izah etti. 
Ayrıca Cumhuriyet Savcısının tekzibini de bu
rada okudu. Demek ki, münakaşa eğer iki par
tinin sözcüsü arasında oluyor ise onun dışında, 
münakaşanın dışında hakem ve hâkim mevki
inde olan bir adliyemiz var, onun savcısı var, 
mesele bayatlamıştır, ona istinaden mesele tah
sil edilmelidir. Bu tahlile göre kumarbaz olan 
bir vatandaş 2 000 lira kazanmış, altı koyun 
almış; hikâye malûm tabanca ile hücum etmiş, 
yaralanmış, binnetice bir adlî zabıta bir âdi 
kıtel vakasıdır. Bu hâdiseyi siyasi alanda bir 
istismar vasıtası yaparak bâtıl dâvaya mesnet 
yapmak arzusu böylece iflâs etmiş bulunmak
tadır. 

Sayın T. t. P. sözcüsü talebe yurdunda öl
dürülen bir talebe ile ilgili olarak beyanda bu
lundu ve öldürenin Adalet Partili olduğunu 
söyledi ve yine bir telgrafa dayandı. Nedense 
bu telgraflar hep Çetin Altan'a gidiyor da bize 
gelmiyor. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Telgraf de
ğil, mektup. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; hâdisenin 
cereyan tarzı malûm, fiilen ikâ tarzı da ma
lûm, Adliyedeki dosya da malûm. Binaenaleyh; 
bunu bir başka şekilde birtakım düzmece tel
graflarla, sahte imzalarla değiştirmek mümkün 
değil. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Mektubu ma
kamınıza getirip arz edeceğim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — İstiktab yaparız o zaman. 

Bir defa şunu söyliyeyim, Adalet Partisine 
mensup olan hiçbir vatandaşımız mânevi inanç
larına hürmetsiz olmaz. A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Adalet Partisine mensubolan hiç
bir vatandaşımız maddeci bir felsefenin müda-
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fiî olmaz. Hâdisenin cereyan şekli meydanda. 
Eğer, Adalet Partili diyorsanız, yani Çetin Al-
tan'a telgraf çeken Adalet Partili, Adalet Par
tili değildir o, zaten Adalet Partisinden ayrıl
mıştır. Mümkün değil, hâdiseyi başka türlü 
teşvişe lüzum yok. 

Her ne hal ise son zamanlarda birtakım saz 
şairlerini bu gibi yerlere sokarak gençler ara
sında bir nifak yaratmanın hevesine kapılmış
lardır. Plâklar bastırıyorlar, bunları dağıtıyor-
yor, teksir ediyorlar, köylere gönderiyorlar. 
Bunları Sayın Çetin Altan çok iyi bilir, «Eze
ceğiz» plâğını bilir, «Balta ile keseceğiz» plâ
ğını bilir; bunları gayet iyi bilir; «Yakındır» ı 
bilir. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) —' Yargıtayda 
beraet etmiştir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunların maksadı nedir, onu da bi
lir; biz de biliriz. Onun için Sayın Dahiliye Ve
kilimizi demin kınadılar, dediler ki, bizim ne
fes almamızı dahi biliyorlarmış. Sayın Altan'-
ın ve arkadaşlarının bilinmiyen tarafı kalma
dı. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi kesin olarak 
ifade edeyim; Sayın Başbakanın bütçesi görü
şülürken bu mesele üzerinde durmasalardı te
mas etmiyecektim. Çünkü, burada biz Adalet 
Partisi Genel Başkanının bütçesini görüşmüyo
ruz. Burada Başbakanlık bütçesini görüşüyo
ruz. Madem ki, arzu ettiler, çekilen telgraf hi
lafı hakikattir. Zapta geçiyor Sayın Altan. 
Bu iki kardeş Rize'nin Ardeşen'indedir. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Telgraf değil 
beyefendi, mektup gönderiyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Ve her ikisi de sol tantanslı bütün 
anarşik hareketlere ortak olmuştur. Her ikisi 
de öldüren de kardeşi de sol tantanslı bütün 
hareketlerin içindedir ve Adalet Partisi ile hiç
bir alâkası, irtibatı yoktur. Bunun dışında size 
kim gönderdi ise gönderene aidolur. 

Bu neyi ispat ediyor Sayın Altan? 
ÇETİN ALTAN (istanbul) — imzası var, 

adresi var. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; yeni 

müzakere usulleri icadetmiyelim efendim. Ko
nuşan hatibe vesika göndermek, onu tefrik et
tirmek, üstünde mütalâasını almak diye bir mü
zakere usulümüz yoktur. 

Sayın Bakan, normal tatil saatimize beş da
kika vardır efendim. Bitirebilecek misiniz, yok
sa kalacak mı? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bir on dakika müsaade ederseniz 
bitirebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Altan, dosya mahkemededir, 
yakında bu mesele de gün ışığına çıkacak. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — işte şimdi ol
du. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Yeni Türkiye Partisi sözcüsü 
personelin ıslahı meselesi üzerinde dürdü. Me
murların çektiği sıkıntılardan bahsetti. Bütün 
bunlar biraz evvel verdiğim izahat içinde ce
vaplandırılmıştır. Yalnız, burada namuslu me
mur çocuğunu okutamıyor dedi. Yine bu bir 
ayrıntıdır. Bu tarz bir tefrik yapmaya kimse
nin hakkı yoktur. Namuslu memur, bunun dı
şında memur diye bir tefrik yapılamaz. Aslında 
bütün memurlar dürüst ve namusludur, biz böy
le görürüz ve hepsini bu gibi iddialardan da 
tenzih ederiz. 

MİT Teşkilâtı üzerinde konuşan sayın ar
kadaşımız ayrılan tahsisatların az olduğunu 
söylediler. Bütçe imkânları içerisinde bu yıl bu 
kadar ayrılabilmiştir. Müteakip yıllarda bu teş
kilâtı takviye etmek için arkadaşımızın tenki
di dikkate alınacaktır. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan sayın 
sözcü meseleleri enine boyuna izah etmişlerdir. 
Kendilerinin tenkid ettiği hususları dikkatle 
isliyoruz. Türkiye'de aşırı cereyanlarla müca
dele hususu biraz evvel arz ettiğim gibi ka
nunlarla kurulmuş müesseseler tarafından ve 
kanunların tatbiki suretiyle yapılmaktadır. 
Tedbirler kâfi gelmediği takdirde şüphesiz ka
nun tedbirlerini her zaman getirmek ve Yüce 
Meclislerde münakaşasını yapmak mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım; maruzatımın so
nuna gelmişken şunu arz etmek istiyorum. 
Başbakanlığa bağlı teşekküllerden Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresinin faaliyetleri, Tür
kiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumunun 
faaliyetleri üzerinde grup sözcülerimiz müs
pet mütalâa beyan etmişlerdir. Onun için bu 
kuruluşların enine boyuna faaliyetlerinin eleş-
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tirilmesine geçmiyorum. Arkadaşlarımıza te
şekkür ederim. ' 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek
rar teşekkürlerimi sunarken Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru varmış 
bir arkadaşımız tarafından. Buyurun Sayın 
Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Personel 
Kanununun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe 
gireceğini kesin olarak ifade eden ve sözüm se
nettir diye taahhütte bulunan Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel ve arkadaşlarının vaidleri 
iki seneden beri tahakkuk etmemiştir. Şimdi 
yine muhterem bakanımız personel kanunu, 
yakında Meclise gelecektir, buyurdular. İfade 
ettikleri yakın zaman, ne zamandır, tarihini 
lütfen bildirebilirler mi? 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; personel ka
nununun ne zaman yürürlüğe gireceği kanunun 
metninde yazılı tabiatiyle... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Meclise 
gelişini soruyorum Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Müsaade buyurun. 657 sayılı Kanu
nun ne zaman yürürlüğe gireceği 657 sayılı Ka
nunda yazılı, şartları da yazılı. Şunlar hazırla
nacak, malî hükümleri şu tarihte, diğer hü
kümleri de bu tarihte meriyete girecek diye 
yazılı. Bir Hükümetin başkanı, Başbakan «Per
sonel kanunu yürürlüğe girmiyecek» diyebilir 
mi; diyemez. Kanun ne diyorsa o denilmiştir. 
Bir Marttan itibaren yürürlüğe girecektir. On
dan sonra ne olmuştur? Anayasa Mahkememiz 
bir maddesini iptal etmiştir ama, iptal ettiği 
madde kanunun yürürlüğü imkânını ortadan 

kaldırmıştır. Sınıf tüzükleri maddesi iptal edi
lince yeniden kanunun tedvini gerekmiştir. 
Böylece ortada bir tezat yoktur. Bunu arz edi
yorum. Ondan sonraki çalışmalar, muhterem 
arkadaşlarım, 237 tüzük hazırlandı; ayrı ayrı 
sınıflandırma yapıldı. Bu sınıflandırmalar iti
raz vukuunda Danıştay tetkikine tabi olacak, 
mevzuat böyle. Asgari birbuçuk sene, iki sene 
Danıştaydan geçmesi lâzım. Bu yol daha uzun 
süre personel kanununun yürürlüğe konulması
na engel teşkil eder idi. İptalden sonraki du
rum nedir? İptalden sonra kanun metni içeri
sinde bu sınıflandırma yapılıyor yani idari yön
den dâva açılması, takibedilmesi bahis mevzuu 
değildir. İtirazlar, tetkikler hepsi meclislerde 
yapılacaktır. Kanunlaştıktan sonra da tatbika
ta intikal edecektir. Bununla şunu söylemek is
tiyorum; bu kadar uzun vadeli çalışmayı ica-
bettirecek bir mesaiyi kanun bünyesi içerisine 
alan Personel Dairemiz sekiz ay, on ay gibi 
çok kısa bir zamanda bu işi intacetme imkân
larından mahrumdur. Onun için geceli gündüz
lü gayretin içerisindeyiz ve bugüne kadar da 
çalışmalarımızın büyük kısmım ikmal etmiş 
bulunuyorum. Birbuçuk, iki ay içerisinde Ba
kanlar Kuruluna bir taslağın geleceğini ümi-
dediyorum. Bakanlar Kurulu meseleyi tetkik 
edip hakiki çehresini verdikten sonra Yüce 
Meclislerin tetkikine sunacaktır. Şimdiden teş
riî meclislerin tasarruflarının ne günü, ne şe-
şekilde neticeye varacaktır, kestirmek mümkün 
olma?;. 

Muhterem heyete saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, saat 21,00 de tekrar 
toplanmak üzere Birleşime birbuçuk saat ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

"t£r;*g»»<*pw.ü:t~+-



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1968 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, tek
nik bir arıza sebebiyle, 43 ncü Birleşimin 3 ncü 
oturumunu yarım saatlik bir gecikme ile açıyo
rum. 

Başbakanlık Bütçesinin tümü üzerindeki ko
nuşmalar bitmiş alâkalı Bakan konuşmuş, ye
terlik önergesi de gelmiştir. Şimdi sıradan söz 
alan milletvekili arkadaşımıza söz vereceğim. 

Sıra Sayın Kudret Bosuter'dedir. 
• C. H. F. Grupu adma Saym Kudret Bosu

ter, buyurunuz, söz sizindir. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Saym Başkan, değerli mil
letvekilleri, 10 dakika içinde ne söylenebilirse, 
sadece paragraf başlarına değinmek suretiyle 
söylemek gayreti içinde olacağız. 

Adalet Partisi saym sözcüsünün hukuk bil
gisi müsellemdir. Bunun için birtakım mütalâa
larına cevap vermek zcrımluğunu miyarız. 

Bunların birincisi, Halk Partisiyle alâkalı 
olarak ifade ettikleri «özel teşebbüs düşmanlı
ğı» konusudur. 

Ş-imdi değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi
nin biraz evvel anlatmış olduğumuz devamlı 
Aristo Mantığı içindeki ısrarını gösteren bu ko
nuda, bir parça aydınlanmak gayreti varsa, 
Anayasanın bu defa ikinci bölümünde, kişi 
haklan bölümünde değil, mülkiyet hakkının 
3 ncü bölümde yer aldığına dikkat etmesi lâ
zımdır. Yani artık mülkiyet, Devletin temeli 
olmanın ötesinde toplumun temeli haline gel
miş olan bir haktır. Ve yine mülkiyet, geniş 
kütleler için kâğıt üzerinde kalan birtakım so
yut tasavvurlar değil, herkes için gerçekleşti
rilmesi icabeden ve bütün dünyanın bildiği 
eşitçi bir liberal demokrasinin müşahhas kav
ramları haline gelmiştir. 

Halk Partisi kazanılmamış kazançlara her 
zaman karşıdır. Halk Partisinin özel teşebbüs 
düşmanlığı, eğer o özel teşebbüs kazanılma
mış kazançlardan yaratılmışsa, yahut o özel 

teşebbüs bir uygulama kanununun Hazineden 
yarattığı kazanılmamış kazançların sahibi olan 
zenginlere yöneltilmiş ise Halk Partisi o vur
guncu özel teşebbüsün karşısındadır. (O. İL. P. 
sıralacından «Bravo» .sesleri) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir mesele daha 
var; «Aristo mantığı» ne? Bunu bir kere daha 
anlatacağını. Konuşmamızda dedik ki, islam-
köyden gelen Sayın Başbakanın, halkından kop
muş olmasının ve geldiği halka sırtı dönük ol
masının ıstırabını duyuyoruz. Efendim, buraya 
gelindi şimdi, acaba, Islâmköy'den gelmiş olması 
kusur mu? Değil. Arkadaşlar, şunu bilelim. Halk 
Partisi, Başbakanının İsiâmköy'den gelmiş ol-
masiyle övünmek istiyor. (A. P. ve C. H, P. sıra
larından «bravo» sesleri) ve Halk Partisinin me
selesi, Özel Yükseliş Kolejine ayda bir memur 
maaşı ödiyerek, okumak imkânına sahibolamı-
yan bütün îslâmköy çocuklarının Başbakan ola
rak gelip şu kürsüde oturabilmesidir. (C. H. P. 
Kuralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir meseleye çok kısa 
değineyim, vakit çok az. Aslında bunlar uzun 
uzun konuşulur. Konuşma müddetini uzatırsanız 
saatlerce anlatırız. 

Çok değerli arkadaşımız, bu Parlâmentoda 
birbirini anlamıyan insanların konuştukları ve 
münakaşayı bir çıkmaza sürükledikleri günler
de, burada konuşan değerli Devlet Bakanı arka
daşım Sayın Öztürk, medeni tartışmanın örneği
ni vermiştir. Ama 'kendisine bir noktada arzı 
cevabedeceğim, bunun için özür dilerim, bu me
deni üslûbu ile kendisine mukabele etmek mec
buriyetinde kaldığım için. «Rüşvet töhmeti al
tında bırakmasın» dediler, Burada da bir ölçü
de «Aristo Mantığı» var yine. «Rüşvet aldın» 
iddiası yok. Ben ağırlığımla kefil olurum, Öz
türk rüşvet almaz. Ama, «Rüşvet verir bir par
ti» diyoruz, öyle dedik. «Rüşvetin çeşidi var» 
dedik. Ne dedik efendim? «Partizan olursunuz, 
oy almak için rüşvet verirsiniz» dedik. Ve ikti-
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sadi Devlet Teşekküllerinin burada rakamlarını I 
okuduk, Resmî Gazete burada, demin o'kudu-
ğum rakamlar burada arkadaşlar. Halk Partisi
nin nakıstan alıp, müspete geçirdiği ve ondan 
sonra bugün tekrar 400 milyona yakın, 391 mil
yon nakısla maddi kaynak yaratma durumunda 
olan ve bu rakamlar Halk Partisinin çıkardığı 
rakamlar değil, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
Resmî Gazete de burada, Devlet yayını bunlar. 
Biz bunların cevabını bekleriz. Ama bizim kar
şılığımızda çok değerli arkadaşım, değerli Öz-
türk, burada gelir, «ispat edin rüşvet aldığımı
zı» der. Hayır, değil. «Bu oy rüşvetidir» diyo
ruz, «Maneviyat sömürücülüğü» diyoruz. Ama 
bunu bir türlü anlatamıyoruz. 

141 ve 142 nci madde hakkında yine değerli 
arkadaşımın bir iddiası oldu. Hemen şuna cevap 
arz edeyim efendim; 141 ve 142 nci madde yani 
bu düzen değişikliği bir suçsa, Halk Partisi 
«hodri meydan» der. 18 nci Kurultayından bu 
yana Halk Partisi bugün söylediklerini söyle
mektedir ve sonuna kadar da bunları söyliye-
cektir, taa ki Anayasanın emrettiği düzen kuru
luncaya kadar. Savcıları her an harekete geçire
bilirler ve her an gerekli adlî muameleyi yap
makta serbesttirler, kendilerini davet edem. 

Dünün ezikliğini gidermek için benim konuş-. 
tuğum iddiası asılsızdır. Çünkü, dünden Halk 
Partisi gururludur, Halk Partisi dünü her za
man söyliyecektir ve her zaman savunacaktır 
arkadaşlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, C. H. P. acaba 
Cumhuriyete taraftar mı; filân... Yani, düzen 
tartışmasının, hukukun siyasi temellerine kaydı
rılma arzusunun bir diğer meselesi bu defa; aca
ba Halk Partisi Cumhuriyete taraftar mı, tar
zında oldu. Cevap vereceğim. Atatürk'çüyüm, 
dedikten sonra İnönü'yü ve C. H. P. ni suçlama 
yarışı içinde bulunanların şu suali cevaplandır
maları gerekir. Cumhuriyetin şeref sayfaların
dan ve bu sayfaların hangisinden C. H. P. ni ve 
inönü'yü çekip alabilirler? Aslında; Atatürk'ten 
sonrakini diyebilenler, açık açık, eğer açıklıya-
mıyacaklan açık bir sebepleri yoksa ve böyle 
bir sebebin sahibi değillerse kendilerini ortaya 
koymalıdırlar. Acaba, 1939 dan 1945 e kadar sü
ren sıcak harb ve daha sonra Boğazlar üzerin
deki talepler bir soğuk harb karşısında bu va
tan topraklarını yabancılara dokunulmaz kıla
bilmek için göze alınan fedakârlıkları veya gü- j 
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cümüzü kat kat aşan milyonluk bir orduyu hiç
bir dış yardım almadan ayakta tutabilmek için 
milletçe katlanılan fedakârlık mıdır, delilleri 
kendi eliyle demokrasiyi kurmak, uzunca bir sü
re tek parti rejiminin totaliter yapısına alışmış 
bir idari bürokrasinin muhtemel baskılarından 
muhalefeti korumak için 19, Temmuz beyanna
mesini çıkarmak, sonra da millî irade önünde 
saygı ile eğilerek iktidarı teslim etmek midir? 
Yoksa, şehir ile köy arasında bir fcöprü kurmak 
istiyen, halkçı bir köy enstitüleri denemesinden, 
yahut topraksız köylü bırakmamak amaciyle ge
tirilen Toprak kanunu tasarısından ikinci Cihan 
Harbinde katlanılan sıkıntıların kaçınılmaz so
nucu olarak kolayca palazlananlarla, büyük top
rak sahiplerinin içinde yuvarlandığı bir mu
halefetin yaygarası karşısında, ya demokrasi
yi, ya da yeni hamlelerden birini tercih etmek 
zorunda kalması mı? C. H. P. ne ve Genel Baş
kanına şuradan gürül gürül bağıranların, hiç 
değilse vicdanlariyle başbaşa kaldıkları zaman 
bu suallerin cevaplarını vermeleri gerekir. Hele 
son zamanlarda Atatürkçülüğü kimseye bırak
mak istemiydi, Atatürk'ü inönü'ye ve partisine 
öğretmek çalımında bulunanların, daha da gü
lünç olmak istemiyorlarsa bu suallerin cevabını 
yüksek sesle vermeleri gerekir. (A. P. sıraların
dan, «iyi transfer yapmışsınız» sesi.) 

Transferin cevabını aldığınız çok oldu. 
Her şeye rağmen arkadaşlarım, bu konuşma

larda büyük bir tekâmül var. Bir zamanlar, ilk 
Birinci Beş Yıllık Plân dolayısiyle burada bu 
«Sola bakan plânla acaba nasıl olur da Müşte
rek Pazara gireriz?» diyen A. P. sözcülerinin, 
bugün hiç değilse Plân hakkında değişik bir an
lam içinde konuştuklarını görmek sevindirici 
olur. 

Şimdi arkadaşlarım, bir noktayı ifade ede
yim ; burada demokratik sosyalizm konuşulur, 
Anayasa konuşulur. Anayasayı istediğiniz gibi 
tartışırsınız. Anayasanın tutanaklarına bakmak-
mazsınız. Ama, Anayasanın sınıf meselesi hak
kında konuşmalar vardır. Komisyon sözcülerinin 
cevapları vardır, ona bakmaksınız, gelip burada 
istediğiniz gibi konuşursunuz. Tabiî, Aristo 
mantığının icabı budur, istediğinizi yerinden 
alır, istediğiniz zaman konuşursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bosuter, bir dakikanız 
kaldı efendim, lütfen cümlenizi toparlayınız, 
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O. H. P. ÖRUPU ADINA KUDRET BOSU-
TER (Devamla) — Tamamlıyorum. Şimdi... 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Şimdi 
de bir Aristo mantığı, lâfı çıktı karşımıza. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU-
TER (Devamla) — Esat Çağa bir sual sormuş 
Komisyon Sözcüsüne... Komisyon. Sözcüsü, Ku
rucu Mecliste cevap veriyor, Saym Bağcıoğlu'-
nun bilhassa bunu dinlemesini isterim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Anlatı
nız, dinliyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU-
TER (Devamla) — Bu madde, egemenliğin bir 
sınıfta tecelli etmesini doktrin olarak müdafaa 
eden, daha sarih bir ifade ile arz edeyim, prole
tarya diktatörlüğünü savunanlara karşı konul
muş olan bir hükümdür. Seçim olur, işte millî 
hâkimiyet tecelli etti, denilir. Fakat, iktidarı 
alan, idarenin rejim proleterya diktatörlüğünü 
andıran bir rejim olursa Türk Anayasası bu re
jimi kabul etmez. Ancak, «sınıf» kelimesinden 
kastedilen mâna sadece budur. Yoksa, sınıfların 
menfaatleri gibi, meselâ sosyalist partilerin dok
trinleri ve partileri gibi münakaşalar madde
nin anlamına girmez. Saym Bağcıoğlu, bunları 
bu kürsüye getirdiği zaman, önce bu zabıtları 
eski Anayasa Komisyonu Başkanı olarak oku
mak zorundadır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) - - Saym 
Bosuter'in konuşması benim fikrimi teyidediycr. 

O. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOŞU-
TER (Devamla) — Burada söylediğiniz başka 
Beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. 

Vaktiniz doldu, lütfen cümlenizi tamamlayı
nız efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU-
TER (Devamla) — Tamamlıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; burada eğer 
lütfedip bana imkân verirseniz, mülkiyet hakkı 
nedir, toprak reformu nedir, bu zabıtlardan bu
nu anlatına. 

Vaktimiz tamamlandı. Yalnız bir cümle ile 
bağlamak istiyorum. 

Mülkiyetin ne olduğunu ve mülkiyetin sade
ce Devlet Hazinesinden zengin edilmek iste
nenler için bir imtiyaz olmadığını anlamak 
istiyenlerin, bu Meclisin temel yasası olan Ana-
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yasanın zabıtlarına bakmak zorunluğu vardır 
ve bizim şaşırdığımız asıl nokta, bu Meclisin, 
A. P. çatısı altında bulunan ve Kurucu Meclî
sin üyelerinden olan, Anayasanın yapıcıların
dan olan arkadaşlar toprak mülkiyetini, satıl-
mışlık olarak kabul eden bu Tarım Bakanının 
boğazına nasıl sarılmadıklarıdır. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

ÇETİN ALT AN (istanbul) — Yeterliğin 
aleyhinde grup adına söz istiyorum, 

BAŞKAN — Önergeyi okutayım, söz verece
ğim efendim. 

Saym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya vaz'mı 

arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
* Tekirdağ 

Halil Basol 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye İşçi Partisi 
Grupu adına Sayın Çetin Altan yeterlik öner
gesi aleyhine söz istemiştir, buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(istanbul) — Saym Başkan, saym milletvekil
leri; bu yeterlik önergesini isterseniz bir 
- saat tahsis ederek - reddetmenizi çok istirham 
edeceğim. Çünkü, gerek Saym Bakan ve ge
rekse Adalet Partisinin sözcüsü, Anayasa sos
yalizme kapalıdır, gibi, bendeki belgelerin 
doğru olmadığı hususunda birtakım mütalâa
larda, iddialarda bulundular. Bunları cevap
landırmak gerekir. 

Yeterlik önergesini reddederseniz ve en kuv
vetli hukukçunuz kimse, en iyi iktisatçınız kim
se, en iyi sosyologunuz kimse, şu Anayasa sos
yalizme kapalı mıdır, değil midir, gerine geri
ne bir münakaşa edelim. Çünkü size şunu söy
lemek isterim; reddediniz şunu, reddediniz. 
Bir kere hukukçu yok içinizde. Dokunulmaz
lığımı kaldırdınız, Anayasa Mahkemesi reddet
ti. Kaziyei muhkeme haline gelmiş dâvalardan 
yine Saym Bağcıoğlu kaldırmak istedi doku
nulmazlığımı. Hukuk bilmediği bende vesika
lıdır. 

Reddediniz şunu, reddediniz. Reddediniz 
rica ediyorum. Çünkü Saym Bakan ithamda 
bulunmuştur. Efendim, Adalet Partililer Çe
tin Altan'a telgraf çekerler mi, çekmezler mi? 
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Burada aramızda değerli Feyyaz Köksal'm | 
kardeşi T. i. P. dedir, Perinçek'in oğlu T. i. 
P. dedir, Saym Bağcıoğlu'nun yakınları T. 
i. P. dedir. Mektupları yaymlamışımdır. Eğer 
reddederseniz... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Saym Çetin Altan, sadede ge
liniz. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Eğer reddederseniz, hakikaten 
çoğunluğunuz ölçüsünde, keyfiyet olaraktan 
da... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Komünist
sin, sen de komünistsin, o da senin gibi komü
nist. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Akılsızsınız beyefendi, akılsızsı
nız. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Kardeşim 
de, sen de komünistsin. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Kardeşinize gidin söyleyin öyley
se bunu, kardeşinize söyleyin. 

BAŞKAN — Saym hatip, bir dakikanızı 
istirham ediyorum. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Babamın 
ölümüne bile gelmedi o, senin gibi o. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim, aile kavgası yeri de
ğil. 

BAŞKAN — Saym Koksal, müdahale et
meyin. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Saym Bakan dedi ki; Adalet 
Partililer kardeşine söylüyor. 

I I 
BAŞKAN — Sayın Altan istirham edece

ğim, bir dakikanızı istirham ediyorum. 
Kifayet aleyhine söz aldınız. Sosyoloji, hu

kuk, Anayasa münakaşasını başka yerde ar
kadaşlarla yapabilirsiniz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Hayır efendim, Mecliste yapa
lım. 

BAŞKAN — Bitirmedim efendim, Mecliste 
ayrıca bu mevzu açıldığı zaman münakaşa ya
pın. Yalnız kifayet aleyhinde konuşunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — işte onun için, ben de sizden ki
fayeti en iyi, en iyi hangisi; Başbakan, Saym | 
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Devlet Bakanı yetiyorsa kültürleri, Anayasa 
sosyalizme kapalı mıdır, açık mıdır?.. 

BAŞKAN — Efendim, dinlemiyorsunuz. 
T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — «izm» ne demektir? Anayasa ne 
demektir? Burada konuşalım. Ama böyle, 
içinde hiçbir anlam, fikir, kültür bulunmıyan, 
eski demagojik kelimelerle ve bir de (A, P. 
sıralarından, «Sende kültür var mı ki?» sesi) 
siyasi skandal yaparak, demokrasilerde Ceza 
Kanunu ile bakanlar muhalefete cevap ver
mez. Bu bir siyasi skandal. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Asıl şantaj 
yapan sensin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
T. i. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — Ben rica etmişim; siyasi şantaj 
yapmayın, demişim. Siyasi jurnalcilik yapıyor
sunuz ve elbet savcı, Ceza Kanunu, muhale
fet ve bunun adı demokrasi. Kaldırın lütfen 
şu yeterlik önergesini de, hakiki demokrasi na
sıl olur, ne demektir, sosyoloji ne demektir, 
sınıflar ne demektir? iktisat, öyle kelimelerle 
aman efendim size kimse telgraf çekmez, beye
fendi sinirleniyorlar. Kardeşiv bizim partide. 
Yaa, ama kaldırmıyorsunuz. Çünkü çoğunluğu
nuz var, fakat ağırlığınız yok, ciddiyetiniz yok. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Asıl aizin 
ağırlığınız ve ciddiyetiniz yok. (A. P. sırala
rından «Bu kürsüyü bu hale getiren sensin» 
sesleri) 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Saygılarımla 
efendim, saygılarımla. (Gürültüler) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — (Mehmet Ateş-
oğlu'na hitaben) Sen bir milletvekiline «eşek-
oğlu eşek» diyemezsin. O da vatandaştır. (A. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler) (Mehmet 
Ateşoğlu, Nazmi Oğuz'a doğru ve Nazmi Oğuz 
da Mehmet Ateşoğlu'na doğru yürüdüler) 

ÖMER EKEN (Elâzığ) — Sen de onlardan
sın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın idare Âmirleri, lütfen 
görevinizi yapınız. 

Arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturunuz. 
(Nazmi Oğuz, sıraların önüne gelerek Mehmet 
Ateşoğlu'na hitaben «Gelsene buraya, gel de 
göstereyim sana) 
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MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) — Sizi 
İsmet Paşa da kurtaramaz, kendisini de kur
taramaz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Burası dağ başı 
değil, Meclis, azıcık hadlerini. bilsinler artık. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, Çetin Altan yumruğu görünce kaçtı, ye
terlik önergesini oya koyun, kabul edelim, 
bitsin gitsin. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, Sayın 
Oğuz lütfen... Sayın Oğuz, Sayın Ömer Eken 
her ikinizi de dışarı atacağım, lütfen yerlerini
ze oturun. 

Arkadaşlar, Sayın Ateşoğlu, Sayın Ateşoğ-
lu... Sayın Ateşoğlu... Sayın idare Âmirleri... 
Sayın Görentaş lütfen Nazmi Oğuz'u dışarı 
çıkarın, ikisini de çıkarın birer tarafa, ayrı 
ayrı tarafa. 

Sayın Ömer Eken'i de bu tarafa alın. Mec
lis çalışmasına fırsat verin, istirham edece
ğim, lütfen. (Gürültüler) Sayın Ataöv lütfen 
oturun efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sataşma 
VÎV* 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
aleyhinde konuşulmuştur. 

Şimdi kifayet önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kifayeti kabul edenler. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Koksal ne diye sataşma var efendim? 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Kardeşi

min T. i, P. de olması ile ilgili bir1 hiisasu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim siz de konuşan kadar 
oturduğunuz yerden Başkanı da dinlemeden 
cevap verdiniz. Şahsınızla alâkalı olmadığı işin 
ben de sataşma olmadığı kanaatindeyim. Tak
dirimi kullanıyorum. İsrar ediyorsanız oylata
cağım. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Direniyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız sataşma olduğu 
hususunda direniyor. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

Yalnız, havayı yatıştırdık, yeniden ayaklan-
dırmıyalım. 
. FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Saym Baş
kanım, muhterem arkadaşlarım, bugün saym 

i bir arkadaşımız diye hitabetmiyeceğim, T. i. P. 
sözcüsü çıktı, burada; benim kardeşimin de 
Nevzat Koksal - ismini de söyliyeyim - biz yedi 
kardeşiz, yedi kardeşimden birisinin T. İ. P. e 
kayıtlı olduğunu söylediler. Doğrudur. T. î. P. 
Partisi öyle hareket etmektedir ki yarın, kar
deş kardeşe, baba evlâda ve netice itibariyle 
bu memleket kana bulanacak şekle sokulacak
tır. (G. P. sıralarından «güçleri yetmez, eti ne 
budu ne onların» sesi) 

Onların güçlerinin yetmiyeceğini ben de ifa
de edeceğim hiç korkmayın benim de korkum 
yok. Fakat bugün onların arzu ettikleri husus 
budur. Bunu da bilmek! mecburiyeti vardır. On
lar sözde bilimsel, sosyalist bir parti oldukla
rını ifade ederler. Aslında tamamen komünist 
partisidirler, komünist metodlarla çalışmakta
dırlar. Bunu saklamaya lüzum yoktur. (T. İ. P. 

I sıralarından gülüşmeler) İcabında evet, imkâ-
i nım olursa evet... Gülebilirsiniz beyler bugün. 
j Zaten mühim olan husus şu muhterem arkadaş

larım; muayyen bir sistem içerisinde bir sözde 
ı sol teşekkülü buraya getirerek fikirleri söndür -
I me cihetine gitmek memlekette eğer Parlâmen

toda bu fikirler ifade edilmezse memleket sat-
! İhında daha kolay sönebileceği zannedilmekte

dir. Halbuki Parlâmentoya bu fikirlerin gelme
si sayesinde memlekette daha fazla bu propa
gandalar gelişmek istidadmdadır. Yüce Parlâ-

| mento ve benim hükümetim bunun çâresini bul
mak mecburiyetindedir. Anayasa ve Partiler 
Kanunu bunun hudutlarını tâyin etmiştir. Ana-

| yasaya göre bu partinin bugün burada olmaraa-
| sı gerek. Her zaman ifade ettiğim husustur; 
i Partiler Kanunu bu hakkı hükümete tanımış-
i tır. Delilleri bir an evvel toplayıp Anayasa 

Mahkemesine müracaat etmek mecburiyetinde
dir. Bu partinin kapatılması zarureti vardır, 
fakat muhterem arkadaşlarım şunu ifade ede
yim ki, bir kısım sözde sosyalist geçinen orta
nın solundaki bir parti uçta durduğu zaman 

| kendilerinin de daha çok gelişeceklerini zanne
diyorlar, yanılıyorlar. Ve bu şekilde de mem
leketimizde yanlış bir yola doğru gidilmekte
dir. Gerek Stalin gerekse Lenin'in bu gibi par
tilere evvelâ komünist olmamak hüviyetiyle 
sözde sosyalist parti namı altında, İşçi Partisi 
namı altında veya şu veya bu şekilde muhak
kak Parlâmentoya giriniz diye . direktif ver-

| mistir. Bu vakıadır. Bu direktife istinaden Ana-
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yasanın hürriyet nizamına olan açıklığından 
faydalanarak bu parti bugün için buraya gir
mişin'. Halbuki aslında bu parti tam mâna» 
siyle bir komünist parti olduğu halde bunun 
tedbiri bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Koksal, 
lütfen. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Bugün 
benim kardeşim, yarın sizin evlâdınız, öbür gün 
•bankasının evlâdı bu parti sayesinde aldatıla-
•bilir. Bugün gülenler olabilir buna, ben ağladım, 
babam ağladı, annem ağladı. Babam öldüğü gün 
eczanesine gelemedi. Bu bir vakıadır. Bugün siz
ler gülebilirsiniz belki fikirlerinizin tahakkuku 
uğrunda, belki faydalandığınızı zannederek güle
bilirsiniz;. Fakat ağlayacağınız günler de yatan 
•olabilir, bunun için bunu beraberce, ağlamama
mız için hep beraber tedbirini alalım, , demok
rasinin yaşaması için böyle bir partinin orta
dan yok olması icabeder. Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Baş
bakanlık bütçesi üzerindeki, müzakereler bit
miştir. 

Şimdi bölümlere geçilmesini oylarmısa arz 
edeceğim. Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 78 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 50 571 920 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 354 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 780 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 416 457 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 545 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
B. Lira 

21.000 Etüt v© proje giderleri 13 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 13 035 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlar ve onarımları 5 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 160 721 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başbakanlık büt
çesi bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

E — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI : 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Plânlama Teşki
lâtının bütçesinin müzakeresin© geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz alan arkadaşları sırasiyle 
okuyorum : 

O. H. P. Grupu adına Sayın Murat Öner, 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Coşkun 

Kırca, 
M. P. Grupu adına Sayın Hilmi İşgüzar, 
Y. T, P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
T. İ. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren, 
A. P. Grupu adına Sayın Cevat Önder. 
Grupları adına ikinci defa söz alanlar : 
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O. H. P. Grupu adına Sayın Murat Öner, 
G. P. Grupu adına Sayın Orhan Öztrak. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Mu
rat Öner'de. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 

(Afyon Earahisar) — Değerli milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Bütçesi, çeşitli 
iktisat ve toplum sorumlarının tartışılmasına 
vesile olagelmiştir. Esasen, plân kavramının 
yerleşmesiyle politikacılar ve hattâ herkes, ge
rek bu sorunlar, gerekse kalkınma usulleri üze
rinde daha ciddî, daha derli - toplu konuşmayı 
tercih eder olmuşlardır. Ne var ki, bu konuları 
tartışırken bir sürü soyut kavramları çekiştir-
miştik. Şimdi Birinci Beş Yıllık Plânın uygu
lanması gibi önemli bir denemenin üzerinde du
rarak, ilerisi için en isabetli politikaları araştır
ma imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. 

Eesin olarak diyebiliriz ki, ilk plân döne
minde eskisinden daha iyi sonuçlar alınmıştır. 
Fakat bu sonuç, plânı her yönüyle uyguladığı
mız, gerçekten kalkındığımız ve özellikle geliş
miş ülkeler seviyesine yetişme yarışma girebil
diğimiz anlamını taşımamaktadır. 

Plân uygulanırken, iktisat ve tüm toplum 
hayatının, az gelişmiş ülkelere has, o disiplin
siz ve dengesiz gidişi önlenememiştir. Böylece, 
iktisat yapımız, toplum yapımız bir bütün ola
rak, istenen yönde ve istenen ölçüde değiştirile
memiştir. 

Gelir dağılımında sosyal adalet sağlanama
mış, yanlış uygulamalar sonucunda adaletsiz
lik daha da artmıştır. 

Harcamalarda tercih sırası, yatırımların 
aleyhine gelişmiştir. Uygulamada üretgen ya
tırımlar yerine dolaylı - üretgen yatırım
lar öncelik almıştır. özellikle yatırımlar 
sektörler arasında gelişi güzel dağılmış, 
plân hedeflerinin gerçekleşmesine itina edil
memiştir. 

Kamu kesiminde «1965 fiyatlariyle» 92,5 
milyar lira kadar para toplanmış ve fakat bu
nun ancak 34 milyar lirası yatırımlara ayrılmış
tır. Halkımız, beş yılda elde edebildiği türn ge
lirin dörtte birini Devletin eline vermiş; gelge-
lelim paraların geniş ölçüde yatırımlara, özel
likle üretken yatırımlara ayrıldığını göreme
miştir. 

17 . 2 . 1988 O : 3 
Değerli milletvelrilleri; son yıllarda plân uy

gulamasında A. P. nin gelişme seyrinin önemli 
etkisi olmuştur. A. P. Plân, plâv edebiyatından 
hareketle «Anayasa Plân yapmayı emrediyor» 
yorumuna ve oradan merkezi plancılığı bile 
aşarak icranın yetkilerini Devlet Plânlama Teş
kilâtına devreden bir zihniyete gelmiştir. Ko
misyon çalışmalarından beri bu konu açıklıkla 
ortaya konmuştur. A. P. nin, bu politikası yü
zünden Devlet Plânlama Teşkilâtının araştır
ma ve müşavirlik görevinden uzaklaşması ve 
böylece kalkınmamızın ve plân uygulamasının 
esaslı incelemelere, hazırlıklara dayanmadan 
adetâ başıboş gitmesi üzüntü verici olmuştur. 

Plân ile program arasındaki, program ile 
bütçe arasındaki ve bizzat bu belgelerin kendi 
içindeki çelişmelerin hattâ basit hesap hatala
rının D. P. T. nin yetersiz hale düşürülmesinin 
bir sonucu Olduğunu arz etmek isteriz. 

Plân uygulama sonuçlarını dünyanın ikti
sadi ve hattâ siyasi düzeni içinde eleştirmek zo
rundayız. Bu konuyu Plânlama Teşkilâtımızın 
bir bütün olarak ele alması gerekirdi. Bu ya
pılmazsa, geçmişle kıyaslamalara dalarak kal
kındığımız hayaline kolayca kapılırız. 

Bu tahlili yaptığımız zaman, kalkmabilmek 
için ne büyük güçlerle savaşmak durumunda 
olduğumuz ortaya çıkacaktır. 

Gerçekten başıboş bırakılmış iç iktisadi dü
zen nasıl güçlülerin lehine işlerse, dünya dü
zeni de, ister özel sermayeci olsun, ister tüm 
kamulaştırıcı bulunsun, hiç şüphesiz iktisaden 
güçlü ülkelerin çıkarlarına uygun işlemektedir. 
Milletlerarası iktisadi ve malî ilişkilerde kendi
liğinden doğan bu düzenin önemli yönlerini şöy
le özetliyebiliriz: 

ileri sanayi ülkeleri, hammadde veya ara 
mallarını ucuza sağlamak için, geri kalmış ül
kelerdeki madenlere ve petrole el koymak, bun-

I lan kendi sermayeleriyle çıkarmak, hattâ rafine 
| etmek eyilimindedirler. Bu yüzden az gelişmiş 
j ülkelerde bu çeşit üretim ve hattâ ihracat yük-
ı s ölmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin kimyasal maddeler sana-
I yilerinde aşırı rekabet nedeniyle fiyatlar düş

mektedir. Geri kalmış ülkelerde rekaibetsiz sa
tışı sağlamak amaciyîe, kimya sanayii diye am
balaj alığın ilerlemesinin, hattâ ihracata geç
mesinin temeli buna dayanmaktadır. 
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Pek çok malda ihraç fiyatları düştüğü hal
de, makina ve donatım mallarında sürekli pa
halanma olmakta dır. Makina - donatım üre
timi ise, genellikle ileri sanayi ülkelerinin te
kelindedir. Bu tekelden sonuna kadar faydalan
ma politikasının az gelişmiş ülkelere etkileri 
çok ilgi çekicidir: 

Makina - donatım ihracatını artırmak için, 
az gelişmiş ülkelerin tüketim malları sanayii 
kurmaları ve geliştirmeleri teşvik edilir. Ger
çekten de buralarda besin ve dokuma sanayii 
mamullerinin ihracatına geçilmiştir. Ne çare ki, 
bunların fiyatları düşmekte ve artık bir defa 
kurulan bu çeşit sanayii sürdürmek zaruretiyle 
gittikçe artan ölçülerde makina - donatım ithali 
gerekmektedir. 

Geri kalmış ülkeler tarımda, bayındırlıkta, 
imar işlerinde, inşaatta, ulaştırmada, hattâ bü
ro ve ev hizmetlerinde makinalaşmak için isti-
yerek veya istemiyerek çaba göstermektedirler. 
Artık her alanda kendi insan gücünü işsiz 
bırakma pahasına ithalâta dayanan bir maki-
nalaşma, gelişmiş ülkelere akıl almaz bir hava 
parası ödenmesini zaruri kılmaktadır, ileri tek
nolojinin ne oranda ve ne zaman uygulanacağı 
konusunda bir disiplin kurulamamaktadır. 

ileri sanayi ülkeleri, az gelişmişlerin sana
yileşme heveslerini okşıyarak oralarda montaj 
sanayii kurdurmakta ve fakat tüm yerli ima
lâta geçişi engellemekte, böylece rekabetsia 
bir ihracat sağlamaktadırlar. 

Bu gidişin sonucu olarak, az gelişmiş ülkeler 
millî tasarruflarını hava parası olarak ileri ül
kelere aktarmak zorunda kalmaktadırlar ve dış 
ödeme açıkları yükselmektedir. 

Sürekli olarak artan bu açıkları kapatmak 
için borçlanacaksınız. Borç karşılığı alacağı
nız malları artık, dünya serbest pazarlarından 
ithal edemezsiniz. Alacaklının tekelin yüksek 
bedeller ödiyeceksiniz. Genellikle taşıma ve si
gorta giderlerini de borç veren ülkeye verecek
siniz. Proje inceleme, müşavirlik, hattâ proje 
hazırlama, hattâ kontrol hizmetlerini siz yap
mış olsanız bile, bir defa da alacaklıya bu ad
larla ödeme yapacaktınız. 

Alacaklılığın gücüne sahibolanlar, borçlu ve 
muhtaç bulunanların zarfını her yönde sömüre-
ceklerdir. Petrol Kanunu, Yabancı Sermaye Ka
nunu getirecekler; hattâ Madenler Kanunu bile 

yapıvermeye cüret edecekler, Plânı veya plân 
uygulamasını kendi çıkarlarına uyduracaklardır. 

Borçluluğun arkasından ve plân hedeflerine 
aykırı yoldan yabancı sermaye gelecek, hattâ 
imtiyazlar istiyecektir. Az gelişmiş ülkelere ge
len yabancı sermaye petrol ve maden alanlarını, 
Kimya Sanayii adı takılan ambalajcılığı, mon
tajcılığı ve gazozculuğu tercih edecektir. Şunu 
belirtmeli ki, gelişmiş ülkelerin, kendi araların
daki borçlanmalar ve sermaye akımları ile, geri 
kalmış ülkelerin ileri sanayici ülkelerle olan bu 
çeşit ilişkileri arasında, iktisadi sonuçları ba
kımından hiçbir benzerlik yoktur. 

Borç taksitleri, faizler, yabancı sermaye ana
para ve kârları dışarıya aktarıldıkça, dış öde
me sıkıntısı artacak ve enflâsyon (kapıya gele
cektir. Az gelişmiş ülkelerde ikinci Dünya Sa
vaşından beri ikişer, üçer defa para değeri bu 
nedenlerle düşürülmüştür. 

Bütün bunlar milli tasarrufların gelişmiş 
ülkelere karşılıksız aktarılmasını zaruri kıl
maktadır. işte, sömürü dediğimiz budur. 

Dünya iktisat düzeninde merhametin, dost
lukların, özelikle her türlü rejim ve doktrin 
benzerliklerinin yeri yoktur. Büyük balık, büyü. 
meşini beceremiyen ve ağzına düşen küçük ba
lığı yutacaktır, dünya düzeni bu, 

Değerli milletvekilleri, şimdi kalkınmamızın 
neden ibaret olduğunu bu dünya düzeni içinde 
inceliyelim: 

Montajcılık, kimya ve özellikle ilâç sana
yiinde ambalaj cılık, petrol ve maden çıkarma 
ve tasfiyeleri, tüketim malları sanayii, her alan
da bol makina ve taşıt.. Bir gelişme gibi görü
len şeylerin çoğu, dünya düzeninin az gelişmiş 
ülkeleri sürüklediği yönde gitmektedir. Bu bi
çim makinalaştıkça ve bu biçim sanayileştikçe, 
daha çok makina, daha çok donatım ve yedek 
parça ithalini zaruri kılan bir gidiş... Yabancı 
iktisatlara bizi daha çok bağlıyan, dışarıya ser
maye aktarılmasını sürekli hale getiren, bâzıla
rının hoşlanmadıkları bir deyimle dışarıya sö-
mürülmemizi artıran ve kurtuluştan bizi daha 
çok uzaklaştıran bir yol... Ereğli Demir - Çelik 
tesisleri nitelik bakımından bu gidişin önemli 
bir istisnasidır. Bu eser de dış borçlanmanın ve 
yabancı sermaye kabulünün, tüm az gelişmiş 
ülkelerde görülen hastalıklariyle malûl.. 
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Dış ticaretimize bakalım: 1963 e g'öre, dış ti
caret hadleri aleyhimize işlemedeydi beş yıl için
de 200 milyon dolarımız cebimizde kalacak, bu
nu karşılıksız, hava parası olarak yabancı ül
kelere öd'emiyecektik. 1956 yılıyla kıyaslarsak, 
ödediğimin hava parasının son beş yılda 900 mil
yon dolara yaklaştığını görürüz. 

Plânlama Teşkilâtımız oturmalı; montajcılı
ğın, ambalaj cılığm, makina - donatım malı it
haline dayanan sanayileşmenin, zamansız ve 
yersiz gelişi güzel makina kullanmanın, bugün
kü şartlar içinde dış borçlanmanın ve yabancı 
sermaye kabulünün dış ülkelere ne kadar hava 
parası ödettiğini, yani ne kadar sömürüldü-
ğümüzü hesabetmelidir. Dünya düzeninin ge
reklerine intibak eden iç iktisat ve toplum dü
zeninin, gerçek kşalkınmayı engelliyen diren
mesiyle bize neler kaybettirdiğini ortaya koy
malıdır. O zaman dış ve iç sömürü düzeni ger
çeğinin korkunç şimşeğini görmemek için, kör 
olmak bile yetnıiyecektir. 

Değerli milletvekilleri, çocuksu bir avuntuy
la «Plânı siz yaptınız, biz uyguladık» diyenler çı
kabilir. Sanıyoruz ki, Plânın mülkiyeti meselesi 
Sayın Başbakan tarafından halledilmiştir. Esa
sen Plânın doğru yolda uygulanmadığı gerçeği 
hiçbir bahane ile örtülemez. 

Birinci plânın uygulanmasında, kalkınma
ya yön verecek önemli bir nokta, bir sis içinde 
bırakılmış ve unutulmuştur. Gerçekten plân, 
ileri sanayi ülkelerinin, az gelişmiş ülkelere yar
dımcı olma eyilimlsri samimî çıkmazsa ve on
lar kendi ekonomilerini koruyucu politika gü
derlerse, alınacak tedbirleri belirtmiştir. Eu 
halde Türkiye'nin, kalkınması için gerekli üre
tim araçlarını yurt içinde yapması emredilmiş
tir. 

Plânda sayılan şartlar meydana gelmiştir. 
Binaenaleyh, dünya düdeninin kalkınmamıza 
yaptığı olumsuz etkiler karşısında, büyük 
sınai güçlere sürekli hava parası ödemeyi ge
rektiren bir sanayileşme ve ithalât politikası 
yerine, makina yattan makinayı, fabrika yapan 
fabrikayı, kısaca üretim araçları kesimini, dev
rimci bir görüşle gerçekleştirmek lâzım idi. 
Dış sömürüye kısa sürede son vermenin ve içte 
gelişmemizi engelliyen iktisadi ve sosyal yapı
yı hızla değiştirmenin en etkili ve kestirme ted
biri budur. 

| Artık herkes anlamalıdır ki, kökleri içerde, 
dalları sınırlarımız dışında olan bir ağacı var 
gücümüzle semirtmeye çalışmakta, ün - beş 
meyva silkicinin dışında Türk halkının menfaa
ti yoktur. (0. H. P. den alkışlar) 

Bu durum, neden görülmemiş ve neden plâ 
nın öngördüğü uygulama değişikliğine gidilme
miştir? Sebebi basit... Çünkü, Sayın Demirel, 

I Türk gücünün böyle devrimci bir sanayileş-
I meyi yapabileceğine inanmamıştır. Hükümetinin 

programını savunurken, yatırım mallarını yurt 
içinde yapma imkânının bulunmadığını, bıınla-

I rın ithal edileceğini açıkça söylemiştir. Bu gö
rüşe sahibolan bir Hükümetin, birinci plânda
ki bu önemli noktayı görmezlikten gelmesi ta
biîdir, fakat üzücüdür. 

Saym Demirel, belki de meslekî bir alışkan
lıkla bâzı «postulat» lan, ekonomik ve sosyal 
gerçeklermiş gibi kabul ediyorlar; sonra poli
tikalarını bunlara dayandırıyorlar, önceden 
edinilmiş kanıları var. Bu kanılar, Türkiye ger
çeklerinden ve olaylardan çıkarılmış değildir; 
aksine, tarihî gelişmeler ve başka şartlar için
de kalkınmış ülkelerin iktisadi ve sosyal görüş
lerinden alınmışa benzemektedir. Bunların her 
zaman ve her ülkede geçerli olacağını sanmak
tadırlar. Bu yüzden de, Türkiye'de güçlü bir 
özel sermaye yaratmaya kendilerini ve Devleti 
seferber etme çabasındadırlar. 

Halbuki, Türkiye'nin nuhtacolduğu şey, 
ne özel sermaye yaratmak, ne özel sermayeyi 
yok etmektir. Bizim dâvamız bu değildir. Bi
zim dâvamız, Türk halkını biran önce yoksul
luktan kurtaracak bir kalkınma sağlamaktır. 
Bunun yolu, dış ve iç sömürüye hızla son ve
recek bir sanayi devrimi yapmaktır. 

Özel sermaye bugünden yarma bu devrimi 
gerçekleştirecek genişlikte midir? Elbette ha
yır. Bunda, sanıyoruz ki, görüş ayrılığımız yok
tur. 

Acaba özel sermaye büyüsün, sonra o bizi 
kalkmdırır mı diyorlar? Ve acaba, millî tasar
ruf artışını engenlliyen bir dış sömürü ve iç is
raf devam ederken, özel sermayenin güçlene
ceğini mi sanıyorlar?. Bu yanlışlığa düştükleri 
açıkça bellidir. Zaten, bir zamanlar, kendileri 
iktidarda değiller diye, milyarlarca liranın ka
salarda saklandığını, yatırıma gitmediğini sa
nıyorlardı. 

90 — 



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1983 O ; 3 

Ne garip feslefedir ki, önce zenginler çoğa
lıp daha da zengin olacaklar; sonra bunlar ya
tırımları artırarak halkın karnını doyuracak
lar... Fakat, artık Türk halkının böyle felse
felerin, böyle hikâyelerin sonunu bekliyecek 
sabrı ve tahammülü kalmamıştır. 

Bu acayip görüşün bu yıla ait tasarısına 
bakalım: İkinci plânda 1988 yılı için kamu ser
mayesinde özel sermayeye aktarma öngörülme
diği halde, plânda olmadığı halde 1968 için bu 
yola gidilmesini anlamak mümkün değildir. 
Görebildiğimiz kadariyle bütçeden 703 milyon 
lira, dış kaynak tahsisleri olarak 741 milyon li
ra, öbür yerli kaynaklardan 87 milyon lira ol
mak üzere toptan 1.531 milyon lira özel ser
mayeye aktarma tasarlanmıştır. Vergi tedbir
leriyle ne kadar aktarma yapılacağı tahmin 
edilememiştir. Diğer koruyucu vergi tedbirle
riyle de Devletin özel sermayeye kâr şeklinde 
yaptığı ilâvelerm tutarım da bilmiyoruz. Kamu 
harcamalariyle özel sermayeye sağlanan fay
dalar da incelenmemiştir. Bu yıl kamu kesimin
den, açıkça veya hesaplara geçmeden özel ser
mayeye milyarlarca lira aktarılacaktır. 

Şimdi sorabiliriz; Devletin bu imkânları çe
şitli alanlara paramparça dağıtması mı, yoksa, 
bunları üretim araçları sanayiine topluca ya
tırması mı millî menfaatlere uygundur? 

Biran için halkın parasını, özel sermayeye 
aktardığımızı farzedelim. Bu halde bahsettiği
miz sanayi devrimi gerçekleşecek midir? Hayır, 
çünkü sermayenin küçük parçalara bölünmesi 
bir yana, onu istediğimiz alanda yatırıma zor
lamaya hakkımız var mı? Ayrıca onu kârlı, 
daha çok kârlı bulacağı alana yatırım yap
maktan alıkoymaya da hakkımız var mı? Onu, 
kendi kuralları dışında kullanamazsınız. Aksi 
halde o, özel sermaye olmaktan çıkar. 

özel sermayenin nerelere yatırım yapacağı 
Beş Yıllık Plân dönemesi ile anlaşılmıştır. Ona, 
halkm parasını ne kadar eklerseniz ekleyiniz, 
plân hedeflerine aykırı şekilde tercih ettiği 
başka alandaki özel yatırımları dolaylı olarak 
artırmış olursunuz. 

Görüyoruz ki, Sayın Başbakan, özel serma
ye teşebbüslerini kabul edince, onun kâr etme
sini de kabul edeceksiniz gibi basit kuralları 
sık sık tekrarlamaktan hoşlanıyorlar, özel ser
mayenin amacı elbette kârdır. Ancak bu kâr 
sâikinin az gelişmiş ülkelerde ileri sanayici ül-

tkelerin çıkarına işliyebileceğini de bilmek ge-
rok. Buralarda kar, daha çok kâr ve kısa sü
rede kâr ithalâtta, dağıtımda ve dışa bağlı sa
nayileşmededir. 

Değerli •' milletvekilleri, halkımızı engelliyen 
güçlerin özel sermayecilik hevesleriyle yenile
neceğini sanmak, büyük bir yanlıştır. Hele, de
mokrasinin, iktisaden güçlü ve iktisaden hür 
zümrelere dayanılarak yaşatılacağı görüşü, ile
ri sanayici ülkelerin uydurmasıdır. Az gelişmiş 
bir ülkede böyle zümrelerin çıkarları güçlü 
ekonomilere yaramaktadır. Devlet, maki-
nâ - donatım sanayiini bir devrimci davranışla 
kurduğu saman, özel sermayenin dış sömürüye 
aracı olmaktan kurtulacağı görülecektir. Esa
sen bu, özel sermayenin ve sermayecinin kusu
ru değil, bu iç ve dış düzenin az gelişmiş ül
kelere yüklediği zaruretlerin sonucudur. Sanayi 
devrimi başarıldığında görülecektir ki, karma 
ekonominin sürekliği sağlanarak Türk insanı
nın Devlete kul, servete köle olması önlene
cek; yalnız bâzı zümreler değil, tüm halk ikti
saden güçlü, iktisaden hür olacaktır. 

Kalkınma plânlarımıza ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı çalışmalarına böyle bir temel görü
şün hâkim olması dileğiyle Yüce Meclise say
gılar sunarız. (C. H. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Meclis Grupu 
adma Sayın Coşkun Kırca, buyurunuz. 

G. P. GSUPÜ ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım; sczlorime 
e/velâ Güven Partisi Crupumm 2 nci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânında bu tasarı halinde burada gö
rüşülürken tesbit ettiği bâzı temel zannettiğimiz 
hataları ve eksiklikleri hatırlatmakla başbyala
ğım. Bunlardan bir tanesi, global tasarruf hac
minin hesaplama metoduna mütaaliiktir. Bu ko
nuda daha önce zabıtlara dercedilmiş olan tek
nik izahatımızı tekrarlıyacak değiliz. Yalnız şu
nu belirtmek isterim ki, halen 2 nci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının istinadettiği bu hesapların ki, 
doğru olması ihtimali de vardır, yanlın olması ih
timali de vardır, doğruluğunu gesteren bâzı ye
ni araştırmalar var mıdır yaimt yanlışlığım or
taya koymuş bâzı yeni araştırmalar var mı; Plâ
nın temel hedeflerinin ileriki yıllarda da aksak
sız uygulanabilmesi bakımından bn. hususun de
vamlı olarak dikkatle takibe dilmesi sarureti mev
cuttur. Bu konuda Hükümetten açıklayıcı bâzı 
isahafc dııyabilirsek pek memnun olacağız. 
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Plânda bellibaşlı eksikliklerden birisi olarak 
gördüğümüz husus da tarım reformu ve toprak 
reformu bahsinde bu plânda yer alan eksiklikler 
ve hattâ tutarsızlıklar idi. Bu hususun münaka-
şafiinm yerinin Plânlama bütçesi olmadığını bi
liyorum. Bu konuyu Tarım Bakanlığı bütçesin
de, programında bu husustaki hükümlerini ele 
alarak ayrıca mütalâa edeceğiz. Aynı zamanda 
plân tasarısı burada görüşülürken tenkid mev
zuu yaptığımız hususlardan bir tanesi do bu 
plânda, plân 5 yıllık bir plân olduğu halde, 5 
yıllık vâdeyi aşan ve imalât sanayiinde özel sek
törün tamamiyle hâkim kılınması mânasına ge
lebilecek doğru veya yanlış, fakat Türkiye'nin 
şartları halamından gerçekçi olmıyan bâzı ifa
deler var. Gerçi plânın kendisi 5 yıl içinde ya
pılmasını, tatbikini derpiş ettiği tedbirler bu 
çok vadeli gösüken hedef ile bağdaşıl' nevinden 
olmamakla beraber yine de bu gibi ideolojik ter
cihlerin plân tatbikatmda bası aksaklıklar do
ğurmasından endişe ediyorduk. Bu hususları 
belirttikten sonra plânın uygulanmasına müta-
allik kanunun önümüzdeki yıllık programa ak-
sodişinde bu uygulama kanunu vesilesiyle yaptı
ğımız tenkidlerin ne kadar yerinde olduğunun 
bir kere daha meydana çıktığı inancındayız. Ev
velâ muhterem Hükümetten bu konuda bâzı hu
susları açıklamalarını istirham edeceğiz. Bunlar
dan bir tanesi, özel sektöre yapılacak transferle 
ilgilidir. Sık sık yapılan özel sektör, kamu sek
törü edebiyatına rağmen öyle san?.yorum ki, ger
çek olan şey şudur ki, özel sektöre yapılan trans
ferler acaba hakikaten soygunculuk mudur, de
ğil midir, sosyal adalete aykırı mıdır, değil mi
dir? En konuda iktisadi olmaktan çok herkesin 
kendisine göre dayandığı birtakım ahlâki kıstas
lara göre söylenen bu sözler hakkında bir hüküm 
verebilmek için evvelâ bir müşterek ölçüye ihti
yaç vardır, öyle sanıyorum ki, bu müşterek ölçü 
de şudur : Net olarak özel sektöre yapılan trans
ferler nedir? Net olarak özel sektörden kamu 
sektörüne yapılan gönüllü transferler nelerdir, 
bunun dengesi nedir? işte bu net denge, acaba 
sosyal adalet bakımından gelir dağılımı ve gelir
lerin yeniden dağılımı, yani vergileme, sosyal 
güvenlik tedbirleri, kamu hizmetlerinin halka 
eriştirilmesi bakımından ne gibi tesirler yapmak
tadır. Eu mesele böyle münakaşa edilir. Bu me
sele böyle münakaşa edilmedikten sonra alelıt
lak her çeşit özel sektöre yapılan transferin de 
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fevkalâde, mükemmel bir şey olduğunu da sa
vunmaya imkân yoktur. Eu gibi hususlar diğer 
birtakım kıstaslarla bir arada mütalâa edildiği 
a aman sosyal adalete uygunluğu yahut aykırılı
ğı meydana çıkabilecek şeylerdir. Gerisi haki
katen iptidai bir edebiyattan ibarettir. 

Şimdi, böyle mi değil mi? Eu bakımdan plân
da ve uygulama kanununda birtakım kıstaslar 
yer almıştır. Bu kıstaslar şuydu; «Kamu kay
naklarından özel sektöre yapılan transferler, 
sermaye ve idare hâkimiyeti, mahdut sayıda ösel 
kişilerin elinde bulunmıyan özel teşebbüslere tev
cih edilecek ve bu husus da Devlet tarafından 
müessir bir şekilde kontrol edilecektir,» Uygula
ma kanunu da bunun, esaslarının, ölçülerinin yıl
lık programlarla vaz'edilmesini söjdemiştir. 

Şimdi, yıllık programda şöyle bir hüküm 
var, karma teşebbüs, sermayesinin asgarî yüzde 
10 u halka açık bulundurulacak anonim şirket 
şeklinde kurulabilir, deniyor, ilk bakışta bu 
asgarî yüzde 10 biraz tatminkâr olmıyan kıstas 
gibi geliyor. Acaba bunda birtakım mevcut 
hukukî, mevcut kanunî mevzuatta bâzı imkân
sızlıklar olduğu için mi bu konmuştur? Yoksa 
başka sebepleri mi vardır? Bunların açıklanma
sı lâzımdır. Eğer kanunî mevzuatta bâzı engel
ler olduğu için böyle bir kıstas buraya konmuş 
ise o zaman Uygulama Kanunu vesilesiyle yap
tığımız tenkid bir kere daha hak kazanmakta
dır. Çünkü bizim görüşümüz şu idi ki; yapıl
ması gereken şey, bir uygulama kanunuyla ace
le bâzı hükümler sevk etmek yerine, özel Ya
tırım Bankası kanun tasarısını kanunlaştırmak 
ve halka açık anonim şirketlere ve koopera
tiflere mütaallik bekliyen kanun tasarılarını 
Meclisten geçirmek idi. Böylelikle bu kanunî 
engeller ortadan kalkacak ve hakikaten, hiç de
ğilse, ilk bakışta tatminkâr olmıyan bu gibi 
kıstaslar yıllık programda yer almıyacaktı. 
Eğer bu tahlillerimiz şu anda göremediğimiz bâ
zı mutalar dolayısiyle yanlışsa, bilhassa Hükü
metin bu hususları açıklamasını zevkle dinliye-
ceğiz. 

İkinci bir kıstas şudur; «karma teşebbüse 
katılan özel kişilerin gerçek veya tüzel sayısı 
5 ten aşağı oimıyacaktır.» hükmü. 'Şimdi bun
lar tüzel kişiler ise ve bizatihi bu tüzel kişile
rin kendisi, kooperatif, halka açık anonim şir
ketler gibi hakikaten plânda ve kanunda söy-
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lendiği gibi mahdut sajıda özel kişilerin elin
de bulunmıyan özel kişiler ise, özel teşebbüs
ler ise o zaman bu kıstas tatminkârdır, denile
bilir. Ama bir de gerçek kişiler var. 5 tane 
gerçek kişiden daha aşağı olmamak, yani beş 
kişi bunu yapabileceğine göre, yani bu kıstas 
hakikaten bize pek kifayetli değil gibi görün
mektedir. 

Ayrıca bir hüküm daha var; «Her hangi beş 
ortağın katılma paylarının yekûnu, karma te
şebbüs sermayesinin yüzde 49 undan fazla ola
maz.» Bu, yerinde bir hükümdür şüphesiz. Ay
rıca beş ortak olduğu takdirde bu hüküm nasıl 
tatbik edilecek, onu anlamak biraz müşkül olu
yor. 

«Karma teşebbüste bir özel kişinin gerçek 
veya tüzel, sermayenin yüzde 25 inden fazlasına 
sahibolmaması şa.rttır.» Bu da yerinde bir hü
kümdür, fakat yıllık programı, bu hükümleri 
bir arada mütala edince, hakikaten kıstaslar bi 
raz karışık, bâzı hallerde kifayetsiz gibi geli
yor ; bu hususta eğer bilmediğimiz sebepler var
sa açıklamalarla tatmin edilmiş olmayı pek ar
zu ederi";. Aksi halde bu kıstasların hakika
ten kanunun ve plânın ruhuna uygun olarak bir 
şekilde değiştirilmesi icabedecektir. 

Şimdi, bu transferlerin Türkiye'de kanunun 
umumî hatlarının çizdiği şekildeki karma te-
şebbüslerce yapılmasında hakikaten zaruretler 
var. ingiltere'de bugün demokratik sosyalist 
bir hükümet var. Bu demokratik sosyalist hü
kümet, memleketin bilhassa dış ticaretini düzel
tebilmek için İskoçya'da, Galide birtakım yeni 
yatırımlar yapüabilsin diye bırakın böyle kar
ma teşebbüslere, halka açık anonim şirketlere,. 
alelade şahısların kurdukları teşebbüslere bile 
bol bol sübvansiyon veriyor. Büyük vergi in
dirimleri yapıyor. Yeni teknolojileri getirsin
ler, tatbik etsinler diye de aynı şeyi yapıyor. 
Fakat orada(vergi sisteminin çok üstün derece
de müterakki oluşu, sosyal güvenlik sistemi
nin son derece ilerlemiş olusu muvacehesinde 
bu gibi transferlerin sosyal adalet açısından bir 
sakıncası bulunmıyabilirdi. Sadece verdiğim 
bu misal bile, transferler alelıtlak kötüdür, ya
hut transferler alelıtlak iyidir münakaşasının 
ne kadar saçma bir münakaşa olduğunu göster
meye yeter. Yalnız Türkiye'nin şartlan içeri
sinde de plânda ve kanunda konulan bu tahdi

din zaruri olduğunu unutmamak lâzımdır. Çün
kü bizim sistemimizde bu transferler yapıldığı 
saman, bunlann hakikaten sosyal adalet açısın
dan sakıncalı olmaması için lüzumlu şartlardan 
bâzıları ileri sinai toplumlarda olduğu gibi te
şekkül etmemiştir. Yani ne bizde hâlâ çok ileri 
müterakki vergi sistemi vardır, belki de haki 
katen ileri bir sınai toplum haline gelmeden bu
na erişmekte de bâzı müşküller vardır, sosyal 
güvenlik açısından da hakikaten memleketin ta
sarruf ve yatınm imkânları bu konuda henüz 
ileri sınai toplumlar ileriliğine varmamız bizi 
imkânsız kılıyor, böyle olunca bu tahdit ye
rindedir. Bu tahdidin hakikaten yerinde uygu
landığını biraz evvel yıllık programdan okudu
ğum kıstasların hangi sebeplerle vaz'edildiğini 
Hükümetin açıklamak suretiyle bizleri tatmin 
etmesini rica edeceğim. 

Bu yıllık programda, Uygulama Kanununu 
tenkid ederken içerisine düşdüğümüz endişeler
den bir tanesi ziyadesiyle varit olduğunu gör
mekle üzüntülüyüz. O da şuydu; grup sözcü
müzün genel konuşması sırasında da belirttiği 
gibi, Devlet Plânlama Teşkilâtı doğrudan doğ
ruya icracı bir daire haline sokulmak yolunda
dır. Bunu a-çskca ifade edelim, biz tehlikeli 
bir başlangıç gibi görüyoruz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının itibannm A. P. 
iktidan nezdiııde bu teşkilâta kendi aslî görev
lerinin üzerinde birtakım icracı görevler vcrmi-
ye gidecek kadar yükselmiş olmasından mem
nuniyet duymamak mümkün değildir. Ama yi
ne açıkça söyliyelim ki, bu bir ifrattır. Bu 
takdirde Plânlama Dairesi aslî vazifesinden 
uzaklaşmış olur. Muayyen kaideler içinde belir
li bir icranın içine giren bürokrasilerde daima 
sosyolojik bir kaide olarak, birtakım alışkan
lıklar teessüs eder. Plânlama Dairesinin vazife
si bu alışkanlıklara bizzat katılmak, hattâ un
lan yaratmak değil, fakat bunların üzerinde 
kalmak, onlan devamlı surette takibetmek ve 
plân hedeflerine göre tashihini temin etmektir 
Plân Dairesi bir süpervize dairedir, bir tatbi
katçı daire değildir. Aynı zamanda bir tatbi
katçı daire olmaya kalkıştığı zaman, geri kalan 
bürokrasilerin -kötü mânasında bunu kullan
mıyorum - ne işe yanyacağını sormak icabeder. 
Aynca, hakikaten Plânlama Dairesinin diğer 
bütün bürokrasileri bir çeşit şube halinde içinde 
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toplıyan bir dev teşekkül haline gelmesinin de 
yarın yeniden o dev teşekkül içerisinde icracı 
şubelerle karar alıcı ve süpervize edici, denet
leyici ve istikamet verici kısımları birbirinden 
ayırmasını gerektirir. Bu plânlama anlayışına, 
plânlamanın hazırlanışı ve tatbik edilişi anla
yışına uygun bir davranış değildir. Bundan 
vazgeçmek lâzımdır. 20 dakikalık müddet için
de bunun teferruatına girmeye imkân yoktur. 
Fakat uygulama tarafının verdiği bütün im
kânlar, bütün genişliği ile burada kullanılmış
tır ve bunun gerekçesi başka dairelerin bürok
ratik okluğu ve o dairelerin bürokratik halin
den kurtarılmak arzusudur ki, zannediyorum. 
kurtaralım derken bizzat Plânlama Dairesini 
aslî vazifesinden uzaklaştmyoruz. Hem onu 
bilhassa ziyadesiyle kötü mânasında, pejoratif 
mânasında, bürokratik bir daire haline sokma
ya doğru götürüyor. 

Buna mukabil plânın tatbikatı bakımından 
yıllık programda memnuniyet verici bâzı husus
lar da var. Onları da belirtmekliğim lâzım. 
Gerçi bunları belirtirsek, muhalefet vazifemize 
ihanet olup olmıyacağmı bilmiyorum, ama ha
kikaten bundan önce, bir başka saf da iken bu
rada konuştuğum zaman çok temenni etmiş ol
duğum bir huğusun yıllık programda yer alma
sını görmek bendenizi memnun etti. O da; 
merkezî hükümet kademesinde koordinasyon 
•sağlanması balhsinde plânlama birimlerinin ku-
rııîm^sıdır. işte plânlamanı!?, yapması icabeden 
şeylerden bir tanesi budur. Bu plânlama birim
leri va.srfcasiyle plân tatbikatını yakından izle
mektir, ama bizzat o isleri yapmaz. Yine çok 
faydalı bir hüküm var; il koordinasyon kurul
ları, yalnız üzerinde durmadan, kısaca temas 
etmeme müsaade buyurunuz, bu ilk koordinas
yon kurullarının çalışabilmesi için evvelâ vali 
denilen, kendisi büyük, unvanı büyük, temsil 
ettiği şey büyük, fakat yetkileri parçalanmış, 
oraya buraya dağıtılmış idarî unsura gerçek 
koordinasyon yetkilerini, Devleti temsil etmek
ten, Hükümetin gücünü temsil etmekten doğ
ması icabeden koordinasyon yetkilerini yerecek 
kanuni ıslahatı da bir an önce getirmek lâzım
dır. Aksi hakle, sadece yıllık programda bu
nun yer alması bir temenniden ibaret kalır. 

Koordinasyon kurulunu güzel bir teşekkül 
olarak görüyorum. Yalnız bu gibi meselelerde 
fazla kıskanç davranmamak lâzım. Ticaret ve 

iSanayi Odaları ve Borsalar Birliği bir meslek 
kuruluşu, kamu kuruluşu niteliğinde bir mes
lek teşekkülüdür. Onlar buraya katıldığı za
man zannediyorum Türk - işin arzusunu da ye
rine getirmek ve sosyal meselelerde bu milli 
yetçi konfederasyonumuzun katkısını da bu 
koordinasyon kuruluna katmasını sağlamak 
ieabeder. 

Bir başka hüküm var burada; o hükmün, 
59 ncu maddede fazla duracak değilim, ilgili
ler anlıyacaktır, bu hükmün tesirinin, Devlet 
Plânlama Teşkilâtına Maliyeninkilere ilâveten 
bâzı diplomatik yetkiler vermesinden endişe 
ederim. Bu tarzda tefsir olunmamasını Hükü
metten bilhafisa bu 59 ncu maddede.rica ediyo
rum. Çünkü, zaten temsilimiz yalnız valiler 
değil, dış temsilimiz de ziyadesiyle tecezzi et
ti. Kimse ne isin nasıl yapıldığını bilmiyor, 
bir ölçüde daha tecezzi etmemesi temenni olu
nur, 

Bu yıllık programda tereddütle karşıladığım, 
beğenmediğini, beğendiğim, yerler var. Bir be
ğendiğim notkayı burada belirtmek istiyorum. 
Bunu daha önceki yıllık programlara koydur
mak çok müşkül olurdu. Bu kere cesaretle 
konmuş. Okuyacağım: 

<'Kalkınma gayretlerini insan gücü yetersiz
liği .nedeniyle aksatmamak amaciyle, Türk. bi
lim adamlariyîe, teknik ve sağlık elemanları-
nm dış ülkelerde devamlı olarak çalışmalarını 
sınırlayıcı bir düzen kurulacaktır. Bu yönde
ki çalışmalarda, Millî Eğitim Bakanlığı ve tini 
vcrsiteier bütün üniversite mezunlarına muay
yen süre Türkiye'de çalışma mecburiyeti kon
ması konusunu hukukî ve sosyal yönleriyle ele 
alacak ortak bir çalışma yapacaklardır» Ana
yasanın ezcümle 18 nci maddesine ve diğer bâ
zı maddelerinde cevaz verilen bir husus, başka 
türlü halledilebileceğine bu dâvanın inanmıyo
rum, fakat bu konuda bu kadar cesaretli ted
birlerle karşımıza çıkan Hükümetin, meselâ 
çiftçiyi topraklandırma konusunda da aynı ce
sareti ekle etmesini temenni ederiz. Ümidimizi 
kesmiyoruz, demokratik rejim içerisinde söyle
dikçe, söyledikçe, söyledikçe ileriye doğru gi
dildiğini müşahade etmekten memnuniyet du
yuyoruz. Bu sebepten dolayı da bütün kusur 
lara, bütün eksikliklere ve A. P. iktidarında 
hâlâ devam ettiğini gördüğümüz tutursazlıkla-
ra rağmen ufku kapkaranlık görmüyoruz, gül, 
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pembe de görmüyoruz, fakat ufka doğru cesa
retle ilerlenebilecek bir durum içinde bulundu
ğumuza kaaniiz ve demokratik rejim içinde... 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikama 
kaldı, lütfen ona göre ayarlayın 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitireceğim efendim. 

Ve demokratik rejim içinde konuşa konu
şa, ikna ede ede daha bir hayli mesafe alabi
leceğimize inanıyoruz. 

Sözlerimi bağlamadan önce, burada bu yıl
lık program devresinde de alınacak vergi ıslâ
hata tedbirlerine mütaallik kısım var. Hemen 
belirteyim ki, bu kısmı eksik buluyorum. Ez
cümle dış ticaretten sağlanan spekülatif gelir
ler üzerine konması gereken vergiler de düşü
nülebilirdi burada, fakat arsa spekülâsyonu 
konusunda, tebrik etmek isterim bu yıllık prog
ramı yazanlara, hakikaten cesaretli hükümler bu
rada yer alıyor : «Gayrimenkullerin, gayrimen
kul olarak tescil edilen hakların, gemi ve ge
mi paylarının satılması, trampa veya istimlâk 
edilmesi halinde elde edilen kazançların ver
gilendirilmesinde dört yıllık süre kaydının ve • 
onbin liralık istisna haddinin kaldırılması. 
«Bu,, uzun mücadelelere sebebiyet vermişti, 
Yüksek Plânlama Kurulu içinde falan dâhi, bu 
dönemde bulunanlar bütün bunları hatırlar
lar. İtiraf etmek lâzımdır ki, bu mücadelelerin 
karşısına çıkmıştır zaman zaman o günün ikti
dar grupu. Şimdi bu hükümlerin burada yer 
alması bir zamanlar bu mücadelelerde, herkes 
ne derse desin, herkesin bildiği bir safta yer-
almış bir insan olarak memnuniyet duyma
mak mümkün değildir. «Aile mükellefiyeti 
esasında tanınan istisnalann kaldırılması», 
bütün bunlara iştirak etmemek mümkün de
ğil. fakat kifayetli değil, ve tecrübeler bize 
zannediyorum bilhassa vergi ıslâhatı konusun
da şunu göstermiştir ki, bu konuda bölükpör-
çük gitmektense cesaretli bir adımı bir defa
sında atmakta fayda vardır, fayda vardır; mü
nakaşalara kesmek için. Fayda vardır; ikti
darlar için. Her yıl vergi reformu yapmak id
diası ile ortaya çıkan iktidarlar sempatik ikti-
tidarlar olamazlar. Bu gibi ıslâhat gerçekten 
yapılacak ise hepsi bir arada cesaretle yapı
labilir ki, bu, buradaki listenin içinde yer alan 
tedbirler güzel tedbirler olmakla beraber ye

tersiz ve eksik tedbirlerdi tamamlanması ikti
za eder. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, lütfen bağla
yın. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 20 dakika içerisinde kalkınma 
plânının tatbikatının ve yıllık programın bü
tün veçhelerinin eleştirmesini, müspet ve menfi 
tarafları ile yapmaklığımıza imkân olmadığı 
aşikâr. Bunu, diğer bütçelere sıra geldikçe 
her birinin kendi alanı içerisinde yapmaya gay
ret edeceğiz. 

Bu konuşmayı yapmakla göstermek istedi
ğim bir husus şu idi; bu meseleler Anayasamı
zın çizdiği sınırlar içinde müşahhas, tedbirle
ri memleket dertlerine getirmek, bu müşahhas 
tedbirlerin ne olduğunu tesbit edebilmek için 
evvelemirde memleketin gerçeklerinin ne ol
duğunu serinkanlılıkla tesbit etmekten gay
ri hiçbir yolun önümüzde mevcut olmadığını 
gösteriyor. Öyle sanıyorum ki, birbirimizi ik
na ederek daha ileriye doğru gitmek söz ko
nusu ise, yapılacak şey vergilerin, rakamla
rın üzerine eğilmek gerçekten bu belgelerde 
ne vardır; ne yoktur mevcut olanlar içinde 
hangileri kötüdür, hangileri iyidir, mevcut ol
mayanlar içerisinde hangileri burada mevcut 
olmalı idi, bunları söylemek lâzımdır. Bunla
rı söylerken devamlı surette birbirimizle fi
kir ihtilâfı içinde de olacağız, ama bu dialogu 
bu ölçüde kurabilirsek devamlı surette hiçbir 
zaman tamamiyle yakınlaşamamakla beraber, 
çünkü demokraside ve insan cemiyetlerinde 
böyle bir şey olmaz, devamlı surette birbirimi
zi daha çok, anlıyacağız ve hatalarımızı itiraf, 
daha ileriye doğru gitmek ve daha ileriye doğ
ru gidildiği zaman gocunmamak itiyadını da 
edineceğiz kanısındayım. (G. P. ve A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hilmi 
İşgüzar, buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

1968 yılı Başbakanlığa bağlı Plânlama Teşki
lâtının bütçesi münasebetiyle Millet Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini arz ve ifade etmek 
üzere söz almış bulunuyoruz. 
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1981 yılında meriyete giren Anayasamızın ge
tirmiş olduğu yeni müesseselerden biri olan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının memleketimizde 
iktisadi ve sosyal alanda kalkınmamızı sağlı-
yacak siyasi baskılardan mümkün oldukça yatı
rımları koruyacak bir teşekküldür. 

Demokratik düzen içinde kalkınmayı sağla
mak hür memleketlerin en önemli bir sorunu
dur, iktisadi ve sosyal hayat, adalete tam ça
lışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması esasına 
göre düzenlemeyi Anayasamız maddelerinde 
öngörmüştür. Ekonomik, sosyal ve kültürel hat
tâ siyasi alanda kalkınmanın yapılabilmesi mil
letçe yapılan tasarruflara ve bu tasarrufların 
kabul edilmiş plânlara göre yatırımlara sarf edil
mesine bağlıdır. Yatırımların ise milletlerin 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere göre 
yönetmek ve bünyemize en iyi plânları yapmak 
Devlete düsen bir vazifedir. Millet Partisi uzun 
yulardan beri bu fikri savunmuş yegane siyasi 
teşekkülüdür. Bugün bu görüşümüz Anayasa
nın 129 ncu maddesinde gerçek yerini almıştır. 
Bu bakımdan biz Plânlama Teşkilâtını memle
ketimizde kalkınma ve gelişmemizde en büyük 
payı olan bir müessese olarak kabul ediyoruz ve 
bunun geliştirilmesini destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri: 
Devlet. Plânlama Teşkilâtı kurulduğundan bu 

yana büyük ölçüde tenkidlere mâruz kalmış, 
zaman saman bünyesinde çekişmeler olmuş, tâ
yinler, istifalar yolu ile istenilen.; istikrara ka
vuşması sağlanamamıştır. Devlet Plânlama Teş
kilâtının bizim gibi geri kalmış memleketlerde 
millî gelirin artırılması, halkın ekonomik güce 
kavuşturulması mevcut ekonomik kaynakların 
harekete getirilerek en rasyonel bir şekilde kul
lanılmasını sağlamak yönünden değeri büyüktür. 
Böyîe bir hedefe varabilmek için de koordine 
halde çalışması, disiplinli olması ve siyasetten 
uzak kalması gerekmektedir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının görevleri, 91 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilmiştir. Buna göre: 

Memleketin tabiî, beşeri ve iktisadi her türlü 
kaynak ve imkânlarını tam. bir şekilde tesbit 
ederek takibedecek iktisadi sosyal politikayı 
ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı olmak, 
muhtelif bakanlıkların ökonomik politikayı ilgi
lendiren faaliyetlerde birlik ve beraberliği temin 
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için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda 
müşavirlik yapmak, Hükümetçe kabul edilecek 
hedefleri gerçekleştirme!?:, uzun ve kısa vadeli 
plânlan hazırlamak, plânların başarı ile uygu
lanabilmesi için ilgili daire ve müesseselerle ma
hallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslâhı 
hususunda tavsiyelerde bulun malı, özel sektörün 
faaliyetlerini, plânın hedef gayelerine uygun bir 
şekilde teşvik ve tanzim ederek onlara gerekli 
yolu göstermek. Görülüyor ki Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Hükümete yol gösterecek plânları ha
sırlamak, hazırlanan plânların uygulanmasını 
gerçekleştirebilmek için her türlü yıllık program
ları hazırlamak, yaratımları en iyi şekilde yerine 
tevdi için disiplinli bir çalışma yapmaktır. 

Hemen şunu ifadeye mecburuz ki, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı olarak 
çalışmalarını yaparken istenilen şekilde faydalı 
olamamıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı mem
leket gerçeklerine ve malî imkânlara göre en iyi 
şekilde plânlarını hasırlamak ve bu plânları en 
iyi şekilde tatbik, etmek durumundadır. Bık sık 
plânların değiştirilmesi, plâncıların üstünde si
yasi baskıların devam etmesi plânın ciddiyetini 
zedelediği gibi plâna olan itimadı ela, saygıyı da 
sarsar, t 

Hisli kalkınma için gerekli yatırımların ye
rinde yapılması plânların objektif esaslara göre 
hazırlanması sosyal hedeflerin iyi bir şekilde 
tâyin edilmesiyle mümkündür. Bütün dünya 
milletleri bu ilkelerden haraket etmek suretiyle 
ekonomik sahada bugünkü gelişmeye ulaşmış ve 
millî gelirlerini mutlu yaşama imkânlarını te
min edecek güçte geliştirmişlerdir. Bizim de 
ekonomik yönden sosyal adalete ve sosyal gü
venliğe en uygun şekilde plânlamamızı yapma
mız ve böyle bir plân politikası takibetmemiz 
lâzımdır. 

Birinci ve ikinci 5 Yıllık Plân. hedefleri iti
bariyle iyi olmuştur. Plânların bütün mahzur
larına rağmen geri kalmış ülkelerde faydaları 
çok daha büyüktür. Bizde plânlamanın bütün 
Türkiye politikasına daha doğrusu yatırım ve 
gelişme politikasına cevap verecek yeterlikte de
ğildir. Plânlar daha çok genel bir görüş içinde 
hazırlanmakta, geri kalmış bölgelerin sosyal 
adalet yönünden dengesel hedefleri arka plâna 
atılmış görülmektedir. Türkiye'de hızla kalkın
mak, kalkınma hızını sosyal alanda geri kalmış 
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bölgelere itmek, ona ihtiyaç duyulan bölgelerin 
özelliklerine göre plân stratejisini yürütmek 
mecburiyeti vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Plânlı devreye girdiğimiz . son zamanlarda 

plân bâzı şeyleri Türk kamu oyuna kabul ettir
miş, keyfî ve bölgesel işlemlere az da olsa set 
çekmiş, yatırımların yapılmasında f aydalj bir ne
tice sağlama yolunu açmıştır. Bu başlangıç için 
iyi ise de yeterli değildir. Devlet Plânlama Teş
kilâtı siyasi arzuların dışında memleketin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve hattâ siyasi gerçek ihti
yaçlarına cevap verecek bir şekilde plânlarını 
yapması ve ona göre yatırımlarını gerçekleştir
mesi lâzımdır. Bunun için de hiç değilse önce
lik tanımak icabeden geri kalmış bölgeleri ele 
alıp o bölgeler için bölgesel plân yapma yolları
nı aramalı, böylece de fertler arasında olduğu 
kadar bölgeler arasında da sosyal denge sağlan
malıdır. Türkiye'nin bugüne kadar çektiği sı
kıntıları her yönüyle geri kalmışlığının sebeple
ri millî gücü ve millî servetleri plânsız, program
sız ve hattâ çoğu zaman keyfî sebeplerle yersiz 
yatırımların yapılması ile olmuştur. Bugün bun
lar artık olmamalıdır. Devletin elinde Plânla
ma Teşkilâtı ekonomik hedeflere, ulaşabilecek 
esasları tesbit etmeli, yapılacak her türlü yatı
rımla ilgili tesislerin yerlerini bizzat etütle seç
melidir. 

Durumun böyle olması lâzımgelirken, Plânla
ma Teşkilâtının belki de yeni olması sebebiyle 
yatırımla ilgili sanayi dallarının kuruluşlarında 
mütereddit ve yer seçiminde muayyen tesirlerin 
altında hareket eder bir durum içinden kendi
sini kurtaramamışa benzemektedir. Bütün ağır 
sanayi, fabrikalar, gemi tersaneleri ve emsali te
sisler İstanbul, İzmir, gibi şehirler ve civarında 
tesis edilme yoluna gidilmiştir. Bu davranışla
rı plânlamanın ne şekilde kabul ettiğini öğren
mekte güçlük çekmekteyiz. Sonradan kurulacak 
gemi tersanelerinin bile Pendik'te kurııteaşı kar
şısında basının şehircilik plânına aykırı olduğu 
hususundaki iddiaları halkın istemediği, mimar 
ve mühendis odalarının burada tersanenin ku
rulmasının doğru olmadığını deklâre edişi bile 
Plânlama Teşkilâtının plânlarının objektif ol
maktan uzak ve mahalli isteklere ya da muayyen 
siyasi temayüllere uygun plân hazırladığını gös
termeye kâfi bir delildir. 
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Yine Türkiye'yi ilgilendiren üçüncü Demir -
Çelik fabrikasının kurulması günümüzün hâlâ 
aktüel bir konusudur. Her vilâyet kendi bölge
sinde bu fabrikanın kurulmasını istemektedir. 
Böyle bir müessesenin kurulmasında her şeyden 
evvel geri kalmış iş gücü ve imkânı bol yükle
me, boşaltma işinin uygun, arazinin ucuz ve 
müsait bulunması, hammadde kaynakları ve iş
lenen mamul malın ihraç yollarının önde eleşti
rilmesi elbette ki, lâzım olacaktır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtı hiçbir tesir altında kalmaksızın 
etütlerini yapacak ve bunu Hükümetlere tavsiye 
edecektir. Plân dışına çıkılmıyacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı vatandaşların ta
sarruflarının kıymetlendirilmesin! sağlıyacak 
plânları hazırlamakla da yükümlüdür. Bir mem
lekette tasarruf geleneği kurulmadıkça, vatan
daşlar tasarrufa teşvik edilmedikçe o memleket
te kalkınma olmıyacağı gibi dış borçlardan kur
tulma da mümkün olmıyacaktır. işte Plânlama 
Teşkilâtına düşen en büyük vazifelerden biri de 
vatandaşlara itimat ve güven verici yatırım plân
ları hazırlamak, onları yatırımlara teşvik etmek 
millî tasarrufları kıymetlendirmek olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'nin 
• ekonomik ve malî gücü istenilen seviyeden çok 
düşüktür. Yabancı sermayeye en çok ihtiyaç 
duyulan memleketler arasında bulunmaktayız. 
Kendi yağımızla kavrulmak, kendi millî servet
lerimizi aktif hale getirip hamle yapmak mecbu
riyetindeyiz. iş gücümüz, tabiat ve sermaye im
kânlarımız iyi bir şekilde organize edilmesi ha
linde bizlere çok şeyler kazandıracak bir güce 
kavuşacaktır. Bunların plânlaması, kanalize 
edilmesi ve sosyal hedeflere bölgesel dengenin 
sağlanması bakımından yöneltilmesi Plânlama 
Teşkilâtının yapacağı en önemli vazifelerdir. Ha
len Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
ları 4 yüz milyon markı bulmaktadır. İle yazık
tır ki, tasarrufları ele alınmak suretiyle kıymet-
lendirilmediği. için başka bir deyimle plânlama
nın bunlar için ayrı bir plân tanzim edip bütün 
tasarruflarını mark olarak hazırlanan plân ge
reğince yatırım yerlerine sarf edilmesi yolları 
aranmadığı için Türk isçilerinin tasarrufları Al
man bankalarında bloke edilmiş durumda ya 
beklemekte ya da Türk parası olarak Türkiye'ye 
geri gelmektedir. Dış borçlardan kurtulmak 
mecburiyetinde olan Türkiye'mizde 4 yüz milyon 
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mark gibi bir döviz oldukça ekonoımmiae katkı 
yapacak bir miktardır. Devlet öncülüğü ile iğ
cilere itimat ve garanti sağlayıcı tedbirleri alına 
yoluna artık gitmelidir. Devlet Plânlama Teş
kilâtı böyle konularda özel etütler yapmak ve 
bu etütlere göre plânlama yoluna gitmek duru
mundadır. Kanunlara göre de vazifeleri ara
sındadır. 

Sayın milletvekilleri; Plânlama Teşkilâtında 
iğlerin realize edilmesi plânların gerçekçi ve 
akılcı bir baz üzerine kurulabilmesi en önemli 
bir konudur. Devletin malî gücünü muayyen he
deflere yönetirken yatırımların verimli ve sos
yal hayatımız için faydalı olabilmesi en başta ge
len ekonomik bir düşenin ballıca ana prensibidir. 
Bunun organizesi insan aklının iyi işlemesi ilo 
olur. Kısaca işlerin düzenli gitmesi faydalı ne
ticelere ulaştırılması bir yönetici ekibi ile birlik
te tüm olarak her yönü ile gelişmiş bir plâncı 
kadrosu ile mümkündür. Plânlama teşkilâtında 
bulunacak teknisyenler kadar sosyolog, psikolog, 
ekonomist, doktor, "politikacı, teknik bütün ser
vislerin beslenmesini temin edecek teknik ele
manların mutlaka bulunması lâzımdır. Bugün 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kadrosunu bu yön
den yeterli görmemekteyiz. Gerek sayı ve gerek
se kalifiye yönünden bu teşkilâtın esaslı bir şe
kilde ele alınmasının ve takviye edilmesinin ye
rinde olacağına inanmaktayım. Bu inancımızı 
İkinci 5 Yıllık Plândaki plân hedeflerinin tetki
kinden de anlamak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri; plânlar hazırlanırken 
memleketimizin gerçek yönleri örf ve âdetleri, 
fert, aile ve cemiyetin ekonomik yapısı ve gücü 
de göz önünde bulundurulması icabeder. ikin
ci 5 Yıllık Plânda bu verilerin ötesinde Plânla
ma Teşkilâtının plân hazırlamış olduğunu gör
mekteyiz. Bugün Türkiye kalkınmak is üyen tek
nik yönden elemanlara, ihtiyaç duyan bir mem
lekettir. Böyle olduğu halde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Birinci 5 Yıllık Plânın aksine İkinci 
5 Yıllık Panda tekniker okullarının kapatılma
sını öngörmüştür. Oysaki Birinci 5 Yıllık Plân 
bunun aksine okulların açılmasını, teknikerlerin 
çoğaltılmasını tavsiye etmiştir. Bu da plâncı
larımızın durumunu göstermeye kâfidir. 

Hepimizin malûmu olduğu üzere Anayasanın 
da maddelerinde yer alan eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliği prensibi plâncılarımızın da kabul 

I etmesi lâzım olan prensiplerdir. Ne yazık ki, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve onun mensupları, 
fertleri çok güçlü, imkânları bol kabul ederek 
Millî Eğitim yönünden bâzı hedefler tesbit et
miştir. Bugün yiyecek imkânından mahrum bin
lerce insanın bulunduğu bir cemiyette ilk, orta 
ve lise okullarında çok çeşitli kitap ve değişik kı
yafet uygulanması yapılırsa o memlekette plân
dan ve programdan bahsetmek ya da gerçek 
plâncılardan söz etmek biraz zor olacaktır. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği aranıyor
sa plâncıların bunu plânlarında en önemli bir 
prensibolarak işaret etmeleri lazımgelirdi. Her 
okulda ve hattâ aynı okulun ayrı sınıflarında 
çok kitap sistemi tatbik edilir, her okul için 
ayrı ibr kıyafet istenirse o yerde örğetim eşitli
ği düşünülebilir mi? Sınav için aynı kaynaktan 
faydalanmak esastır, ilk, orta ve lise okulları 
üniversite değildir. Buralarda okunacak kitap
lar plâna göre ayarlanmak mecburiyetindedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bizim kanaatimize 
I göre, sadece plân yapmak durumunda da değil-
J dir. Yapacağı plânlarla memleketin kültürel, sos

yal sahasında olduğu kadar zirai sahasında da 
büyük ölçüde kalkınmayı, güçlenmeyi sağlıyacak 
tedbirleri de olacaktır. 

Zirai reform gübreleme, sulama ve kredi im
kânları ile olacaktır. Mahsulün her sahada ye
terli miktarda ve kalitede ihtiyaçlara en iyi şe
kilde cevap verdikten sonra ihracatın sağlana
bilmesi için de Devlet Plânlama Teşkilâtı takibe-
dilecek fiyat politikasını özelllikle zirai sahada 
müstahsilin güçlü hale gelinceye kadar mah
sullerinin kıymetlendirilmesinde taban fiyat po
litikasının tesbit edilmesini Plânlama Teşkilâtı 
dikkate almak mecburiyetindedir. Fakat bu hu
suslar gerçekten üzerinde durulmıyan bir konu 
olmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı hemen hemen her 
sahada örnek çalışma yapmak mecburiyetinde
dir. Kültürel sahada gençlerimizin gelişmesi mil
lî ve medeni yönden faydalı olması yarının so
runlarını bugünden onların ruhunda yaşatılması 
takibedilen plSnlaşmış maarif politikasiyle müm
kün olacak dinde, dilde inanç ve sevinçte millî 
bir bütün halinde aynı duyguyu duyabilmemiz, 
üniversitede gençliğin olumlu, yarın için ümitle 

I bağlı bir kuşak olarak geliştirilmesi de plâncı-
I ların tatbikatiyle sıkı sıkıya ilgilidir. 
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Sayın milletvekilleri; Devlet Plânlama Teş
kilâtı Başbakanlığa bağlı ve merkeziyetçi bir te
şekküldür. Onun için de merkezden plânlarını 
bütün yurdumuzu ilgilendiren konuları burada 
planlamakta bu yüzden gerçekçi ve objektif kal
maktan az da olsa uzaklaşılmaktadır. Bizim ka
naatimiz şudur ki; Plânlama Teşkilâtının mem
leketimizde memleket şartlarına uygun bölgesel 
nüvelerini kurmak suretiyle bölgesel plânların 
hazırlanması ve bu bölgesel plânlara göre yatı
rımların yapılması hem geri kalan bölgelerin kal
kınması yönünden ve hem de yatırımların daha 
iyi yerde sarf edilmesi yönünden faydalı olur 
kanaatini taşımaktayız. Genel plânlama yanında 
bölgesel plânlamaya gidilmediği takdirde daha 
uzun yıllar sosyal adalet ilkeleri bir ölçüde ger-
çekleşemiyecek, geri kalmış bölgelerimize Dev
letin yardım seli şöyle dursun, belki de yardım 
damlası ulaşamıyacaktır. Temennimiz Devlet 
Plânlama Teşkilâtı kısa zamanda hiç değilse yur
dun, özelliklerine göre muayyen yerlerde nıese-
lâ Doğu'da, Batı'da, Güney, Kuzey ve Orta -
Anadolu'da, bu 5 bölgede birer bölgesel plânla
ma teşkilâtı kurulmalı ve teşkilât gerçek plân
larını mahallinde etütleriyle tesbit ettikten son
ra kyımetlendirme cihetine gidilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; merkeziyetçi görüşle 
de hareket edilse bile mutlaka bu yönde bir ça
lışma yapılmalı, icabederse bölge plânları mer
kezde öncelik sıralarına göre kıymetlendirilmek' 
ve bir programa bağlanmalıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı münasebetiyle 
Grupumuzun görüşlerini kısaca ifade etmiş bu
lunuyorum. 

Bütçenin memleketimize ve milletimize oldu
ğu kadar Devlet Plânlama Teşkilâtına da ha
yırlı olmasını diler, Grupum ve şahsım adma 
saygılarımı sunarım. (M. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adına 
Sayın Nihat Diler. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Y. T. P. Meclis Grupu adı
na 1968 yılı Devlet Plânlama Teşkilât Bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Plân : Maliye ve ekonomi ilimlerinin veri
lerine göre yurdumuzun sayısız problemlerini 
gerçek ve sistemli bir şekilde tesbit edip, bun-

I larm çözüm yollarını da yine tecrübe ile te-
yidedilmiş sistemli mevsuk bilgiyle gösteren, 
tedbirler, tahminler mecmuasıdır. 

Bu haliyle plân; kalkınmamızı temin eden 
bir alet, aynı zamanda bir kontrol vasıtasıdır. 

Tarihi, olayların gelişimi içinde ekonomik 
bakımdan geri kalmış, az gelişmiş bir memle
ketiz. 

Her yıl artan ve arttıkça ihtiyaçları da ar
tan nüfusumuzun ihtiyaçlarını karşılamak, me
deni dünya milletleri ile aramızdaki meycut 
mesafeyi katetmek için plân yaptık. 

Bu suretle idare edenlerin şahsi ve politik 
menfaatten uzak, ilmî hakikatlere göre Devle
ti idare etmelerine yer verdik. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde, gayrisâfi 
millî hasılada yılda ortalama yüzde 7 gelişme 
hızı sağlanırken, uygulanacak gelişme stratejisi 
ile sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici 
niteliğini kazanması ve tarımsal üretiminin 
hava şartlarına bağlılığının azaltılmasını da 
genel ilkeler olarak kabul ettik. Gayrisâfi 
millî hâsıla da, ikinci Beş Yıllık Plân dönemi
nin sonunda yüzde 40,3 bir artış olarak kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; görülüyor ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân, Birinci Beş Yıllık Plândan 
pek az farklıdır. 

Bizim de parti olarak üzerinde durduğumuz 
gibi, ekonomimizi tarım sektöründe mevcut 
âtıl işgücünü sanayie aktarmak, tarımı hava 
şartlarının tesirinden kurtarmak ve dalgalan
masını önlemek, sanayie kalkınmamızda itici 
ve sürükleyici bir yön ve yer vermektir. 

Sayın milletvekilleri; Birinci Beş Yıllık 
Plânın hedeflerine uygun sürekli ve sıhhatli 
şekilde kalkınmamıza yardım etmesi için gay
ret sarf etmiş, Birinci Beş Yıllık Plânın uygu
lanması sırasında bâzı aksaklıkları müşahede 
ederek plânın ıslahını istiyen bir siyasi teşek
külüz. 

Ezcümle : 
'% 7 kalkınma hızının hesaplanmasında, her 

sektöre tanınan, her sektörde bulunan bölüm
lerdeki kısımlar, tâli sektörler için plânın tes
bit ettiği hedefe ulaşmasının zaruri olduğunu, 
bilfarz; % 7 kalkınma hızının hesaplanmasın
da tarım ve sanayi sektörlerinde çoğu zaman 

I plân hedeflerinin gerisinde kalması konut sek-

99 — 



M. Meclisi B : 43 

töründeki artış hızının iki misli olması, % 7 
kalkınma hızının hesaplanmasında muhassala 
unsuru olarak alınırsa rakam olarak % 7 kal
kınma hızına kavuşulmuş olmasına rağmen 
gerçekte plânın dışına taşan; hedeften uzak
laşan sağlam ve sürekli olmıyan bir kalkınma 
hızı vardır, demiştik. 

Birinci Beş Yıllık Plânın kalkınma hızı ya
tırım uygulama nisbeti, sektörlerin kendine 
tanınan hedeflerine ulaşmadığı halde muhas
sala o şekilde hesaplanmıştır. Bu suretle Birin
ci Plân döneminde kalkınma hızı % 6,5 olarak 
sağlanmıştır. 

Kalkınma hızları 15 yıllık prespektif için
de % 7 olarak tahakkuk etmesi, plânın temel 
prensibi olduğuna göre ikinci Beş Yıllık Plân 
döneminde mevcut % yarım nisbetindeki nok
sanlığın telâfisi ne suretle giderileceği meş
kûktür. 

Sayın milletvekilleri; ikinci Beş Yıllık Plâ
nın görüşülmesi sırasında Y. T. P. Meclis Gru-
pu olarak metinlerinde değişiklik yapılması 
hususunda geri çevirme önergeleri verdik. Bu
nun içinde en mühim telâkki ettiğimiz metin 
değişikliği şu idi : 

İkinci Beş Yıllık Plân metninin yatırım 
harcamaları bölümünde «Toplam yatırımların 
özel ve kamu kesimleri arasındaki dağılımı zor
layıcı bir nitelik taşımamaktadır.» ibaresinin 
plândan çıkarılmasını istedik. Bundan maksa
dımız : 

1. Kamu sektörü için plânın emredicilik 
vasfının kaybolmamasmı ve kamu yatırımları
nın her hangi bir sebeple tenkisini önlemek, 

2. özel sektör yatırım miktarını ve kal
kınma hızını yakın delillerle tesbit etmek im
kânından mahrum bulunduğumuzdan, özel sek
törün yanılma neticesi yüksek seviyede artış 
hızının kalkınma hızına muhassala olarak alın
masının bizi yanıltabileceği, 

3. En mühim geri kalmış bölgelere ya
pılacak yatırımlarda özel sektörün tehcihini bu 
ölçü içinde bu mmtakalarda yapmıyacağı mah
zurlarına ve endişesine binaen metinden çıka
rılmasını istedik, fakat talebimiz kabul edil
medi. Tatbikatta da bu aksaklık kendisini gös
terdi. Nitekim 1966 - 1967 programına Erzu
rum çimento fabrikası alındığı halde bugüne 
kadar bu çimento fakrikasmm temeli atılma-
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di. özel sektöre Devletin vermiş olduğu serma-
| ye ile Bursa'da, izmir'de, Ankara'da, istanbuT-
j da çimento fabrikalarının temelleri atıldı ve 
i özel sektöre bu plân metninin tanınmış olduğu 
i bir imkân içinde veya o zihniyetle Erzurum'-
s da bu yatırımın yapılması gerekirken diğer 
i yerlerde yapılmış oldu. 
I Bu haliyle İkinci Beş Yıllık Plânı uygulı-

yan Hükümetlere ilmî hakikatlere göre değil, 
politik gereklere göre yatırım jrapmak imkânı
nın vermiş bir vaziyette bulunmaktadır. 

| Sayın milletvekilleri; bütün bu şartlara rağ-
' men verilen bilgiye göre, kalkınma hızının 1967 
1 yılının sonunda yüzde 7 civarında olacağı sa

nayi sektöründe ise yüzde 12,5 nisbetinde bir 
kıza varacağı, tahıl üretiminde ise, pek bariz 

f bir gerileme 1966 yılma nazaran ol-
| mıyacağı ihracatımızın plân hedeflerini 
| aştığı, altın ve döviz rezervlerinin iki 
; misli artışı ekonomimiz için iyi işaretlerdendir. 
•• Bizim de parti olarak memnuniyetimizi mucip

tir. 
.!. Bunun yanında bizleri endişeye sevk eden 

sebepler vardır. 
{ 1. Plânı iyi yapmak kâfi değil, onu tam 
I mânasiyle uygulamak, uygulıyacak bir teşkilâ

ta sahibolmak lâzımdır. 
I 
i 

! Noksansız uygulama için 933 sayılı Kanun 
' çıkarıldı. Bu kanunla Hükümete geniş yetkiler 
i verildi. Bâzı kimseler bu yetkinin verilmesini 
\ Devlet Plânlama Teşkilâtınca icrai bir salâhi-
! yet verildiğini iddia ederek mahzurlu olduğunu 
I ileri sürmektedirler. Ancak biz parti olarak 
| böyle bir salâhiyetin tanınmasının ekonomimiz 
| üsermie Hükümetin alacağı isabetli tedbirler 
; olduğu takdirde, Hükümet isabetli şekilde kul-
i landığı takdirde bunu takdirde karşılıyoca-

ğız, ihracatımızın olumlu gelişmesinde yetki 
i kanununun hissesi olacaktır. Yine yabancı ser-
j mayenin millî menfaatlerimize uygun olarak 
i celbinde bu kanunun rolü olacaktır. Memleke-
I timisin içinde bulunduğu şartları göz önüne ge-
! tirerek 40 milyonluk özel fonların ihtiyaca ce-
| yap verebilecek şekilde kullanılması yönün-
[ den Hükümete bir serbest tanınmıştır. Ancak, 

bütün bunların yanında plânın başarı ile yürü-
• tülmesi yalnız Devlet Plânlama Teşkilâtının 

ürerine veya Hükümete tanınan yetkilere da
yandırılması mümkün değildir. Plânın başa-
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riyle yürütülmesi topyekûn Dsvlet nıekaniz- j 
masının plân hedeflerine uygun bir faaliyet j 
sarf etmesine bağlıdır, ödevini bu yolda eksik- j 
siz, kusursuz yapması şarttır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde basit- ; 
lik, kolaylık, sürat sağlanarak verimi âzami \ 
seviyeye çıkarmak gerekmektedir. Bugünkü j 
haliyle Türk toplumunun sosyal, ekonomik, ma
lî ve hukukî ihtiyaçlarına cevap verecek hiz
metleri ifa edecek bir Devlet mekanizmasına 
sahip değiliz. Böyle bir personel rejimi henüz 
tesis edilmemiştir,. Devlet memurlarının büyük 
bir kısmı aldıkları maaş ve ücretlerle geçi-. 
nememektedirler. Kalkınmamızın da meydana 
getirmiş olduğu tesir ve artan hayat pahalılığı 
konjonktürüne maaş ve ücretleri intibak etti-
rilememektedir. Bu sebeple, malî müzayaka 
içindedirler ve hallerinden şikâyetçidirler. 

Devlet bünyesi içinde çalışan muvakkat me- I 
murlar her türlü sosyal güvenlik ve sosyal ada
let haklarından mahrumdurlar. Memurların 
maaş ve ücretleri arasında fahiş nisbetsizlik ve 
adaletsizlik, haksızlık vardır. 

657 sayılı Kanunla Devlet memurlarına ve
rilen avans zammının özel idare, belediye ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerine teşmil edilmeyişi, 
mevcut haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizliği da
ha da ağırlaştırmıştır. Malî müzayaka içinde 
Devletinden sosyal adalet, sosyal gü
venlik beküyen memurların lâyıkı veç
hile adalet tevzi etmeleri nasıl bekle
nebilir? Plânın tahmil ettiği görevler 
nasıl noksansız yerine getirilebilir? Bu Y. T. P. 
Meclis Grupuiıun en mühim endişelerinden bi
ridir. Hükümetin süratle bunun üzerine eğile
ceğine ve bunun tedbirlerini alacağına inanı
yoruz. 

İyi plân yapmak kadar, plânın başarıya 
ulaştırılmasını sağlıyacak bir teşkilâta da ihti
yaç vardır. 

2. iktisadi Devlet Teşekkülleri belediye ve 
özel idarelerin reorganizasyonu: 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kâra geç
meleri, verimli çalışmalarını sağlıyacak tedbir
ler tam alınmamıştır. Fazla olarak özerk olan 
bu müesseselere ehliyetten ziyade partizanlık 
maksadiyle personel yerleştirildiği iddia ve şa
yiaları yoğun haldedir. 

Y. T. Partisi Meclis Grupu olarak, Kamu 
İktisadi İktisadi Teşebbüsleri, özel idareler ve 
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belediyelerin plânlı kalkınma içinde kendile
rine düşen görevi aksatmadan, plânlı hedefle
rine uygun, şekilde gerçekleştirmeleri için plâ
nın tavsiyelerine uygun her türlü malî ve hu
kukî tedbirlerin alınmasını Hükümetten bekle
mektedir. Çünkü bu plân gemisine su kaçıran 
deliklerin en mühimlerinden birisidir. 

3. Sayın milletvekilleri, 
Birinci Beş Yıllık Plânda ziraat sektörüne 

sürükleyici bir yer verilmişti, ikinci Beş Yıl
lık Plânda ise sanayi sektörüne bizim de gö
rüşümüze uygun olarak itici ve sürükleyici 
bir yön ve yer verilmiştir. 

Bir ekonomik kaideye göre; istihsalin dün
ya nüfusunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar
şılaması için, dünya devletleri arasında bir iş 
bölümü yapılması lâzımdır. Bu iş bölümü, coğ
rafi ve jeolojik şartlara göre olmalıdır. Üreti
mi en kısa, en kolay ve en verimli sahalara tek
sif etmekte coğrafî ve jeolojik şartlar nazarı 
dikkate alınmalıdır. 

Yine ekonomi ilminin verilerine göre, bir 
memleket zirai sahada hamlesini ikmal edecek 
merhaleye ulaşmadan yapacağı sanayi hamlesi 
tökezliyebilir. İkinci Beş Yıllık Plânda memle
ketimizde zirai hamlenin en üstün derecede te
kevvünü için gerekli şartların hazırlanması 
yoluna gidileceği ifade edilmiş, ziraatte modern 
sulama, suni gübre, modern alet, edevat, iyi cins 
ve sertifikalı tohum, haşere ile mücadele, ilâç 
ve saire gibi tedbirler alınacağı vâdedilmiştir. 
bu yolda hareket edilmektedir. Bu yol zirai 
ürünlerimizi hava şartlarının menfi tesirinden 
kısmen olsun koruyacak yoldur. Ancak, hayvan
cılık ve hayvansal ürünlerin toprak mahsulleri
ne nazaran taban fiyat, kredi, hayvan hastalık
ları ile mücadele ve sair hususlarda hayvancılık 
ve hayvansal mahsullerine ve bunların müstah-
sıllarına Devlet gereken himayeyi gösterme
miştir. Mütehassıs elemanlarca her yıl bu se
bepten Türk ekonomisinin 10 milyar lira zarar 
ettiğini bildirmişlerdir. Muhtacolduğumuz dövi
zin sağlanması için hayvancılık sektörüne önem 
verilmesini beklemekteyiz. 

Zirai ve sanayi hamlemizi güçleştirip dünya 
ekonomisi içinde mahsul ve mamullerimizi diğer 
devletlerin mahsul ve mamulleriyle rekabet 
edecek hale getirebilmemiz için yurdumuzun 
jeolojik ve coğrafî şartlarına göre en kolay ve 
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en verimli şekilde elde edebileceğimiz yeraltı 
maden cevherleriyle zirai mahsullerimizin de
ğerlendirilmesi ve sanayiimizin de bu mesnede 
oturtulması ispattan vareste bir hakikattir. 

Ortak Pazara tam üye olacağımız zaman 
Ortak Pazar devletlerinin istihsal ettikleri ma
mul ve mahsullerin karşısına ancak bu şekilde 
çıkabiliriz. İstihsal ettiğimiz sanayi ürünlerini 
satamadığımız takdirde Ortak Pazar Devletleri
ne üye olmamız aleyhimize bir durum yaratabi
lir. 

4. İkinci Beş Yıllık Plân sosyal yönü iti
bariyle müstakil bir hedef tâyin etmemiştir. 
Uygulamasının neticesinde 1,5 milyon sanayi 
sektöründe 800 bin, zirai sektörde bir istihdam 
imkânı yaratacaktır. Bu, memnuniyetimizi mu
ciptir. 

Bölgelerarası dengesizliği bertaraf etmek 
için gerek plânda ve gerekse plân hedefleri 
stratejisinde prensipler vaz'etmiştir. 

Ancak, bölgeler arasındaki dengesizliğin en 
mühim sebeplerinden biri yolsuzluktur. Senenin 
9 ayı kışın esaretinde yaşıyan, ancak 3 ay eko
nomik faaliyette bulunan geri kalmış bölgelerin 
halkı tam mûnasiyle Ortaçay ekonomisinin usul
leri içinde hareket etmektedirler. Bu bölgelerin 
plânlı kalkınmaya ayak uydurabilmeleri bölge
sel ve toplumsal farkların bertaraf edilmesi, ka
palı ekonomiden piyasa ekonomisine, piyasa 
ekonomisinden de plânlı kalkınma ekonomisine 
ulaşmaları için asgari bulundukları köy, nahi
ye ve kasabalarının yola kavuşturulmasiyle 
mümkün olur. Bu suretle sosyal, ekonomik fark
lar ya tam olarak ortadan kalkar veya asgari 
hadde iner. Bu yolla toplumsal bir dayanışma 
da meydana gelir. 

Alt yapı tesislerinde geri kalmış bölgelere 
öncelik vâdeden plânın gereklerini dikkat ve 
ciddiyetle yerine getirilmesini istemekteyiz. 

Geri kalmış bölgelerde inceleme yapan bir 
ilim ve iş adamımız geri kalmanın nedenlerini 
şu şekilde tesbit etmiştir. 

1. Tabiî coğrafyası, 
2. Alt yapı yatırımlarının yetersizlikleri, 
3. Tüketim bölgesine uzaklığı, 
4. Tabiî yapısı dolayısiyle temel iktisadi fa

aliyet kollarının sanayie geçiş temposunun ya
vaşlatıcı mahiyette olması, geri kalmayı intacet-
miştir, demektedir. 

Plânlı kalkınmanın bütünlüğü içinde bölge
lerin özelliklerine göre bölgesel turistik ve imar 
plânlan hazırlanmış ve hazırlanmaktadır. Geri 
kalmış bölgelerin de hususi bir dikkat ve alâ
kayla Avrupa devletlerinde olduğu gibi özel 
plânlar hazırlıyarak yurt kalkınmasına iştira
kini sağlamayı zaruri buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri; geri kalmış bir ülkenin 
ekonomisinin en mühim özelliklerinden biri de; 
tediye muvazenesinin ve dış ticaret açıklarının 
aleyhte ve menfi olmasıdır. İkinci Beş Yıllık 
Plân dış devletlerden yardım almayı 1972 yılı
nın sonlarına doğru bu yardımı asgari hadde 
indirmeyi hedef almış, bu meyanda gerek Birin
ci ve gerekse İkinci Beş Yıllık Plânlar her yıl 
açık veren dış ticaretimizin düzeltilmesi, keza 
öteden beri aleyhe tecelli eden tediye muvaze
nemizin ıslah edilir bir hale getirilmesi için 
turizm sanayiini geliştirmek hususunda tedbir
ler düşünülmüş, bu tedbirlerin gerektirdiği 
bütün şartlar yerine getirilmiş, yatırımlar plân 
hedeflerine uygun şekilde yapılmış, hattâ plân 
hedefleri bu yönden aşılmış bulunmasına rağ
men beklenilen netice elde edilememiştir. Bunun 
nedenlerinin tesbit edilerek engellerinin ortadan 
kaldırılması , yolunda hangi tedbirlerin alındı
ğını öğrenmek istemekteyiz. Aksi halde plân
lı kalkınmanın dayanaklarından birinin mefluç 
halde olduğu kanısına varılabilir. 

5. Gelir tahminleri : 
Gelir tahminleri üzerinde İkinci Beş Yıllık 

Plânın tedvininde endişelerimizi belirtmiştik. 
Plânın hedeflerine uygun bir harcama yapılması 
için muhiacolduğu malî kaynakların sağlam 
esaslara dayanması lâzımdır. Bunun için; 

1. Vergilerin ıslah edilmesi, gelirlerde elas
tikiyet sağlanması, 

2. Vergi ziyamın önüne geçici tedbirlerin 
alınması, 

3. Teşkilâtın yeniden düzenlenmesinin ge
rektiğine inanmaktayız. 

6. Plânın en mühim uygulama şartlarından 
biri de; plânlı kalkınmaya halkın iıianması ve 
iştirak etmesidir. 

Vatandaş oylarını çoğunlukla alıp iktidara 
gelen bir partinin plânı uygulaması bu yönden 
bir şanstır. Ancak, yıllık programlarda yapıl
ması vadedilip de, yapılamıyan hizmetlerin geri 
kalış sebepleri vatandaşlarca malûm olmayınca 
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plânlı kalkınma hakkındaki müspet kanaatleri 
endişe haline gelmektedir. Meselâ, bir yerde bir 
fabrikanın temeli atılacağı vâdedilir, bu vait 
plâna alınıp programlaştırılır, fakat buna rağ
men yapılmasına başlanılmazsa, ora halkının 
plânlı kalkınma hakkında beslemiş oldukları 
müspet kanaat endişe haline gelir. Böyle durum
lar olduğu takdirde geri kalma sebeplerinin 
açıklanması gerekmektedir. 

Parti olarak koordinasyonun sağlanması 
hususunda Devlet Plânlama Dairesinin bir ba
kanlığa bağlanması zaruretine inanıyoruz. Plân
lı kalkınmanın en mühim gereklerinden biri 
bakanlıklar ve Devlet teşkilâtının plânlı kal
kınmayı gerçekleştirecek. hale getirilmesidir. 
Bakanlıkların büyük bir kısmının teşkilât ka
nunları yoktur veya ihtiyaca cevap vereme
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, \>ir dakikanız kal
dı, lütfen ona göre bağlayınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ben o halde 
sözlerimi kısımlar halinde özetliyerek şu şekilde 
topluyorum : 

1. — Madencilik, imalâ,t sanayii ve turizm, 
eğitimde değişik oranda bir gerileme olduğunu 
Sayın Maliye Bakanı bütçe gerekçesinde ifade 
ettiğine nazaran, Madencilik ve imalât, turizm, 
plânlı kalkınmamızın en mühim mesnetlerinden 
biri olduğuna ye yine plânlı kalkınmanın va
sıflı işgücünü yetiştirmesi bakımından millî eği
timdeki yatırımlar nisbetinin düşmesi, sanayi 
sektörü için de, iticilik ve sürükleyicilik rolü 
verlen imalât sanayiinde yatırımların düşüşü, 
plânlı kalkınmamızın sürekliliği, sıhhati ve hı
zı üzerinde menfi etkisi olup olmıyacağı, men
fi etkisi olacak ise, ne gibi tedbirlerle gideri
lecektir? 

2. — Plânlı kalkınmada istikrar unsuru esas 
olduğuna göre Sayın Maliye Bakanının bütçe 
gerekçesinde ifade ettiğine nazaran Ankara ge
çinme endeksinin % 5,7, İstanbul endeksinin 
%13,1 nisbetinde artışı istikrarlı kalkınma üze
rine müessir midir? 

Sabit fiyatlar esas alındığı takdirde, cari 
fiyatların tenkis edilmesi halinde % 7 kalkın
ma hızının üzerinde ne gibi bir eksiklik mey
dana getirecektir? Fiyat artışlarinın enflâsyo-
nist bir baskı yaratacağı iddia olunmaktadır. 
Bunun tesirleri ne şekilde izale edilecektir? 

i 3. — 15 yıllık prespektif içinde Birinci Boş 
Yıllık Plânın % 6,5 hıza ulaştığı, % yarımının 
bu müddet içinde giderilmesi gerekmektedir. 
ikinci Beş Yıllık Plân uygulamasında da sabit 
fiyatlarla cari fiyatlardan dolayı % 7 artış hı
zında meydana gelecek eksikliğin telâfisi müm
kün olacak mıdır? 

4. — Dış tediye muvazenemizin düzelmesi 
I üzerinde turizm endüstrisinin müspet tesir icra 

edeceği plânda nazarı dikkate alınmış olması
na ve yatırımlarda plân hedeflerine uygun ya
tırımların tam uygulanmış ve hattâ hedeflerinin 
de aşılması bahis mevzuu olduğu halde, bekle
nilen neticenin tam aksinin meydana gelmesi 

| hangi sebeplere dayanmaktadır? Bunun orta-
I dan kaldırılması tedbirlerinin alınması mümkün 
I müdür? 

5. — Klâsik ihraç mallarımızın haricinde 
I sanayi mamullerimizi dünya rekabet şartlarına 

uygun hangi pazarlarda satmamız mümkün
dür? Bu husus organize edilmiş midir? 

I 6. — Plânlı kalkınmanın en mühim gerek
lerinden biri yatırımları artırmak, istihsali ço-

I ğaltmak, çoğalan millî hâsıla içinde tasarruf
ları artırmak, artan tasarrufları yatırıma har
camak. Bu meyanda cari harcamaların asgari 
hadde tutulmasını temin etmek olduğuna göre, 
verilen bilgilere nazaran plânın tesbit ettiği ca
ri harcama hedeflerinin üstünde bir harcama-

I nın yapılması yatırımları, dolayısiyle plânlı 
kalkınmayı engellemiyecek midir? Bunun ted-

I birleri nedir? 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen bağlayınız. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bağlıyorum. 
7. — Devlet personel rejimini, özel idare

ler, belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkülle-
rindeki mevcut adaletsiz rejimin İslahı ne za
man mümkün olacaktır? İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bütçeye yük olması ne gibi tedbirler
le önlenecektir? 

8. — Geri kalmış bölgelerin kapalı ekono
miden piyasa ekonomisine, piyasa ekonomisin
den plânlı kalkınmaya iştiraklerini sağlamak 
için alt yapı tesislerinin öncelikle ele alınacağı, 
Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plânın gerekleri 
olduğuna göre, uygulamada bunun delilleri ve 
işaretleri nelerdir? s 

Bütün bu hususları, tenkid ve temennileri-
I mizin ışığında, Hükümet müspet şekilde cevap-
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landırdığı takdirde ve bunun tedbirlerini de 
Yüce Meclisin huzurunda ifade ettiği takdirde, 
biz Hükümetin tuttuğu yolda memlekete başa
rı ile hizmet edeceğine kaani bulunmaktayız. 

Bu ümitle, 1968 yılı Devlet Plânlama Teş
kilâtı bütçesinin aziz milletimize, memleketimi
ze ye Devlet Plânlama Teşkilâtının mensupları
na hayırlı, uğurlu olmasını diler, Grupum adı
na hepinizi derin saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Sa-
dun Aren, buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; sözlerime başlamadan evvel kısaca Kay
seri Milletvekili Feyyaz Köksal'm partim hak
kındaki bir nitelemesini ciddiye aldığım için 
değil, sırf zabıtlara geçsin diye, tashih etmek 
istiyorum. Bu zat demin; «T. i. P. bir komü
nist partisidir» demişti. Oysa, hep bildiğiniz 
gibi, T. t. P. komünist partisi değildir, bu apa
çıktır. 

Şimdi sözlerime geçiyorum. 
Hükümetin plân^ anlayışı ile; T. t. P. nin 

plân anlayışı arasında her halde farklar vardır. 
Bunu daha evvelce uzun uzadıya tartışmıştık. 
Bu defa yalnız şunu tekrar hatırlatmak iste
rim; plân anlayışlarımız arasındaki fark, ikti
sadi sistem, kalkınma için tutulan yol hakkın
daki anlayıştan doğmaktadır. Eğer, iktisadi 
faaliyetler ve kalkınma esas itibariyle özel sek
töre terk eçlilirse, buna tekabül eden plân an
layışı, yol gösterici plân anlayışıdır, gevşek bir 
plân anlayışıdır. Bu gibi memleketlerde hattâ 
plâna lüzum bile yoktur. Nitekim, özel sektö
rü esas almış olan memleketlerde, meselâ 
Amerika'da, Almanya'da, isveç'te, isviçre'de 
plân yoktur. Olan yerlerde de bu gayet gevşek 
bir plândır, bizdeki gibi. Yok eğer, iktisadi fa
aliyetler ve iktisadi kalkınma esas itibariyle ka
mu sektörü tarafından yürütülecekse, o zaman 
merkezî ve emredici bir plân zorunlu olur. Bu 
gibi memleketlerde, plân zorunludur, plânsız 
bu iş yürümez. 

Plânın emredici olmasının, zorbalık mânası
na gelmediğini de tekrar hatırlatmak isterim. 
Plânın emredici olması, plânda gösterilen hu
susların yerine getirilmesi mânasına gelir. Ka
mu sektörü esas olduğuna göre, elbette ki, ka
mu sektörü plânda gösterilen şeyleri yapar, bu 

ı mânaya gelir. Nitekim, bizim plânımızda da, 
plânın kamu sektörü için emredici olduğu yazı
lıdır. Bu, bir zorbalık ifade etmez. 

Hükümetin temel görüşü, daha evvelce de 
belirtmiş olduğumuz gibi, zaten kendilerinin 
de belirttikleri gibi, özel sektörcülük olduğu 
için, plânlama teşkilâtı kurulduğundan beri 
dalgalanmalar geçirerek bu zihniyete uygun 
bir hale gelmiştir. Yani, gerçek bir plânlama 
dairesi olmak niteliğini kaybetmiştir demiyece-
ğim, zaten kazanamamıştı, yani gittikçe uzak
laşmıştır. 

Bugün elimizdeki plân vesikası, esas itiba
riyle ekonominin genel dengelerini gösterir; şu 

I kadar ithalât yapılacak, bu kadar ihracat ya-
1 pılacak, dış denge... 

Bir de, yatırımlar, tasarruf, harcamalar, di
ğer gelirler, filân... Böyle dengelerden ibaret
tir. Çeşitli sektörler ve hele onların alt sektör
leri hakkında hiç ciddî rakamlar yoktur. Tab
lolarda buralarda gösterilen rakamlar, daha 
çok sezgiyi ifade eder. Çünkü, başka türlü ol
masına imkân yoktur. Yani, bunu plâncıların 
bir kusuru olarak söylemiyorum, başka türlü 
olmasına imkân yoktur. Çünkü, yatırımların 
büyük kısmı özel sektör tarafından yapılacak
tır. Bilhassa, özel sektör tarafından mı, kamu 
sektörü tarafından mı yapılması tartışılabile
cek olan yatırımların önemli kısmı özel sektör 

' tarafından yapılacaktır. Bunların, da nerede, ne 
zaman, plânda gösterilen yerlerde yapılıp ya-
pılmıyacağı çok meşkûktür. Müteşebbisler ne
yi, nerede, ne zaman yapacaklarını plâncılar
dan daha iyi bilirler, gayet tabiî olarak. Onun 
için özel sektörcülere, müteşebbislere fazla yol 
gösterilemez. Ancak, teşvik edilebilir. Fazla 
emredilemez, ancak yol gösterilebilir, teşvik 
edilebilir. Bundan ötürü, hattâ kamu sektörü 
için verilmiş olan rakamların bile gerçekleşme
si şüphelidir. Çünkü, kaynakların kamu sek
törü ile özel sektör arasındaki dağılımı kesin 
değildir, plân böyle karar vermiştir. Bunların 
arasında bağlantı vardır. Döviz kaynaklarının 
bu iki sektör arasında dağılımı da kesin değil
dir. Fizik bir plânlama yoktur zaten. Bundan 
ötürü özel sektörün kararsızlığı kamu sektörü
nü de etkilemekte ve kamu sektörü de kararsız 
olmaktadır. Oysa, hiç değilse kamu sektörü için 

I daha ileri bir plânlama tekniği uygulamak 
I mümkündür. Bunun hacmi gerçekten kesin ola-

— 104 — 



M. Meclisi B : 43 17 . 2 . 1968 0 : 3 

rak kararlaştırılabilinir. Ve fizik plânlamaya 
doğru, yani şu kadar çimento, bu kadar döviz 
tahsis edilecektir bu sektöre, denilecek derece
ye getirilebilinir. Fakat, plândan uzaklaşma te
mel temayül olduğu için bu gibi plânlamadan, 
bu 7 senelik devre içinde bu teknikler plânla
mamızda yerleşmemiştir. 

Son çıkan, plân uygulaması hakkındaki ka
nun, plânlama teşkilâtına veya onun etrafına 
bâzı icrai yetkiler de vermiştir. Özel Yatırım
ları Teşvik Bürosu, Plânlama Dairesi içinde 
kurulmuştur. Bu önemli bir iştir. Diğer Dev
let dairelerinin salâhiyetleri onlardan alınmış 
ve bu büroya verilmiştir. Bu, Devlet idaresi 
anlayışı ile ne kadar bağdaşır,* şüphelidir. Bu 
şekilde hareket edilmenin sebeplerini anlamak 
da mümkündür. 

Bürokrasiden kurtulmak istenmekte, işler 
biraz çabuklaştırılmak istenmektedir. Ama, yo
lu bu mudur? O tartışılabilir. Bu vazife Plânla
ma Dairesine verilmiştir. Sonra, Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Komitesinin salâhiyetleri Plân
lama Teşkilâtına verilmiştir. Bu da önemli bir 
vazifedir; 

Ayrıca, özel sektöre devredilecek olan fon
ların idaresinde de Plânlama Dairesi söz sahibi
dir. Daha evvelki konuşmamda belirtmiştim, 
2 milyon lirayı aşkın olan krediler için bu da
irenin, yani Plânlama Dairesinin mütalâasını 
almak zarureti vardır. Bu da elbette ki, Plân
lama Dairesini meşgul edecek bir konudur. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Plânlama Dai
resi artık, plânlama işleriyle meşgul olmak im
kânlarını daha da kaybetmektedir. Oysa, tekrar 
etmek isterim ki, hiç değilse kamu sektörü için 
daha sıkı bir plânlama mümkündür. 

• Bundan ötürü yani plânlama ile gerçekten 
plânlama ile hiç değilse kamu sektörü için ger
çek bir plânlama ile uğraşamamaktan ötürü 

- kusurlu da olmaya başlamıştır bu plân belgesi. 
Ben önemli bir noktası üzerinde durmak isti
yorum; plânda esas itibariyle bu beş yıllık plân
da sanayi sektörünü itici sektör olacağı ifade 
edilmiştir. Bu doğru bir yargıdır. Ancak, sa
nayi sektörü geniş bir sektördür. Çok geniş bir 
sektördür, imalât sanayii sektörü. Bu sejktörün 
içinde de öncelikler, bu sektörün içinde de iti
ci alt sektörlerin tesbit edilmiş olması gerekir. 
Bütün bir imalât sanayiini hiçbir öncelik tanı
madan çeşitli alt sektörler arasında bunların 

tümünü biz itici sektör kabul ediyoruz demek 
fazla yol gösterici değildir, fazla plânlayıcı bir 
hareket değildir. Meselâ, tüketim sanayii var
dır, ara malları sanayii vardır ve yatırım mal
ları sanayii vardır ve bu isimlerden plânda bah
sedilmektedir. Fakat meselâ öncelik verilme
mektedir, miktar olarak da yanılmıyorsam, 
miktar olarak önde gelmek, öncelik değil ön
de gelmek, ara malları sanayiindedir. Belki 
yatırım malları sanayiine öncelik vermek ve bu
nu da sanayi sektörünün itici sektörü haline 
getirmek, hattâ bunu daha ince projelere ka
dar indirmek uygun olur. Fakat bunlarla uğ
raşılmamıştır. Bir strateji yoktur sanayileşme
de, sadece ekonominin normal gelişmesi için
deki taleplere göre her imalât sanayiinde bir 
gelişme izlenmektedir. 

Bunları belirttikten sonra plândaki iki tav
siye üzerinde durmak istiyorum. Bu kısa vakit 
içinde böyle iki nokta üzerinde durmak istiyo
rum. Bunlardan bir tanesi proje hazırlanması 
ile ilgili olan tavsiyedir. Plândaki bu tavsiye, 
proje hazırlama işinin özel bürolara devredil
mesi şeklindedir. Hattâ denmektedir ki, kamu 
sektöründe böyle özel bir jroje teşkilâtı kura
cak kadar büyük olmıyanlar ve özellikle ikti
sadi Devlet Teşekkülleri denmektedir. Bunlar
dan vazgeçmeli ve işlerini özel proje bürola
rına yaptırmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; proje çok önemlidir. 
Yatırım projeleri çok önemlidir. Plânın eti ke
miği projeden ibarettir. Projeleri olmıyan bir 
plân hiçbir şey değildir. Sadece bir etüttür. 

^ Plâna can veren projedir. Onun için proje 
üzerinde durulması elbette ki, doğrudur. Fakat 
niye özel proje büroları tarafından yapılacak
tır, niye bunun üzerinde durulmaktadır? Böy
le özel proje büroları mahzurludur. Bu yeni bir 
özel sektör dalı çıkacaktır, bir özel sektör dalı, 
proje yapan ve çok kısa zamanda monopol ha
line geleceklerdir. Bir iki firma olacaktır, böy
le proje firması. Ve bunun Plânlama Dairesi ta
rafından projelerin kabul ettirilmesi filân gibi 
bir sürü politik de olacaktır bu bürolar mu
hakkak, yalnız teknik olamıyacaktır, çünkü, 
Plânlama Dairesinin tasvibedeceği projeler 
yapmak icabedecektir. Ve istesek de, istemesek 
de Plânlama Dairesi ile bu özel bürolar 

] arasında münasebet kurulacaktır. Son-
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ra bir projenin bedeli ne olacaktır meselesi çı
kacaktır. Bunların ölçüleri filân yoktur, hele 
monopolleşince hiç olmıyacaktır ölçüsü. Bir sü
rü israf da bu yollarda olacak. Vani detayına 
girmiyorum, tahmin ve tasavvur etmek müm
kündür, böyle büroların mahzurlarını. Özel 
sektör için özel bürolar kurulabilir, buna zaten 
kimse bugünkü düzen içinde birşey demez. Fa
kat kamu sektörü için neden kendisinin proje 
araştırma büroları olmasın? Bizzat kendisinin. 
Buna bir sebep bulmak güç. illâ onları da özel 
bürolara müracaat etmenin anlamı yoktur. Kal
dı ki, bu anlamsızlık yalnız bundan ibaret de
ğildir. işin mahiyetine de aykırıdır bu. 

Projeciliğin iki safhası vardır; birisi; proje
yi bulmadır. Yani ne yapılması lâzımgelir, bil
mem bakır endüstrisinde ne yapılması lâzım
gelir, yok bilmem gıda sanayiinde hangi işi 
yapmak lâzımgelir, bir bu fikri bulmak, ikinci
si bunun fabrikasının projesini yapmak, tesisin 
projesini yapmak filândır, bilmem kazançlı olup 
olmadığını ve saireyi hesabetmektir. iki safha-
lıdır. Birisi bulmak, birisi 4de fiilen bu buluşu 
gerçekleştirmek. Bu birincisi en az ikinci ka
dar önemlidir. Belki daha önemlidir. Ve bu iş 
içinde öğrenilir. Özel proje büroları özel sek
tör için anlamlıdır. Çünkü iş adamı işi düşü
nür. Eğer düşünecek bir iş adamı varsa düşü
nür, işi bulur ve o işin projesini gider özel bü
roya yaptınr. 

Fakat kamu sektörü nasıl olacak? Kamu 
sektöründe işi bulmak da proje bürolarının işi
dir. Umum müdürler sık sık değişmektedir. 
Sık sık değişmese bile bir müteşebbis gibi düşü-
nemiyebilir. işin içinde olunca ancak iş buluna
bilir. Kamu sektöründeki büyük işletmeleri 
böyle beyin vazifesi gören müteşebbis vazifesi 
gören proje bürolarından, araştırma büroların
dan, geliştirme bürolarından yoksun bırakmak 
bu sektörü tamamiyle kısırlaştırmak olur, artık 
canını almak olur, bu bakımdan da yanlıştır. 
Onun için bu tavsiyeleri yerinde bulmuyorum. 
Kamu sektöründeki proje faaliyetlerinden vaz
geçilmesi ve bunların da projelerini özel sek
töre yaptırılması tavsiyesini yerinde bulmuyo
rum, kamu sektörü için. öbür sektör için zaten 
vardır, tavsiyeye lüzum yoktur. 

ikincisi üzerinde % durmak istediğim husus, 
tavsiye şudur; bu yeni dağıtılan programın 
107 nci sayfasında şöyle ibare var, tavsiyeye; | 

orta vadeli kredilerle ilgili olarak, sanayii ge
liştirmek için. Merkez Bankasının beş yıla ka
dar vadeli senetleri reeskontla kabul etmesi 
için tedbirler alınacaktır, diye bir tavsiye var. 
Şimdi arkadaşlar Merkez Bankasının mahiye
tiyle uygun değildir bu. Merkez Bankası para 
konulariyle ilgili her arkadaşın, her insanın 
bildiği gibi, mübadele faaliyetlerini finanse 
eder, yatırım faaliyetlerini finanse edemez. Ya
ni memlekette diyelim buğday mahsulü idrak 
edilir, bunun el değiştirmesi lâzımdır, müstah-
sıldan satınalınması lâzımdır. Bunun için Top
rak Mahsulleri Ofisine, Merkez Bankası kredi 
verir. Toprak Mahsulleri Ofisi bu krediyle buğ
dayı satınalır, sonra satar, bu iş zaten birkaç 
ay içinde olur, aldığı parayı, borcunu ödemek 
için tekrar Merkez Bankasına verir. Böylece 
para çıkar, mübadeleye aracılığını yapar, bu 
işi bitirince tekrar Merkez Bankasına avdet 
eder. Böylece lüzumsuz bir para bolluğu olmaz. 
Mekanizma budur. Onun için Merkez Bankası 
kredileri üç ay ile dört ayı geçmez. Bizim Mer
kez Bankası Kanununda dokuz ay vadeli senet
lerin reeskontu, yani reeskont da bir kredi mu-
amelesidir, reeskontu gayet istisnaidir. En uzun 
vâdelj. kredisi Merkez Bankasının hazineye aç
tığı avanstır. Bir sene vadelidir, bir sene için
de ödenmesi lâzımdır. Böyle bir müesseseden 
beş sene vâdeyle kredi alınmaz. Beş sene vade
li bir senedin reeskont ettirilmesi demek beş 
sene vadeli kredi almak demektir. Merkez Ban
kasından kredi alınacak, bu alınan para piya
sada beş sene kalacak, dönniiyecek geriye, beş 
sene sonra iade edileoektir. 

Bu katiyen olacak birşey değildir. Merkez 
Bankası eğer bunu yapabilse o zaman tasarruf 
yapmaya, "mevduat toplamaya hiç lüzum yok
tur. Merkez Bankasından para alınır, bina da 
yapılır, fabrika da yapılır. Ne diye mevduat 
toplanıyor? Ve bu mevduat ancak vadelerine 
göre kredi olarak verilebiliyor. Çünkü bu yatı
rımlar ancak tasarruflardan finanse edilebili
yor, tasarruf ederseniz bu ancak, tasarrufun 
vadesine göre yatırılır. Yoksa Merkez Bankası
nın para basması suretiyle yatırım finanse edil
mez. 

Şimdi, anlamak istediğim husus şudur; bu 
bir zühul eseri değildir, çünkü plân vesikasında 
da vardır. 115 nci sayfasında daha vazıh bir 
şekilde, o zaman dikkatimi çekmemişti, Merkez 
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Bankası orta vadeli kredi konusunda banka 
sistemine gerekli imkânları sağlamayı teşvik 
edici bir, politika izliyecektir şeklinde, bunun 
böyle beş yıllık kredi vereceği mânasını çıka
ramamıştım, o zaman dikkatimi çekmemişti, 
şimdi anlaşılıyor demek ki, bilinerek konulmuş. 
Acaba bu bahis konusu tavsiyeye Hükümet 
uyacak mıdır, böyle bir niyeti var mıdır? Bu 
hususta bizi aydınlatırlarsa memnun olurum. 
Saygılarımla. (T. İ..P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Oevat Önder buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Değerli Başkan, sayın arkadaşla
rım. Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adı
na diğer sözcü arkadaşlarım gibi bendeniz de, 
bir metin hazırlamış, bu metni Yüksek Heyeti
nize arz edecektim. Ancak 1967 yılında hummalı 
bir faaliyet gösteren genç, güzide bir teşkilâtı
mız olan Devlet Plânlama Teşkilâtı hakkında 
sayın sözcülerin yer yer, zaman zaman ölçüyü 
aşan, insafı aşan beyanları karşısında bendeniz 
hazırladığım metni değil de, grupumuz adına 
vâki tarizlere ve tenkidlere bir ölçü dâhilinde, 
tahsis edilen zaman içinde cevap vermeye gay
ret edeceğim. 

IVTuhterem arkadaşlar, herşeyden evvel Dev
let Plânlama Teşkilâtının, devlet içerisindeki 
yerini iyi bir şekilde tâyin ve tesbit etmek ge
rekir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, malûmunuz 
olduğu veçhile 1961 Anayasasından evvel çıka
rılan 91 sayılı Kanunla kurulmuş olan bir teş
kilâttır. Gerek 91 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ve gerekse 933 sayılı Kanun Devlet Plân
lama Teşkilâtının Türk Devleti sistemindeki 
yerini gayet güzel tâyin etmiştir, iddia edildiği 
gibi Devlet Plânlama Teşkilâtı 933 sayılı Ka
nunla icracı bir kuruluş halini almamıştır. Dev
let Plânlama Teşkilâtı devletin kilit organı 
olan, devleti yöneten en mühim müessese olan 
Hükümete müşavirlik yapan, koordinatörlük 
yapan kıymetli bir müessesedir, 933 sayılı Ka
nunla müşavirlik ve koordinatörlük vazifeleri 
daha iyi bir şekilde tâyin ve tarsin edilmiştir. 
Yoksa beyan edildiği veçhile Devlet Plânlama 
Teşkilâtı diğer dairelerde olduğu gibi birtakım 
iş sahiplerinin koridorlarda dolaştığı, gezdiği, 
koşuştuğu icracı bir daire değildir. 

Modern Devlette elbetteki, Hükümet ilme 
dayanan, ilmî çalışmalar yapan müşavir mües-
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seselere ihtiyacı vardır, işte Hükümetimizin bu 
ihtiyacı Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
görülmektedir. Bu itibarla Devlet Plânlama 
Teşkilâtına icracı bir daire halini aldı diye ta
rizlerde bulunmak, kanaatimiz odur ki, 933 sa
yılı Kanunun esprisini anlamamak demektir. 
933 sayılı Kanunun, yine o kanunun sözcüsü 
olarak müzakereleri esnasında hangi espriyi 
getirdiğini uzun uzun burada münakaşa et
miştik, tekrar buna avdeti lüzumsuz addetmek
teyim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Teş
kilâtının yapmış olduğu görevleri iyice göre
bilmek için geçen 1962 ve 1967 devresine kı
saca bir göz atmakta fayda vardır. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 1962 yılı 
Birinci Beş Yıllık Plânın geçiş yılıdır. Birin
ci Beş Yıllık Plânın geçiş yılı olan 1962 de 
kalkınma hızı yüzde 6,2 dir. Son rakamlara gö
re 1963 - 1967 döneminde, ki birinci plânın uy
gulama yıllarıdır, orbalama kalkınma hızı 6,7 
ye ulaşmıştır. Yani binde 3 bir gerileme ile ne
ticeye varmıştır. Birinci plân uygulaması her 
bakımdan iftihar edicidir. 

Birinci plânın mülkiyeti üzerinde Sayın 
Murat öner durdular. Birinci plânın mülkiyeti 
üzerinde durmak gerekir ise birinci plânın stra
tejisinde Adalet Partisinin de imzası vardır, 
birinci plânın mülkiyetine biz de sahip çıkmak
tayız. Yalnız birinci plânın, şunu ifade edeyim 
ki, 60 küsur milyar liralık yatırımının 1966 -
1967 yıllarında iki yıl içerisinde -30 milyarını 
tek başına Adalet Partisi iktidarı tahakkuk et
tirmiştir. Birinci plân dış finansman bakımın
dan konsorsiyuma götürüldüğü zaman, çok iyi 
hatırlıyacaklar, burada Sayın Feyzioğlu olsay
dılar gayet iyi hatırlıyacaktılar, birinci plâna 
tereddütle bakılmıştı, denilmiştir ki; siz % 7 
kalkınma hızını sağlıyamazsınız, hedefleriniz 
hayalidir, tereddütle karşılanmıştı. Fakat alı
nan neticeler o kadar güzel olmuştur ki', İkinci 
Plân Devlet Plânlama Teşkilâtının güzide müs
teşarı ve elemanları tarafından 1967 nin Aralık 
ayında Pariste toplanan konsorsiyum heyetine 
sunulduğunda konsorsiyum heyeti ikinci plânı 
şükranla karşılamış, bu şükranla karşılayışını 
da toplantı sonunda neşrolunan kominikiye, 
resmi metni dercetmiştir. 

Plânlı kalşınma bize bir disiplin sağlamış
tır, birinci plânın müsbet sonucundan hepimiz 
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iftihar etmeliyiz, demokratik rejim - demok- ı 
ratik plânlama bundan dolayı memnun kalma
lıdır. Bu itibarla; «plân - pilâv edebiyatı yap
tınız, bilâhara merkezi plânlamaya kadar gel
diniz» sözü manasız, mesnetsiz bir sözden öte
ye bir mâna taşımamaktadır. 

Bir arkadaşımız plânın refahı sağlamak için 
birtakım, şeyleri istediğinde bu plân - pilâv sö
zünü söylemişti. Bu söz plânı, plânlı düşünceyi 
tezyif etmek, tahkir etmek mânasında söylen
memiş bir sözdü, ağızlarda çok sakız olarak çiğ
nendi ve bayatladı. Bu itibarla Sayın Murat 
öner'in bu bayat sakızı tekrar ağzına almasını 
bendeniz doğru bulmadım, bunu belirtmek is
terim. 

Aziz arkadaşlarım; «Birinci plân döneminde 
üretken yatırımlara önem verilmemiş, üretken 
yatırımlar tahakkuk etmemiş» denildi. Birinci 
plân döneminde üretken yani prodüktif yatı
rımlara önem verilmiştir, ikinci plân da , bu 
tecrübeden istifade etmiştir. Şöyle ki; üretken, 
prodüktif yatırımlar daha ziyade özel yatırım
lardır. Birinci plânda özel yatırımların gerçek
leşme. oranı % 108,6 dır. Demek ki üretken ya
tırımlara, prodüktif yatırımlara önem veril
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın öner, «Demirel 
yatırım mallarını yurt içinde yapmaya imkân 
yok, ithal etmek lâzım demiştir», diyor. Bu ta
mamen Sayın Demirel'in, Sayın Başbakanımızın 
sözünün ve ikinci plân stratejisinin ve ikinci 
plânın tahrifinden başka bir mâna taşımamak
tadır. Türkiyede ikinci Beş Yıllık Plân dev
resinde 111,5 milyar liralık yatırım yapılacak, 
bunun yüzde 52,5 i ise kamu sektörü tarafından 
yapılacaktır. % 52,5 nin kamu sektörü tarafın
dan yapılmasının gerekçesi ise Devletin enfrast-
rüktür yatırımları yapmasından ileri gelmekte
dir. Enfrastrüktür yatırımların ise temel yatı
rımlar olduğu izahtan varestedir. Beri taraf
tan ikinci plânın bir mühim ilkesi daha var; it
halâtta ikame prensibi. İthalatta ikame prensibi 
ve bunun gerçekleştirilmesi memleketimizde ya
tırım mallarının istihsaline önem vermenin ne
ticesidir. Bu itibarla Sayın C. H. P. nin sözcü
sünün iddiaları kanaatimzce mesnedini kay
betmektedir. 

Güven Partili Sayın Kırca arkadaşımız ta
rım reformu ve toprak reformu konusunda 
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plânda tutarsızlık vardır demek suretiyle ka
naatimizce bir tenakuza düştüler. Yüksek ma
lûmunuzdur ki, toprak reformu ve tarım refor
mu konusunda ikinci plân stratejisinde yer alan 
ilkeler ikinci plân metninde haşiv olması ba
kımından yer almamış idi. Bizzat plân karma 
komisyonunun naçiz bir üyesi olarak vermiş 
olduğum bir önerge ile toprak, ve tarım re
formu konusunu arkadaşlarımın da reyleriyle 
beraberce ikinci plânın metnine de geçirmiş 
olduk. Bu Adalet Partisi programında, seçim 
beyannamesinde yer alan hükümlerdir. Bu iti
barla ikinci plânda tarım reformu ve toprak re
formu yeralmıştır. Bunun gerekleri de yapıl
maktadır. Şöyle ki, esasen ikinci* plânın müza
keresi esnasında bunlara dokunmuştuk, ikinci 
plân beş tane temel esasa dayanmakta: Sana
yinin geliştirilmesi, ihracatın teşviki, turizmin 
teşviki, şehirleşmenin teşviki ve tanzimi, ta
rımın modernleştirilmesi. Tarımın modernleşti
rilmesi hususundaki hükümler plânın tarım re
formu ilkesine uygundur, Adalet Partisinin 
programında seçim beyannamesinde ve Hükü
met programında dercedilen fikirlere de uygun
dur. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Kırca karma 
teşebbüsün kıstaslarını yetersiz buldular. Kar
ma teşebbüs 1368 programında yer alan ikinci 
plânın ilkesine dayanılarak yer alan bir mües
sesedir. Karma teşebbüslerle Devlet eliyle ferdî 
zenginleştireceksiniz, diye ağır ithamlar oldu. 
Bu ithamlar burada da tekrarlandı. Bu sene Ma
liye Bakanlığı Bütçesinde karma teşebbüslere 
iştirak payı olarak yüz milyon liralık transfer 
ödeneği konulmuştur. Beri taraftan da uygula
ma kanununun da belirttiği veçhile program
da karma teşebbüsün kıstasları gayet güzel, ga
yet net, gayet objektif olarak ifade edilmiştir. 
Şöyle ki, özel teşebbüsün yönelmediği bölge ve 
sektörlerde veya özel teşebbüsün sermaye ye
tersizliği sebebiyle girişemiyeceği ölçüde büyük 
teşebbüslerde veya belli bir süre kâr imkânı 
vermiyen üretim konularında özel teşebbüsü 
teşvik etmek gayesiyle karma teşebbüsler ku
rulacak, ayrıca iyi bir teknolojinin uygulat 
ması için geniş teşkilâtlanmaya ihtiyaç duyulan 
üretim konularında karma teşebbüsler kurula
cak. Karma teşebbüslerin nasıl kurulacağı, kıs
taslarının ne olduğu, ortaklarının nasıl olaca
ğı gayet objektif bir şekilde 1968 programına 
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dercedilmiştir. Karma teşebbüsler hangi alan
larda çalışacak? Acaba Devlet eliyle fert mi 
zengin edilecek? imalât sanayii sektöründe ça
lışacak, gübre sanayii için 25 milyon, gemi in
şaat sanayii için 10 milyon, metalürji sanayii 
için 35 milyon, diğer sektörler için 30 milyon 
olmak üzere yüz milyon liralık bir transfer 
yapılmaktadır. Bu transferler de yine banka
lar vasıtasiyle kredi olarak ve saire olarak yapı
lacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1968 programının ve 
bütçesinin transfer ödenekleri bundan ibaret 
değildir. Yeri geldiği takdirde bunların neler 
olduğuna, fonlara bilhassa temas etmeyi zaru
ri addetmekteyim. 

Şimdi Sayın Aren, grupu adına konuşurken 
burada münasebeti olmadığı halde «T. i. P. e 
komünist partisi denilmiştir, T. t P. komünist 
partisi değildir» diye bir beyanda bulundular. 
Bendeniz bunu söyliyen Feyyaz Koksal arkada
şımın avukatı değilim. Fakat Sayın Aren'in bu 
beyanı ile bir tenakuza düştüğünü de işaret et
meden geçemiyeceğim. Evvelâ şunu tebarüz et
tireyim ki, Türkiye işçi Partisine komünist di
yen, buradan diyen dışarıda diyen Sayın Koksal 
değildir sadece. (A. P. sıralarından «Herkes 
diyor» sesleri). Kanaatimiz odur ki, Sayın 
Sadun Aren'i, bâzı kanuni zaruretler alelacele 
temkinli olmanın endişesi buraya bu sözleri söy
lemeye sevk etmiştir. Yoksa köklü dönüşüm
ler istiyen T. i. P. nin böyle bir parti olmadı
ğını Sadun Aren'in gönülden söylediği kanaa
tinde değiliz. Sayın Aren gerek plân müzake
releri sırasında ve gerekse komisyonda batı 
plancılığını hiç beğenmediğini mükerreren ifade 
ettiler. Hattâ Doğudan plâncı getirilmesini de 
istediler. Doğu plancılığı emredici plancılık, 
otoriter plancılık. Doğu blokunda özel, sektör 
olmadığı için emredicidir, otoriterdir. Rejimin 
bünyesi icabı otoriterdir. Bu itibarla bir yandan 
T. i. P. komünist partisi değildir derken, bir 
yandan da komünist partilerinin hâkim oldu
ğu memleketlerdeki plancılığı ve o plancılığın 
hâkim olduğu rejimin nevama müdafaası plan
cılık dolayısiyle yapılmaktadır. Buna bir te
nakuz olarak işareti faydalı addetmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, «Plânlama Dairesi 
933 sayılı Kanunla plânlama imkânlarını kay
betmektedir» denilmektedir. Plânlama dairesi 
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! 1968 programiyle plânlama imkânlarını daha 
fazla kazandığını, zaman olsa da burada ne 
tarzda kzandığını izaha imkân bulabilsek. Daha 
fazla kazanmıştır kanaatindeyiz. Daha fazla 
ciddiyet kazanmıştır, daha büyük iş yapmakta
dır, bunlarında paragraf başlarına kısaca 

I temas edeceğim. 
S Sayın Aren, «proje hazırlanması.işi özel bü

rolara veriliyor» dedi. Proje konusunda İsrarla 
\ dokundu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, proje plânla
mada çok mühim bir unsurdur. Proje hazırlan-

j ması konusu Sayın Aren'in ifade ettiği veçhile 
| özel bürolara bırakılmıyor. Proje hazılıyan 
| özel büroların Türkiye'de bir kapasitesi olduğu 
| aşikâr. Bunların daha kuvevtlenmesi hattâ Orta 
! Doğu memleketlerinde çalışması imkânları bun

lara açılıyor. Beri taraftan zannediyorum iyi 
tetkik etmiş olacaklardır; Devlet Plânlama Teş-

I kilâtı 16 tane mühim projenin koordinatörlü-
• günü bizzat kendisi yapmaktadır. Bunu da 1968 

programına dercetmiştir. 1967 yılı içerisinde de 
7 - 8 tane mühim projenin koordinatörlüğü biz-

\ zat Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapıl-
\ mıştır. 
\ BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanız 
| kaldı, ona göre tanzim edin. 

j A. P. GRUPU ADINA OEVAT ÖNDER (De-
\ vamla) — Ezcümle tabii gaz projesi. 
I Muhterem arkadaşlar, Sayın Kudret Bosuter 

ve Sayın Çetin Altan, «canım bu teşkilâtlan-
j mamış kredi piyasasını plândan çıkarın dedi-
| 1er, «ayıptır» dedi Çetin Altan ve çıktı gitti. 
i Bu söz gayri ciddî bir sözdür. Bunun gayri cid

diliğini bizzat İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının teşkilâtlanmamış kredi piyasası hakkın
daki ibaresiyle belirtmek isterim, fakat zama-

ı mm kalmamış. 115 nci sayfada; okusunlar. Teş-
I kilâtlanmamış, organize edilmemiş, yani tefeci-
I lik denilen kredi piyasası ikinci Plânla 1968 
[ programı ile kontrol altına alınmak isteniyor, 
I bertaraf edilmek isteniyor. 

| Muhterem arkadaşlar; bugün bu kürsüye 
[ Sayın Kudret Bosuter bir yenilik daha getirdi. 
| Aristo mantığından bahsetti. Aristo mantığı 
I orta çağa hâkim olan skolastik mantıktır. Aris-
f to mantığına göre, skolastik mantığa göre her 
S söze başlıyan; Aristo der ki, diye girizgâh ya-
'. par. Her hükmü Aristo'ya göre çıkarır. Aristo 
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mantığı ne hazindir ki, orta çağın terk edilmiş, 
reddedilmiş gayri ilmî bir mantığı bu kürsüden 
20 nci asır Türkiyesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kürsüsünden İsrarlı bir şekilde bir 
kısım çevrelerce tekrarlanmaktadır. Her söze 
İnönü der ki, diye başlıyanlar, her söze Marks 
der ki, Engels der ki, Mac derki, Lenin der ki, 
Kropotkin der ki, anarşistlerden Bakünün der 
ki, diye başlıyanlar kanaatimizce orta çağın 
skolastik mantığına bağlı olan kimselerdir. 
Yoksa Sayın Demirel'in müspet ilim dolu ka
fası, Aristo mantığına bağlı değildir. Sayın De
mir el'in ve onun lideri olduğu grupun ilme de
ğer veren kafaları diyalektik mantığa da bağlı 
değildir. Sayın Demirel'in ve onun mensubol-
duğu Partinin mantığı Dekart'ıri mantığıdır, 
Monteskiyö'nün mantığıdır. Ziya Gökalp'in man
tığıdır, Atatürk'ün mantığıdır. Bizim metodu
muz, diyalektik değil, diyalogdur. Yani fikir
lerin sentezidir, fikirlerin çarpışması değil. 
Modern demokrasinin metodu da diyalogdur. 
Halbuki Marksist demokrasinin metodu diya
lektiktir. 

Aziz arkadaşlarım; sözlerime son vermeden 
evvel bir konuya daha temas etmek istiyorum. 
Burada özel yükseliş kolejinden de bahsedildi. 
Anayasanın ve kanunların tanıdığı hakka daya
narak ister Başbakan olsun, ister Bakan olsun, 
ister senatör, ister milletvekili olsun, herkesin 
akrabası, kardeşi mülkiyet hakkı prensiplerine 
müsteniden namusuyla bu memlekette çalışa
cak, işletme açacak, kazanç sağlıyacak, vergi
sini de ödiyecektir. „ 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Namusu ile 
de yaşıyacaktır. 

A. P. GRUPU ADINA OEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Ve namusu ile de yaşıyacaktır 
elbette. Bu itibarla bâzı imalar, bayatlamış ima
ları bu kürsüye getirmek doğru değildir ka
naatindeyim. 1968 programı ve 1968 bütçesi 
Cumhuriyet devrinin ilk yenilik getiren hamle 
yapan bütçesidir. 347 milyon liralık fonlar tesis 
edilmiş, bu fonlardan geniş imkânlar sağlanmış, 
100 milyon liralık karma teşebbüslere transfer-

. 1er yapılmış, 198 milyon liralık da dış finans
man kaynakları ile transferler yapılacak, böy
lelikle ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü ik
tisadi sektörlere 650 milyona yakın kaynak 
transfer edilecek, bununla da Türk halkının 
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yatırım gücü, yatırım potansiyeli istihsal sa
halarına intikal ettirilmiş olacaktır. Bu bütçe 
üç tane büyük sosyal adalet tedbiri getiriyor. 
Bu üç büyük sosyal adalet tedbirinin bütçeye 
tahmil etmiş olduğu yekûn 1 milyar 300 milyon 

' liradır. Tasarruf bonoları sebebiyle 500 milyon
dan vazgeçilmiştir. Üç yıldır iktidarımız esna
sında, hiçbir iktidar zamanında yapılmamıştır, 
beşeryüz milyon lira dar gelirli memurlara Dev
let Bütçesinden verilmektedir - ki, bu bütçeden 
de verilmiştir - 500 milyon, 500 milyon daha 
1 milyar lira ve 300 milyon lira da asgari geçim 
indirimi sebebiyle bir sübvansiyon yapılmıştır. 
Bu suretle sosyal ,adalet niteliği taşıyan 22,5 
milyar liralık bütçenin 1 milyar 300 milyonu 
dar gelirli vatandaşlarımıza bütçeden yapılan 
nevama bir sübvansiyon mahiyetindedir. Ve 
yepyeni bir ödenek konulan, 40 milyon liralık 
kalkınma fonu adı ile araştırma ödeneği konu
lan Devlet Plânlama Bütçesinin milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, cümlenize saygı
larımı arz ederim. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetine dair 
bir önerge gelmiştir. 

ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet konuştuktan sonra 
bir milletvekili arkadaşıma söz vereceğim, bilâ-
hara kifayet aleyhinde söz istiyen arkadaşıma 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Devlet Plânlama Teşkilâtının Bütçesi 
üzerinde tenkid ve mütalâa beyan eden arka
daşlarıma teşekkürlerimi sunarım.. 

Muhterem arkadaşlarım; tenkidlerin mihra
kını teşkil eden bellibaşlı konular üzerinde ma
ruzatta bulunduktan sonra diğer hususlarda 
sayın hatiplerin ileris ürdükleri beyanlara ce
vap arz edeceğim. 

Konu; gerek ikinci Beş Yıllık Plânın ha
zırlanması sırasında, gerek Bütçe ve Plân Kar
ma Komisyonunda, gerekse Senatoda defaatle 
görüşülmüş ve vuzuha kavuşmuş iken burada 
tekrar dile getirilmiştir. Mesele, plân nasıl bir 
plân olmalıdır, nasıl bir hüviyete kavuşması ge
rekir, nasıl hazırlanması lâzımdır? 
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Muhterem arkadaşlarım, berveçhipeşin arz 
etmek isterim ki, ikinci Beş Yıllık Plâ
nın müzakeresini yapmıyoruz, Plânlama Teşki
lâtının Bütçesini müzakere ediyoruz. Yüce Mec
lislerin kararları muhteremdir, ikinci Beş Yıl
lık Plân Meclisin kararı haline gelmiştir, 1968 
programı onun ilk hizmet edilimini teşkil eder 
ve ona göre de bütçe hazırlanmıştır, bu bütçe 
müzakere olunmaktadır. Sol görüş ve düşün
cenin ışığı altında İkinci Beş Yıllık Plânı tet
kik ettiğiniz zaman, ifade ettiğimiz gibi, bu 
plânı kendi inanışınız ve görüşünüz zaviyesin
den tutarlı bulmazsınız. Çünkü bu plân • sol 
düşünceye ve felsefeye göre hazırlanmamıştır. 
Bunun için bâzı arkadaşlarım Plânın emredici 
vasfı üzerinde durdular ve kamu sektörü dı
şına da taşan bir emredicilik hüviyeti taşımasını 
istediler. Hususiyle T. i. Partisine mensubolan 
arkadaşımız bu plânla' kalkınmanın olmıyaca-
ğını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi karşılıklı 
münakaşa etmekte fayda yok. Bu münakaşalara 
son verebilmek için hepimizin dikkatini evvelâ, 
bilhassa bu arkadaşlarımızın dikkatlerini Türki
ye'nin sosyal bünyesine, siyasi bünyesine, huku 
ki bünyesine atfetmeleri lâzım. Bizim Anayasa
mız 125 senelik hak ve hürriyet mücadelesinin 
mahsulü olan bir Anayasadır. Bâzılarının ifade 
ettiği gibi İkinci Cumhuriyet değil; çünkü cum
huriyetin birincisi, ikincisi yok, bir tek cumhuri
yet var, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet var. 
Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne, daha 
belirli bir noktadan almak istiyorum, Türkiye'de 
kalkınma gayretleri daima karma ekonomi düze
ni içinde olmuştur, olagelmiştir. O halde Türki
ye'de kalkınmayı yalnız kamu eliyle yapmak fik
ri ve iddiası bizim içtimai bünyemize siyasi bün
yemize, ekonomik bünyemize uymaz. Kaldı M, 
1961 Anayasası gayet açık ve seçik şekilde, kesin 
şekilde özel teşebbüsü, mülkiyeti, mirası teminat 
altına aldığına göre, Bu Anayasanın getirdiği te
minatlar ve getirdiği müesseseler şüphesiz kal
kınmada bize direktifi vermektedir. Kalkınmamız 
karma ekonomi düzeni içinde olacaktır. Kamu 
sektörü kendi sahasında, özel sektör yapıcı ve ya
ratıcı gücünü memleket kalkınmasına yöneltmek 
suretiyle Devletten teşvik görerek, destek göre
rek, yardım görerek topyekûn kalkınmanın ger
çekleşmesine hizmetkâr olacaktır. 
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İkinci Beş Yıllık Plân büyük milletimizin ana 
tercihlerine, arzu ve temayüllerine göre Birinci 
Beş yıllık Plândan elde edilmiş tecrübelerin ışı
ğı altında hazırlanmış ve özel teşebbüse yüzde 
47,5 gibi bir yatırım oranı, payı ayrılmış gibi bu
lunmaktadır. Topyekûn kalkınma, hızlı kalkın
ma, süratli kalkınma, devamlı kalkınma sözleri
nin yanı sıra yalnız Devlet eli ile kalkınma fikri
ni savunmak mümkün olmaz. Bu, aslında özel 
sektör düşmanlığından geliyor. Karma ekonomi 
düzeninde hem kamu sektörü, hem özel sektör 
kalkınmanın iki unsuru olarak yanyana kendi
lerine düşen vazifeyi ifa edeceklerdir. Özel sek
törün başarı ile hizmet ifa ettiği sahalara, kamu 
sektörünün ille de masrafçı hüviyeti ile girece
ğim, demesi kadar abes bir şey olamaz. Bu iti
barla temel felsefede, demokratik düzen içinde 
kalkınma felsefesinde bir görüş birliğine varmak 
zarureti vardır. Biz bu görüş birliğinin içindeyiz 
ve o sol düşünce tabiatiyle bizim dışımızdadır. 

Bizim plânımız kollektivist plânın, sosyalist 
plânın, emredici plânın, fiziki üretime mütevec
cih plânın tamamen dışında ve karşısında bir 
plân fikridir. Bu ikinci Beş Yıllık Plânın müza
keresi sırasında teferruatiyle bu kürsülerde ko
nuşuldu. Anlaşılıyor ki, muhterem arkadaşları
mız kendi fikirlerinde İsrar etmektedirler, tabii
dir, ancak bu fikirleri her vesile ile bir propa
ganda vasıtası haline getirmenin de bir geçerli 
ve tutarlı tarafı kalmamıştır. 

CHP Grupu adına konuşan sayın Murat Öner 
iktisadi ve sosyal meselelerin tartışılmasına 
plânın vesile olduğunu söylediler, ister plânlı 
devre olsun, ister ondan evvelki devreler olsun, 
her zaman Meclislerimizde iktisadi, sosyal ve 
kültürel meseleler tartışılmaktadır. Bütçeler 
bunun ifadesidir. Binaenaleyh plân biraz daha 
belki bunu kristalize haJe getirmiştir. Ama Cum
huriyet Devrinin hemen her noktasında, yani 
her senesinde ve devresinde plân meseleleri dı
şında da ekonomik, sosyal ve kültürel mesele
lerimiz görüşülmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın sosyal adaleti sağ
lamadığı, bölgeler arasında dengeli kalkınmaya 
yeter ölçüde hizmet etmediği, üretken yatırım
lara yönelmediği ve buna bağlı olarak arkadaşı
mız tarafından ileri sürülen birtakım mütalâa
lara iştirak etmemize, kabul etmemize imkân 

i yok. 
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Muhterem arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık j 
Plânın birçok handikaplarına rağmen % 6,5 gi- j 
bi kalkınma hızını temin etmiş olmağı, yalnız j 
bizim değil, bu meselelerde tecrübe sahibi olmuş, ı 
2 nci 3 ncü ve 4 ncü plân devrelerinin tatbilra- 1 
tını görmüş memleketlerde dahi bir başarı ola- ! 
rak mütalâa edilmektedir. Sayın a rkadaş ımın 'i 
bu itibarla görüşündeki hakikat payım bulmak \ 
zor. İlk defa bir plân hazırlanmıştır, tecrübesi ; 
yoktur. Kendi plâncılarımız tarafından yapıl- | 
mış bir plândır. Tatbikataa koordinasyon nok- I 
sanlığı vardır. Anayasanın 129 nen maddecine | 

göre plânın hasırlanması, plânın bütünlüğünün i 
korunması husunsları kanunla düzenlendiği hal- \ 
de, plânın uygulanması hususunda bir hukukî \ 
mevzuat da getirilmemiştir, bilhassa plân. hedef- i 
lerine süratle ulaşabilmek için lüzumlu miiey- } 

yideler mevzuatımızda yerini alar.ıamıştTr, buna l 
rağmen aksak ve eksik bir vasat içinde be^ y:d- ) 
da vasati elde ettiğimiz netice ile her Türkan j 
iftihar etmesi hakkıdır. I 

Sayın arkadaşımız, Devlet Plânlama Tesiri- i 
lâtının araştırma faaliyetlerinin noksan oldu- ;; 

ğıına temas ettiler. Bilhassa son 2 yıl zarfında \ 
araştırma sayısı fevkalade artr/ıntır. Büyük \ 
bir çalışma içerisindeyiz, ikinci Beş Yıllık Plâ- j 
nm tatbikatiyîe ilgili projelerin hasırlanması, i 
ve hem de miitaakıp plânların hazrrlarıraa.^nda ] 
birtakım verileri elde etmek için bu. yönde çok \ 
müspet bir çalışma iki yıldan beri devam ^tmok- j! 
tedir. İkinci Beş Yıllık Plân, sanayiimizin ge- j 
üşmesine ve bu sahada ara malların üretimine ;; 
önvermiştir. Arkadaşlarımızın iddia"! hilâfına, \ 
büyük gübre sanayii böyledir, :; 

Muhterem arkadaşlarım; gübre mevzuu., bü- '• 
yük bir hayatiyet taşımaktadır. Gecen sene f 
54 milyon dolar ödemiş bulunmaktayız. Bu nene l 
yaklaşık olarak 70 milyon dolar gübreye vere- \ 
ceğiz. Türkiye'yi büyütme dâvasının sınırları » 
sabit kalmak şartiyle, dekar başına verimi ar- ) 
tırma dâvasının önemli unsurlarından birisi ;; 
gübredir, değeri sulamadır. İyi tohum, zirai ; 
mücadele bunlar da buna nrateferri olan ta- î 
rımsal reformun unsurları arasındadır. Gübre s 

meselesini biz, dışarıdan ithal etmek sure- \ 
tiyle memleket ihtiyaçlarımızı karşılıyamıya-
cağımızı Birinci Beş Yıllık Plân içerisinde 
yeter şekilde etüt edilip, prensibe ballandı
ğını görmedik. Bu mesel*»' A. P. ikt'daraım, 
Plânın filekesibl olması meselesi olarak, - es

neklik plânda bulunmalıdır. - tezinin eseri 
olarak ele aldığı bir konudur. Son iki yılda 
Birinci Beş Yıllık Plânı revize etmiştir. Bu 
konuyu getirmiştir, ve memleketin ihtiyaçla
rını dikkate almak suretiyle büyük yatırım
lara girişmiştir. Her sene 70 milyon dolar, 
100 milyon dolar dışarıya ödiyecek durumda 
değiliz. İktisadi bağımsızlık dediğimiz şey
lerden birisi bu. Kendin istihsal edeceksin, 
dışarıya muhtacolmadan kurtulacaksın. Derhal 
yatırımlara geçilmiştir. Samsun'da bir gübre 
fabrikasının temeli atıldı. Mersin'de 1 milyar 
100 milyon liraya çıkacak suni gübre komp
leksinin temeli atıldı. Halen inşa halinde
dir. Elâzığ'ın Sivrice'sinde bir başka gübre fab
rikasının temeli atılmıştır. Biz hedef olarak 
üretimi yılda 4 milyon tona çıkarmak isti
yoruz. Bu yetecek mi? Hayır. Türkiye'de ar
tan nüfus vardır, beslenmeye ihtiyacımız var
dır. Bunu daha ileri hedeflere götürmek için 
gayretlerimiz devam edecektir. Çimento sa
nayiimiz de böyledir, önem verdiğimiz konu
lardan birisidir. Ara inallar üretimine önem 
verilmiyor şeklindeki arkadaşımızın beya
nına cevap olarak misal arz ediyorum. 

Demir - Çelik Sanayii bunlardan bir tanesi
dir. Alüminyum sanayii yine hepinizin bildiği 
gibi Seydişehir'de zengin alüminyum rezervleri 
işletilmek için büyük bir sanayi kurulmaktadır. 
1 milyar 8 milyon liraya çıkacak, gübre komp
leksinin, yanı sıra alüminyum komppleksi, ba
kır kompleksi ki, bunların hepsi 700 milyon, 
1 milyar 800 milyon. , 1 milyar, 100 milyon 
lü alık malî portesi olan büyük yatırımlar
dır. Temeli atılmıştır, halen inşa halindedir. 
Bu sanayi de Türkiye için, yarın, tabiatiyle 
istikbâlde çok önemli neticeler verecektir. 
Eıkonomik kalkınmada müessir olacaktır. Bakır 
izabe tesisleri de bunlardan birisidir. Daha bir
çok maden geliştirmeleri bunlar arasında zik
redilebilir. Türkiye'nin bütün yatırım malla
rım kendisinin yapması meselesini ilmî olarak 
kabul etmeye imkân yok. 

Ekonomik balkımdan gelişmiş, sanayide 
kalkınmış memleketler dahi bu gibi malları 
yapmaya, kendileri imal etmeye lüzum görmez
ler çok kere, başka memleketlerden alırlar. 
Bu çok büyük bir iddia olur ve çok iyi olur, 
aslında realist olmak lâzımdır. Bu günün şart
ları içerisinde yaptığımız bu hizmetlerin 
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yanı sıra bunları tevsi etmek, bunlara yenileri
ni katmak, fakat hiç bir zaman ideal olarak, 
bütün yatırım mallarını kendimizin üreteceği
mizi söylemek sadece sözden ibaret bir şey olur, 
beyan olur ve söz seviyesinde kalır. 

Muhterem arkadaşlarım, baraj yapacaksı
nız, Sayın Başbakanın beyanı, kalkınma 
içinde olan memleketlerin her sahasında 
üretim mallarını kendisi yapmasına imkân 
yoktur. Bunları dışarıdan ithal etmesi tabiîdir, 
şeklindeki beyanı buradan geliyor. Baraj ya
pacaksınız, hidro - elektrik santralı, termik 
santralı, bir telefon fabrikası kuracaksınız, 
tersane kuracaksınız, bunların Türkiye'ye gi
riş tecrübesi yok. Hem tecrübesi girecek hem 
tekniği girecek, hem yapılmış şeylerden istifa
de edeceksiniz,, bunun iki misali olarak; çi
mento ve şeker fabrikası için verebiliriz. Tür
kiye'de şeker fabrikalarının % 80*ni yapıla
bilmektedir. Karabük'e gittiğimiz zaman gör
dük. Bursa Çimento abrikası ile Erzurum Çi
mento Fabrikalarının Klinger kazanları yapılı
yor. Bunların kazanları Karabük'teki tesisleri
mizde yapılıyor. Bu seviyeye gelmiştir. Bunun 
genişletilme meselesi, İkinci Beş Yıllık Plânda 
sanayinin eknoomide itici güç olarak, sektör 
olarak kabul edilmesiyle bu yol açılmış oluyor. 
Sanayi sahasında kalkınmaya vereceğimiz hız^ 
bu sahadaki ithalât hacmini azaltacaktır. > 

Plânlama Teşkilâtına icrai yetkilerin devre
dildiği noktasında yeter tartışmanın yapıldığı
nı ümidederim. Fakat muhterem arkadaşımız 
tekrar bu konuya temas ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, Plânlama Teşkilâtı kuru
luş Kanununun esprisi içinde vazife görmek
tedir. Hiç bir zaman icra yetkisi devredilme
miştir. Kanunda yazılı olan, hususiyle 2 nci ve 
9 ncu maddesinde* yazık olan koorrinasyon va
zifesi o hudut içinde, müşavirlik vazifesi yine 
kanunda tarif edildiği şekilde yapılmakta
dır. 

Bâzı hususlarda arkadaşlarımızın tereddüt
leri olduğunu zannediyorum ki, bu 933 sayılı 
Kanunun meriyetinden sonra çalışmalarımızın 
mahiyetine agâh olmıyan bâzı arkadaşlar tered
dütler izhar ettiler onlara cevap arz ediyo
rum. 

Plânlama Teşkilâtı karar organı değildir, 
sadece mütalâa beyan eder. Faraza vergi iade-

17 . 2 . 1968 O : 3 
» 

sinde Maliye Vekâleti bu mütalâayı değerlen
dirir, Yüksek Plânlamadan geçer, Bakanlar 
Kurulu karariyle icraya intikal eder. Sadece 
tetkiklerinin sonucunu bir rapora bağlar ve 
bunları mütalâa olarak yetkili organlara tevdi 
eder. 

Plânlama Teşkilâtının proje yaptırdığı yo
lundaki beyanlar da isabetli değildir. Plânlama 
Teşkilâtı sadece projelerin fizibilite hesaplarını 
yaptırmaktadır. Bu arada hızlı kalkınmayı en
gelleyen, plân hedeflerine ulaşmamızı engelle
yen birtakım bürokratik çalışmaları ortadan 
kaldırıcı tedbirler getiren 933 sayılı Kanuna 
göre işlere, muamelelere sürat vermektedir. 

Sayın arkadaşıma bilhassa imalât sanayiine 
ait iki plân devresi arasındaki farkı anlatabil
mek için iki rakam vermek istiyorum. Birinci 
Plân devresinde, 1963 - 1967 yilları arasında 
1965 fijjatlariyle, imalât 12 721 000 0O0, yani 
tüm yatırımların 19,6 sı. İkinci Plân devresin
de 1968 -,1972 yıllarında bu miktar 25 milyar 
liraya ulaşmaktadır, ki bu tüm yatırımların 
22,4 üdür. 

Görülüyor ki, hem nisbette, hem 4ie miktar
da çok büyük bir artış vardır. Bu, Türkiye'nin 
sanayileşme hamlesidir ve İkinci Beş Yıllık Plâ
nın getirdiği bir hususiyettir. 

Plânla program arasında çelişme, programla 
hüiçe arasında çelişme olduğu iddiasına gelin
ce; muhterem arkadaşlarım, plânla program 
arasında çelişme olmadığı gibi, bütçe ile plân 
ve program arasında ela bir çelişme yoktur. 

Aslında, Sayın Maliye Vekilimizin, bütçe
nin tümü üzerinde yaptıkları konuşmada izalh 
ettikleri gibi, bu, tamamen teknik bir rakam 
farkıdır, espirisinde, hedeflerinde, ittihaz et
tiği tedbirlerde her hangi bir fark yoktur. Mu-
hasebei Umumiye Kanunundan doğan'400 mil
yon liralık bir munzam fark, bunun yanı sıra 
bütçe operasyonu, malî operasyon dolayısiyle 
bir diğer fark 700 küsur milyon liralık bir ra
kam farkı olarak görülmektedir. 

Aslında, programla bütçe arasında bu tarz
dan farkların bulunmasını tabiî addetmek 
icabeder. Çünkü programlar kaynakların bü
tününü ve harcamaların bütününü ifade eden 
bir tedbirler ve ilkeler manzumesi teşkil eder, 
Bütçe, kanunlara göre, malî mevzuata göre 
ihzar edilen bir ikinci muameledir. Bunun bir-
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takım mükellefiyetleri, mecburiyetleri, prog
ramla arasında rakam farkları doğurabilir. Bu
nu, prensipte bir fark olarak mütalâa etmeye 
ve değerlendirmeye imkân yoktur. 

MaMna işleri üzerinde Sayın önerin müta
lâası var. «Bizi, yedek parça ile daha çok dı
şarıya bağlar, bunlar, memleketin ekonomik 
bağımsızlığına tesir eder,» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye kalkınma 
hamlesi içinde bulunduğuna göre, hem bir ta
raftan kalkınmasına müessir olacak üretim mal
larını ithal edecek, diğer taraftan da enf-
rasktrüktürü ikmal etmeye, medenî yaşama 
şartlarını düzenlemeye mecbur olduğu için bir
çok malları ithal edecektir. 

Bu arada köy yollarına temas edeyim. Şim
di, Türkiye'de 150 000 kilometre köy yoluna 
*Mivaç var. Yol yapacaksınız, kazma, kürek 
le olmaz, grayder, dozer, ekskavatör getirmeye 
mecbursunuz. Bataklık arazi var, mezru arazi 
-miktarını genişletmek için bataklığı' kurutma
ya mecbursunuz. Onun için bu teknik cihazlan-
maya ihtivaç vardır. Ulaştırmada da böyledir. 
Diğer yatırımlarda da aşağı - yukarı makina 
önemli bir unsurdur. Bunu ithal ettiğiniz za
man yedek parçasını da ithal etmek gibi bir va
ziyet olacaktır. Ne zamana kadar devam ede
cek? Sanayiini bunları imal edeceği seviyeye 
kadar buna devam edeceğiz. 

Dış sömürmeye son vermenin zamanı geldi 
ğine işaret eden arkadaşımız gayet iyi bilirler 
ki, İkinci Beş Yıllık Plân tatbikatından son
da dış kaynaklara bağlılık'derecesi büyük öl
çüde azalıyor. 

Sömürme meselesini, muhterem arkadaşla
rım, gayet ihtiyatlı kullanmak lâzım. Ne ya
bancı sermaye akılsızdır, ne de #bir başka şe
kilde civa gibi hemen bir yere geliverir. Ga
yet hesaplı - kitaplıdır. Sizin de aynı şekilde 
hesaplı - kitaplı olmanız lâzım, işte meselenin 
ince tarafı bu. Yani, başkalarının bizi aldata
cağını zannederek topyekûn kalkınmada bir 
imkânı heder etmek, kapıyı kapatmak bizim kal
kınma felsefemize uymaz, dünyada hiçbir mem
lekette de böyle bir düşünce yoktur. Sovyet 
Rusya dahi, Doğu - Almanya dahi, Bulgaris
tan dahi yabancı sermayeyi teşvik etmektedir. 
Binaenaleyh, yabancı sermayenin gelmemesini, 
bizi sömüreceği için gelmemesini istemek yeri-
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I ne, yabancı sermayenin geliş şartlarını iyi tet
kik etmek, iyi değerlendirmek, ekonomik bün
yemizi intibakını iyi tetkik ederek hükme var
mak gerekir, ki biz böyle bir titizliğin için
deyiz; millî menfaatimiz, millî sanayiimiz, 
millî ekonomimiz bakımından kanunda yazıldığı 
şekilde ve şartlan titizlikle tykibediyoruz. 

Güçlü özel 'sermaye yaratmak yanlıştır, tar
zındaki beyana gelince: Muhterem arkadaşla
rım, özel sektörün tabiatiyle güçlenmesini arzu 
ederiz, bu konuda zannediyorum bir fikrî te-
halüf olmasa gerektir, özel sektörün güçlen
mesi, memlekette kalkınmaya tesir eden bir un
sur olarak aleyhte işliyen bir cihet değildir, 
aleyhte işliyen bir husus değildir, bilâkis mem
leketin lehine olan bir husustur. Keşke mem
lekette anonim şirketler kurulsa, bunların ade
di artsa ve bunlar süratle sanayi sahalarına te
raküm etmiş sermayeyi yatmalar ve böylece 
memlekette, dış memleketlere gidip, diyarlara 
gidip, gurbette, istihdam imkânsızlığı, yetersiz
liği yüzünden çalışan işçilerimizin bu memle
kette çalışma imkânlarını sağlamak mümkün ol
sa. Buna önem vermek lâzım; önem veriyoruz. 

Sayın arkadaşımız, tnönü hükümetlerinin 
programlarını tetkik ettikleri zaman görecek
lerdir ki, özel sektöre hususi önem verilmesi ve 
oriun gelişmesi için Devletten bütün imkânları
nı tahsis etmesi kamu sektörünün yanı sıra güç
lenmesine yardımcı olması hususu taahhüdedil-
miştir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, yazılı ta
ahhütler, bir Hükümet taahhüdü, iktidardan 
uzaklaştıktan sonra demek ki, rafa kaldırılabi-
liyor, fikirler değişebiliyor. Aslında bir siya
si partinin ekonomik görüşünde bu kadar sürat
li değişiklik yapması falihayır değildir. Bunu 
da arz etmek isterim. 

Bunu, zamanı geldikçe arkadaşlarımıza ha
tırlatmak istiyoruz, çünkü bu fikirler aslında 
memleketimizin bünyesine uygujı fikirlerdir ve 
hatalarını bu istikamette tashih etmelerinde de 
fayda olacağına kaaniiz. Türk ekonomisinin 
kalkınma hedefine özel teşebbüsün ve Devlet 
sektörünün yanyana ve ahenkli şekilde çalışa
cağı bir ekonomik düzen içinde ulaşacağına ve 
özel teşebbüsün yaratıcı gücünden olduğu kadar 
Devletin kalkınma yolundaki vazgeçilmez gay
retlerinden de ahenkli şekilde faydalanma lü-

I zumuna kaaniiz. 
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Kalkınma plân ve programı içinde ve hâlen 
yürürlükte olan plân hedefleri ve stratejisi ka
rarındaki esaslar dahilinde özel teşebbüsün des
teklenmesine inanıyoruz. Bu, temel kararda da 
açıkça belirtildiği gibi, özel teşebbüsün yatırım
larının artırılması, yani sayın arkadaşımız güç
lü özel sermayeden bahsediyorlar. Üçüncü Hü
kümet programında bu temel kararda da açıkça' 
belirtildiği gibi; özel teşebbüsün yatırımlarının 
artırılması, hızlı ve muvazeneli kalkınmanın 
gerektirdiği sahalara yöneltilmesi Devletçe teş
vik edilecektir. Bu, Devletçe teşvik edilecek 
tir sözü tnönü Hükümeti programındaki bu söz, 
933 sayılı Kanunun karsısına çıkan arkadaşları 
cerh etmeye kâfidir. Devlet eliyle fert zengin 
etme felsefesini çürütmeye kâfidir, özel sek 
törü Devlet teşvik edecek, destekliyecek, yar
dımcı olacak. Ne yapacak, şiir mi yazacak ar
kadaşlar? «Ey özel sektör, git Erzurum'a yatı
rım yap...» mı diyecek? Biraz evvel Sayın Nihat 
Diler şikâyet etti; biz bu hayalî ssözler yerine 
933 sayılı Kanunla tedbirler getirmişiz. Az ge
lişmiş bölgelerde, kâr, yatırımlarda faktör ol
duğuna göre, süratle özel teşebbüs yatırım yap
mıyor. Birtakım dar boğazlan vardır, yerleş
me yeri bakımından, enfrakstrüktür bakımın
dan, enerji, yol, su ve saire bakımından, insan 
gücü bakımından.. Onun için kârlı görmemek
tedir, yatırım . yapmamaktadır ve ikinci Beş 
Yıllık Plânın ilk tatbikat dilimini teşkil * eden 
1968 -icraat programı ve bütçesi bu tedbirleri 
ve karşılığını getiriyor. 

,Bir taraftan fonlar teşkil etmişiz, öbür ta
raftan da bu sahalarda yatırım yapacak müte
şebbise ne gibi imkânlar sağladığımızı ilân et
mişiz. Yatırım indirimi nisbeti bakımından va
sati yüzde 30 - 40 iken, yüzde 80, bir iki Doğu 
vilayetinde. Periyodik ödemesiz devre, faiz 
hadlerinde büyük nisbette tenezzül. Bunun ya-
nısıra diğer kolaylıklar bu sahalarda yatırım 
yapmak istiyen müteşebbise açılmıştır, gösteril
miştir. 

«özel sermaye ve yabancı sermaye bizi kal
kındıracak mı sanıyorlar?» Sözü.. 

Muhterem arkadaşlarım, biz her imkândan 
istifade etmek karanınızı icra etmekteyiz. Mil
lî menfaatlerin ölçüleri içinde bunlan değer
lendiriyoruz. Binaenaleyh mücerret böyle bir 
beyanın tutarlı olduğunu iddia etmeye imkân 
yok. 
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Kamudan özele aktarma meselesi; buna biraz 
sonra temas edeceğim. Böyle bir aktarma ikin
ci Beş Yıllık Plândaki ilkeye uygun olarak, 
933 sayılı Kanuna uygun olarak yapılmaktadır. 

G. P. adına konuşan Sayın Coşkun Kırca, 
plânın hazırlanması sırasındaki mütalâalanna 
tekrar temas ettiler ve tarım reformu ile toprak 
reformu meselesindeki tutarsızlığı ileri sürdüler. 

Aslında böyle bir tutarsızlık foktur. Bunu 
da tekrar izah etmek lüzumunu duyuyorum. 
A. J». 1965 seçimlerinde seçim beyannamesiyle 
tarım reformunu nasıl gerçekleştireceğini, bu
nun hudut ve şümulünü, şekil ve şartlannı tâyin 
ve tadat etmiştir, büyük milletimizin takdirleri
ne sunmuştur. Bizim karşımızda olan siyasi te
şekküller de ne istediklerini kendi seçim beyan
namelerinde söylemişlerdir. Radyodan ifade 
etmişlerdir, seçim meydanlannda söylemişler
dir. Halk bir siyasi tercih yapmıştır. Binaena
leyh biz kendimizi bir içtimai mukavele ile, bir 
kontrat sosyal ile bağlı addederiz. Bu seçim 
beyannamesine göre ve ona dayanarak Hükümet 
programında tanm reformunun ne olacağı, şü
mulünün ne olacağı, şartlarının ne olacağı puyet 
acık şekilde gösterilmiştir. Bilâhara plân he
defleri ve stratejisi belcesinin 55 nci maddesin
de de buna ait çok geniş tafsilât vardır, ikinci 
Bes Yıllık Plân bünyesine aynen strateiinin 
55 nci maddesi p-ecmistir ve orada tanm reformu 
hakkmda görümlerimiz yer almıştır. Toprak 
reformunun da ne sek4 İd e p-erçekleşeceği, hudut 
ve şümulü "yine gösterilmiştir. 

Düzenli işletmelerin düzenini bozacak, mülki
yetin meşru sınınnı, kanunlardaki hak teşkil 
eden-hududunu selbedecek, istihsali artıracak, 
mücerret siyasi bir espri olarak toprak dağıtı
mını, kuru tdprak dağılımını reddeden bir gö
rüşümüz vardır. Biz memleketin yükselmesinde, 
gelişmesinde tanm kadar sanayimin de yeri ol
duğuna inanmışızdır ve onun için yaptığımız 
planda da tarimm yerine sanayii ekonominin 
itici gü'cü olarak kabul etmişizdir. Bu, tanmın 
ihmal edildiği mânasına gelmez, tanmı daha 
bilgili ve tecrübeli şekilde yapabilmek için de 
muvazi çalışmalar vardır. Aynca istihdam im-
kânlannı artırabilmek - için sanayi elverişli bir 
sektördür. İkinci Beş Yıllık Plân sonunda bir 
buçuk milyon vatandaşımızın yeniden ise sahi-
bolması imkânı sağlanmış olacaktır. Aynca ta
rım bünyesinde de sekiz yüz bin vatandaşımız 
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yeniden işe sahibolacaktır. Bu, beş yıllık plân 
tatbikatı içinde oldukça yukarı seviyede bir 
istihdam imkânıdır. 

Tarım tabiatiyle sulama, gübreleme başta gel
mektedir, iyi tohum, zirai mücadele... Ve nihayet 
taban fiyat politikası A. P. iktidarının iki se
neden beri başarı ile tatbik ettiği ve sosyal 
adaletin gerçekleşmesinde; köylünün alın terinin 
değerlendirilmesinde hususi bir önemi olan ted
birler olarak zikredilebilir. 

Sayın Kırca'nm, «Net transferler nedir, özel 
sektöre bunların tesiri nedir?» şeklinde sualleri 
oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, özel kesimden trans
fer 50P milyon lira, özel kesime transfer 447 mil
yon lira, fark 53 milyon liradır. Transferler, 
program kararnamesinin 18 ve 30 ncu maddesin
de gösterildiği şekilde ve şartlara uygun olması 
halinde yapılacaktır. 

Sayın Kırca'nm temas ettiği bir diğer konu, 
1968 programında karma teşebbüslere iştirak ile 
ilgili hususlardır. Burada tesbit edilen had, 
yüsde 10 asgari haddir. Halka açık anonim şir
ketler kurulması meselesi ve besten aşağı hisse
darın bulunmaması konusu ve diğer tedbirler 
karma teşebbüslerin geçmiş tatbikatın mahzur
larını izaleye matuf ve dikkatle hazırlanmış olan 
tedbirlerdir. Biz bu tedbirleri kâfi görüyoruz. 
Sayın arkadaşımız yeterli görmedi, fikirleri 
muhteremdir. Burada hiçbir zaman sübvansiyon 
mevzuubahis değildir, teminatla iştirak mevzuu-
bahistir. O bakımdan bu paranın şu veya bu, 
şekilde çarçur olacağı iddiası vâki ve vârid ola-

' maz. 
Sayın Kırca, koordinasyon mevzuu üzerinde 

plânın getirmiş olduğu isabetli tedbire işaret 
ettiler. Hakikaten geçmiş tatbikat bu noktada 
koordinasyon noksanlığı büyük sıkıntı yarat
mıştı. ilk defa 933 sayılı Kanun ve ikinci Beş 
Yıllık Plânın ilk tatbikat yılı programı içerisin
de bu konuda gerekli tedbirleri getirmiştir, il 
koordinasyon kurullarının kurulması,* plânın 
bünyesinde yine kanunun salâhiyetleri dairesin
de bir koordinasyon kurulunun kurulması ta
biatiyle bunun dışında Hükümet seviyesinde ic
ranın koordinasyonu vardır, icranın koordinas
yonu ile bu kpordinasyonları birbirine karıştır
mamak lâzımdır. 

Valilerin, kaymakamların yetkisinin artırıl
ması konusuna temas ettiler, içişleri Bakanlı

ğında bu koordinasyonun sıhhatle ve süratle ic
rasını temin edecek bir yetki tevsii meselesi tet
kik edilmektedir. 

Dış temsillerin tecezzi meselesi üzerinde dur-
dular. Bu, üzerinde durduğumuz programda, 
zannediyorum tetkik ettikleri zaman bulacakları 
konulardan birisidir. Yalnız koordinasyon mev
zuunda çalışmalarımız henüz son safhaya gel
memiştir. Bilhassa AlD ve RCD meselelerinde 
dış temsil hususiyet arz etmektedir. Bunların 
ekonomik gelişmeye muvazi olarak dış temaslar
la beraber koordine edilmesi için teknik şart
larım, teknik koordinasyonunu ve idari, siyasi 
koordinasyonunu sağlıyacak özel bir çalışmamız 
yakında kararname haline gelecektir. 

Sayın Kırca, marjinal tasarruf eğilimlerinin 
tahmin fazlası olduğunu yani tahminlerde isa
bet olmadığını ileri sürdüler. İkinci Beş Yıllık 
Plânın hazırlanması sırasında da aynı iddiayı 
dermeyan etmişlerdi. Derhal ifade etmeliyim ki, 
bu çalışmaların, bu tahminlerin isabetli olduğu
nu uzmanlar bize bildirmektedirler. Hususiyle, 
tkinci Plânı inceliyen Konsorsiyum uzmanla
rından Profesör Balin gayet sarih olarak realist 
Mr plân hazırlandığını ve marjinal tasarruf eği
limlerinin de gerçeklere uygun bulunduğunu bu 
itibarla beyan etmişlerdir. Mütehassısların sözü 
^udur. Biz de aynı iddiadayız. Bir ölçüde za
ten tahminden ibaret olduğuna göre, hatâ payı 
olabilir. Ancak, ana hedeflere tesir edecek eko
nomik gelişmede tâyin ettiğimiz hızı kesecek 
her hangi bir h^tâ payı olamaz. 

Vergi ıslâhatı mevzuu bütçenin tümü üze
rinde yapılan görüşmelerde dile getirilmiştir, v 
Maliye^ Vekili arkadaşımız vergi reform çalış
maları hakkında izahat vermişlerdir. Bu çalış
maların neticesi alındıkça peyder pey icraya in
tikal etmektedir. 

Sayın Hilmi işgüzar yatırımların dağılımın
da bölgesel gelişmenin ve dengenin sağlanma
sını istemişlerdir. Bizim de takibettiğimiz hedef 
budur, plânın da takibettiği hedef budur. 

Almanya'daki işçilerin tasarruflarını da yur
da getirmek için Plânlama Teşkilâtımız özel 
bir etüt ve çalışma yapmaktadır. 

Plânda tekniker okullarının kapatılması ön
görülmüştür, fakat, sanat enstütülerini teknis
yen okulu haline getirecek Türkiye'ninv insan 
gücü ihtiyacını daha geniş ölçüde ve daha 
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iyi yetiştirilmiş elemanlarla karşılamayı inikân 
dâhiline almışızdır. Bu itibarla bu sahada her 
hangi bir boşluk yaratılmamıştır. 

Bölge plânı üzerinde Başbakanlık Bütçesi ve
silesi ile mâruzâtta, bulundum. Bizim Anayasa
mızın ruhuna ve metnine göçe hazırlanacak plân, 
millî bir plândır. Memleketin imkânlarını ve 
ihtiyaçlarını bütünü ile değerlendiren bir plân
dır. Sadece, bölgelerarası gelişme farklarını 
izale edecek tedbirlerin yıllık programlarda gös
terilmesini dermiş etmiştir ve gerek plânın hazır
lanmasında gerek bu tedbirlerin alınmasında 
bölgelerin potansiyeli, durumu, şartlan özel şe
kilde tetkik edilerek bulunan neticeler değerlen
dirilmektedir. 

Sayın arkadaşımız Nihat Diler, Erzurum-
çimento fabrikasından bahsettiler. Erzurum 
çimento fabrikasının zannediyorum yakın za
manda temeli atılacak ve inşasına başlanacak
tır. Sadece şunu söylemek isterim; halen maki-
naları Karabük'te imal edilmektedir. 

Hayvancılığa önem verilmesini ifade "buyur
dular,, Muhterem arkadaşlarım; hayvancılığa 
ilk defa ciddî şekilde eğilmek imkânı el$e edil
miştir. Doğu'nun kalkınmasında önemli bir un
sur olarak Plânlama Teşkilâtımız hayvancılı
ğı geliştirmek için özel bir etüt yaptırmıştır ve 
bunu gerek yem sanayiinin gelişmesi, gerek süt 
fabrikalarının kurulması yani hayvan ürünle
rinin değerlendirilmesi, kombinaların yapılma
sı, ihraç mevzuu olarak Kuveyt ve İran ile; 
iran ile temaslar müspet neticelenmiştir ve ih
raç yapılmaktadır. Kuveyt mevzuu üzerinde 
çalışılıyor. Böylece hayvancılığın bir taraftan 
neslin ıslahı, daha verimli netice istihsali, di
ğer taraftan da hayvan mahsullerinin ihracı, 
dâhilinde tüketimin daha dengeli şekilde değer 
'fiyatı bulacak tarzda istimalini ikmâl dâhiline 
sokacak bir etüdü hazırlamıştır. 933 sayılı 
Kanunumuz bilhassa Doğu bölgesinde bu tarz 
faaliyet gösteren özel teşebbüs için ayrıca bir 
fon getirmiştir. Bu, tarım ürünlerini de içine 
alacak tarımsal sahada dahi 60 milyon liralık 
bir imkân sağlıyor. Bu fon ile hayvancılık ile 
iştigâl eden vatandaşlarımızın daha büyük öl
çüde istihsal yapmalarını temin etmek mümkün 
olacaktır. Görülüyor ki muhterem arkadaşla
rım; bir bölgenin derdine deva bulmak için ka
nuni imkânları hazırlamak ve ondan istifade 
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etmek lâzım. Bundan hulûs ile, iyi niyet ile 
getirdiğimiz tedbirler manzumesi' olan 933 sa
yılı Kanun «Decret loi» olarak değerlendiril
miştir, Devlet eli ile fert zengin etmek olarak 
değerlendirilmiştir. Bunların hiçbirisinin asıl 
maksat ile, mâna ile, muhteva ile, metin ile 
alâkası yoktur. Tamamen iyi niyetle bir bölge 
halkının bu sahada gelişmesini temin edecek 
tedbirler olarak getirilmiştir. Aylarca sürünce
mede kalan bir sanayi yatırımında bir müsaa
denin istihsalinde kolaylık sağlamak için yapıl
mıştır. Turizm bölgesidir, yerleşme yeridir, sa* 
nayi bölgesidir; iç içe olan dar boğaz sanayi 
hareketlerinde yerleşme yeri iç içe olan birta
kım bölgeleri ayırmak, faraza sanayi bölgeleri 
için yol, kanalizasyon, elektrik gibi enfras-
rüktürü tamamlamak, böylece sanayi yatırım-' 
larının gelişme farkı olan bölgelerde denge sağ
layıcı istikamette yapılmasını temin etmek gibi 
imkânları icraya verebilecek bir Jsanundur. İk
tisadi kalkınmaya hız veren bir kanundur. Bu 
mevzuda daha fazla izahat vermeyi uygun gör
müyorum. Zaten kanun çıkarken bu münaka
şalar enine, boyuna yapılmıştı. 

Sayın Sadun Aren'in sosyalist açıdan- yap
mış olduğu değerlendirme bütün netayici ile 
kendilerine aittir. Bizim bu anlayışı paylaşma
mıza imkân yok. Yalnız, şunu ifade edeyim: 
Hükümet ile bizim görüşümüz arasında bu 
bakımdan fark vardır», dediler. Bu doğrudur. 
Yalnız doğru olan bir başka şey vardır; T. î. 
Partisinin yalnız Hükümetle görüş farkı yok-^ 
tur, Anayasa ile de görüş farkı vardır. Bizim 
Anayasamız «izm» e kapalı bir Anayasadır, 
sosyalizme kapalı bir Anayasadır. Siz açık, de-' 
seniz de, açık dense de sosyalizme kapalı bir 
Anayasadır. Çünkü Türkiye'de sosyalizmin çe
şitleri söyliyenin sözüne değil, onun kullandığı 
sloganların neticelerine göre değerlendirilmek, 
tedir. \ 

Sayın .0.' £ . P. sözcüsli düzen değişikliğini 
söyler, sayın T. 1. P. düzen değişikliğini söy
ler. Ama öyle zannediyorum ki, bu düzen de
ğişiklikleri hangi istikamettedir' ve nasıl yapa
caktır, kim y&pacaktır; bunu ifade etmedikle
ri gibi, aralarında da ne gibi farklar vardır, 
bunu anlamak da kolay değildir. Hattâ T. 1. P. 
içerisinde; «Bu Anayasa ile ancak reform ya
pılır, biz reformcu değiliz, biz devrimciyiz, bu 
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Anayasa ile devrim olmaz» diye ihtilâl metot
larını deniyecek kadar, ihtilâlci sosyalizmi per
vasızca söyliyecek kadar düşünce sahibi olan
lar da var. Onun için bu sosyalizm meseleleri
ni münakaşa ederken bunun rengini bulmaya 
imkân yok. Pembesi var, koyu pembesi var, 
kırmızısı var, onun için, «kapıyı aralamamak-
ta fayda var» dedik biz, Kurucu Mecliste iken,' 
bu Anayasayı «izm» lere kapadık. Tatminkâr 
malûmatı Kurucu Meclis zabıtlarında bulmak 
mümkündür. * • _ . . 

Sayın Aren'in bir başka mütalâasına gene 
cevap arz edeyim, ikinci Beş Yıllık Plânda 
119 500 000 000 liralık yatırım öngörülmüştür 
ve bu yatırımların sektörler itibariyle dağılışı da 
oran şeklinde bellidir. Ara yatırım malları mev
zuunda mütalâaları, Sayın Murat öner'in müta
lâasına benzetmektedir. Fizikî plânlama anla
yışı içinde değerlendirilmesi mümkün olan bir 
mütalâadır. O itibarla meseleyi kendi araların
da halletmiş oluyorlar, bizimle bu meseleyi hal 
ve telif etmelerine de imkân yoktur. 

Projeler mevzuundaki mütalâaya gelince: 
Plânlama, emrettiği ve aradığı vasıftaki proje
leri derhal bulamaz. Kamu sektöründe de böy
ledir, özel sektörde de böyledir. Şimdi tasav
vur ediniz; İstanbul köprüsü, dördüncü demir 
ve çelik sanayii, beşinci rafineri, bunların mu
ayyen zamanda yapılmasını istiyorsunuz. Kamı1. 
sektörü bunu yapsın. 

Muhterem arkadaşlarım; Zamantı projesi 
hakkında geniş izahat vermek istemiyorum. Eğer 
normal kendi bünyesinde yapsın derseniz, za
man israfına sebebolabijirsiniz. Bu umumi de
ğildir, münferit projeler içindir. Bunun yan? 
sıra kamu sektörü kçndi bünyesinde proje grup
ları teşkil etmiş, bunun dilimleri mevcut... Ya
pabileceğini yapıyor, ama yapamıyacağı şeyle
ri.. Süratle yapılması lüzumlu, fakat yapması 
imkânı yok. Eğer uzmanları getirir, mütehas
sısları getirir, teknik tecrübeyi satınalmaya kal
karsa projenin maliyeti beş misli fazla olur. 
Tamamen açık bir hesaptı. Onun için bu gibi 
proje gruplarına muayyen meseleleri vererek 
projesini yaptırmak takatiyle kalkınmada hız 
temin eden bir faktördür. 

Adalet Partisi G-rupu Sayın Sözcüsü, bizin 
plân fikrimizin tercümanı olarak gayet tabiî 
ve normal inanışlarını,- Grupumuzun görüşlerini 
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dile getirmişlerdir ve birçok meseleleri izah eder
den diğer grup sözcülerine de cevap vermiş ftu-
lunmaktadırlar. Ben o konulara tekrar temas 
etmek istemiyorum. Onun için sözlerimi bu 
noktada keseceğim. 

Sayın grup sözcülerine teşekkür ederek hu
zurlarınızdan ayrılıyorum. Hürmetlerimi arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sora

cağım sual, 1968 programındaki bâzı rakamlar 
hakkındadır. Sayın Bakanın derhal cevap ver
mesi mümkün olmıyabilir, teknik memurlar, 
uzmanlar cevap verebilir. 

Sorum şu:- 1968 programında Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde ne kadar yatırım yapı
lacağı, 1965 fiyatlariyle hesabedılmiş ve Resmi 
Gazetenin dokuzuncu sayfasında yazılmıştır. 
Birinci Beş Yıllık Plânda yatırımların miktarı 
1961 yılı fiyatlarına göre hesaplanmıştır. Prog
ramda bu, 1965 yılı fiyatlarına çevrilmiştir. Bu 
çevirmede, plândaki rakamların çevrilmesinde 
nasıl bir usul takibedilmişse 1961 fiyatlariyle 
"ı9 600 000 000 lira olan yatırımlar 68 000 000 000 
lira haline gelmiş. Hangi oran kullanılmış, han-
^i esaslara göre bu çevirme yapılmıştır? 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — 1965 fiyatlarına göre 19 450 000 000 
luk bir yatırım öngörülüyor. Bu plân tatbika
tında muayyen dönemlere göre fiyatlar baz ola
rak alınmaktadır. 1961 fiyatlarına göre mukad
dema yapılmış olan hesaplar vardır, 1965 yı-
lıncla da Devlet istatistik Enstitüsünün ve Mer
kez Bankasının fiyat konjoktürleri, değerleri 
lf)az olarak alınmak suretiyle bu çevirme yapıl
mıştır. Bu, tamamen teknik bir meseledir. Bu 
meseleden ne netice istihsal etmek istediğinizi 
öğrensem cevap arz edeceğim. Yani şimdi 1961 
fiyatlarını muta olarak kabul edemezsiniz, 1955 
fiyatlarını muta olarak kabul edemezsiniz, 1950 
yi muta olarak kabul edemezsiniz.. Devreler 
geçtikçe fiyat temevvüçleri olacak _ve ona göre 
de muayyen bazlar alınmaktadır. Ben 1965 sa
bit fiyatlarına göre rakamı ifade ettim: 
110 000 000 000 lira. Cari fiyatlara göre 
119 000 000 000 lira. 
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MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Bu 
cevabı teknik daireniz de verebilir. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Onu teknik daireden yazılı olarak 
size intikal ettirelim, merakınızı tatmin etmiş 

/ oluruz. 
Tekrar hürmetlerimi arz ederim efendim. 

(A. F. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir kifa

yet önergesi olduğunu söylemiştim. Hükümet 
konuştu, bu sırada da kifayet önergesini veren 
arkadaşımız önergesini geri aldı. Bu sebeple 
sıradan bir milletvekiline söz vereceğimi beyan 
etmiştim, konuşmalara devam etmek durumuna 
girdik. 

Sıra ikinci defa 0. H. P. Grupu adına Saynı 
Murat önerindir. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Afyon Karahisar) — Değerli arkadaşlarım; ko
nuşmamda İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 yılına 
isabet eden diliminde kamu sermayesinden Şzel 
sermayeye aktarma derpiş edilmediğini, öngö
rülmediğini arz etmiştim. Sayın Bakan buna 

' cevap vereceklerini bildirdiler, sonuna kadar 
bekledim, cevap çıkmadı. Size> ama böyle de
ğildir, diye kısa bir söz söylediler. 

Şimdi ikinci Beş Yıllık Plânın buna ait kıs
mında aynen şöyle yazar: «ikinci Beş Yıllık 
Plân döneminde gönüllü tasarrufların özel ke
sim için öngörülen yatırım hedeflerini finanse 
etmeye yeterli olmaması sebebiyle 1970 yılın
dan itibaren-kamudan özel kesime kaymak tran-
feri zorunlu görünmektedir.» Yani bu transfer 
İkinci Beş Yıllık Plâna göre 1970 yılında başlı-
yacak idi. Nitekim 51 sayılı tabloda 1968 dili
minde özel yatırımlar ve kaynaklar gösterilirken 
eksi 02, yani 200 000 000 liranın aksine özel 
sektörden kamu sektörüne transfer edileceği ya
zılıdır ve bu tabloda 1970 yılından itibaren ka
mu sektöründen özel sektöre transfer yapılacağı 
yazılıdır. Demek ki, bu sene getirilen bütçe ikin
ci Beş Yıllık Plânın öngördüğü hedeflere uy
gun olarak getirilmemiştir. Bu noktayı tekrar 
tasrih etmiş oluyorum. 

Şimdi,' karma ekonomi, özel sermaye hakkın
daki görüşlerimizin neler olduğunu müteaddit 
defalar arz ettik. Eğer az evvel yaptığım ko
nuşma iyi incelenirse bizim görüşlerimizin çok 
açık olduğu meydana çıkar. Gerek Sayın A. P. 
Sözcüsünün, gerekse Sayın, hemşehrim Seyfi 

Öztürk'ün konuşması bu yaptığım konuşmanın 
iyice incelenmesine vakit bulunamadığını gös
teriyor. incelediklerinde tereddütlerinin gidece
ğine kaaniim. Onun için buna tekrar temas et-
miyeceğim. w 

Sayın A. P. Sözcüsü, Birinci Plânın mülki
yeti meselesinin Sayın Demirel tarafından hal
ledilmiş olduğuna dair sözlerini zannediyorum 
ki, benim kasdımın dışında anlamışlar. Sayın 
Demirel Birinci Plânın mülkiyetinin yalnız 
O. H. P. ne aidolmadığım ifade ettiler. Ta başın- f 
dan itibaren her safhada diğer partilerin iştira
kini beyan ettiler. Ben onun için; «Birinci 
Plân sizindir filân demeyin, bu mülkiyet mese
lesini Sayın Başbakan halletmiştir ve biz de 
aynı şeyi söylüyoruz» demek istedim, yoksa Bi- • x 
rinci Plân bizimdi, değildi tartışmasına girme
dim. 

Sayın Sözcü, yatırım malları hakkında Sa
yın Demirel'in, benim dediğim gibi bir beyanda 
bulunmadığını söylediler. Sayın Bakan ise, Sa
yın Demirel'in böyle bir konuşması olduğunu 
gerekçe göstererek anlattılar. Şimdi bu mesele 
ikisi arasında halledileceği için ben aradan çeki-
"•iyorum. 

Değerli arkadaşlarım; yabancı sermaye hak
kındaki görüşlerimizin son konuşmamda iyice 
anlam l&jh meydana çıkıyor. Biz. yabancı serma
ye gelecek, bizi çocuk zannedecek, elimizden para
mızı alıp götürecek gibi bir şey söylemedik, söy
lemeyiz. Amma yabancı sermayenin az gelişmiş 
ülkelerde ne büyük tahribat yaptığını, yabancı 
sermayenin az gelişmiş ülkelerde hangi konular
da, hangi alanlarda yatırım yapmak suretiyle 
gelişmeye, kalkınmaya engel olduklarını arz et
tim. İlk konuşmam dikkatle incelenirse herhal
de faydalı olacaktır. Biz, iktidar partisinin veya 
o gibi düşünenlerin, bile bile memleket parasını, 
memleket imkânlarını sömürteceklerini söyleme
dik. Aksine, bu işi incelemediklerini, dünyanın 
güçleri karşında Türkiye'nin hava parası olarak 
sermaye ve servet transferi olduğunu, yabancı 
sermaye konusunun, borçlar konusunun, dış tica
ret konusunun, bu dış sömürüye meydan verdi
ğini söyledik. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu 
konular üzerinde etütler yapmasını istedik. Eğer 
Türkiye'nin dışarıya karşı havadan aktardığı pa
ralar, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından iyice 
incelenirse, kalkınmamız için nasıl bir temel yol, 
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nasıl bir felsefe takip etmemiz, kabul etmemiz ge
rektiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Plânlama Teşkilâtının 
çalışmaları hususunda bâzı tenkitlerde bulunduk. 
Şimdi, hesaplarda dahi nasıl hatajaı< yapıldığı
na bir iki misâl arzedeçeğim. 

1968 yılı programında 20, 21 ve 23 ncü tablo
lar karşılaştırılırsa bu tablolardaki nisbetlerin 
nasıl birbirini tutmadığı meydana çıkar. 20 nu
maralı tabloda özel sektör sabit sermaye yatırım
ları 1966 ve 1967 yılları arasında kıyaslan
mış ve bu mukayese sonunda özel sektör yatırım
larının bu iki sene arasında yüzde 12,9 oranında 
arttığı tesMt edilmiş. 23 numaralı tabloda ise, 
her iki tabloda da cari fiyatlarla hesap edilen 
artış oranının yüzde 11,6 olduğu görülmektedir. 
12,9 ile 116 arasında elbette fark vardır. Amma 
rakamlar kesin, mutlak rakamlar, her iki tablo
da da aynıdır. 

1966 yılı özel sektör yatırımı birinci tabloda 
6 900 000 000, 1967 de 7 700 000 000 23 numaralı 
tabloya bakın, mutlak rakamlar aynı, ama oran
lar değişik. 

Şimdi 21 sayılı tabloda kamu sektörü sabit 
sermaye yatırımları 1966 ve 1967 yılları arasında 
mukayese edilmiş ve bu tabloda yatırım artışı 
yüzde 4,2 olarak bulunmuş. Amma 23 sayılı tablo 
da mutlaka rakamlar aynı olduğu halde ve 1965 
fiyatlarıda hesap edildiği halde oran yüzde 4,2 
değil, bu defa yüzde 5jl. 

Şimdi, koskoca Plânlama Teşkilâtının böyle 
basit şeylerde hata yapmış olması elbette itima
dı sarsıcıdır ve bizim Plânlama Teşkilâtı üzerin
de Adalet Partisi Hükümetinin ve iktidara geç
meden evvel Adalet Partisi muhalefetin tutumu
nu eleştirmemiz bu yönden haklıdır. Önce bir 
ilgisizlik, önce Plânlama Teşkilâtına adeta küs
me, gitmeme, ilgilenmeme, az sonra teşkilâtı ye
ni baştan değiştirme gayretleri, tecrübeli eleman
lar*. değiştirme ve plânlama konusunda geçmiş 
yıllarında tecrübesi olmıyan, müktesebatı henüz 
tâyin edildikleri sırada bâzı kimselerin teşkilât 
başına getirilmiş bulunması elbette böyle hatala
rın yapılmasına sebep olacaktır. Oldu da. Şu ba
sit misâllerim bunun mahiyetini göstermeye kâ
fidir. 

îşin daha derinine girmek için vaktimiz yok. 
Daha başka zaman bu konuyu ele alıp Plânlama 
Teşkilâtının bugünkü terekküp tarzı ile ciddi ça

lışmalara imkân vermeyecek şekilde olduğunu 
arzedeceğiz. 

Beni ikinci defa dinlediniz teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkanım, müsade ederseniz bir 
hususu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Bir hususu tavzih edecekseniz, 
buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Eski
şehir) Î— Sayın arkadaşlarımın tablolardaki te
nakuza mütedair beyanını Plân - Bütçe Komis
yonunda - Galiba kendileri bulunmadılar - biz 
izahımızı yapmıştık, zabıtlarda vardır; Tekrar 
tatmin olmak isterlerse arkadaşlarımız gereken 
izahatı verecekleridir. Her hangi bir hata ve te
nakuz yoktur. Bunu peşinen kaydetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı zapta 
geçirmek mecburiyetindeyiz. Zaman zaman mu
halefet partilerine mensup arkadaşlarımız Sayın 
Başbakanın Plânlama Teşkilâtına önem verme
diğini, gitmediğini, alâkadar olmadığını iddia 
eder dururlar. Bunu neye dayandırdıklarını 
bilmem. Plânlama meselelerinde zannediyorum 
sayın arkadaşımızdan çak daha mütehassıs olan t 
Başbakanımızın gerek kuruluşunda, gerek ihza
rında büyük emeği geçmiştir. Bu kadirşinaslık
tır, bunu tesbitte ve takdirde fayda var. 

Şimdi, mühim olari nokta şu :.Plânlama Teş
kilâtına karşı iktidar bir tutumun içinde, nasıl 
bir tutumun içinde, tasfiye tutumunun içinde... 
Gelmiş iktidara, Plânlama Teşkilâtını değiştir
miş, tecrübeli elemanlar gitmiş, tecrübesiz ele
manlar gelmiş... Bu, umumi efkârda çok sövlen-
di, maksatlı olarak yazıldı. Onun inin avdır lığa 
kavuşması lâzım. Karma Komisyonda söyledim; 
burada da söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 yılında istifa dâ
hil, bu teşkilâttan 41 kişi ayrılmış 1963, te 23 
kişi, 1964 te 29 kişi, 1965 te 26 kişi, 1966 da da 
20 kişi. Bu ayrılan arkadaşlardan, isimlerini zik
retmek mecburiyetindeyim, hepsi değerli arka
daşlardır : Orhan Çapçi, Müsteşar Vekili, mu-
vafakatla Eczacıbaşı Seramik Fabrikasına git
miş. Bakıyoruz muhalefetin dilinde meseleler 
nasıl agrandize ediliyor, iktidarı yıpratmak için 
nasıl teşviş ve tağyir ediliyor? Bunu tesbitte 
fayda var. Bir Orhan Çapçı Plânlama Teşkilâ
tından uzaklaştırıldı diyemeyiz. Çünkü gelmiş, 
rahatsızlığını beyan etmiş, Eczacıbaşı Fabrika-
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sında daha müsait bir iş bulmuş, oraya gitmiş. 
Güner Karsun; bu arkadaşımız Birleşmiş Millet
lerde bir göreve tâyin edildi, çok memnundur, 
biz de memnunuz, çok hizmeti geçmiştir, sayın 
arkadaşlarımız bilirler/Enver Ergun, yine aynı 
şekilde Birleşmiş Milletlerdeki görevine taltifen 
gitmiştir* senelerden beri emek vermiş arkadaş
lar dış memleketlerde ~ çalışmak istemişlerdir* 
tecrübe için; kıymetli elemanlarımızdı. Müşa
vir olarak fiilî askerlik hizmetini ikmal etmek 
üzere Melih Celâsun; askere gitmiş. Şimdi bu- > 
nu burada Plânlamada tasfiye olarak değer
lendireceksiniz, mâni olamayız askere gitmiş, 
kanuni vazifesini yapıyor, aynı zamanda vatani 
vazife. Cevdet Akalın; bu arkadaşımız Plânlama 
ile yaptığı mukavelesi hitama erdiği için alın
mış. Çetin Tokcan Araştırma Şubesi muvafaka
tiyle Eczacıbaşı Seramik Fabrikasına gitmiş-; 
Sunday Üner, Siyasi Plânlama Dairesi Müşavi
ri; istifa etmiş. Mehmet Aydın; uzman, muva
fakatle Ticaret Bakanlığında göreve tâyin edil
miş. Teoman Baykal; araştırmacı, istifa etmiş, 
iki. Bengi Güngör; araştırmacı asistan, istifa 
etmiş, üç. Muzaffer Çetinkaya, istifa etmiş, dört. 
Tandoğan Güçbilmez de fiilî askerlik hizmetini 
yapmak üzere,; vatani vazifesini yapmak üzere 
askere gitmiş. Demek ki, burada 4 arkada* 
Plânlamadan istifa etmiş, 2 arkadaş askerliğini 
yapmak üzere vazife almış, diğer arkadaşlar da 
diğer dairelere ve özel sektöre muyafakatlariyle 
geçmişler, yekûn 20 kişidir. 

Şimdi bunu alacaksınız, Başbakan Plânlama 
ya karşı, Hükümet Plânlamaya karşı, A. P 
Plânlamaya karşı diyeceksiniz. Vazgeçin arka-

* daşlar bundan, vazgeçin. 
Gecenin bu saatinde hulûs ile söylüyorum' 

Elmalı'da bir mesele olur, büyük bir dâva gib1' 
getirirsiniz. Ulus gazetesinde bir manşet gör
düm; polemik yapmamak için buraya getirme-1 

dim; Parti Meclisiniz toplanmış, «Bütün imkân
lar falan bölgeye yatırılmalıdır. İkinci toplantı
mız Diyarbakır'da yapılacak, «lâyık ilimizde,» 
üzerinde durmuyoruz. Emirdağ'da birisi, biliyo- . 
ruz hepsinin altında müstetir olan mânayı ve 
maksadı, hepsini biliyoruz, açmak istemiyoruz, 
kapalı geçeceğim. 

Emirdağ'da bir kumarbaz ölür, «Toprak dâ
vasında ağalar adam öldürdü» olur. Bir tarafta 
balıkçıya soğukhava deposu yapmak meselesi 
bir düzen dâvası olarak burada geçer. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan bir neti
ce alınmaz. C.'H. P. li arkadaşlarıma gecenin şu 
saatinde söylüyorum, kırk senedir bu metodu • 
denersiniz, bir netice alamazsınız, bunlardan 
vazgeçmek lâzımdır. Gayet açık söylüyorum; 
tavsiye ediyorum hattâ, yirmi yıllık politik tec
rübem var. Çünkü, her seçime girip mahcup çı
kanların, seçime girip mahcup çıkmıyanlardan 
ders alması lâzımdır. (A. P. sıralarından, «bra
vo» sesleri) Onun için, bunları bir tarafa bıraka
lım. Plânlama için olan iddiaları ô a bunlardan 
birisidir. Görüyorsunuz, isimler buradadır, zap
ta geçmiştir. Böylece bu bâtıl olan iddiayı da, 
burada söndürmüş oluyoruz. Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tekrar bir yeterlik 
önergesi gelmiştir. Araya Bakan söz alarak ye
niden çıktığı için, sıradan Güven Partisi Grupu 
adına söz veriyorum. Son söz milletvekilinindir, 
vermeye mecburuz. 

Sayın Coşkun Kırca. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ben 
daha evvel «öz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin yazılı beyanınız, da var, 
daha .evvel geldi. Ne yapalım ki, ikinci sırada 
kaldınız. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; evvelâ 
daha önceki konuşmamda temas etmek imkânı
nı bulamadığım, önemli teknik bir hususa temas 
etmek istiyorum, o- da şu : Yıllık program ve 
bütçenin yapılışında, aynı esaslardan hareket-
edilmemesi, iki dokümanın birbiriyle karşılaş- « 
kırılması bakımından bâzı müşkülât doğmakta
dır. Yıllık program; yaparken, mevzuatta 
yapılması derpiş edilen değişiklikler dikkate 
alınmadan yapılıyor. Halbuki, bir hedefe Var
mak için, eğer mevzuatta bâzı değişiklikler ya
pılacak ise, bütün agregaların da, bütün ra£ 
kamların da o mevzuat değişikliği o sene içe
risinde makbul bir sürede yapılmış farz oluna
rak yıllık programa geçmesi lâzımdır. Nite
kim, bütçede gelir hesaplan, gelir tahminleri 
çıkacak mevzuata göre yapılıyor. Ama, diğer 
bir kesimde, Muhasebei Umumiye Kanunu bize 
bâzı giderleri ortaya koymaya zorluyor, doğru. 
Meselâ, kadro tasarrufları da bu yüzden bura
ya geçiyor. E, nasıl ahengi temin edeceğiz? 
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Bu da gayet basit bir şey. Yıllık ̂ programa not 
konur, denir ki; bütçede bu harcama şu kadar 
fazla yer alıyor, fakat biz biliyoruz ki, şu şu 
sebeplerden dolayı bu kanuni bir mecburiyet 
olarak konmuşutr, ama fiilen böyle olacaktır. 
Böylelikle iki dokumanın birbiriyle mukayese
sini daha kolay bir hale getirmiş oluruz. Bu
nu bilhassa temenni etmek isterim. 

Şimdi, bu arada, plân anlayışı, hiçbir za
man bir yerde, iktisadi sistem, hattâ siyasi 
rejim anlayışından tamamiyle tecridedilebile-
cek bir şey değil. Bu bakımdan bendeniz de 
biraz zihin jimnastiği yapmaya gayret ederek, 
bu «düzen meselesi» üzerinde bâzı mütalâala
rımı Yüksek Huzurunuzda arz etmek isterim. 

insanlar arasındaki münasebetlerden bah
settiğimize göre, düzen nedir? Düzen, belirli 
bir alanda veya genel olarak fertler, zümreler 
arasındaki münasebetleri tanzim eden norm
lardır, hukuk, ahlâk kaideleri gibi veya fiilî 
sosyolojik kurallardır. 'Şimdi alelıtlak, evvelâ 
düzeni yıkacağız, sonra hemen düzeni değişti
receğiz, derseniz ;̂  yine Aristo mantığı şunu 
kabettirir ki, bir küllolarak söylendiği za
man, bu düzen kelimesinin içerisine hangi cüz
ler giriyor ise, bu küllün içine hangi cüzler 
giriyor ise, bunu ilk defa işiten vatandaş çok 
entellektüel olsun vdya hiç eritellektüel olma
sın, bu küllün içine hangi cüz giriyorsa, onun 
hepsi değişecekmiş mânasını anlarsa onu kı
namamak lâzımdır. O zaman, tabiatiyle birta
kım sorular çıkacak : Bunun içine temel hukuk 
düzeni dâhil mi? Anayasa hukuk düzeni dâhil 
mi? Hayır, hayır onu değiştirmiyeceğiz. Peki, 
§u -dâhil mi? Hayır, değiştirmiyeceğiz. Bir 
kere bunu muhterem arkadaşlarıma belirtmek 
isterim ki, iyi bir propaganda metodu da de
ğildir. Ne çareler getirilecekse memleket dert
lerine, bunları olduğu gibi söylemek varken, 
bütün bunların üzerine yeni yeni sualler ve 
yeni yeni istismarlar davet edebilecek. Kimisi 
haklı, kimisi haksız olabilir, istifhamlar ya
ratmak suretiyle, bilâhara bu istifhamları çöz
meye zorlamak, seçmen vatandaşın zihninde 
hiç de verimli» bir propaganda metodu olmasa 
gerektir. Ve bunu ben, kurt yumağına benze
tiyorum, bir şey atarsınız onun içine sarılır 
çünkü boyuna. Fakat, hakikaten biraz.düşü
nünce ne akla gelir? Bir başka şey daha akla 
gelebilir; iktisadi sistem. Nedir iktisadi sis-
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tem? Dediniz, umumiyetle anlaşılan şey, tek
nolojik, müessesevî, içtimai, hukukî kadrosu 
bir iktisadi münasebetlerin işlediği, "bu da bir 
düzen. Bunun, benim kanaatimce Marksist 
ve Determinist anlayışının dışında, bir karşılık
lı münasebetler örgütü içinde, örgüsü içinde 
siyasi rejime de tesiri var. Bu iktisadi sistemi 
de değiştirmek istiyorsunuz konusu ortaya çı
kar. Çünkü, bu iktisadi sistemin esaslarını 
bu Anayasa koymuş. Bir piyasa mekanizması
na dayanacağız. Plânlama, piyasa mekaniz
masına tesir yoluyla işliyecek. Piyasa meka
nizmasının hukukî temelleri olan, mülkiyet, 
çalışma ve sözleşme serbestliğini bu Anayasa
nın özünü bile teminat aldığı esaslardan, bu 
içtimai, hukukî kadrosunu da değiştirecek 
misiniz; suali ister istemez ortaya çıkar. Çün
kü, alelıtlak, umumi olarak bu bir soru ola
rak ortaya atıldığı zaman, elbette ki kafası 
işliyen, işlemiyen, bilen, bilmiyen bütün bu 
tahlilleri yaptığı zaman, ortaya çıkan bütün 
bu ihtimallerin ayrı ayrı cevaplandırılması ik
tiza eder. Benim kanaatimce, eğer bundan 
maksat, iktisadi sistemi değiştirmek ise, ikti
sadi sistemimiz Anayasamızla değiştirilemiye-
cek vasıflariyle teminat altına ahhmıştır. Şu 
halde ne değişecektir? Efendim, başka bir şey 
daha var; meşhur bir sosyolog, Raymond 
Talone, Marx için diyor ki; «Bizatihi fakirli
ğin kabahatini burjuvaların üstüne yüklemiş
tir.» Elbette ki burjuvaların üstüne yüklene
cek başka kabahatleri olduğunu bendeniz de, 
Raymond Talone da 19 ncu Asrın tatbikatı ba
kımından kabul ediyoruz. Fakat, bunda büyük 
bir gerçek payı da var. Çünkü, çok iyi biliyo
ruz ki, ekonomik kararları alan, hattâ işte 
sansital vergiye dayanan, servete dayanan 
bir vergi sistemi sayesinde, bir seçim sistemi 
sayesinde - pardon - siyasi kararları alma inhi
sarını da eline alan burjuvalar olmayıp, bu
nun yerine tek parti idaresi içinde çıkmış bir
takım teknotratlar, bürokratlar, yöneticiler 
olsa, sanki fakirliğin ortaya koyduğu prob
lemler bir günde hallediliyor mu? Kalkınan 
veya kalkmmıyan, hattâ gittikçe sınaileşmeye 
başlıyan her toplum, kendisindeki iş bölümün
de* daha hiyerarşik bir hale gelir. Aslında, 
bir tarafta Mao, bir tarafta Kremlin arasında
ki kavgada - ki ben bu noktada Kremlin'e hak 
verenlerdenim - işin ortadan kaldırılamıyacak 
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olan gerçek tarafıma budur, mümkün değil
dir, bir hiyerarşik sosyal iş bölümü, hattâ sa
nayileşme arttıkça daima olacaktır, fakirleş
me mevcudolduğu zaman da olacaktır. Hattâ 
kalkınmayı başka türlü idare etmek, kalkın
mayı yönetecek insanları, kalkınmaya mütaal-
lik çeşitli kararları alacak insanları, başka 
türlü harekete geçirmek, şu veya bu rejim, şu 
veya bu iktisadi sistemin içerisinde hiçbir va
kit, hiçbir devirde mümkün olmamıştır/ 

Şimdi, bizatihi fakirliğin kabahatini, eğer 
sırf iktisadi açıdan düşünüyor ve siyasi rejim 
meselelerini bir tarafa bırakıyorsak, sırf bu
nu 19 ncu Asırda burjuvaların üzerine, ne de 
halen Sovyet Rusya'da bürokratların üzerine 
atmak dünyanın en mânâsız bir taklidi olur. 
Yapılacak şey, her şeyden evvel, bu sosyal 
hiyerarşide, cemiyetin içinde cari hakkani
yet -esaslan bakımından, yoksa bir taraftan 
kâr haddini başka bir hadde göre, ondan son
ra sömürme haddini başka bir hadde göre-bu
na dayanarak hesabeden Marksistlere göre de
ğil, ahlâki esaslara göre düşünüp, bu sosyal 
hiyerarşi halinde fazla haksızlıkların, cemiye
tin onun bunun tahammül edemiyeceği durum
ların ortaya çıkmasını önlemekten ibarettir. 
Bunun ilerisine geçerseniz, fakirliğin kabaha
tini idarecilere atarsınız. 4Bu idareciler veya 
isterse 19 ncu Asrın Batı - Avrupa'sında bur
juvalar olsun, isterse Stalin devrindeki Sovyet 
teknokratları olsun bunların hepsi o zaman 
memleketin fakirliğinden mesuldürler. Memle
ketin fakirliğinden mesul olan, insanlar değil
dir,* belli nesiller değildir, ne tarihtir, bam
başka sebeplerdir. Nüfus patlamasıdır, deyin. 
Değişik memleketlerde, değişik mekâna göre 
bunların sebepleri izah edilebilir. Hele ki, efen
dim işte sanayileşme lâzım olduğu halde, sana
yileşmeye götürülmüyormuş, tarıma teşvik edi
liyormuş... Bunların ciddiyetle ilgisi yoktur. 
Dünyanın her yerinde, Sovyet Rusya kalkın
ması dâhil, sanayileşmeyi tarım finanse eder. 
Ama bu finansmanı, ister Stalin gibi zorla 
kolhozlar kurarak, zorla birtakım kontrbîs-
yonlar temin ederekten bunlan yaparsınız ve 
yahut daha başka yollardan yapmaya çalışırız. 
Ama bilelim ki, sanayileşmeyi finanse eden 
sektör, başta daima tarımdır. Bir de - çok şü
kür - Stalin'den beri «Dengelf kalkınma» diye 
bir şey ortaya çıkmıştır ve aslında Sovyet 

Rusya'nın halen tarım sahasında karşılaştığı 
güçlüklerin belli başlı sebepleri, kalkınma
nın ağır sanayie göre belki de hayli dengesiz 
yürütülmesidir. Aynı dengesizliklerin içine düş
meyi bugün kimse, az gelişmiş memleketlere 
tavsiye etmiyor. Amerika da tavsiye etmiyor, 
Sovyet Rusya da tavsiye etmiyor. Kimse tav
siye etmiyor. Bu, pek «iptidai edebiyattan kur
tulmasını bilelim. Şunu da bilelim ki, bugün 
ciddî hiçbir batılı iktisatçı yoktur ki, gelişme
miş memleketlerde sınai kapasite arttığı tak
dirde kendi esaslarının, kendi mübadele im
kânlarının genişlemiyeceğini bilsin. Karşımız
daki partönerin smai gelişmesi ne kadar ar
tarsa diğer sınai memleket de onunla o kadar 
fazla mübadele etmek imkânını bulur. Şu ve
ya bu şirketin, şu veya bu sermayenin muayyen 
bir sahada başka menfaatleri olabilir, fakat mil
letlerin global menfaatleri bu konuda değildir, 
alman resmî pozisyonlar da bu noktada böyle de
ğildir. Bunları da bilmek lâzım. Bunlar, açık 
söyliyelim, aslında sosyalist olunuz veya olma-
•yınız, hattâ Marksist olunuz veya olmayınız, 
bu isimlere dahi lâyık olmıyacak derecede ip
tidai edebiyattan ibarettir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim, 
lütfen toparladınız. • 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Şurada bilmem balıkçı, falanca 
yerdeki su dağıtımı... Bunlar siyaset tedbirle
ri meselesidir. Bunlar da bir ölçüde düzendir. 
Bunlar da bir ölçüde insanlar arasında huku
kî, ahlâki, bazan fiilî birtakım kulvarların mü
essese halinde yerleşmesinin devamını ve men
subiyetini gerektirir. Ama bunlar .şu veya bu 
iktisadi sistem içerisinde hattâ ele alındığı za
man bakarsınız ki pek değişik iktisadi 
sistemlerde birbirine pek benziyen ölçüde 
tedbirlerle halledilebilir, bazari da pek ben-
zemiyen politika tedbirleriyle halledilebilir. Bi
naenaleyh bendenizin naçiz kanaatim odur ki, 
hakikaten insani ilimler de sosyal ilimler 
de Türkiye'mizde olsun, başka yerlerde olsun, 
milletlerarası camiada olsun, Devlet idaresi, 
toplum idaresi de bu meseleleri bu kadar ufak 
sloganların içine sokacak mahiyette değildir. 
Bunlar o kadar genişlemiş, o kadar mudilleş- • 
mistir ki aklı eren, bu meselelerle uğraşan 
insanlara hitabedilmek isteniyorsa bütün bun
lar ayrmtılariyle ve teferruatiyle ve ihtimalle-
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t ri belli edilerek biraz evvel naçizane yapmaya 
çalıştığım gibi anlatılmalı. 

Büyük seçmen kütlesine gelince; orada da 
en aşağısından birşeyi bir öğretmenin talebesi
ne anlatmasının yolunun, insanların, talebenin 
kafasında yeni yeni mevcudolmıyan istifham-* 
lar yaratmak değil, bozuk istifhamlara cevap 
vermek, yani her Allahm günü derdine nasıl, 
çare bulunacağının yolunun gösterilmesini js-
tiyen insanlara bunları açık açık söylemektir. 
Yoksa bütün bu söylenmiyecek şeylere bir de 
büyük ve muğlâk bir şapjka koyup ayrıca bu 
şapkanın yarattığı haklı veya haksız kuşkula
rı, bir de onların üzerine varmak, yeni müna
kaşalar açmak değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Broğan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhine, buyurun Sa
yın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh
terem milletvekilleri; plân konusu, yanyana 
üzerinde duracağımız ve kanaatlerimizi derin
liğine söylemek suretiyle memlekette ekono
mik ve sosyal meselelerimize derinliğine hal ça
resi arıyacağımız' bir konudur. 

Parti grupları kanaatlerini söyledi. Bura
da sayıları kırktan fazla olmıyan milletvekil
lerinden ricam şudur : Parlâmentoların şahsi
yeti, parti^ gruplarının birbirine bilhassa ille 
çatışmalı görüşlerinin ortaya konmasıyla mey
dana çıkmaz. Gerçeklerin, bağımsız milletve
killerinin de Parlâmentolarda fikirlerini söyle-' 
meşine imkân vermek suretiyle daha çok ay
dınlanması muhakkak ki faydalıdır. O halde 
sizlerden, gecenin bu saatinde şunu rica ediyo
rum; kırk yılda bir birinci olan milletvekiline 
yani bugünü Millet Meclisinde geçiren millet
vekiline rica ettim, söz sırasını birinci millet* 
vekili haline getirdim. Fakat Riyaset, partile
rin görüşlerini tekrar tekrar söylemesine imkân 
vermek suretiyle bir yeniliği bu Mecliste ge-

x çerli hale getirdi. Senatomuz bu problemi hal
letti; gruplardan sonra en az altı milletvekili 
konuşmadıkça yeterlik önergelerini reye koy
madı. Bu bir Türkiye Parlâmentosudur. Ora-
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daki yönetim, adaletli bir yönetimdir. Her-" 
birinizi birkaç suretiyle tanıyorum; muhtelif 
sebeplerle tanıyorum. Meselâ Sayın Bakanı 
şimdi Plânlama işleriyle alâkalı Bakanı beraber 
çalıştığımız için tanıyorum. Diğer birçok ar
kadaşlarımızı türlü hukuklarla tanıyorum. 

Müsaade ederseniz tek bir konuda, bir tek 
milletvekiline söz vermek suretiyle, isterseniz 
sözünü keçi boynuzu çiğnemek gibi neticesiz 
olsa da, imkân vermek suretiyle Türk Parlâ
mento hayatına gecenin saat 0,2 sinde söz 
hakkı veriniz, ben de Plânlama hakkındaki 
fikirlerimi söyliyeyim, hattâ benden sonra söy
lemeyi arzu eden. milletvekilleri varsa, bir mil
letvekili daha söylesin, Türkiye'de de Parlâ
mento vardır diye... (A. P. sıralarından «şim
di olmadı, böyle gerekçe olmaz» sesleri) 

Eğer kanaatiniz, illâ milletvekillerinin bir 
partiye transfer olması lâzımdır ise, Türk de
mokrasisiyle, hürriyet fikriyle bağdaşamaz. 

Sizden istirham ediyorum, bu yeterlik öner
gesini bir defaya mahsus olarak yanyana ol
mamız lâzımgelen plân konusunda kabul bu
yurmayın ve milletvekillerine de söz,hakla ve
rin, takdir elbette sayın milletvekillerinindir. 
Hürmetlerimi sunarım. ,(A. P. sıralarından 
«böyle gerekçe olmaz» sesleri) 

Gerekçemin sizi rahatsız eden tarafını ge
ri aldım. 

^BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. \ 

Sayın Tahtakılıç, Riyasetin gruplara ikinci 
defa söz vermesi, ne takdiriyledir, ne ar&ı-
suyladır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ada
letsizlik duygunuzdandır. 

Şahsınıza değildir bu sözüm. Millet Mecli
sinde Reislik yapanların Parlâmento hakkında 
adalet duygusuna sahibolmamasindandır. (A. 
P. sıralarından «bu olmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, İçtüzük eli
mizdedir, bunu bu şekilde tatbike mecburuz. 
Senatoda buyurduğunuz gibi tatbik edilişi İç
tüzüğü değiştirmiş olmalarındandır. Bağımsız 
milletvekili arkadaşların konuşmamaları se
bebiyle İçtüzüğün değiştirilmesi hakkındaki is
ticalleri biraz daha çabuk halledilmesinde fay
dalı olur. Yardımcı olur. Riyasetin adaletsiz-
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ligi bahis mevzuu değildir. Elimizdeki mev
zuatı tatbikle mükellefiz. Zatıâliniz de bura
da olsanız başka türlü hareket edemezsiniz. 
(A. P. sıralanndan, Ahmet Tahtakılıç'a hita
ben, «Böyle gerekçe mi olur, böyle konuşma 
olur mu?» sesleri.) 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Bu 
şekilde Türkiye'yi mazinin çukuruna götürü
yorsunuz, 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Asla asla.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Riyaset için söy
lenen söze icabeden cevabı verdiğimi zanne
diyorum. Bitirelim, 

Efendim şimdi bölümlere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Devlet Plânlama Teşkilâtı) 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri * 9 718 215 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 1 910 190 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 160 003 
BAŞKAN — Çabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
15.000 • Kurum giderleri 6 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 437 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje gi4erleri 39 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onaranları 500 000 
BAŞKÎAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 

BAŞKAN — Kabul'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 19; 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Efendim, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bütçesini-de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ha
yırlı uğurlu olsun. 

. Saat 02.00 ye gelmiştir. Zaten bir arkadaşı
mızın da önergesi vardır. Bugün saat 10 da 
tekrar toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum., 

, Kapanma saati : 02.00 

\ • — > • • 
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IV 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet 
Senatosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 636; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/441; 
Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 637; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1059) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

• X 4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Metlisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 1/852) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

,. runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : İ052) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 

I (Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 
1/846) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma tari-

Lhi: 13 . 2 . 1968] 
X 7. — istanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 1/855) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma tarihi: 
13 . 2 . 1968] 

X 8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 1968 yıh Bütçe 

I Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Senatosu 

I S. Sayısı : 1055) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 



— 2 — 
X 9. —' Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1968 yılı Bütçe Kanunu tasansı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863); (Millet Meclisi S. Sayısı : 
643 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1050) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (Millet.Meclisi S. Sayısı : 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe, KarmaJ Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/436; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Daoıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 12. — Tekel Genel Müdürlümü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri f Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) (Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] , ' • 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlümü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve* 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 

başkanlıklan tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Sena/tosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı :'647; Cumhuriyet Sdnatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıklan tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu :' 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

15. — Devlet Hava Msydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasa-, 
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıklan tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 vılı 
Bütçe Kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon basVanlıklan tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/442: Cumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S «*jnsı : 65.0; 
Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi': 13 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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