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I. -~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurul
da : 

1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam olunarak; 

Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, 
Başbakanlık ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, 

tümünün gelecek Birleşim açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

5 . 2 . 1977 Cumartesi günü saat 09.30'da topla
nılmak üzere Birleşime ( 5 . 2 . 1977) saat 06.30'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Cumhuriyeti 

Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Miüet Meclisince Kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 1/270; C. Senatosu : 1/451) (Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonu : 15 gün; Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarına; lG'ar gün). 

Raporlar 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endo

nezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/3; C. Senatosu : 1/477) (S. Sa
yısı : 651) (Dağıtma tarihi : 1 . 2.1977) 

3. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/1; C. Senatosu : 1/483) 
(S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 2 .2 .1977) 

4. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bu
lunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 

Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/348; C. 
Sesatosa : 1/482) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1977) 

5. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmeye ve 
bu Sözîeymeyi değiştiren 23 Eylül 1955 tarihli Lahey 
Protokolüme katılmanın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi 1/234; 
C. Senatosu : 1/490) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 2 . 1977) 

6. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzala
nan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Sap-
feiiHîaı-îiîa İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmama onaylanmasının uj'gan bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet MeclfMnce kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/283; 
C. Senatosu : 1/485) (S, Sayısı : 656) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1977) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakis
tan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırması Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec-
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lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu I Bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasımn uygun 
Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar - İskân, Dışişleri, Tu- S bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra- kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
porian. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/479) (S. j Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Turizm 
Sayısı : 657) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1977) ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/478) (S. Sayısı : 
Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış 660) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başkan vekili Ergün Ertem 

DlVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanı S. Ü.) Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 30 ncu Birleşimim açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin usul 
hakkında demeci. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade ederseniz usul hakkında bir noktayı belirt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Dün gece devam eden müzakerelerde yönetimi yü
rüten Sayın Başkan bir hataya düştü ve bu hatanın 
neticesi hem program tamamlanamadı, hem de eğer 
bu şekilde hata. Divanca yüriitülürse ileride ne bu 
programı bitirebiliriz, ne de şimdiye kadar görülme
miş usulle bazı sualler tevcih etmek suretiyle kürsü
de olmayanlardan sual sorma gibi vaziyetle çok müş
kül durumla karşı karşıya kalırız. 

Şimdi durum şu: Herhangi bir bakanlık veya ge
nel müdürlüklerin bütçesi müzakere edildikten sonra, 
çoğu zaman grup sözcüleri sözlerini bitiriyor ve şa
hısları adına söz alanlar kürsüye geliyor. Onlar da 
konuşuyor. Yeterlik veriliyor veya verilmiyor; ama 
bütün bu yapılan müzakerelere cevap vermek üzere 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

ilgili bakan kürsüye geliyor ve kürsüde yapılmış olan 
tenkitleri cevaplandırmaya çalışıyor. 

Şimdi elimizdeki programa göre ki, bu program 
Danışma Kurulunca hazırlanmış ve Umumî Heyetin 
tasvibine arz olunmuş ve artık Tüzüğün bir maddesi 
haline gelmiştir. Öyleyse bunun burada kaydedilen bü
tün madde ve fıkralarım harfiyen tatbik etmek du
rumundayız. 

Sayın bakanların görüşeceği süre tespit edilmiştir. 
Bu süre içerisine sorular da katılmıştır. O bakımdan 
Başkanların yönetimi yürütürken; hangi bakan olursa 
olsun, kim olursa olsun, nasıl üyelere titizlikle bir 
tatbikat yürütyorlarsa, bakanlara da aynı şekilde bu 
tatbikatı yürütme mecburiyetindedirler ve kendilerine 
sorular da dahil olmak üzere görüşme bir saatse, bu
nu 45 dakikada bitirip, 15 dakikasını da sorulara 
ayırmak mecburiyeti vardır. Eğer sorular 15 dakikayı 
aşarsa, orada müzakereyi bitirip, o sorulan ilgililere 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tevdi etmesi ve 
sadece okutup zabıtlara geçirtmesi kâfidir. 

Dün akşam mesele böyle olmadı. Sayın arkadaş
larımız, Sayın Başbakan Yardımcısundan sorular sor
maya başladılar, bu sorular tevali etti. Peşinden yazılı 
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sorular geldi, bunu takiben sözlü sorular mütema
diyen devam eti. Saysn Başkan da elbette bir yönetimi 
sessiz götürmek ve arkadaşları tatmin etmek sure
tiyle herhangi bir hadiseye sebebiyet vermemek İsteği 
ile her sual sorana imkân verdi; ama bu sorulan sual
lerle zaman aşıyor ve diğer tatbik edilecek programın 
tatbikatı güçleşiyordu. Nitekim, bu sual sorma yolu, 
(Arkadaşlarım kusura bakmasınlar.) bir suiistimal ha
lini aldı, âdeta laf olsun şeklincîe sualler sorulmaya 
başlndı. 

Şimdi ben çok istirham ediyorum Sayın Başkanlık
tan bu meseleyi büyük bir hassasiyetle yürütsünler. 

ikincisi; Akşam ne Anayasaya ne Tüzüğe, ne usu
le tamamen uygun olmayan, tatbikatı görülmemiş 
uygulama i!e karşılaşük» O da şu: Hangi baksa cevap 
vermek üzere kürsüye gelmişse., üyeîer o bakana sual 
tevcih ederler. Akşam öyle sualler tevcihi oldu ki, 
farzımuhal Sayın Başbakana sual tevcih edildi bura
dan Sayın Seyfi Öztürk'e sual tevcih edildi ve Sayın 
Başkan bu sorulan usule de, Anayasaya da uygundur 
şeklinde okutup suali kürsüde bulunan bakana değil, 
ismen hangi bakandan bahsedümişse o Bakana tevcih 
etmeye kadar götürdü, Hatta bir de şunu söyledi, dedi 
ki; «Arzu ettiği takdirde bakan kürsüye gelir, kendisi
ne sorulan soruya cevap verir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok istirham ediyorum, böyle bir tatbikat yoktur 

ve bunun Anayasa ile de, Tüzük ile de bağdaşır tara
fı yoktur. Eğer burada bulunmayan bakana, yarın 
bunu daha da genişleterek umum müdürlere, müste
şarlara suaî tevcih eder ve bu suallere gelin kürsü
den cevap verin dersek, kürsüde bulunmayan bakam 
veyahut dn ilgiyi kürsüye davet etmek gibi biç de tat
bikatı olmayan uygunsuz bir vasiyetle karşı karşıya 
kalacağız. 

Bizim bildiğimiz; tüzükler Anayasaya uygun ola
rak meydana getirildiğine göre, mesele şudur: Yapı
lan konuşmaları cevaplandırmak üzere kürsüye kim 
çıkmışsa, sualler ona tevcih edilir. Onun dışında 
kimseye tevcih edilmez. Eğer o vasıta ile bir baş

kasından sual sorulmak isteniyorsa, yine o bakan 
vasıtasıyîe bir diğeri balondaki suaîi ona tevcih etmek 
suretiyle ondan istenir. Böyle olmamıştır. Zaten as
lında muhterem arkadaşlarım; sual hepimiz hatırlarız 
ve biliriz, doğurdan doğruya Başkana sorulur ve 
Başkan vasıtası ile ilgiliden sualin cevabı istenir. Hiç 
bir zaman sual bir bakana veya ilgiliye şahsen hitap 
ederek; bakan şunu cevaplandırabilir mi, cevap ver
diydi, vermediydi şeklinde katiyen münakaşaya giril
mez ve katiyen sual bu şekside sorulmaz. Sual doğ
rudan doğruya yönetimi yürüten Başkana tevcih edilir 
ve Başkan vasıtası ile bakana veya ilgiliye duyurulur. 

O bakımdan, ben (Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı çok iyi bk tesadüf burada bulunuyorlar ve 
diğer ilgili Divan üyeleri, Başkanvekillerinden Sayın 
Ünaîdî da burada, yönetimi bugün yürütecek olan 
Say m Başkanımız da burada) çok istirham ediyorum; 
bilhassa kendisi bu kürsüde bulunmayan zevata sual 
sorulması gibi, şimdiye kadar tatbikatı da olmayan, 
bir vaziyetin yürütkiîssi, hele kürsüye davet edilerek 
cevap verdirilmesi gibi bir vaziyetin bundan sonra 
yapılmamasını istirham ediyorum. Bunu ben bir yanıl
ma olarak kabul ediyorum. İnşallah bundan sonraki 
tatbikatta böyle bir yanlışlıkla karşı karşıya kalmayız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege, uyarıla
rınız yerme getirilecektir. 

Hatırlama bakımından tekrar arz ediyorum: 
Grup sözcüleri 43 dakika, İkinci defa 15 dakika, şa
hıslar Î0 dak'ka görüşeceklerdir. Sayın bakanların so
rulan suâik-er cevap vermesi esas olup, vermesi esas 
oiap, verecekleri cevapla? bir saat içinde ikmal edilmiş 
olacaktır. Bu balamdan, müzakerelerin'zaman tahdidi 
içinde yapılması gerektiğinden, sayın üyelerin sual 
sorarken konuşma mahiyeti almaması arzu edilen 
suallerini sorarken, sadece sual tarzında tevcih etme
lerini.. sayın bakanların da cevap verirken* bir saatlik 
müddet içinde bu suallere gerekli cevabı verecekleri 
hususunu dikkate almalarım rica ediyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe | A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİ 
Karma Komisyonu raporu (M. Mecliis : 11494; C. 
Senatosu 11492) (S. Sayısı : 614 (!) 

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 1977 tarihli 28 
re; birleşimin sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Dünkü program gereğince" Devlet 
j Planlama Teşkilâtı Bütçesi görüşülememişti. Şimdi 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin görüşülmesine 
başlıyoruz, 

Sayın Bakan ve Komisyon hazır. 

326 -
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Gruplar adına söz alan grup sözcülerinin adlarını 
okuyorum: Sayın İmadettin Elmas (C. H. P.) Saym 
Kâmil Karaveîioğlu (Millî Birlik Grupu), Sayın Kâzım 
Karaağaçîıoğlu (A, P.) 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Hasan Güven, 
Sayın Hilmi Nalbantcğlu, Sayın Talât Doğan. 

Söz sırası Cumhuriyet Hnîk Partisi Grupu zuma 
Sayın îmadettln Eîmas'ta, buyurun Sayın E'mas. 

C. H. P . GRUPU ADINA İMADETTİN ELMAS 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Şu anda görüşülmesine başlanan, Devlet Planla
ma Teşkilâtının Bütçesine ait Cumhuriyet Haik Par
tisinin görüşünü arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Planlamayı dar anlamda Devlet Planlama Teşki
lâtı olarak ele alıp, üzerinde durmak ya da eleştrimek 
yeterli olmayacağı gibi, gerçekçi bir yaklaşım da de
ğildir. Bu nedenle ülkemizde Planlamanın görev ve 
yetkilerine değinmeden önce, kalkınma ile büyüme 
kavramlarına, Devlet Planlama Teşkilâtının olması 
gereken görev ve işlevleri üzerinde durmak istiyorum. 

Kalkınma ile büyüme kavranılan genellikle birbi
rine karıştırılmaktadır. Halbuki, bunlar ayrı ayrı 
kavramlar olup, farklı ekonomik ve sosyal yapıdaki 
ülkeler için kullanılmakladır. Be nedenle yalnızca ge
lişmiş sanayi ülkelerinin kulana geldiği bazı gösterge
leri ve büyüklükleri alt alta sıralayıp, kalkındığımızı 
ileri sürmek yanlıştır, aldatıcıdır. Daha çok gelişmiş 
ülkeler için kullanılan büyüme ya da gelişme, bir top
lumun mevcut ekonomik ve sosyal yapısı içinde geniş
lemesi, büyümesi demektir. Halbuki, kalkınma bun
dan farklı bir kavramdır. Burada büyüme ve ge
nişleme yanında, yapının değişmesi de söz konusudur. 
Bu dar anlamda ve tek başına ekonomik yapı değişik
liğini değil, sosyal ve kültür gibi, toplumun tüm kesim
lerindeki yapı değişikliğini de içermektedir. 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için 
esas amaç, kalkınmış bir toplum yaratmaktır. Kal
kınma, kısaca bu şekilde tanımlanınca, bunun ken
diliğinden ya da dolaylı müdahalelerle gerçekleştirilip 
gerçekleştirilemeyeceği sorusu ile karşılaşılması kaçı
nılmaz olur. 

Eğer, herhangi bir toplumdaki kaynaklar, tüm ta
lep ve gereksinmeleri karşılayabilecek yapıda ve ye
terlikte olsaydı, belki ekonomik ve sosyal hayata hiç 
müdahale etmeden kalkınmayı gerçekleştirmek olana
ğı doğardı. Ancak, bilindiği üzere kaynaklar kıt, buna 
karşılık bireylerin talep ve ihtiyaçları son derece fazla. 
Bu nedenle kıt kaynakları israf etmeden en iyi şe-

— 3: 

kilde toplum yararına belirli öncelik ve ilkeler çer-
çerçevesinde kullanmak zörunîuğu ortaya çıkmaktadır. 

Böyle bir politikanın ve amacın gerçekleşmesi 
kendîğinden olamayacağına göre, Devletin etkin ve bi
linçli bir şekilde müdahalesi gerekli olmaktadır. Bu 
müdahale, gelişmiş kapitalist ülkelerde piyasa meka
nizmasının aksaklıklarım gidermeye yönelik bir mü
dahaledir, Çünkü, buradaki amaç, sistemde karşı
laşılan aksaklıkları, dar boğazlan gidermektir. 

işsizliğin, birey basma düşük gelirin, yetersiz eği
tim ve sağlığın, dış kaynaklara bağlılığın, yetersiz ka
mu yönetiminin, bireyler ve yöreler arasında dengesiz 
gelir dağılımının temel sorunlar olduğu; tarımı he
nüz gelişmemiş, gerçek bir sanayileşme düzeyine ulaş
mamış, kısaca her alanda bozuk düzenin hâkim oldu
ğu bir ekonomide ve ülkede devlet müdahalesi yal
nız bununla yetinemez ve yetinmemelidir. Böyle bir 
toplumda devlet; tüm bu sorunları çözümleyerek eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlı ve de
vamlı bir süreç haline dönüştürmek görev ve sorum
luluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu müdahalenin etkin, uyumlu ve başarılı olması, 
ayrıca ülkenin tüm potansiyel kaynaklarının toplum 
yararına en yüksek yaran verecek biçimde kullanıla
rak kalkınmanın sağlanması, plan ve planlamayı ge
rektirir. Bu plan, hiç kuşkusuz gelişmiş kapitalist ül
kelerin planlarında (Tabiî varsa) yöntem, araç, içerik 
ve uygulama açısından farklı olacaktır. Bizim Anaya
sama böyle bîr planlama anlayışını getirmiştir. An
cak, bugüne kadarki uygulamanın bu açıdan ba
şarılı olduğunu söylemek güçtür. 

Anayasamızın 41 nci maddesi; iktisadî ve sosyal 
hayatın düzenlenmesinde amacın, adalete, tam çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bîr yaşama seviyesinin sağlanması olduğunu be
lirtmiş ve bu amacın demokratik yollarla gerçekleş
tirilebilmesi için ulusal birikimi artırmayı, yatırım
ları toplum yararının gerektirdiği önceliklere göre 
yöneltmeyi ve kalkınma planlan yapmayı Devlete gö
rev olarak yüklemiştir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesi ise. Devlet adına 
kalkınma planını hazırlayacak olan Devlet Planla
ma Teşkilâtının kuruluş ve görevlerinin, planın hazır
lanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında 
ve değiştirilmesinde gözetilecek esasların kanunla dü
zeltileceğini belirtmiştir. Bilindiği gibi, bu amaçla 
da 91 sayılı Yasa çıkartılmıştır. 

Yasaya göre, örgütün görevleri arasında yer alan 
«Plan yapmak görevi», Anayasanın yuknda belirtilen 
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41 nci maddesi uyarınca ekonominin tümünü kapsa
yan ve Türk toplumunun sosyo - ekonomik ve kül
türel yapısını değiştirerek geri kalmışlık kısır döngü
sünden kurtarılmasını amaçlayan bir planlama ola
rak yorumlanmahdır. 

Bu koşular altında Türk Planlaması, piyasa me
kanizmasının egemen olduğu gelişmiş ülkelerdeki uya
rıcı, yol gösterici büyüme planlardan farklı bir an
lam taşımak zorundadır. 

Toplumsal yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu pla
nın hazırlanması, uygulanması ve başarıya ulaşması, 
ancak plan kavramının ve gereğinin başta hükümet
ler olmak üzere, toplumun bütün katlarında bilinçli 
olarak yerleşmesiyle gerçekleştirilebilir. 

Anayasamızın öngördüğü bu planlama anlayışına, 
bütçe plan ve programlarında saptanan hedef ve po-
litikların kamu kesiminde uygulanmasına olarak sağ
layan bir araç olmak durumundadır. Bunun doğal 
sonucu olarak da, plan ve programlar bütçeye ön gel
meli ve bütçelerin plan ve programlara uygunluğu 
sağlanmalıdır. 

Bu uygunluğun anlamlı olabilmesi, plan ve prog
ramların, ülkenin tüm kaynaklarını en iyi şekilde kul
lanan, ülkenin temel sorunları olan işsizlik, ada
letsiz gelir dağılımı, dış kaynaklara bağımlılık ve enf
lasyon gibi, temel sorunlara çözüm getiren plan, prog
ramlar olmasına bağlıdır. Yoksa, son yıllardaki uygu
lamalarda olduğu gibi, uyum, yalnızca yıllık prog
ram ile bütçelerdeki sayısal büyüklüklerin eşitliği şek
linde alınmamalıdır. Aslında yıllık program ve büt
çedeki siyasal büyüklüklerin eşitliği, bütçenin plan, 
programa göre değil, programın bütçeye göre ha
zırlandığı izlenimini vermektedir. 

Bu yılın Bütçesi ile 15 yıllık plan uygulamasını 
geride bırakmış olacağız. 1977 nin Üçüncü Beş Yıl
lık Planının son yılı olduğunu da dikkate alarak uy
gulana gelmekte olan planların, ülkenin temel so
runlarına gerekli çözümleri getirmediğini bazı örnek
lerle belirtmek istiyoruz. 

Üçüncü Planda, dış ödemeler dengesinin iyileş
tirilerek ekonominin dış kaynaklara bağlılığının azal
tılması amaç alınarak hedefler verilmesine rağmen, 
5 yılın sonunda ödemeler dengesi sorunu büyüyerek 
önümüzdeki dönemin başlıca dar boğazı olacaktır. 

İş başındaki Hükümet sorunun temeline inmek 
yerine, ekonominin ve ülkenin gelecekteki döviz 
gelirlerini ipotek altına alan, dövize çevrilebilir mev
duat şeklinde kısa vadeli borçlanmaya gitmektedir. 

Böylece Üçüncü Plan uygulaması sonunda hem dış 
ödemeler dengesi sorunu büyümüş olacak, hem de 
ekonominin dış kaynaklara bağlılığı artmış olacaktır. 

İstihdam ve işsizlik sorununun hafifletilmesi plan
da hedef alınmış; ancak, planda öngörülen düzeyde 
istihdam yaratılamadığmdan bu sorun da giderek bü
yümüştür. Çünkü, planda öngörülen alanlarda ge
rekli yatırımlar yapılmamış, ayrıca büyük gecikme
ler nedeniyle yatırımlar planlanan sürede bitirilip ge
rekli kapasite ve istihdam yaratılamamıştır. 

Gelir dağılımının iyileştirilerek gelirin, bireyler ve 
yöreler arasında âdil ve dengeli dağılması hedefi bü
tün planlarda hedef alınmasına rağmen gerçekleşme
yen bir hedef ve iyi bir dilek olarak yalnızca plan 
ve programların satırları arasında kalmıştır. 

Kamu maliyesinin iyileştirilmesi ve vergi yükü
nün âdil dağılmasını öngören hedef, ilke ve politika
larda gerçekleşmemiştir. Bugün dar gelirliler üze
rindeki vergi yükü daha da artarak ağırlığını sürdür
mektedir. Çünkü, son yıllardaki çok hızlı enflasyona 
rağmen vergi oranlan, dilimleri ve bağışıklıkları sa
bit kaldığı için hızlı enflasyon dar ve sabit gelirliler 
ile tüm emekçiler açısından yeni bir vergi yükü do
ğurmaktadır. 

Yukarıda başlıcalarına değinilen örnekleri çoğalt
mak olanağı mümkündür. Ancak, bu örnekler duru
mu tüm açıklığı üe oriaya koymuş okluğundan, bu
na gerek görmemekteyiz. Bu örnekleri vermekltekî 
amacım; Devlet Planlama Teşkilâtını ve plan belge
lerini eleştirmek değildir. Çünkü, plan belgelerinde 
sorunlar çözüm yolları iîe birlikte ortaya konulmak
tadır. Ancak, uygulama tümü ile farklı bir biçimde 
geliştirildiğinden hedeflere ulaşılamamaktadır. Bunla
rın tek sorumlusu hükümetlerdir. 

Kamu kesiminde, planlı dönemde bir ölçüde yer
leşmiş bulunan plan disiplini de son 2 yılda tümü ile 
orsadan kaldırılmıştır. Planlama Teşkilâtının ekono
mi politikasındaki etkinliği ortadan kalkmış ve yal
nızca Hükümet düzeyinde kararlaştırılmış yatınmlan 
alt aha yazıp, listeler haline getirmek durumunda bı-
rskdnıaktadır. Bu politikanın etkisi ile hiç bir ciddî 
hazırlık yapılmadan, projeler dahi hazırlanmadan, 
gerekli kaynak sağlanmadan barajlar ve tesisler prog
ramlara alınarak temel atma yanşları yapılmaktadır. 
Böylece bazen milyarlık yatarımlar için 5 - 1 0 milyon 
lira gibi cüzî ödeneklerle programa alınmaktadırlar. 
Buna karşılık, başlanmış yatıranlar için gerekli çaba 
gösterilmediğinden, tesisler zamanında devreye gire
memekte, maliyetler devamlı olarak artmakta ve üre-
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tim, istihdam, dış ticaret hedeflerine ulaşılamamak
tadır. 

Devleti parselleme ve temel atma yarışı uğruna 
plan uygulaması ve fikri büsbütün zedelenmektedir. 
Bu uygulama ile yıllık programlar ve ekleri ülkenin 
temel sorunlarına tutarlı bir çözüm getirme yerine, 
yatırım isimlerini alt alta sıralayıp yayınlanan bir 
biçime dönüşmektedir. Kim aldatılmaktadır? Halk 
ekonomik kalkınmanın gerjîeyişini enflasyonun ver
diği ıstırabı hissetmemekte midir? 

Planlı kalkınma kaynakları, toplumun yararına 
dönük yatırım yapılmasını sağlayan en sağlam yol
dur; ama projesi olmayan, plana uygun olmayan, fi
nansman kaynakları bulunmayan sözde yatırımlarla 
mı toplumu aldatmaya çalışıyoruz? Halk sömürünün 
ıstırabını aşırı kâr amacı ,1e çalışan, plan disiplinin
den kaçan, egemen çevrelerin tüketime dönük biçim
deki yatınmlarmdan; yani kaynak israfından ötürü 
çekmektedir. Planlama öze! sektöre yön vermek göre
vini yapamaz duruma getirilmiştir. Bırakınız özel 
sektöre yön vermesini, kamu sektörünün yatırımlarını 
dahi karar altına alamaz hale getirilmiştir. 

Bir gece yansı 15 milyar lira ilâve yatırımın prog
rama eklenmesi, planın disiplinini yok etmiştir. Planlı 
kalkınma Anayasal gerektir; ama planlı kalkınma bir 
gece yarısı emirleri ile ayaklar allına alınmış, Ana
yasa hükmü sinsice tahrip edilmiştir. Türkiye dar 
boğazlar içindedir. Döviz rezervleri hiç seviyesine in-
mcş, yatırımları, sanayileşmesine ters düşen, tüketim 
sanayi dallarına akan, enflasyonun alıp yürüdüğü, 
dış ticaret dengesinin açıklan hızla büyüyen ve bu 
ekonomik soranlar yüzünden sosyal bunalımlar için
de sürüklenen bir ülke haline getiriînr-şîjr. Böyle bir 
ülkede planların gerçek nitelikte yapılamaz oluşu acı
dır. Toplumun çağdaş uygarlık düzeyine varması he
defi, sadece piyasa ekonomisi aracılığı ile mi sağlana
caktır?.. 

Bir planlı ekonomi demek; ülkenin kendine has 
koşularına göre kaymaklarının belli bir program için
de yönlendirilen ülke demektir. Bu imkân Ortak Pa
zar Katma Protokol Anlaşması ile de ortadan kalk
mıştır. Ya planlı ekonomi ya da Ortak Pazarın iste
diği kapitalist; yani kontrolsüz yönlemdiriîmesîz eko
nomiyi tercih zorundayız. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu karşısında nasıl bir planlama yapılacaktır? Bu 
bilimsel olarak imkânsızdır; ama bu duruma rağ
men Cephe Hükümeti Dördüncü Beş Yıllık Planın 
hazırlanmakta olduğunu açıklamıştır. Bu haaırlık es
nasında Ortak Pazarın enızope ettiği sistem geçerli 

s olacak mıdır? Yoksa, Planlama Örgütünün Ortak Pa-
| zar karşısındaki tutumu bilinmemektedir. Devlet 
I Planlama Teşkilâtının Ortak Pazar Katma Protoko-
I lünün bir çok bakımdan değiştirilmesini gerekli gör-
j inektedir; ama Cephe Hükümeti burada kesenkes tu

tarsız bir davranıştan kurtulamamıştır. 

Likenin kalkınması için en önemli diğer bir un-
I sur da, topraktaki adaletsiz durumdur. Toprak Re-
j formunum yozlaşürılması, ekonominin dayanakların-
j dan oî£n tarım gelirinin artırılmamasına sebep oîmak-
I tadır. Aracının, tefecinin elinde sömürülen yoksul 
I köylü kitlesi, toprak üzerinden aşın rant elde eden 
I ağa ve mütegalîibe zümresi tarafından en basit insan 
1 haklanın çiğnercesine sefalete itilmektedir. 

i Siz Toprak Reformu yapmayacaksınız, siz temel 
1 sanayi yatırımlarına öncelik vermeyeceksiniz ve tü-
J ketim sanayiine kaynak aktaracaksınız. Siz özgürlük-
I îeri, ekonomik hak ve talep isteyen bilinçli zümrelere 
I karşı kısacaksınız, ondan sonra da; «Müreffeh ve 
I büyük Türkiye,,.» edebiyatı yapacaksınız. Bu duru-
I mun vahametininin sorumluluğu tüm itiban ile Cep-
I be Hükümetinindir. Bu Hükümet bütün gücü ile dı-
I şandan döviz bulmaya gayret etmektedir. Her ne pa-
I hasma olursa olsun, döviz bulalım diyen Cephe zih-
I niyeti ülkeyi dışarıya ipotek etmektedir, Proje kredisi 
I almaya hızla devam eden Hükümet, bu yol ile ülkenin 
I ihtiyacı olan sanayileşmenin temelini montaj sanayii 
I metodolojisi olarak devam ettirmektedir. Bu tür bir 
I sanayileşme her bir proje için ara mallan ve teknolo-
I linin fhşanya bağımlı olmasını doğurmaktadır. Plan-
I îama faaliyetinin rahat biçimde yürütülmesi, ancak 
I program kredisi ile olabilir. Program kredisi yerine, 
I proje kredisi almaya devam eden Cephe Hükümeti 
I bu dışa bağımlılığın sorumluluğunu taşıyacak ve ge-
I lecek kuşaklar dahi bu yanlış politikasının sonuçlarını 
I hissederek Cephe Hükümetini suçlayacaklardır. 

I Türkiye'de demokratik sol bir iktidar kurulma-
I dıkça, toplumun tüm kesimlerinde yapı değişikliğini 
I öngörerek kalkınmayı sağlayacak gerçek bir plan ha-
j zırlanamaz; hazırlansa bile uygulama olanağı bulu

nulmaz. Diğer bir deyişle siyasî tercihler açıkça or-
I taya konulup, gerekli ortam ve koşullar yaratılmadan, 
I tüm kesimleri etkili bir biçimde kapsayacak ya da 
I yöneltecek bir planlama yöntemi gerçekleştirilemez. 
I Bütün bu durum karşısında, samimî olarak ıstırap du-
I yan yurtsever plancılar acılarını hissediyoruz. Ülkenin 
I gidişi karşısında çaresiz kalan bu seçkin uzmanlar top-
I luluğu suskundurlar; ama bu suskunlukları geleceği 
I ümitle bekleyişlerinden değil, çaresizlik içinde kıvran-
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dıklanndan ötürüdür. Planlama Teşkilâtının saygın 
uzmanları, kendilerine gerçek saygı gösterildiğini «Ak 
günlerin» gelmesiyle göreceklerdir ve onlar ülkenin 
kalkınmasına gerçek katkılarım bilime ve uzmanlığa 
gerçekten önem veren «Ak günler» geldiğinde kavu
şacaklardır. 

O ümitle hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Grupumun geri kalan konuşma süresini ben tamam
layacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Anayasamızın getirdiği en etkin yönlendirici ted
birlerin başında plan fikrinin oluşudur. Çağımızda ge
rek kapitalist kesime yönelen ekonomilerde, (Haliyle 
sosyalizme zaten planlamaya dayanır) özellikle geri 
kalmış ülkelerde kalkınmanın mutlaka planla yapıl
ması ilkesi yer almıştır. Devlet geçmişe farklı olarak, 
etkin olarak sosyo - ekonomik değişimde müdahale
cidir, müdahalecinin plana girmesi olanaksızdır. So
runun temelinde kim adına girecek?... Sermaye adına 
mı, yoksa ezilen, incinen, sıkıntı içerisinde her gün 
derdi bine bin artan geniş kitle adına mı? Önemli 
olan budur. 

Ekonomide olanaklar az olduğu, ihtiyaçların gün 
geçtikçe devamlı arttığı ortamda kaynak - ihtiyaç den
gesinin en uyumlu bir şekilde sağlanması için planla
ma kaçınılmazdır. Hele, büyük buhranlar içerisinde 
Avrupa kapitalist devletleri dahi planlamayı zorenlu 
olarak benimser duruma gelmişlerdir; ama baştaki 
koyduğumuz ilke esastır; yeni devletin aktif olarak 
ekonomik hayata çekilmesinde kim adına vaziyet ala
cağıdır. 

Anayasamızın 41 nci maddesi; «İktisadî, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçek
leştirmek; bu maksatla millî tasarrufu artırmak, ya
tırımları toplum yararına gerektiği önceliklere yö
neltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin öde
vidir.» dendikten sonra, 129 ncu maddesinde de: 
planlama teşkilâtının kurulmasını öngörmüştür. 

Anayasa bu açık hükmünde toplum yararına plan
lamanın yönlendirilmesini öngörmüş ve planlamada 
Devletin, kamu kesimi yönünden bariz niteliği emre
dici oluşudur. Özel kesim yönünden de yol gösterici 
niteliktedir, özeî kesimin dahi girişimleri kamu yara

rına ters düşmeyecek o paralelde gelişecektir. Bu ana 
gelişin sonucu plan, program bütçe sorununu bir 
denge ve paralellik içinde geliştirmeyi öngörmüştür. 

Plan; Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Planlar
da olduğu gibi, beş yıllık hedefleri gözönünde tutarak 
hazırlanıyor. Ondan ayrı olarak, yıllık gelişmeleri prog
ram dilimleri şeklinde öngörüyor ve bu istikâmette 
anaükeler doğrultusunda bütçelerin hazırlanması mev
zubahis oluyor. 

Şimdi sistemi benimseyenlerin her yerde yaptığı 
gibi, ismini kabul edip, onun işleyişini tam tersine 
çevirme girişimleri ile karşı karşıya oluyoruz. Bütçe 
Plan Komisyonunda Sayın Maliye Bakanı şöyle söy
lediler. «Evvelemirde dünya ekonomisinde son yıllar
da büyük çaptaki gelişmeler, planla tasarlanan hedef
lere varmamızı engelledi. Plan beş yıllık devreyi kap
sıyordu, onun için uygulama dilimleri olan yıllık prog
ramlarla bu ahenk kopukluğu oldu. Aykırı gelişme
ler ve sonuçlar doğdu. Onu aştık, programlarda öngö
rülen hedeflerle bütçe arasında aykırılıklar doğdu; 
bu dengesizlikleri gidermek için, fiilî durumu esas 
aldık, bütçeyi esas tutarak, bütçedeki değişmelerin 
öbür tarafa, programlara, planlara doğru yansımasını 
öngördük.» 

Ne oluyor şimdi? Aslolan plandı, plana uygun 
programdı, programa uygun bütçe idi; tamamen ter
sine döndü plan, program bir tarafa atıldı, kendi gö
rüşlerine göre bir bütçe anlayışı ile ortaya çıkmış ol
dular. Şimdi bu fiilî bir durum yaratma, tamamen 
Anayasanın dışında, eski durumdan farksız olarak, 
sanki Anayasa böyle bir değişiklik getirmemiş gibi, 
kaynak - ihtiyaç dengelerini bir tarafa iterek, kendi 
kişisel görüşlerine göre bir gidişi hazırlamak oldu. 
Gayet tahlî plan hedefleri ile program sapar. Plan ve 
program gelirken birtakım şeylerin de oluşmasını ön
görmüştü bu dengenin kurulması için. Hem kaynak
lar olacak, bu kaynakları en iyi şekilde seferber ede
rek memleketin ihtiyaçlarına uygun kalkınmayı yön
lendirmek mevzubahis oluyordu. Pekiyi, bunun ba
şında ne geliyordu? Plan, tarımın kontrol altına alın
masını emrediyordu. Tarım son derece büyük bir 
kaynak. Hiç bir kalkınma da sanayi ve tarım birbi
rinden ayrılmaz, birbiri iîe ahenkli bir şekilde hedef
lere doğru yönlendirilir. Tarımm kontrolü biraz son
ra toprak reformunda görüşlerimizi belirteceğiz; kı
saca toprak düzeni ile ilgilidir. Toprağın, onun yanı 
sıra modern işletmecilikle en iyi verimi almayı sağ
lamaktır ve onun yanı sıra etkin, âdil gelir dağılımı
nı sağlayacak şekilde yönlendirmesidir. Bu kesimde 
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hiç bir etkin tedbir alınmadığını, toprak reformu j 
hakkındaki bütçenin görüşülmesinde belirteceğiz» 
Planın öngördüğü bu kesim bitirilmiş, ikincisi ve en 
önemli kaynak, Planlamanın öngördüğü şekilde vergi 
sistemi üzerinde geliştirmelerdi, 

Bugün ileri ekonomilerde % 75 vergiler vasıtasız 
iken, Türkiye'de Gelir Vergisinin % 70 civarı me
mur ve ücretlilerden alman vergi haline getirilmiştir. 
Kaynaklar tamamen kısılmış ve son derece enîiasvo-
nist bir durum yaratılmasına neden olmuştur. j 

Kalkmmamn anatemcl sorunundan birisi, sanayi 
ve ağır sanayie kayıştır, kilit sanayinin gelişmesidir, j 
Herkes şekil ve çeşitli nedenlerle başka türlü değer
lendirebilir; ama içinde bulunduğumuz son yılda ağır 
sanayi için büyük bir hamle olma gelişimini taşıyan 
bu 15 milyarlık ödeneği biz iyiye işaret olarak kabul 
ediyoruz. Yalnız; kuşkumuz, korkumuz odur ki, plan 
hedeflerine, toplumun bugünkü ihtiyaçlarına en uy
gun bir şekilde dağıtması, ekonomiyi canlandırma, 
yönlendirme, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gi
derme yönü ile paralellik kuracak bir şekilde kulla
nılmasının temini noktasında toplanmaktadır. 

İleri teknolojinin geliştirmesi ve her şeyin üzerin
de planlı kalkınmada en büyük etken; personel çoru- ( 

nunun çözülmesi, millî eğitimi bu şekilde yönlendire
rek içe dönük eğitim, meslekî teknik eğitimden son 
derece yararh elemanların bugünkü koşullar altında 
temini gerekmekte idi. 

Şimdi görebildiğimiz, ilk yıllan ile kurulan iyi iş
leyen, iyi yürekle bugünkü Türkiye'nin koşullarına 
uygun bir kalkınmayı içine sindirmiş bir kadro te
dirgindir, sıkıntı içerisindedir, istediği gibi çalışamaz, 
memleket gereklerine Anayasanın öugördügü istikâ
mette bir kalkınmaya katkıları yürekleri yanarak ola
maz duruma getirilmiştir, itilmiştir. 

Planlama Teşkilâtı son derece pasifize edilmiş bir 
durumdadır. 657 sayılı Yasaya göre öncelikle kadro
lu, temelden oturmuş bir personeli vardı, istisna ola
rak mukayeleli eleman alma yolu açıktı ve bunun 
yanı sıra kendi kuruluşunda kadrosu olmak şartı ile 
Planlama ile mukaveleli olarak ilişkisi olan personel 
sistemi mevcut idi. Asîoîan sağlam bir kadrolu per
sonel iken, günümüzde bu istisna durumuna itilerek, 
mukaveleli personel sayışa gün geçtikçe çoğaltılmak 
suretiyle bu yol benimsenmiştir. Mukaveleli persone
lin hiç bir garantisi yoktur. Her zaman işine rahat
lıkla son verilecek durumda olması dolayısıyle sus
kun, sorunları dile getirmez bir kadronun oluşfar-
rnası istikâmeti hızla istenmiş durumdadır. 

15S0 ilâ. 1950 arnsinda her m a i l e d e bir milyo
ner yaratma düşüncesi varâb; p!ar.dan, programdan 
yoksun, Şimdi toplum kalkınması için öngörülen bu 
amaçla Anayasalın getirdiği bu değişiklikten sonra, 
kurnazca saptanan yöntemlerle plank insan zengin et
menin yollan aranıyor, 

BALKAN — Komsjma sürenizin dogmasına beş 
dakika var Sayın Güven, haf'riatıyonım. 

c ii, r-\ onuru ABIUA HASAN GÜVEN 
(Denarna) — YuUAür ederini Saynı Başkan. 

B-.îiıa ibşkln bîr örnek vereceğim ; Gemicilik sa-
n-yîb 

Yalmmlar;n % 7CU Devi.il" teşvik fonnndan, Ya
tman na:;nannclîl'Und'0 sâbnrak ve vergi fcağışskîığı 
yazde yüz, liu iş koiııada uygulanan yatırımlarda in
dirimlerde °/o 70, Türkiye :İ2 yabancı limanlar ara-
E:.nöa; yaban .ı Kman-ann kendi aralarmda seyreden 
gemicilik kolundan elde edilen dövizler Kurumlar 
VergbUden mabranü, Un kadar kârlı, bu kadar ko
ranın bir iş nerede sönülür? Benim bnUbîMiğim ka
dar Rize'de kulüp işi ten adamlar, şhııdi armatör ol-
EP.ama yollarmı arıyorlar, Çünkü, Kerece kârlı bir iş 
varsa, o tarafa doğru kaynrnskiatkr. Müieanhitiik 
ayrı; şekilde böyle- kârlı bir hale getirilmiştir. 

Üçüncü Hej Ynbk Planda istihdam frnkâmnm ar
tırılması, s-osya! sÜTenl'ğin yaygsn'açhrdmasu, gelir 
dağılırıma iyileştirilmesi için uygulanacak politika 
ile ba kap.alîardaki gelişmelerin sağlanacağı belirtilir. 
Nerede?., 

Üçüncü Beş Ynbiı Plan uygırbması döneminde, 
{Bllbasna 1976 yık raka-aılsrnn vereceğim,) , bugün 
köyde nıi-Ii gelirden "eri basîaa düşen mîkîar 1 740 
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lira, şehirde S 680 liradır. Çalışan nüfus yönünden 
alındığı zaman köyde bu miktar 4 200 lira civarında, 
şehirde 23 bin lira civarındadır. Görülüyor ki, köylü 
ve şehirli ayrımının gelir dengesizliğinin en katı şek
lîni ortaya getirmiş bulunmaktayız. 

Gene, 1964 yılında Türkiye'de hiç toprağı olma
yan insan sayısı °/0 8 iken, planlı dönemde bu % 
22'ye çıkmış bulunmaktadır. Bütün bunları resmî ra
kamlardan veriyorum. 

Görülüyor ki, toprak düzeninde de bir yığılma ve 
son yıllarda gelirden büyük payı olan, büyük kapita
list kesimin hissesi İ97ö'e oranla hızlı bir şekilde git
mektedir. O halde, plan ve Anaj'asanm öngördüğü 
hedeflerin tam tersi bir uygulama ile karşı karşıya-
yız. 

En önemli sorunların başında, istihdam sorunu ge
liyor. Bugün Türkiye'de 2 milyon 66 bin kişi fiilen 
işsizdir. Tarımda 8 milyon 700 bin kişinin çalıştığı, 
aslında devamlı iş tutanların sayısı 500 bin olduğu 
gözönünde tutulursa, tarımdaki işsiz sayısı 8 milyon 
olarak da buna eklenirse, Türkiye'nin büyük kesimi 
işsiz durumdadır. Bu miktar °/0 12,19'u bulmaktadır. 

Kalkınmada dışa bağımlılık giderek kendini arttır
maktadır. Son Ortak Pazar toplnatıları, batı kapita
list devletlerinin Türkiye'yi tam manası ile kendileri 
ortak bir pazar olarak kullanma niyetlerini açık açük 
sergilemişlerdir. Türkiye ziraî ürünleri ile dış ticare
tinde imkân sağlama yolundadır. Ortak Pazara daMÎ 
olmayan Akdeniz memleketleri, genellikle Türkiye'de
ki ürünleri yetiştirip, daha iyi şartlarla ortak olma
dığı, bu pazara sattığı bir ortamda biz Türkiye'nin 
menfaatini mi, yoksa bu kapitalist bloken menfaatini 
korumak için oraya girmiş bulunuyoruz?^. 

OPEC'in son yıllardaki arka arkaya aldığı ted
birlerle petrol ve akaryakıt fiyatlarında korkunç ar
tışlar olmuştur. Bu kara kara düşünmemizi gerekti
ren bir sorundur. Türkiye'de önümüzdeki yıl akarya
kıta verilecek döviz dış ticaretimizin en az °/0 60'm 
kapsayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, konuşma süreniz bit
miştir, cümlenizi lütfen bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sonuç olarak; Türkiye ödemeler dengesinde kor
kunç bir açığa doğru gitmektedir. Yakın zamana ka
dar 600 - 700 milyon dolar civarında olan bu açık, 
sistemli olarak 3 milyar, hatta onun üzerinde seyret
mektedir. Kalkınmamız için hammaddeyi, ara mad
deleri bugün için dışarıdan almaya devam mecburi

yetindeyiz, özellikle akaryakıt ihtiyacımız nedeniyle 
önümüzdeki yıl bu kalkınma hızını tutturabilmek için 
en aşağı 2 - 3 yıl içerisinde ithalatımızın 8, 9, hatta 
10 milyara doğru gitmesi lâzım. 

O halde, bu gerçek karşısında Türkiye'nin bu açı
ğı kapatmak için ihracatım ne derece arttıracak; ya
bancı ülkelerde çalışan işçilerimizin gönderdiği döviz
ler de gün geçtikçe azaldığına göre, etkin, akılcı ted
birleri almamız gerekmektedir. 

Demek ki, dar boğazlardan kurtulabilmek için 
planlamayı Anayasanın gereklerine uygun bir şekilde 
yönlendirmek, hızlandırmak, sanayie kayış, tarımda 
kaynak artırmasını sağlama; özellikle denizcilik ko
lunda gelir sağlamanın yollarını bulma, yabancı mem
leketlerin, özellikle Akdeniz ülkelerinin turizmden 
büyük gelirler sağladığı bir ortamda Türkiye'nin son 
derece âtıl bu kaynaklarım heder etmesi aklın alaca
ğı iş değildir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Konuşma sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın 

Kâmil Karavelioğlu'nundadır. 
Buyurun Sayın Karaveiioğlu. 
M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELk 

OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Siyasa! bunalımın alabildiğine arttığı bir dönem
de Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesini müzakere et
mek teknik bir sorun telakki edilebilir, önceliği bu
lunmayan bir sorun telakki edilebilir. Bu bir talihsiz
liktir. Keşke, siyasal banalım bu derecede artmasa 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesine biz daha faz
la eğüebilseydik. Çünkü, bugünlerde Dördüncü Beş 
Yıllık Plan oluşmaktadır. Dördüncü Beş Yıllık Plan 
oluşacak ve günün birinde; meselâ Mayıs ayında hu
zurunuza tamamlanmış olarak, bütünleşmiş olarak 
gelecektir. Parlamentonun müdahalesi sınırlı bir sevi
yeye inecektir. Halbuki, bugünlerde geçmiş planların 
muhasebesini yapabilsek, Dördüncü Piamn eksikleri 
üzerinde Parlamento katkılarda bulunabilecek, oluş
masına yardımcı olabilecekti. 

İşte biz ba görüşle Devlet Planlama Teşkilâtı 
Bütçesinin müzakeresine önem veriyoruz ve Dördün
cü Planda yer alması lâzım gelen Türk ekonomisinin 
illetlerine, hastalıklarına işaret etmek istiyoruz. 

Sanıyorum ki, Devlet Planlama Teşkilâtı Dördün
cü Plana başlarken, geçmiş planların ciddî bir otok
ritiği ile ciddî bir muhasebesiyîe yola çıkacaktır. Bu 
zorunluluktur. Bunu işaret etmeye bile gerek görmü
yorum. 
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1977 Programı, önceliklerine katılmasak da, nispi 
ağırlıklarında aynı kamda olmasak da, Plan uygula
masında devam eden hastalıkları sıralamıştır. İlk ba- I 
kışta görülebiliyor ki, Plan uygulamasında ağırlıkla- I 
rı, önemi devam eden zaaflar, Türk ekonomisinin ba- I 
zılarını iyileştirmek gücü içindedir, bazılarına kısa sü- I 
rede hükümetler eliyle çözüm bulmak mümkündür; I 
fakat bu illetlerin bazdan daha uzun süre devam ede- I 
çektir. I 

Müsaade ederseniz bu konudaki görüşlerimizi ki- I 
sa kısa sunmak istiyorum. I 

Bunların başında gelen dış ödemeler dengesidir. 
Dış ödemeler dengesi ciddiyetini hepimize kabul et- I 
tirecek vahamettedir. Rakamlar incelenince, Hükü
metin dış ödemeler dengesinin içinde menfî seyri de- I 
ğiştirmek için çaba sarfettiği de, hattâ nispî bir ba
şarı sağladığı da belli olmaktadır. Ara malları ve I 
yatırım malları ithalâtı sağlanabilmiştir; ama mese
lâ Millî Savunma ihtiyaçları istenilen düzeyde, tat- I 
minkâr düzeyde karşılanamamıştır. Elde kalan pa
muk ipliği, tütün, arpa gibi ihracat maddeleri dö
vize çevrilebilmiştir; ama kendisine büyük ümit I 
bağlanan, miktarı son derece yüksek olacağı umu- I 
lan buğday stoku dövize çevrilememiştir. I 

Vergi iadelerinin yarattığı destek ile ihracatta nis
pî bir artış sağlanabilmektedir; fakat asıl önemli 
olan, fonksiyonel büyüklüğü hepimizce bilinen ger
çekçi kur uygulaması hayatiyetini devam ettirmekte
dir. Gerçekçi kur uygulamasını sadece Türkiye eko- I 
nomistleri değil, dünyada Türkiye iîe ilgili bütün eko- I 
nomistler Türk gerçekçi kurunu tartışmaktadırlar. I 
Bu sorunun altında sanayileşmenin ciddî bir konu- I 
su yatmaktadır. Sanayileşmemiz dışa dönük mü ge
lişecektir, yoksa kendi millî sınırlarımız içerisinde ka- I 
panıp kalacak mıdır? I 

Sanayileşme oluşurken desteklenmesi, korunması 
ve bu süreçte dışa açılmasına yardım edilmesi kaçı- | 
nılmaz bir zorunluluktur. İthalâtçıyı besleyen bir kur 
politikası yanlıştır. Bu yanlışlık sanayiinin, Türk 
ekonomisinin dışa bağımlılığını arttırmaktadır. 1 

Son zamanlardaki işçilerin sosyal güvenlik ku- i 
rumlanyle ilişkisini sağlayarak döviz elde etmek im
kânları üzerinde durulmasının önemini belirtmek is
teriz. 

Türk ekonomisinin illetlerinden önemli bir başka 
husus istihdam sorunudur. Üçüncü Planın uzun dö
nemde istihdam sorununu çözme varsayımı, günü
müzdeki yeni boyutlarla iflâs etmiştir. Petrol kri
ziyle tıkanan Avrupa pazarı, AET'de süresi geldiği | 

halde işçilerimize tanınan tavizin uygulanmamış ol
ması, enflasyonun ve hayat pahalılığının getirdiği 
yatırımlardaki maliyet yükselkliği gibi yeni sorun
lar istihdam sorunundaki vahameti büsbütün artır
mıştır. 

Aslında millî gelir artarken, yaratılan katma de
ğeri yatırıma harcayarak istihdam sorununu çöz
mek, değerini kaybettiren bir konu olarak önümüzde
dir. İstihdam sorununa yardımcı olacak dış imkân
ların hepsine birden sahip olmaktan başka çare yok
tur. Açıkça ifade etmek isterim ki, Grupumuzu en 
çok kaygılandıran konu, siyasal anarşinin hazırladı
ğı iç barışı tehdit, rejim tıkanıklığı, seçim tıkanıklı
ğı gibi vahim konular gündemin başına kendiliğin
den gelip yerleşmese, Türkiye'nin en âcil konusu is
tihdam sorunudur. 

% 15'nin resmen işsiz olduğu memleketimizde, 
bunun iki mislinin de aç olduğunu hepimiz biliriz. 
Planlı dönemde sağlanan gelişmelerden bu kesim; ya
ni işsiz kesim henüz nasibini alamamıştır. İşsizlik 
yardımı yoluyle açları doyurmak mı, yoksa bunun 
için sarf edilen fonları yatırıma harcayarak istihdam 
sağlamak mı gibi bir tercihle karşılaştığımız zaman, 
şüphesiz ikinci şıkkı seçmek zorunda olduğumuz 
bellidir; ama bu ne zamana kadar sürebilir? Bu iş
sizlik, bu açlık ne zamana kadar devam ettirilebilir? 

Belki de pek bilinmeyen hususlar değildir; ama 
geîsr dağılımındaki çarpıklığın, bugünkü boyutlar
da olduğunu en kötümserlerimiz bile talimin ede
mezlerdi. Buna ileride değineceğim. Planlamanın ol
sa olsa metoduyla bulduğunu sandığım istihdam ra
kamlarına inanamıyoruz. Planlama yeni bir teknik 
geliştirerek bu sorunu düzeltmelidir. İstihdam ra
kamları da, tıpkı geSir dağılımındaki dengesizlik gi
bi memleketimizdeki işsizler sayısı da bilinenden ve 
yazılandan büyüktür ve korkutucudur. 

Bir başka konu tasarruf açığıdır. Üzerinde Dev
letin önemle durmak zorunda olduğu, aslında Dev
letin gücü içinde sayılması lâzım gelen bir konu ta
sarruf açığıdır. 

Üçüncü Planın dört yıllık uygulama döneminde 
kamu kesimi gene! dengesi devamlı açıkla süregel
mektedir. Kamu harcamalarının belli bir tavanda 
tutulmaması, kamu tasarruflarının hedefe ulaşması
nı engellemektedir. Esasen kamu gelirlerini arttırmak 
için bir düzenleme yapılmamış olması, tasarruf açı
ğını alabildiğine büyütmektedir. Hükümetler ve Ya
sama Organı eliyle sağlanacak düzeltmeler yerine; 
yürütülen tüketimi arttırıcı politika ve ekonomiye 
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"hâkim olan büyük enflasyon nispetleri Devlet gelir
lerinin açığım alabildiğine büyütmektedir. 

Vergi gelirlerindeki nispî artış, sadedece enflas
yonun doğurduğu bir arüşür ve tamamen gösterme
liktir. Vergi gelirleri için de, Devlet İçin de önemli 
bir kaynak sayılması gereken servet Yergilerinin gi
derek azalması e on derece aiîîsmMır. Özel harcana
bilir gelirler tahmin edilenden büyük olduğu halde, 
özel tüketimin &t büyük elması öznl tasarruf kapa
sitesini de azaltmaktadır. Emredilen, ve planlansın 
kama sektöründe bir harcama disiplini sağlanama
dığına göre, özel kesimde bir harcama disiplininin 
sağlanmamış olması yadîrganamaz, Tasarruf yarat
mada asıl görevli olan Devlettir. Politika vazederek, 
tedbir aisrak Devlet kendisine düşeni yapmadıkça, 
ekonominin baş» boş büyümesi gayet olağan sayıl
malıdır. 

Planlanıaiiin bu sene yayınladığı «Gelir dağı
lımı 1973» adlı araştırma kitabı önemli bir belge
dir. E 'anet i geçenleri kotiarım, 3 500 adet basıl
dığı halde, parlamentoya dağıtılmamış olmasını 
önemli bir eksiklik sayarım. Aslında, bu konuda 
Planlamaya Parlamento yardımca olurdu. 

Kitap aslında şok j/aratıeı sonuçlar ortaya koy
muştur; fakat günümüzün istikrarsız siyasa! orta_-
munda hiç de dikkat! çekememiştir. 

Gelir dilimleri arasında yüz misline varan fark
lar vardır. Dikkatinize sunmak isterim ki, bu yaz 
misli farklar kişilerin gelirleri arasında eleği!, gelir 
tabanları arasındaki farktır, yüzdeler arasındaki fark
tır. Alt gelir g-uplarıyle, üst gelir grupları arasın
da yüz misline varan fark var. 1973 senesinden be
ri devam eden büyük enflasyon yıllarında bu farkın 
büyümüş olması da çok doğaldır. Yüz misli farkın 
siyasal istikrarın sağlanmasında önemli zorluklar 
yaratması kaçımlanıaz, İnsan onuru ile bağdaşma
yan bu durum 4 ncü Planda düzeltilmelidir. Bir va
kıadır ki, geçmiş planlar gelir dağılımının düzenlen
mesinde hiç bir katkıda bulunamamıştır. 

Asîında sadece Türkiye'de alt ve üst gelir dilim
leri arasında değö3 bütün eakşaiîlar arasında; karau 
sektörünün kendi içinde, kamu sektörü, czeı sek
tör, işçi ve yönetici ücretleri arasında, sosyal güven
lik kurumlarının çeşitli statüleri içinde hiç mantığa 
dayanmayan dengesizlikler vardır. Devlet, büyük me
seleleri bir bütünlük içinde çözebilme yeteneğinin adı
dır. «Devlet» kavramanda güçlülük ve mükemmel
lik vardır. Tutarsızlık, aykırılık, çelişki be kavram
la bağdaşamaz. Devletin çalışma hayatının meselele
rine eğilebsldiği iddia edilemez, 

Erken emeklilikler, toplu pazarhklardaki üre
tici ve yaratıcı olana da, olmayana da tanınan den
gesiz haklar büyük örneklerdir. Çok temenni ede
riz ki, 4 ncü Pîan çeşitli sosyal güvenlik kurumla
rına bağlı olarak çalışanların statülerinde akılcı ve 
dengeli benzerlikler getirmenin ilkelerini saptayabil
sin. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz- da fiyatlar üzerinde durmak istiyorum. 
Kalkınma Planıma gözönünde tuttuğu temel il

kelerden biri de, istikrar içinde hızk kalkınmayı sağ
lamaktır. Bunun güç bağdaşan sınırlı bir denge işi ol
duğu bellidir; ama artık bu dengenin sağlanması için 
ciddî çaba gösterilmediğini eleştirmek istiyorum. Sa
dece bütçelerin enflasyonla mücadele bütçesi oldu
ğunu söylemek bunun için yeterli olamaz. Gereğini 
yapmak lâzım. 1974., 1975, 1.976 yıllarındaki 
îasyon oranının toplamı % 55'i geçmektedir. 

enf-

1977 yılı bütçesi içkide daha şimdiden kaynak 
bulunabilirse, bilice yatırıma dönüştürülebilirse ve 
bütçe harcanabilirse, % 30 nispetinde enflasyonun 
doğmasının kaçınılmaz olduğunu iddia eden bilimsel 
otorite yargılan mevcuttur. Bütçeler sağlam kayna
ğa dayanmadıkça, başka bir şey bskîenemez. Türki-
yede % 16 enflasyon oranını başarılı ilân eden 
anlayışlar gözden geçirilmelidir. Ortak Pazar
da • % 4'ierle mücadele eden anlayışla Türki
ye'de bunun birkaç misli enflasyonu maruz gö
ren , anlayış arasında bir tutarlılık olmalıdır, 
bir nispet kurulmakdır. Enlasyonla mücadele 
konusuna bir devlet ciddiyet! getirmek gerekir. 

Yatırımların gecikmesi de Türk ekonomisinin 
olağan sayılan illetlerinden biri olmaya devam etmek
tedir. Yatırımlarda ortalama üç sene gecikme oldu
ğu ve maliyetlerinde % 100 - % 300 arasında fark
lar doğduğu resmî kaynakların ifadeleridir, Böyle
ce üretime geçiş gecikiyor, katma değer yaratma ge
cikiyor, istihdamda sağlanacak ferahlıklar gecikiyor, 
yatırım sırası bekleyen projeler yığılıp kalıyor ve 
som-a da De\iet adamlarımız yığılıp kalan projele
rin mikto-ryle öğüııüj'or. Hesapla, akılla bağdaşma
yan bu durumum nedeni elbette siyasî istikrarsızlık
tır, ondan sonra da geri kaîmışhğımızdır. Başka ne 
diyebiliriz? 

Yatırsmlann sektöre! dağılımı ve yapı değişme
sinin sağlanmamış olması, plan başarısızlığının belli 
delillerinden biridir. 

İ Türk ekonomisinin gücüne inanan bir • grupuz; 
t fakat Pian uygulamamadan alınan ayrıntılı sonuçîa-
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n inceleyince, «O halde Planlı döşemde neyi halle
debilmişiz?» demekten - kendimizi alamıyoruz. Ya
pısal büyümeleri irdeleyen ayrıntılı sonuçlar, prog
ram satırları arasında karşımıza olumsuzluklar cet
veli olarak çıkıyor. 

Programdaki bazı satırları düdkatinize sunmak 
istiyorum: 

«Geçtiğimiz dört yıllık dönemde, özel kesim sa
bit sermaye yatırımları P'an tahminlerini aşmış; fa
kat kamu kesimi Plan hedeflerine ulaşamamıştır. 
Üçüncü Planda sanayi sektöründe yapılacak yatı
rımlar da istenen kadar omıaunştırı ama tarsm, ulaş
tırma ve hizmetlerde yatırım hedefi aşılmıştır. Yatı
rını gerçekleşmelerinde Plandan sapmalar olmuş, 
fizikî kapasiteler yaratılamamış; smaî üretim ve ge-
îirleride beklenen hedefe u!aşan*.am?şte.» 

Devam ediyor: 

«Üçüncü Planda sanayi sektörü gelirinin gayr! 
safi yurt içi hâssadaki payı % 23,4 olması gerekir
ken, bu sayı ancak 1977 sonunda % 20,3'te kalması 
beklenmektedir.» 

Böylece Hükümetler ve hattâ bizim plancılar da 
özel sektörün yapttküanyle öğünür hâle gelmiştir. 
Özel sektördeki büyümeler nispeten olumlu; fakat 
kamu sektöründeki büyümeler plan dışında ve olum
suzdur. Politikalar, hükümetler, koca koca KİT'ler 
çaresizlik içerisinde zaman kaybediyorlar. O hpJ.de 
yapışa! değişmeyi sağlayacak plan nerede kaldı? Bü
yümenin sürükleyici gücü, sanayileşme nerede kal
dı? Türk ekonomisi büyüyor; ama tarladaki kabak 
gibi büyüyor. İşte biz bunun için Türkiye'yi ssnayi-
leştirecek olan her çaba ile beraberiz, onun desteğin-
deyiz ve bu çabaya saygı duyuyoruz. 

Senelerden beri sözü edilen ve Planda yer alan 
sanayileşme gayretleri gerçekleştirilmek imkânına 
kavuşturulacak gibi görünüyor. Atılan temelleri biz 
her türlü eksiğine rağmen hor göremiyoruz. DevleJ 
angaje edilmiştir, Devlet temeli atılan şehirlerde o 
sanayileri kuracaktır. Buna artık kimse değiştire
mez hâle gelmiştir. Bu hamle yozlaştınîmamalıdır. 
ve Hükümet proje ve yatırımları da daha kısa za
manda yapmak için çaba sarf etmeli ve temeller 1960 
öncesindekiler gibi, hatta son yıllarda münferit ör
neklerini gördüğümüz gibi, dökülüp kalmamalıdır. 

Türkiye'nin sanayileşebileceğine inananlar çoğal
dı. Birbuçuk ayda dört büyük sanayi devletinin sana
yi heyetlerinin yarış edercesine, benim de elim olsun 
gibilerden Türkiye'ye gelip müzakereler yapması, an
lamlıdır. Onların da Türkiye'nin sanayiüeşebileceği-

— s; 

] ne inandıklarım gösteriyor. Türkiye'de doğacak yurt 
i DKibîiıa yaygın ve doî'gey bir sansy'Ieşnıe gayri 
i safi milEî hâsılayı en kısa sürede büyütecektir. İstih

dam, şehirleşme, dış ödemeler dengesi, üretim artışı 
g=;bi hususlarda doğan yeni imkânlar Türkiye'yi tabiî 
büyütecektir. Elbette bu kalkınmanın bir bedeli ola
caktır. Aslında önümüzdeki dönem tüketimi kısma, 

i üretimi kamçılama ve artan katma değerlerin gayri 
safi millî hâssaya aktarılması dönemi olmalıdır. İs
tikrar içerisinde bir kalkınma ancak böyle sağlana
bilir. 

Saym arkadaşlarım; 
Şimdi de daha küçük konular üzerinde durmak 

istiyorum, 
4 ncü Plandaki büyüklüklerle ilgili görüşlerimiz 

anahatlanyîe şöyledir: 
Kalkınma hızı büyütülmeüdir; büyütüîebileceği 

anlaşılmıştır. Büyütmek zorunda olduğumuz da aşi
kârdır. 

Sanayi itici, sürükleyici sektör olmaya devam 
edecektir. Nispî büyüklüğü biraz daha arttırılmalıdır. 

i Her halde arttırılacaktır. Yatırımların en büyük kıs
mı sanayie yapılacaktır. 

Esasen bugünkü dar boğazları giderebilmek için, 
yatırım malları üretebilmek için, enerjideki dar bo
ğazlan yenmek için, madencilikte aşama sağlamak 
için sanayiin bugünkü nispî büyüklüğünden daha 
büyük bir nispete ulaştırılması kaçınılmazdır, 

4 ncü Planda tasarruf olanakları, sabit sermaye 
yatırımlarına aktarmak şartıyîe. büyütülmesidir. Ak-

J si halde bugünkü enîlnsyon oranîanyîe ne yatırım
lar yapılabilir, ne de sonuç alınabilir. İstikrar içîn-

j de hızlı kalkınmanın şartı budur. 
Mevcut sanayiimizi nasıl işlettiğimizi, ona ver-

I eliğimiz önemi, aldığımız sonucu dikkatinize sunabil
mek için burada kısaca KİT'lerden de bahsetmek 

I istiyorum. 
Kamu sektörünün Türk ekonomisinde ağırlığını 

j sağlayan KİT'lerin meselelerine senelerden beri ge-
I reken ilginin gösterilebildiğine kimsenin şahit olma-
I dığı açıktır. Senelerce çalışmış olan reform komis

yonlarından etkili sonuçlar çıkmamıştır. Sadece iki 
I tasarı kanusîaşabilmlştir. 

1 . Parlamento adına denetimle görevli Kamu İk-
I tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna hiç bir par-
I ti ve hiç fol? iktidar önem ve öncelik vermemekte-
I dir. Son senelerin istikrarsızlığı içerisinde bu Komis-
I yon ancak zaman zaman çalışabilmiş, raporlarını 
I Meclislere mal etmek imkânını bile bulamamıştır. 

http://hpJ.de


C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1977 O : 1 

Bundan daha önemlisi, Hükümetler Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulundan da faydalanamıyor. 

Ömrünü Kamu Teşebbüslerinin dertleri içerisinde 
geçirmiş, bunların illetlerini bilen üye ve uzmanlar
dan kurulu bu heyetler, Hükümetlere faydalı katkı
larda bulunamıyorlar. Günlük meselelerle uğraşan 
Hükümetler bilgi yokluğundan birçok defa uzmanla
rın tecrübesini ve hizmetini değerlendiremiyor. 

Aslında KİT'lerin problemleri bilinmeyen şeyler 
değildir. Yapılmayan, KİT'lere sahip çıkmaktır, me
selelerine eğilmektir. Ekonomik Kurulun bunlara 
sık sık eğilmesi ve ihtiyaçları koordine etmesi gere
kir. 

KİT'lerin finansman ihtiyacı büyük sorun olma
ya devam etmektedir. 1977 yılında KİT yatırımları 
için, 1976'da bulunabilenin 2,5 misli dsş kaynağa ih
tiyaç vardır. Bu planlanmıştır; ama bulunabilmesi ve 
uygulanabilmesi büyük başarı olacaktır. 

Üretim kapasiteleri düşüktür. Yeni tesisler zama
nında üretime geçûilememektedir. Fiyat politikalar» 
sağlıksızdır. Fazla personel istihdamı baskısını her 
gün artırmaktadır. Aslında kamu sektörünün de, 
özellikle KİT'ler de bir boşluk,, sahipsizlik içindedir. 
Bunların ciddî bir yönetime kavuşturulması, Devle
tin problemlerinin çözümüne yardımcı olacaktır. 

KİT'lerde evvelâ bir harcama disiplini sağlanma
lıdır. Toplusözîeşmeîerdeki aykırılıklar ve dengesiz
likler şaşırtıcıdır. Hiç bir katma değer yaratmayan 
hizmetlerde politik baskılarla öyle mantıkî dayanak
tan yoksun haklar verilmiştir ki, toplu sözleşmelere 
insan şaşırıp kalıyor. Öyle sonuçlar çıkıyor ki, kı
dem tazminatı yoîuyle Devletin varlığı tehdit edilir 
hale gelmiştir. Millileştirme ile devletleştirmenin 
tam aksine, Devlet varlığının çalışanlara keyfî ola
rak, haksız olarak, gayri adi! olarak bağışlanması ba
his konusudur. 

Tabiî çalışanlar, insanca yaşama hakkı için hak
larını alacaklardır; ama Devlete de sahip çıkmalı
yız, çalışanlara da sahip çıkmalıyız. Önemli olan 
dengeyi bulabilmektir. 

4 ncü Plan sanayileşmemizle ilgili olan, sanayi
leşmemizin gerektirdiği, onu tamamlayacak, bütün-
leyecek olan teknik öğretim meselelerine de eğilme
lidir, eğileceğinden eminiz. Biz burada sadece sana
yileşmenin gerektirdiği teknik öğretime birkaç satır
la dokunmak istiyoruz. 

Evvelâ ortaöğretim siklet merkezi teknik öğreti
me kaydırılmalıdır. Mevcut liselerin bir kısmı mes
lek liselerine dönüştürülmelidir. Şeker çimento, de-

mir-çeîik gibi kamu teşebbüslerinde sanat okulları, 
meslek liseleri açılmalıdır. Her organize sanayi böl
gesinde bir-iki meslek lisesi açılmalıdır. Meslek lise
si demek, evvelâ öğretim kadrosu, sonra atelye de
mektir. Bugün kalkman Türkiye'de bunun her iki
sini de sağlamak artık marifet değildir. 

Liselerimiz kalitesini çok kaybetmiştir. Fen lise
lerinin adedi artırılmalıdır. Türkiye'de on senede, 
on tane fen lisesi açılabilmelidir. Türkiye'yi büyüt
mek böyle sağlanabilir, büyük Türkiye böyle yara
tılabilir. 

Deneme lisesi programları daha yaygınlaşman
da". 

Son yıllarda çok açılan; fakat öğretim kadrosu 
bulunmadığı için gelişemeyen mühendislik ve mimar
lık akademileri meslek okullarına, sanat okullarına 
dayandınlmahdır. Bu kara tahta mühendisliğinin kim
seye faydası yoktur. Bu kara tahta mühendisliğine, 
liseler seviyesinde ders yapan kara tahta mühendisliği
ne son verilmelidir. 

Dil öğreten kolejler ve okullar çoğaltılmalıdır. 
Bugün artık yüksek seviyeli idarecilerin, öğretim üye
lerinin ve uzmanların dil bilmemesi bahse konu ola
maz. 

Proje mühendisliği konusunda meydana gelen dar
boğazı yenmek için Teknik Üniversite, Boğaziçi Üni
versitesi gibi öğretim seviyesi yükseköğretim ku
rumlarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi benzeri 
mühendislik bilimleri ve sanayi bilimleri dallan açıl
malıdır. 

TÜBİTAK, sanayileşme hamlesine katkıda bu
lunacak hale ve seviyeye getirilmelidir. Bunları sa
dece sanayileşmenin gerektirdiği eğitim olarak hatır
latmak istedik. Büyüyen Türkiye'nin beyni de büyü-
tülmelidir. Geri kalmış beyinlerle Türkiye büyütüle-
mes. Şimdiden dikkate alınırsa 4 ncü Plan müzake
relerinde olgunlaşmış olarak karşımıza çıkacak bu 
hususları önergelerle tanzim etmeyi biz görev telâkki 
ederiz. Sizi uğraştırmamak için şimdiden dikkatinize 
sunuyorum. 

Tarım kesiminin 3 ncü Plandaki nispî büyüklüğü 
esasen daha o zamandan tartışma konusu idi. Şimdi 
o yapı geride kalmıştır. Yeni bir büyüklük gerekiyor. 
Tarım değerlendirmesine yeni boyutlar eklendi. Ta
rım ürünlerinin şimdiden sanayi ürünleri kadar de
ğerlenenleri var. Kaldı ki, bazı tanm ürünlerinin ha
yatiyeti ortada, değeri bile tartışılamaz. O halde, 4 ncü 
Planda tarımın nispî büyüklüğü artırılmalıdır. 3 ncü 
Plandaki ihmal edilmişlik ortadan kalkmalıdır. Esa-
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sen tarım gelişmesindeki potansiyel son üç senede el
le tutulur şekilde ortaya çıkmıştır. 

Tarımın alt kesiminde en büyük fonksiyon hay
vancılıktır. Hiç bir tanın ürünü hayvancılık kadar 
tarımın büyümesine katkılı olamaz. Hayvancılığın 
tarım ürünlerindeki yeri % 34'tür. Hayvancılıkta bü
yük potansiyel vardır, zorunluluk vardır. Sonuç ola
rak basan almakta kolay görünüyor. 

Tarım gelişmesinin âlete, ilâca, gübreye ve suya 
bağlı olduğu sanayide kalkınmamış bir ülkenin, ta
rımda kalkınmasına imkân olmadığı çok belirgin ha
le gelmiştir. Burada tarım ürünlerini geliştirmek için 
en önemli unsurun taban fiyatlan, fiyat mekanizma
sı olduğunu işaretlemek isterim. 

Dördüncü Planda mutlaka yer alması gereken bir 
konuyu dikkatinize sunuyorum. 

Merzifon ve Malatya bölgeleri afyon ekimine açıl
malıdır. Yeni statü başanlı olmuştur. Türkiye'nin af
yon ekmesinin hiç kimseye zararı kalmamıştır. Plan 
bu konuyu düzenlemezse, tabiî önergesini biz veririz, 
burada alkaloiti fabrikalarının da kapasitesinin dikkate 
alınacağım umanm. 

«Kalkınma köyden başlayacaktır» derken, hiçbir 
politikacının, «Türk kalkınmasının itici gücü köy 
olacaktır» dediğini, kastettiğini sanmıyoruz. Kal
kınmanın nimetlerinden, yaratılan " değerlerden köy-
dekiler de hakkım alacaktır demek istediklerini de
ğerlendiriyoruz. 

Ulaştırma konusunda yapılacak yatıranların tar
tışılması sevindiricidir. Kendimize göre düşüneme
yeceğimiz bir kesim de herhalde ulaştırma sektörü
dür. Türkiye'nin üç kıtanın köprüsü olmasının sağ
ladığı kalkınma potansiyelinin yanı sıra bir bedeli de 
vardır. Bölgemizin ulaştırma hizmetlerini karşılama
ya hazır olmalıyız. Burada, yeni açılan Irak - Türki
ye petrol boru hattını şükranla kaydetmek istiyorum. 
Aslında İran'la da benzer anlaşmalar sağlayarak, on-
lann ihtiyacı olan liman ve yol kapasite genişletme
leri yapmalıyız. İran'la yapılan anlaşmaların işletilme-
mesinde Türk tarafının bir kusurunun olmadığını um
mak isteriz. 

Yeri geldikçe grupumuz; madencilik, enerji, sa
nayi kesimlerinde, görüşlerini arz etmeye devam ede
cektir. 

Grupum adına saygılar sunuyor, başarılar diliyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğ-
lu. 

Konuşma sırası, Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sa
yın Kâzım Karaağaçhoğlu'nda. 

Buyuran Saym Karaağaçkoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Afyonkarabisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem heyeti; 

Yüksek huzurlarınızda müzakeresi yapılan Devlet 
Planlama Teşkilâtının 1977 yılı Bütçe tasansı üzerin
de Adalet Partisi Senato Grupu adına görüş ve kanaat
lerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Konuşmalarıma başlamadan önce hepinizi say-
gıyle selâmlarım. 

Batı ülkelerinde İkinci Cihan Harbini müteakip 
plan ve planlama müessesesi ağırlık kazanmaya ve 
devlet hayatının demokratik müesseselerinden birisi 
olarak kabulleniîmeye başlanmıştır. 

İkinci Cihan Harbinin insafsız bir şekilde çökert
tiği ekonomüerin süratle canlandınlması ve hayati
yet kazandmlmalan; yıkılan, yakılan, harabeye dön
müş ülkelerin imar edilmesinin zarureti ve bilhassa 
beş yıla yakın devam eden kanlı savaşın acımasız ola
rak sosyal yapıda yaptığı tahribatın bertaraf edilme
si gibi muhtelif yönlü zaruretler, hiç şüphesiz ki, Ba
tı ülkelerinde planlamanın benimsenmesinde müessir 
olmuştur. 

Kaldı ki, çağın başdöndürücü bir şekilde gelişen 
şartlan içinde modern devlet anlayışı görüşlerinin 
ve buna muvazi olarak devletin ekonomik ve sosyal 
hayata daha geniş ölçüler içinde müdahale etmesinin 
kaçınılmaz hale gelmesini zorlamıştır. İster gelişmiş, 
isterse az gelişmiş olsun, kalkınma sürecinde olan bü
tün ülkelerin sosyo - ekonomik alanda karşılaştıkları 
meselelerin, gelişen dünya şartlan içinde daha karma
şık bir hale dönüşmesiyle öte yandan; çağımızın bir 
araştırma, geliştirme ve meselelere bilimsel açıdan 
yaklaşım çağı olması, giderek devlet yönetiminde, hü
kümet etmede bilimin tesirlerinin, teknolojinin ve akı
lın değer kazandığının ifadesi olan plan ve planlama 
müessesesini ekonomik büyümede, sosyal gelişmede 
ve ülkelerin kalkınmasında vazgeçilmesi mümkün ol
mayan bir metot ve vasıta haline getirmiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla kalkınmada plan ve planlama müesse
sesini bir hedef olarak değil, kalkınmanın kuvvetli bir 
manivelası olarak görmekteyiz. 

Kalkınmış ve kalkınmasını başarı ile devam etti
ren ülkeler, bu manivelayı önemi derecesinde değer
lendirmiş bahtiyar memleketlerdendir. Hemen şunu 
ithaf etmeliyiz ki; Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin 
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sonuna gelmiş olan ü!keırrk5 plan ve plan müessese
sini şartları içinde başarılı bir şekilde uygulamış ve 
önceden tespit cûZm hedeflere HIEŞRKŞ, övünmeye lâ
yık, nadir ülkelerden birisidir. 

Gelişmekte ve gelişmiş olan ülkelerde, özellikle 
süratle kalkınmak zorunda olan ülkemizde planlama, 
yukarıda ifadeye çalıştığımız değer ölçüleri içâıde da
ha da'büyük bir e nem takmakta oMiîğıs aşikârdır. 

Kalkınman:?.! ödündeki çetin engellerin aşılrnas* ve 
birtakım darboğazların giderilmesi ancak meselele
ri akılcı ve bilimsel bir şekilde ele alarak bunların 
bir bütün içinde ülkelerin sosyal, siyasî, teknolojik 
şartlanyîe birlikte ve beraberlikte yaşamaya mecbur 
olduğumuz dünya ülkelerinin tesirini ve aynı mesele
lere bakrş şekillerini de dikkate alarak, • belirli hedef
ler dogmIfc3iü:da r.ju meselelere eösüın hulmakla 
mümkündür. 

Batı demckrr-s^erkıkı yıllarca onee devlet kuru
luşları içinde \er verdikleri plantenıa birimi, 1951 
Anayasası ile Bevıet kayatırniHrî girmiş ve yüksek dü
zeydeki kamu kuruluşları arasında mühim bir yer iş
gal etmiştir, Türkiye 1950 - 19535Iar arasında sosyal, 
ekonomik yenleri ağrrkışsn büyük bir sanayileşme 
sürecine girmiştir. Ne var ki, her şeye yeni baştan 
başlamak durumunda elan t! ikemisin ağır şartları ve 
bu şartların gerektirdiği fakir bir memleketin aş is
teyen, iş isteyen, reMı isteyen insanlarına bir şeyler 
verme mesul"yetim" taşıyan hükümetleri, ülkeyi sü
ratle krJkındrrm.a 2?.yret ve cakaları, ferurun samimî 
arzusu, fen gerjmede ülke kaynaklarının kullanılma
sında temel ihtiyaç ve knükennıa gereklerim' esas allan 
görüşlere ajzrkk vermiştir. 

Modelini Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve 
teknolojik şartlarından alan bu tatbikat, bir bakıma 
da giderek başardı olnmşfar. Bu uygulama ile ülke, 
bir noktada övünülecek bir kalkınma bazına oturtula
cak duruma gelmiştir, Bsşarrk bir mesafe katedilmlş-
th\ Ne var ki, 195I*=ar;n mal^m siyasî hadiseleri ve 
onu takip eden dönemdeki ekonomilerde ve teknolo
jilerde büyük ve süratli gelişmeler olmuş ve banlar
dan uzak kalınarak kalkmmrş olan ülkelerle aramız
daki mesafenin kapatılamayacağı gereği içerisinde 
planlı döneme süratle dönülmüştür. Bu sebeple, ülke 
kalkınmasında c'evamk, ve geçerliliği olan görüşlerin 
ağırlığım teşıyan bir sistemin, demokratik rejim için
de seçi'meslnin tereilî noktasına da gelinmiştir. 

Diğer taraftan, esasen kıt olan ülke kaynaklanmı
şın, ülke ve tornam rnerıfaatl açısından en iyi şekilde 
kullanılması İşin iyi niyet yanında, çağdaş modern 
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bazı tekniklerin ve metotların kullandması da kaçı-
mîmaz hale gelmiştir. 

Kaldı ki. bunun ötesinde 20 nci asrın son yılların
da iktisaden geri kalmış ülkelerin temel sorunları sos
yal, siyasî ve ekonomiktir. Bu sebeple, bir ülkede ha
yat standardının yükseltilmesi, maddî refahın temin 
edilmesi, sadece bir gaye değil, bunun ötesinde mem
lekette daha iyi kültürel ve enteiîektüel hayat için bir 
vasıta olmasıdır. Bu görüşle çağrınızın modern millet
lerinin gelişen tarihi içindeki ekonomik büyümeleri 
ve sosyal gelişmeleri, iktisat politikalannın bir plan 
vasıtasıyle yürütülmesi zaruretini de ortaya koymuş
tur. Bu anlayışladır ki, 1961 Anayasasında kalkınma 
ve planlama ile ilgili hükümler getirilmiştir. Anayasa
nın 41 nei maddesiyle iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu 
maksatla tasarrufları artırmak, yatırımları toplum ya
rarım n gerektirdiği önceliklere yöneltme ve kalkınma 
planlarım yapmak ödevi Devlete verilmiş ve yine Ana
yasamızın 129 ncu maddesiyle de; Devlete ödev ola
rak verilen ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın 
plana bağlanması, kalkınmanın bu plana göre gerçek
leştirilmesi ve Devlet Planlama Teşkilâtının kurulma
sı hükme bağlanmıştır. 

Böylece, Türkiye bir planlı döneme girmiştir. 1962 
yıh için uygulanan bir araprogrammdan sonra, 1963 
yılında Birinci Beş Yıllık Planın, kalkınma planı uy
gulanmaya konulmuştur, O günden bugüne kadar iki 
pîan uygulaması yapılmış. Üçüncü Planın son yılma 
ve dördüncü planın da hazırlanmasının ön safhasına 
gelinmiştir. Ba itibarla, Dördüncü Beş Yıllık Planın 
temel görüşleriyle plan dönemi hedeflerinin tespiti, 
kalkınmanın entegrasyonu içinde bir bütün teşkil 
eder. Bunun içindir ki, 1977 yılı Bütçe tatbikatı, Dör
düncü Beş Yıllık Plana açılan bir yelpazeye benzer. 
Ba balomdan plan zincirinin devamlılığını teşkil eden 
bir halkasıdır. Bundan dolayıdır ki, bu noktada uy
gulanan dönemin kısa bir değerlendirmesini yapma
dan önce, mühim gördüğümüz birkaç temel fikrin be-
lirtilmesinde fayda görüyor ve bu meselelerde ikti-
danyîe muhalefetiyle hepimizin ülke çıkarları içinde 
belli görüşlerde, asgarî müştereklerde birleşmemizin 
faydadan uzak olmadığını ve bunun ötesinde de bir 
vazife olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

1961'Ierden bu yana, Türkiye'de planlı kalkınma 
metodu ve Devlet Planlama Teşkilâtı hakkında lehte 
ve aleyhte çok şey söylenmiştir; halen de söylenmekte 
ve yazılmaktadır, belki de bu devam edecektir. Biz 
Adalet Partisi olarak, demokratik rejimin geleneksel 
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yapısı içinde rejim ve Devleti tahribe yönelmeyen, 
doktriner ideolojik sapmalara kaçmayan ilmî bir gö
rüş içinde müesseselerin de, kullanılan vasıtaların da 
tenkit edilmesini demokratik rejimin icabı saymakta
yız. Ancak, Türkiye'de planlamanın gerekip gerek
mediğini, planlamanın başka rejimlere mahsus bir 
metot olup olmadığını artık tartışmamalıyız. Çünkü, 
biz bu noktayı çok gerilerde bıraktık. Tercih nokta
sını çoktan aştık. Bu itibarla bulunduğumuz yerden 
geleceğe ait görüş açımızın tespitinde ilmî, akılcı, tec
rübeye dayanan görüşlere bağlı kalmak mecburiyetin
deyiz. 

Sayın senatörler; 
Türk Planlaması, her şeyden önce demokratik bir 

planlamadır. Katı görüşlerin hâkim olduğu merkezî 
planlama ile uzaktan yakından bir gûna alâkası yok
tur. îlmî ölçülere dayanan, Türk Milletinin sosyal, 
siyasî, ekonomik tercihlerini aksettiren bir plandır. 
Kamu sektörü için emredici nitelikte olan, özel sek
tör ve hür teşebbüs için de yalmzca yol gösterici 
olan, bu vasfı ile ona faydalı olan bir plandır. 

Türk Planlaması; toplum yararını gözeten, sos
yal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı ihtiva eden ge
niş görüşlü millî bir Planlamadır. Bu manada ileri bir 
bilimsel anlayışı da ifade eder. 

20 nci Asrın son döneminde bilim ve teknolojinin 
süratle büyük bir ağırlık kazandığı çağda devlet yö
netiminde ve hükümet etmede planlama, bir bakıma 
da bilimsellik, akıllılık anlamına da gelmektedir. Bir 
bakıma da çağdaş ve ileri yönetim metodunu da tem
sil eder. Müesseselerin gücü, onları yöneten, ona ha
yatiyet veren insan unsurudur. Bütün müesseseleri bu 
unsurdan uzak düşünmeye imkân yoktur. Cenab-ı 
Hak'tan sonra her varlığın yaratıcısı veya mütekâmil 
hale getirilişinin unsuru insandır, eğitilmiş insan un
surudur. 

Bu itibarla, planın gücü, meselelere eğilmeyi ve 
tecrübeî açıdan bakan ve bilimsel toplu bakışı temin 
eden plancı kadrolarıdır. Onun içindir ki, bu kadro
ları, hedeflerle vasıtalar arasında tutarlı münasebetler 
tesis için gerekli kurmay hizmetleri gören; sosyal, 
teknik ve ekonomik konularda hükümetlerin yakın 
müşavirleri olarak mütalaa edilen ve bu ölçüler içeri
sinde değerlendirilen yetenekli bir hizmet ünitesi ola
rak görmekteyiz. 

Planlamanın, Türk Devlet hayatında vazgeçilmez 
bir müessese olduğu kadar, kalkınma hedefimize ulaş
mada da ihmali mümkün olmayan bir metot olduğu
nu ifade etmek isteriz» 

Böylece, plan hakkında görüşlerimizi ifade ettik
ten sonra, şimdi de planlı kalkınma döneminde sağla
nan gelişmelere anahatlanyle temas etmek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi kalkınmanın en anlamlı ölçülerinden 

biri, millî gelirdeki artıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından Kasım 1976'da yayınlanan rakamlara göre, 
gayrî safî millî hâsıla 1968 yılı sabit fiyatlarıyle plan
lı dönemin başlangıcı olan 1962 yılında 76 754 000 000 
liradan, 1976 sonunda 194 508 000 000 liraya ulaş
mıştır. Böylece 14 yıllık dönemde ortalama % 6,25' 
lik bir gelişme hızı gerçekleştirilmiş ve gayrî safî millî 
hâsıla % 153'lük bir oranda artmıştır. 

Cari fiyatlarla gayrî safî millî hâsıla 57 592 000 000 
liradan 649 milyar 500 milyon liraya çıkarken 1962' 
lerle 1976'lar arasında 11 misli artmış bulunmaktadır. 

Artık ülkemiz fert başına 150 ilâ 200 dolar düşen 
geri kalmış ülkelerden değil, o ülkelerin ötesinde kal
kınma noktasında, tırmanmaya yaklaşmış olan ve 
yıllardır sürdürülen başarılı kalkınma planlarının tat-
bikatıyle fert başına 1 000 dolara ulaşmış bahtiyar 
ülkelerden birisidir. 

Rejim içinde gelişme yolunda olan bir güçlü ül
ke olarak görmekte olduğumuz ve bize bu husustaki 
fikirleri telkin eden tablo, bu gelir artışına muvazî 
olarak planın öngördüğü hedef ve sınırlar içinde de, 
tarıma dayalı Türk ekonomisinin geleneksel yapısın
da köklü değişiklikleri de getirmekte ve ülke ekono
misini planlı bir şekilde yapı değişikliğine doğru it
mekte, tarımsal bir yapıdan sınaî bir yapıya doğru 
süratle geçişi sağlamış olmaktadır. Filhal bu görüş, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hedeflerinin tespitinde ge
niş bir şekilde değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Dünyada tarımla kalkınmış, sosyal ve ekonomik 
meselelerini tamamen halletmiş bir ülke göstermek 
hemen hemen mümkün değildir. Ne var ki sanayileş
miş, kalkınmış ülkelerde coğrafyanın, iklimin elver
diği şartlar altında ekonomiye katkısı olan en mo
dem tarım düzeyinin sanayi sektörü ile dengeli bir 
seviyede olduğu görülür. Yani, bir memleketin kal
kınmasında tercihi sanayie tümüyle vermiş olmak ve
ya tümüyle tarıma vermiş olmak değil; memleketin 
kaynaklarını dengeli bir görüş içerisinde ilmî açı
dan birbirini tamamlayıcı nitelikte değerlendirmek 
esas alınmıştır. 

işte Türkiye'nin kalkınma modeK içindeki görüş 
ve kanaatlerimiz de, bu noktada Türkiye'nin kaynak
larını dengeli bir sistem istikâmetinde geliştirmek ve 
onları Türk Milletini mutlu edecek şekilde kullanabil-
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mek imkânını ortaya koymaktır. Bu sebepledir ki, 
ülkemizin şartları içinde kalkınmanın, sadece sanayi
leşmenin kesinlikle şekil değişikliği, kalkınmanın ke
sinlikle hâkim olduğu bir görüş içinde tek yönlü bir 
ekonomik ve sosyal gelişme şeklinde değil; kalkınma
nın anasektörü olan sanayi, tarım ve hizmetler sa
hasında mevcut olan organik bağlantıyı dikkate ala
rak, esnek bir görüş içinde değerlendirecek dengeli 
bir gelişme perspektifine oturtularak ifrat - tefrik gö
rüşünden uzak, ülke ve dünya şartlarının ilmî ve tec-
rübî ölçüleri içinde değer kazandığı bir kalkınma gö
rüşünde, sosyal dengeyi bozmadan sanayileşmenin ter
cihini ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Nitekim, 1962 yılında, 1968 fiyatlarıyle gayrî safî 
millî hâsıla içinde tarım sektörünün payı % 34,2 iken; 
1976 yılında % 21,2'ye düşmüştür. Buna karşılık, sa
nayi sektörünün sabit fiyatlarla gayrî safî millî hâsıla 
içindeki payı 1962'Ierde % 13,9'dan 1976'da % 20,4'e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmanın yolunun yatırımlardan geçtiği bili

nen bir gerçektir. Yatırımların yapılması kaynakların 
uygunluğu içinde teknik kadrolara, gelişmiş teknolo
jilere ve malî imkânlara bağlıdır. Ülkemizde artık 
1950'Ierin zayıf ve tecrübevî yetenekten mahram tek
nik kadroları yerine, ülke içinde ve ülke dışında eği
tim ve tecrübe görmüş güvenilir kadroları mevcuttur. 

Gelişmiş teknolojilere gelince; bu konuda daha 
uzun yıllar memleketimizin menfaatlerine, uygun bir 
ölçüde yabancı teknolojiden faydalanmak zorunda bu
lunduğumuzu kaba! etmeye mecburuz. Aslında tekno
loji alışverişi, sadece geri kalmış ülkelerde ve geliş
me 3rolunda oîan ülkelerde başvurulan bir konu değil
dir. En gelişmiş ülkelerin dahi zaman zaman müra
caat ettiği, çağın gerektirdiği zorunîuktur. Bu konu» 
da komünist ülkeler dahi, katı görüşlerini terk ede
rek, Batının gelişmiş teknolojilerini ülkelerine götür
me gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Asîoîan, ken
di ülkemizde teknolojinin geliştirilmesine ve bunun 
gayretlerine muvazi olarak ülkenin menfaatlerine ve 
hükümranlık haklarına ters düşmeden gelişmiş tek
nolojiden faydalanma yollarım bulabilmededir. Plan
lı dönemde hükümetlerimiz bu konuda cidden başa
rılı çalışmalar yapmıştır» 

Söz buraya gelmişken, bir nebze de yatırımların 
öngördüğü malî imkânlardan bahsetmek istiyorum. 

Kalkınmanın temel unsurlarından birisi de, iç ta
sarrufların yatırım alanlarına yöneîtilişini temin et
mektir. Bugün memnuniyetle ifade etmek lâzımdır ki, 

büyük gelişmeler sağlanmıştır. 1963 yılında gayrî sa
fî millî hâsılanın ancak % 13,3'nü tasarruf eden ve 
% 17,4'nü yatırıma ayırabilen Türk ekonomisi, 1976' 
larda gayrî safî millî hâsılanın <fc 19,7'sini tasarruf 
etmiş ve % 24,1'ni de yatırımlara tahsis etmeyi ba
şarabilmiştir. 

Bu oransal ifadeleri mutlak rakamlara dönüştür
düğümüz zaman, sapit fiyatlarla tasarruf hacminin 
üç misline, yatırım hacminin ise dört misline yaklaş
tığım görmekteyiz. Bunlar, aslında kalkman Türkiye' 
nin matematiksel ifadeleridir. Bunun ötesinde, fizik 
yapıdaki gelişmelere muvazî olarak sosyal yapıda da 
köklü değişikliklere doğru gidecek büyük gelişmeler 
Türkiye'de olmuştur, 

Plan tatbikatlarının; dördüncü, beşinci, altıncı 
plan tatbikatlarının devamı içinde, Türkiye sadece kal
kınmış, sanayileşmiş, endüstrileşmiş bir ülke olmanın 
ötesinde sosyal ve kültürel yapıda büyük mesafeler 
katetmiş, medenî ve muasır cemiyetin içerisinde en 
yüksek düzeyde yerini alabilecek ülkelerden birisi ha
line gelebilecektir. Bu imkân ve şansa Türkiye sahip
tir. Yeter ki Türkiye'de iç barış, siyasî istikrar ol
sun. Bunun ötesinde para, proje, plan; kaynakların 
mevcudiyeti içerisinde bulunabilecek, her zaman hay
siyetli bir yoldan temin edilebilecek nesnelerdir. 

Sayın senatörler; 
1963'ten bu yana planlı dönemin gerekleri içinde 

kalkınan ülkemizin günden güne artan, genişleyen ya
tırım hacmine paralel olarak üretimde de süratle artış 
kaydedilmiştir. Şöyle ki: 

Î962 yılında 8 450 000 ton olan hububat üretimimiz, 
c/c 156ç2 artarak 1976 yılında 21 650 000 tona yüksel
miştir. 

Öte yandan, sanayileşmenin temel unsurlarından 
biri olan elektrik enerjisi üretimi aynı dönemde 
3 559 000 00 kilovat/saatten 1976 yılında 18 770 000 000 
kilovat/saate ulaşmıştır. 

Keza, 1962 ile 1972 yılları arasında kâğıt üretimi
miz 81 500 tondan 357 000 tona yükselmiştir, bu su
retle dört misli artmıştır. 

Şeker üretimimiz ise; 339 000 tondan, bugün 1 mil
yon tona yükselmiş ve önümüzdeki yapılacak yeni te
sislerle bu üretim daha da artacaktır. 

Gübre istihsalinde ise; 1962'lerde 164 200 ton iken, 
bugün 620 270 tona yükselmiştir. 

Çimento üretimi 2 316 500 tondan, 11,5 milyon 
tona yükselmiş; yeniden devreye girecek olan beş çi
mento fabrikasıyle bu üretim, tevsi edilen fabrikalarla 
birlikte 1977 yılının ortalarında 19 milyon tona ula
şacaktır. 
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Petrol ve petrole ilişkin ürünlerin üretimi ise 14 
milyon tondur. Aşağı yukarı rafinerilerimizin kapasi
tesine yakın bir seviyeye gelmiştir. 

Demir mamulleri, net demir mamulleri; 117 000 
tondan, bugün 3 025 000 tona gelmiş, yeni tevsi edil
mekte olan İskenderun Demir - Çelik fabrikalarıyle 
3 milyon daha kapasite ilâve edilecek ve Sivas Demir 
- Çelik fabrikasının da devreye girmesiyle 1982'îere 
doğru 7 - 8 milyon ton civarına ulaşacaktır. 

Bunun dışında diğer sektörlerimizde de; eğitim
de, sağlık ve diğer hizmetler sektöründe de altyapı te
sislerinde büyük mesafeler katedilmiştir. Aslında Tür
kiye çok büyük bir ülkedir. Yapılan her şey Türkiye' 
de, yeni doğan ihtiyaçların da yanında geride kalmış 
gibi görünmektedir* 

480 000 kilometrekare olan Fransa'dan iki defa 
büyük, 315 000 kilometrekare olan İtalya'dan aşağı 
yukarı ikibuçuk, üç defa büyük olan memleketimizde 
42 milyon insan yaşamaktadır. Gün geçtikçe artan 
nüfusun ekonomiye baskısı, bilhassa geri kalmış mem
leketlerin karakteri içerisinde ülkemizde gün geçtikçe 
ağırlık kazanmaktadır. Bu itibarla ulaşmış olduğumuz 
bu seviyeler, 1982'lerde, dördüncü beş yıllık planın 
son noktasında ulaşacaklarımızın yanında çok geri
lerde kalmış olmaktadır; doğrudur. Ama, doğru ola
nın yanında bir başka doğru daha vardir ki, bütün 
bunları görmek suretiyle olduğumuz yerde kalmak 
ve Türk ekonomisini, hakikaten bulunduğa noktada 
şu veya bu istikâmette daha ağırlık merkezi teşkil ede
yim, süratle hedefe ulaşayım demek suretiyle Türki
ye'nin dengeli kalkınmasına yönelecek olan hizmet
leri bir yana bırakmada mana yoktur. 

Kaldı ki, yıllardan beri gelir dağılımı ile ilgili 
oîan ve gelir dağılımının adaletsizliğinden şikâyet et
tiğimiz, Anayasanın da birtakım sosyal görüşleri içe
risinde sosyal adaleti, sosyal dengeyi sağlama görevi
ni hükümete verdiği bir anlam içerisinde memleketin 
bu manada gelişmesine imkân yoktur. Aşağı Fırat 
projesini yapmaz, oradaki milyonlarca dönüm arazi
yi sulamaz, elektrik enerjisini orada üretmez, sanayii 
orada kuramaz iseniz, 61 vilâyete bağladığınız enter-
konnekte şebekeye, bu Güneydoğu Anadolu'da mev
cut olan 6 ili enterkonnekte şebekeye bağlamak sure
tiyle oradaki endüstrinin muhtaç olduğu elektriği gö
türmezseniz, dengeli bir kalkınmadan bahsetmek müm
kün değildir. Aksi halde, doğrudan doğruya herkese 
maaş bağlamak suretiyle o bölgede yaşayan insanla
rın zevklerine bir şeyi, vergi i!e aldığınız paralan ona 
aktarmaktan başka yapacak bir şeyiniz kalmaz. İlmî 

i açıdan kalkınma; işte onlara iş isteyen, aş isteyen in-
I sanlara işi, aşı; o toprakları sulayarak, o toprağın al-
I tındaki, üstündeki kaynakları ilmî ölçüler içerisinde 
I değerlendirerek, o noktaya enerjiyi götürerek, sanayii 
I geliştirerek olur. Bunlar bir görüşün ifadesidir. Eğer 
I Karakaya'ya, Karababa'ya başlıyor isek, bunun altın-
I daki birtakım baraj kademelerine Kral Kızı'na kadar, 
I Karkamış Barajı'na kadar 9 tane büyük barajın ya-
I pumasını, Urfa Tuneli'nin sulanmasını Planlamadan 
I geçen görüşler içerisinde o istikâmete tevcih ediyorsak; 
1 aslında o mıntıka halkının, 1 3 - 1 4 milyonluk insa-
I mn istikbalim, geleceğini teminat altına almanın gay-
I reti içerisinde oluyoruz. Başkalamak, bitirmek demek-
I tir, yeter ki hüsniniyet olsun, ciddiyet olsun; memle-
I kette bunu yapabilecek huzuru, bunu yapabilecek 
I iç barışı, imkânı bulalım. Muhalefet - iktidar arasın-
I daki münasebetlerde yapıcı bir model içerisinde me-
I selelere ciddiyetle sahip çıkabilelim. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Aslında eserlere, fikirlere, inançlara hayatiyet ve-
I ren insan unsurudur demiştik. Planlama birimi 1961 
I yılından bu yana memlekete büyük hizmetler yapmış-
I tır. Hükümetlere büyük fikirler, büyük görüşler getir-
I mek suretiyle memleketin kaynaklarını akılcı bir yol-
I da kullanmanın imkânlarını sağlamıştır. Ne var ki, 
I yıllardan beri 91 sayılı Kuruluş Kanununa göre, kad-
I rosunu gelişen ekonomik şartların kötü tesiri içerisin-
I de, tatbik edilen kötü personel politikaları içerisinde, 

I bünyesinde topladığı cidden kıymetli elemanlarını 
I kaybetmek suretiyle bir noktaya gelmiştir. Bugün 201 
I teknik elemanı vardır; teknik veya yarı teknik nitelikte. 
I Bunun ötesinde ikiyüz küsur da sanırım ki yardım-
I cı ve destekleyici elemanı vardır. Böylece 430-440 
I civarında bir kadro ile Türkiye'nin ekonomik plan-
I lamasını ve bu planlamanın çalışmalarım, gayretlerini, 
I projelerini ve hükümetlere yüksek seviyede, ilmî se-
I viyede müşavere hizmetlerini görmektedir. 

I Kurulduğu tarihlerde cidden 91 sayılı Tekilât Ka-
I nunu ve onu müteakip 99 ve 340 sayılı Kanunlar, 
I bu Planlamada çalışan kadrolara güzel imkânlar gc-
I tirmişlerdi, ekstra birtakım ücret ödemelerini temin 
I etmişti. Hatta, 1 nci dereceden 150 lira aslî maaşlı 

Devlet memurlarının parmakla gösterildiği bir dö-
I nemede, Devlet Planlama Teşkilâtında bu kadrolar 
I rahatlıkla kullanılabilmişti. 1 750 liralık ücret siste-
I mi, bu kadrolarda en geniş, en rahat bir şekilde tat-
I bik etme imkânını bulmuştu. Ne var ki, onu takip 

eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ona iliş-
1 kin çıkardığımız 1327 sayılı Kanunlarla bu kadro-
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lann almış olduğu ücret sistemleri, gelişen şartlar 
içerisinde diğer klasik Devlet memurlarının aldığı üc
retlerle denk kaldı ve hatta bir bakıma da geri kal
mış oldu. 

Mukaveleli, sözleşmeli personel çalıştırma imkâ
nı ise, buna diğer kuruluşlarda verilen imkânların da 
çok gerisinde kaldı. Muhterem arkadaşlarım, ilmin ve 
tecrübenin değer görmediği bir kalkınmanın, isteni
len istikâmette, istenilen maksatta gelişmesinin imkâ
nı yoktur. 

Biraz evvel sözlerimin başında da ifade ettiğim 
gibi, parayı, planı, projeyi mevcut olan kaynaklar 
içerisinde ilkede bulmak mümkündür. Ne var ki, on
ları kuvveden fiile çıkaracak, reaîize edecek, ger
çekleştirecek eğitilmiş mütehassıs kadroları bulmak 
güçtür. Onları, en iyi şekilde değerlendirecek olan 
o kadroları bulmak için, mutlaka Devlet Planlama 
Teşkilâtından başlayan bu beyin erozyonuna «Dur» 
diyecek özel tedbirlerin alınması noktasına gelinmiş 
ve hatta geç de kalınmıştır. 

Hükümetlerin en büyük meseleleri, sosyal ve eko
nomik yapıdaki kalkınmalarının temel hizmetleri, bu 
kurmay heyetinin gajTetleıinden geçer. Hükümetin 
hiç bir unsuru oturup bunların detaylarını, projele
rini, planlarını hazırlayacak durumda değildir. Hü
kümetler sadece siyasî tercihlerini, kantatlarını ve 
meselenin stratejisini tespit eder. Aslında detayları 
ilmî görüşler içerisinde planlama birimleri yapar. 

Bir noktaya daha temas etmeden geçemeyeceğim. 
Bundan evvelki konuşmalarımda bu kürsüden ifa

de etmiştim. Yatırımlar ve sanayileşme teknoloji de
mektir; gelişmiş teknoloji demektir. Bugün ülkemizde 
mevcut olan, geliştirmeye matuf olan çalışmalar çok 
gzdır. Saym Erbakan'ın dün söylediği TÜBİTAK'ın 
ötesinde, ilmî çalış'arma yapan başlıca bir müessese
yi göstermek mümkün değildir. Üniversitelerimiz da
hi, Türk toplumunun, Türk sosyal ve ekonomik ha
yatının kalkınmasına mataf ağırlığı olan çalışmaları 
yapmaktan uzaktır. Üniversiteleri ile ve ilmî kuru
luşları ile Türkiye'de bir araştırma döneminin başlan
ması ve bunlar için gerekli oîaa tahsisatları, kadro
ları esirgemeden kurmak ve vermek zarureti vardır. 

Batı demokrasileri bunu milyarlar harcamak su
retiyle yapıyor. 1965'îerin Avrupa'sında sadece Be-
neîüks dediğimiz üç büyük Devlet araştırmaya 6 mil
yar dolar yatırmıştı. Amerika Devletleri NASA'sı da 
dahil olmak üzere 1965 yıllarında araştırmalar 21 
milyar dolar yatırmıştı. Türkiye'de sadece b'r plan 
döneminde 400 milyon liralık bir paranin konduğunu 

görmekten üzüntü duymuştuk. Bu kürsülerde plan 
münakaşaları yapılırken, bu konuya değinmiştim. 
Türkiye kalkınmak istiyorsa, yabancı teknolojiye 
olan ihtiyacı kadar, kendine has teknolojilerini de ge
liştirmeye ve bu yolda memleket şartlarına uygun ye-
iîi birtakım imkânlar bulmaya da mecburdur. Bunu 
yapmadığımız takdirde, kalkınmamızın entegrasyonu 
mümkün olamaz. 

Bu arada teknoloji ve j'atmmla ilgili gördüğüm 
dış sermaye ile ilgili olan görüşlerimizi de ifade etme
den geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Milletler, kalkınmalarını iç ve dış kaynaklarının 

malî imkânlarına da bağlarlar. Gelişmiş olan millet
ler dahi bunu böyle yapar. Hatta o kadar yapar ki, 
çağm gelişen şartları içerisinde bugün CAMECON'a 
dah.0 elan ülkeler, komünist ülkeler, dünya para pa
zarlarından 40 milyar do!arhk bir parayı almak su
retiyle ülkelerini kalkındırma yolunda, ülkelerinin 
•merkeziyetçi planlamanın emri halinde dahi, insanca 
yaşayış düzeyine getirmek ve kendi meselelerinin hal
ledilmeyen kısımlarını hailede bilmek için para ara
maktadırlar. 

İngiltere gibi, Avrupa'nın 13 ncü Yüzyıldan beri 
demokrasi ile idare edilen Magna Carta Libertatum 
denilen, prosoverbal (önsözkşme) ile demokratik ni
zama dünyada ilk defa geçen devletlerden birisi dahi 
29 milyar dolarlık bir parayı, dünya para pazarların
dan almanın peşindedir. Fransa 10 milyar doların pe
şindedir. 

O halde, Türkiye de 1> alkınmasım hükümranlık 
haklerim IıaMdar etmeyecek şekilde, haysiyet ve şe
refinden fedakârlık etmeyecek şekilde, millî çıkarla-
rrnıızm istikametinde para ve teknoloji olarak Türki
ye'ye getirmesinde hiç bir mahzur yoktur. Binaena
leyh, bunu yapmadığımız gün kendi iç kaynaklarımız
la süratle kalkınmamızın mümkün olamayacağını ve 
gelişen dünya içerisinde çok çok gerilerde kalmaya 
mahkûm olacağımızı bilmeniz lâzımdır. 

Bu itibarla yabancı sermayenin memlekete geliş 
şekline dikkat etmeli, ama gelişine karşı olmamak su
retiyle ona yardımcı olacak, onun itimat telkin edebi-

• feceği iklimi yaratacak, siyasî havayı yaratacak vazi
fenin de tümüyle bizlere mevdu olduğunu bilerek, 
bu yolda gayretler göstermemizin yolunu bulmaya 
mecbur olduğumuzun idraki içinde olmalıyız. Aksi 
halde Türkiye Dördüncü Beş Yıllık Plan İçerisinde 
temin etmek mecburiyetinde olduğu dış kaynakların 
büyük bir kısmını temin etmekten uzak kalır. 
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Birinci Plan döneminde krediler AID, İkinci Plan 
Döneminde konsorsiyom, Üçüncü Pîan Döneminde 
de işçi dövizlerine bağlanmıştı. Gelişen ekonomik 
yapı içerisinde. Avrupa'nın ekonomik konjonktürü 
içerisinde, Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisinde de 
mufüaka dış kaynak imkânlarını özel şekilde yeni ter
tiplerle temin etmenin çarelerine başvurmalıyız. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın artık uygulamasının 
arifesinde bulunduğumuz bu dönemde, geçmişte tes
pit etmiş olduğumuz % 7,9'Iuk kalkınma hızımızın 
ülkemizin süratle gelişme çabaları içerisinde ve bîr 
de jeopolitik durumunun icap ettirdiği savunma ge
reklerimizin yönnütle bu kalkınma hızlarımızı Türki
ye'de başardığımız ve başarmakla olduğumuz hizmet
lerin kreasyonu ile biraz daha artırmamızın gereği 
üzerinde dikkatle durmaya değer görürüm. Bunu 
% 9 civarına yükseltmek suretiyle Türkiye'yi süratle 
kalkındırmaya mecburuz, Çünkü, Türkiye'de âtıl ka
pasite vardır, yetişmiş insan gücü de vardır ve Tür
kiye'nin kaynakları da yeterince kalkınmaya tahsis 
edilebilecek bir düzeye gelmiş bulunmaktadır. Hatta 
altyapı tesisleri itibariyle de Türkiye kalkınmanın, 
plancıların «Töke - off» dedikleri muayyen bîr sıçra
ma noktasına gelmiştir. Bu sebepledir ki, süratli kal
kınma artık öncelik kazanmıştır. Binaenaleyh, bunu 
Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli içerisinde, plan 
görüşü içerisinde (Daha ziyade modeli tespit edilmiş
tir) mutlak surette değerlendirmeye mecbunız ve bu 
hususun dikkate alınmasını önermekteyiz. Çünkü, 
dünya kalkmıyor, dünyanın kalkınmaları fühal çok 
fazla değil, en kalkınmış ülkeler °f0 4 - 5 mertebesin
de kalkmıyor ve % 4 - 5 mertebesinde kalkınmış ül
keler bütün meselelerini entegre hale getirmişlerdir. 
16 bin dolara gelmiş olan millî gelirlerini, 16 500 

dolara nasıl getiririm düşüncesinde, televizyonun ya
nında, renkli televizyonu nasıl temin ederimin pe
şinde. 

Binaenaleyh, biz yaşamaya mecbur olduğumuz bu 
topraklar üzerinde önce hayatiyetimizi, varlığımızı 
korumak; ondan sonra da insanca yaşamanın çabası 
içerisinde bu refaha giden merdivende basamakları 
çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu itibarladır kî, kalkın
mamızın daha da hızını artırmak suretiyle kısa zaman 
periyodu içerisinde meseleyi halletmek mecburiyetin
deyiz. Ne var ki burada, akla gelecek olan hadise 
şudur: Bütün kalkınma yükünü, kalkınma gayretle
rinin sıkıntılarını, ıstıraplarını sadece bîr kuşağın ke
merlerini sıkmak suretiyle, onların omuzlarına yük
lemenin gereği var mı, yok rru? Aslında bu mesele
nin münakaşası bence mühimdir. Yoksa Türkiye'nin 
mevcut şartlan içerisinde, teknik, ekonomik ve sos
yal yapısı içerisinde bunun münakaşası daha müm
kün değildir; ama bütün külfeti, bütün sıkıntıyı bir 
kuşağa yükleydim, onun sırtına bindirelim mi keyfi
yeti kabili münakaşadır. Anu», yaşamamız, hayatiye
timiz ve çağın şartlan eğer bizi zorluyorsa bunu da 
seve seve Türk Milleti olarak sanırım ki, yapacak 
durumdayız. Aslında % 9 diye kabul ettiğiniz geliş-
me, % 3 civarında artan nüfusun massetmesiyle % 
6'lara, % 5'lere düşmektedir. Bunu da dikkate almak 
zarureti vardır kanaatindeyim, 

Muhterem arkadaşlarını; 
Bu arada ikinci, üçüncü, hatta birinci plan dö

nemlerinden bu yana iki müessesenin idarî reforma 
tabi tutulmasını, yeniden gözden geçirilmesini, reor-
ganize edilmesini pîan müessesesi tavsiye etmiş ol
maktadır. Bunlardan birisi kamu idaresi, ikinci de 
Kamu İktisadî Teşebbüsleridir. 

Dünyanın bugün en pahalı devletlerinden, en kö
tü bürokratik sistemde işleyen devletlerinden birisi 
haline gelmiştir ülkemiz. Açıklıkla ifade etmek lâ
zımdır ki, bugün Devlet düzeni içinde hizmetlerin gö
rülmemesi ve meselelerin askıda kalması, iktidarların 
da boyutlarını aşacak şekilde bir kadro meselesi ol
muştur. Devlet kadroları çalışmıyor ve bu çalışma 
hızının nedenleri ise hizmet dubikasyonlanndan tu
tunuz da, ücret dengesizliğinden tutunuz da, türlü 
nedenlere dayanmaktadır. Devlette devlet disiplini 
kalmamıştır. 

Demokratik nizam demek, aslında disiplinli bir 
nizam demektir. Disipline riayet etmeyen bir mües
sese, aslında demokratik müessese olamaz. Demok
rasi bir saygının ifadesi olduğu kadar, disiplinin de 

Dünyadaki gelişmiş devletler artık firmalara, hol
dinglere devletlerin teminatı ve garantisi altında kapı
larını açmak suretiyle onların hem teknolojilerini, 
hem de sermayelerini ülkeye getirmek suretiyle kal
kınmanda yolunu araştırıyorlar. Belki Dördüncü Beş 
Yıllık Planın modeli içerisinde dış kaynak ihtiyaçla
rım mutsask ve mutlak bu yollardan, devletlerle projeli 
Dünya Yatınm Bankasından, Devletlerarası ikili mü
nasebetlerden ve bunun ötesinde de büyük sermaye 
firmaları ile yapılacak olan anlaşmalarla temin yolu
na gitmek suretiyle sıhhatli emin kaynaklar bulma
ya mecburuz. Bu kalkınmamız için de şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böylece bir kaç temel noktaya dayandıktan sonra, 

bir koiTiuya daha değinmek istiyorum. 

— G43 — 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1977 O : 1 

bir ifadesidir. Disiplin katı görüşlerin hâkim olduğu, 
kışla disiplinin hâkim olduğu bir görüş demek ma
nasına getirmiyorum. Medenî ölçüler içerisinde bir 
disiplini ifade etmek istiyorum. 

Binaenaleyh, bu konuda mutlak ve mutlak en kısa 
zamanda idarî reforma geçilecek şekilde gayretlere, 
fiilî gayretlere başlamanın artık noktasını çok geride 
bırakıyoruz. Bunun master plan seviyesinde yapılmış 
olan çalışmalar vardır. Bu ön çalışmaları, hükümet
lerin ele almak suretiyle değerlendirmesi lâzımdır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine gelince; arkadaşla
rımın da dedikleri çok şeylere Kamu İktisadî Te
şebbüsleri yönünden iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Hakikaten, ikinci Cihan Harbinden sonra Dev
let hayatında geri olan ve ülkelerin kalkınmasında, 
ekonomik istikrarın temininde, fiyat politikaları ile 
temel üretim ve hizmetleri ile ekonomik gelişmenin 
âdeta bir kontrolörü, âdeta onun dengeleyicisi göre
vini gören Kamu İktisadî Teşebbüsleri, artık iktisadî 
olmaktan uzak, gayri iktisadî müesseseler haline gel
miş bulunmaktadır. Gerek işletmeleri ile gerekse ya
tırımcı nitelikleri ile bugün gayri iktisadî işletmeler 
haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, özür dilerim, konuşma 
sürenizin bitmesine beş dakika kalmıştır, ayarlama
nız için bildiriyorum. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — İkinci söz hakkımı birlikte 
kullanırsam, tamamlarım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOGLU (Devamla) — .... Gayri iktisadî müessese
ler haline gelmiş bulunmaktadır. 

1963'Ierde başlayan Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin reorganizasyonu ile ilgili çalışmalar, beş sene 
sürmüş ve onu müteakip bir miktar daha çahşma 
devam ederek, hazırlanmış olan raporlar askıda kal
mıştır. Bunlara mutlaka eğilmek lâzımdır. Türk Dev
let hayatında, Türk ekonomik hayatında 345 bin iş
çisi, 265 bin personeli ile âdeta 800 bin kadrolu Dev
let kadrosunun yarısı kadar kadro çalıştırılan ve Tür
kiye'nin ürettiği temel malların, hizmetlerin en bü
yük kısmım bir müesseseye mutlak ve mutlak en 
kısa yoldan eğilmek, onu rasyonel rantabl bir çalış
ma istikametine tevcih etmek lâzımdır. Aslında bu 
çok güç bir iştir. Bu zaman isteyen ve bunun ötesin
de de birtakım kanunî imkânlarla geçmişte verilmiş 
olan birtakım hakların gene teşriî organların da icra 
ile iş birliği suretiyle yeni baştan gözden geçirilmesini 

ve köklü tedbirler alınmasını icap ettiren meseleler
dir. Bu konuya da mutlaka eğilmekte fayda gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada spesifik olarak gördüğümüz bir kaç ko

nudan da bahsetmek istiyorum. 
1971'Iere gelinceye kadar Türkiye'de reformlar âde

ta Türkiye'nin kalkınmasının sihirli değneği olarak 
görülmekte idi ve her önüne gelen maden reformu, 
petrol reformu, toprak reformu gibi birtakım re
form meselelerini ele aldığımız zaman Türkiye büyük 
mesafeler katedecek ve dolayısıyle süratle Hazreti 
Musa'nın asası Türk milletinin omuzları üzerinden 
geçer misali kalkınmaya ulaşıvereceğimiz zannediliyor
du. Huzur gelecek, barış gelecek ve memlekette her 
şey güllük, gülistanlık olacaktı. Bunlardan birisi de 
muhaliflerimizin, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü
nü yansıtan toprak reformu ile ilgili olan konulardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak Reformu Kanunu çıktı, reform hakkında

ki görüş ve kanaatlarımızı Parlamento kürsülerinden 
sanırım ki, grup adına da bendeniz arz etmiştim ve 
değerli arkadaşlarım da cidden büyük katkılarda bu
lundular. Bu reform yapıldı, netice ne oldu? 

1974 yılında bu reformu uygulama durumunda 
olan Hükümet, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyon Hükümeti dağıtılacak olan topraklardan 
161 500 dekarlık kısmını yanlış bir uygulama sonucu 
dağıtamadı. Yani, «Reform reform» diye peşinden 
koştuklarını, eline yap diye verdiğiniz zaman, iktidar
sınız diye verdiğiniz zaman, onu uygulamayı dahi be-
ceremeyerek, hatta hatta uygulamak şöyle dursun; 
ters bir uygulama ile bir karış toprağı dahi vatan
daşa teslim etme imkânını ve şansını bulamadı. Yi
ne, reformun sözde karşısında gösterilmiş bulunan, 
gösterilmek istenen Adalet Partisi ve onun oluşturdu
ğu Hükümet, onun Hükümet Başkanı Sayın Demirel o 
mıntıkada ilk tapuyu topraksız vatandaşlara verdi. 
Bu ters uygulamayı düzeltti ve vatandaşa o toprağı 
verdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında toprak reformu denince biz Adalet Par

tisi olarak neyi anlıyoruz? Evvelâ o noktayı geçmiş
teki hatıralarınızı tazelemek suretiyle bir kez daha di
le getirmek istiyoruz. Sadece kuru bir toprağın tapu
sunu alıp vatandaşa vermek, o toprakta vatandaşm 
çalışmasını temin etmeye kâfi gelmez. Güneydoğu 
Anadolu'nun Kuzey Mezopotamya dediğimiz, Fırat 
ve Dicle nehirleri arasındaki sahayı ele alalım. Zaten 
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uygulanmaya da oradan başlandı, Urfa mıntıkasından 
başlandı. 

Yağarsa bire kırk verecek kadar Rusya'nın çernoz-
yum toprakları kadar verimli olan bu topraklarda sa 
olmadığı zaman çölden farksız olan ve h'çbir şey 
vermeyen, oranın balıtssz insanlarını yorganını, yastı
ğını, yatağını sırtına sararak Adana'mn, Çukurova' 
nın pamuk tarlalarında ırgatlığa gönderen o toprak
ları 209 dekar değil, 1 200 dekar verseniz ne lâzım 
gelir? 

Biz diyorduk ki, toprak reformu şöyle olur : Hazi
neye ait olan, Devlete ait olan mevcut toprakları, 
topraksız vatandaşlara verelim; ama bu toprakların 
altyapı tesislerini, orada ziraat edecek, o toprağa bağ
layacağımız insanları, yeni toprak ağaları türetmeye 
imkân vermeden; suyunu, yolunu, kredisini, ekipma
nını ve istihsal ettiği malların da pazarlarını temin 
edecek nitelikte bu toprak reformunu şümullü bir gö
rüş içerisinde, ilmî açıdan, bilimsel açıdan yapalım 
dedik. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yapacağız deyip, 
yapmamanın metodu bu. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOGLU (Devamla) — Biz yaptık. Şimdi yapacağı
mızı, nasıl yapacağımızı arz edeceğim zatı devletleri
ne. Yapmak, hiç yapmamaktan; yapmaya başlamak'sa 
onu unutmaktan çok daha yeğdir sayın arkadaşım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bu görüşle hareket ettik ve işte dediğiniz, söy

lediğiniz doğru çıktı. Türkiye'de Hazineye alt bu 
mıntıkada 8 milyon 200 bin dönümlük arazi var. 
Hesap edin, kitap edin matematiksel olarak bunu 
kime dağıtırsınız? Bunu 100 bin çiftçi ailesine dağı
tırsınız. °/0 65'i, °/Q 70'i çiftçi olan bu memlekette 26 
milyon insan yaşar. % 2,7 Civarında olan bu nüfus ar
tışını dikkate alırsanız, her yıl bu çiftçi ailelerinden 
100 bin yeni aile türer. 20 yaşına gelen adam bir ye
ni doğan kuşakla, 21 yaşma gelir. Evlenir, barklanır 
yeni bir aile olur, buna da bir toprak vereceksiniz. 
Bu toprağı nereden vereceksiniz? Elde mevcut olan 
toprak sadece 100 bin kişiye kâfi geliyor, 100 bin çift
çiye kâfi geliyor. 

O halde, bizim dediğimiz noktaya dönelim. Top
rak lâstik gibi çekilen, oradan buradan sündürmek 
suretiyle genişleyen bir yer değil. Türkiye'yi Misak-ı 
Millî sınırları içinde de mütalaa ediyorsunuz. Yeni 
toprakları istilâ etmek suretiyle, burada insanları ora
ya da gönderecek değilsiniz. O halde geriye toprak 
reformunun temelinde yatan anaflkre dönmek kalı

yor. Sulayacaksınız, krediyi vereceksiniz. Az toprak
tan çok istihsal etmenin yollarım ekstansif bir tarım 
metodundan, entansif tarım metoduna, Batının yönel
diği metoda gideceksiniz, bunu yapacaksınız. Eğer bu 
görüşle toprak reformu üzerinde hakikaten münaka
şa yapmak mümkün ise, buna hazırız. İşte bunun ilk 
kademesi; Keban'ın altında bulunan Karakaya Bara
jı, 173 metre yüksekliğinde büyük bir sette baraj -
beton kemer çıkacak, onun altındaki Keban'dan ge
len sular Gölköy'e, Karababa'ya gelecek oradan Ur
fa Tüneli ile 770 bin hektar, 7 milyon 700 bin arazi
yi tabiî cazibe ile sulayacak, bu sahada yaşayan in
sanlara, 13 milyon insana; hem tarıma dayalı endüs
trileri ile hem de ziraî ürünleri ile hayat verecek, 
hizmet verecektir. 

Tümü ile 250 milyara çıkacak olan bu proje zin
ciri sadece bununla kalmayacak; «tarım + endüstri» 
demiştim biraz evvelki sözlerimde. Sadece tek yönlü 
bir kalkınmanın Türkiye'yi kalkındıramayacağını ifa
de etmiştik. Dünyada sadece tarıma dayalı olarak kal
kman bir memleketin mevcut olmadığını da ifade 
etmiştim. Bu görüş içerisinde endüstrinin de muhtaç 
olduğu enerjiyi 28 milyar kilovat/saatlik enerjiyi; bu
gün Tkirüye'nin istihsal ettiği 18 milyar 700 milyon 
kilovat/saatlik enerjinin % 150'sini bu sahadan elde 
edeceksiniz. Sadece Karakaya Barajı, 7,5 milyar ki
lovat/saat, 1 600 megavat kurulu güce sahip olacak. 
Onun altındaki Kral Kızına kadar, Karkamış hepsi 
bunlar böyle. Bazıları sulamaya, bazıları ise doğrudan 
doğruya enerjiye ve sulamaya yardımcı olan dokuz 
tane baraj, Fındıklı'ya kadar gidiyor. Bunları yapa
caksınız:, bunun yolundayız. Nisan'da Cenab-ı Hak 
nasip ederse, Urfa Tünelinin 27 kilometrelik tünelin, 
dünyanın en büyük tünellerinden birisinin temelini 
atacağız. Bu sulama projeleri Avrupa'daki projelerin 
çoğundan büyüktür. Avrupa'daki en büyük baraj 
(Rus'ya hariç) Fransa'nın Serpanson Barajı 1 milyar 
270 milyon metre mikâp su tutar. Bizimkisi, 15 mil
yar, 10 milyon; Keban 31,5 milyar. Rakamların, di-
nıansiyonlarm gösterdikleri büyüklükler, aslında ya
pılan hizmetlerin ne kadar güçlü olduğunun ifadesi
dir. Bunları küçümsemiyelim, bunlar hepimizin malı
dır. Türkiye'nin, Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı 
bu hizmetlere hepimiz birlikte geliniz sahip olalım. 

Bir konu daha geliyor toprak reformunda. 

Toprak reformunu yaparken bu ilmî görüşlerin 
yanında, müliyet hakkını da zedelemeden toprağa da
ğıtacağınız insanlara toprağı vermek, tapusunu ver
mek lâzımdır. Tapusuz toprağı dağıtamazsınız. Da-
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gittiğiniz zaman, Sayın Ecevit'in Meclislerde söyle
diği; «Su kullananın, toprak işleyenin.» gibi doğal 
yasaların hâkim olduğu ve sosyal dengeyi bozan; işte 
o zaman mülkiyetin zedelendiği, tapunun delindiği 
bir ortam içerisinde sosyal patlamalara doğru cemi
yeti götüren hadiseler olur. Biz bunun da dikkati içe
risinde hassasiyetle meseleleri, gerek Anayasal görüş
le, gerek ilmî görüşle, gerekse Türkiye'nin yapısı ve 
şartları içerisinde en iyi şekilde değerlendirmenin yo
luna devam ediyoruz arkadaşlar. 

Toprak reformu hakkında söylenecek çok sözler 
var; ama meseleleri dağıtmamak, başka bir konuya 
geçmek için bir parça sözümü burada bağlayıp, yeni 
bir görüşe geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Değerli konuşmacı arkadaşlarım dediler ki, temel 

atmalar, şunlar bunlar, 50 baraj, sanayi tesisleri ya
pılıyor, ediliyor. Bir arkadaşım da insaf ölçüleri ile 
çok güzel ifade ettiler, Millî Birlik Grupu adına ko
nuşan arkadaşımız dedi ki, «Bütün bu yapılan işler 
tamamlandığı zaman, mesele Türkiye'nin kalkınma
sında büyük katkısı olacak neticelere bizi götürür. 
Özlenen kalkınmaya götürür,» doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye çok bakir bir ülke. 600 yıllık Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında Anadolu unutulmuş, Ye
men çöllerine demiryolu götürülmüş, Macaristan or
talarında hanlar, hamamlar, imaretler yapılmış köprü
ler yapılmış, surlar yapılmış; fakat fakir Anadolu 
köylüsü sadece vermeye, vermeye, vermeye alıştırıl
mış. Hiç bir şey almamış, almadan vermek; verme
den almak Cenab-ı Allaha mahsustur. İnsanlar da ce
miyet içerisinde, devlet içerisinde millet olarak yaşa
mada verdiğinin karşılığını da almak ister. Almadan 
hiç bir şey gerçekleşemez. 

Bu görüşledir ki, Türkiye 600 yıi ihmalin kaderi
ne terk edilmiş ve Cumhuriyet Hükümetleri devrinde 
54 yılda da 195ö'ye kadar bu kadar felsefesini, ya
şam felsefesi olarak omuzunda taşımıştır. Türlü ne
denleri vardır bunun. Onun nedenlerine girmek iste
miyorum, bu akademik bir münakaşaya, münazaraya 
gidecek kadar ağırdır. 

O itibarla şuraya geleceğim: Türkiye'de her ya
pılan şey, mutlaka bu bakir ülkelede azdır. Bir misa
lini vereyim; bir tarihlerde arkadaşlanm hatırlarlar, 
buradan çok sayın bir üyemiz, Cumhuriyet Halk Par
tisinden, sonradan da Bakan olan bir arkadaşımız 
(1970 veya 1971 bütçesinin sanırım ki müzakeresi es- j 
nasında idi.) «Bu kadar elektrik enerjisini ne yapa- I 

caksımz? Keban devreye giriyor, Türkiye'de enerji 
var, ne yapacaksınız?..» demişti. «İşte pahah olan 
fuell - oil santrailarını kuruyorsunuz, bunları işleti
yorsunuz; bunlara lüzum yok.» diyorlardı. Pahalı ol
mak belki bir bakıma haklılıktır; ama olmayanın ye
rine bir başkasını ikame etmek en iyisini bulana ka
dar onu kullanmaya devam etmek de akim, izanın 
icabı, Devlet olmanın devlet etmenin hüneridir bu. 
Eğer, o şikâyetini yaptığınız devirdeki gibi kalmış 
olsa idi Türkiye, bugün 18 milyar 700 milyon kilo
vat/saatlik enerjiyi, 1970 yılında da 20,5 milyar kilo
vat/saatlik enerjiyi bulması mümkün değildi, bula
mazdı ve bugün sanayide mevcut olan âtıl kapasite
ler, türlü nedenlerle olan âtıl kapasiteler büsbütün ar
tardı. Hepimizin şikâyetçisi olduğumuz bir kilovat/ 
saat enerjinin millî gelirdeki kaybı 10 liradan hesap 
ederseniz; 440 milyarlık, aşağı yukarı 500 milyarlık 
bir millî gelirden kayıp olurdu bu memlekette. O za
man bin dolar, fert başına düşen gelir diye buraya 
gelemezdiniz. Bu 50 milyar dolar şudur: 1976'da 
Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası 649,4 milyar do
lar. Yani, on üçte birini dışarı atacaksınız, bu olma
yacaktı, 600 milyar Türk lirasına inecekti. 

O halde iyi yapmışız. Çünkü, Anbarh'da yaprimış 
olan fuel - oil santralları, Türkiye'de istihsal edilen 
enerjinin % 30'nu veriyor beyler. °f0 30'u nedir bi
lir misiniz? 4 milyar 449 milyon kilovat/saat, rakamı 
sahihtir, teknik literatürden alınmıştır, bunu veriyor. 
Eğer sizin dediğinize kalmış olsa idik, Türkiye'nin 
kalkınmasında; yani temellere geleceğim; yapmayın, 
etmeyin denilen şeyleri kulağımıza asmış olsa idik, 
bugün 4,5 milyar kilovat/saatlik enerjiden Türkiye 
mahrum olacaktı. 

Şimdi atılan temeller, 50 tane baraj. Muhterem 
arkadaşlarım; su ve toprak kaynaklarını değerlendir
meye mecbursunuz. Dengeli bir kalkınma içerisinde 
tarım sektörünü ihmal edemezsiniz. 1995'lerin pers
pektifine giden görüş içerisinde Üçüncü Baş Yıllık 
Planın tavsiyeleri, Türkiye'de tarımda çalışan insan 
nüfusunu % 20'ye indireceksiniz, gelirini de % 10'a 
indireceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, ikinci kez söz süreni
zin bitmesine beş dakika var efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Bunu da buna indireceksiniz; sanayi gelirlerim % 
40'a çıkartacaksınız ve çalışanları da % 60'a doğru 
terfi ettireceksiniz. Bu dengeyi sağlayacaksınız. 
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İşte bu itibarla su ve toprak kaynaklarım değer-
Iendirmenin zarureti vardır. Baraj, hem tarmısal is
tihsali artıracak, hem de endüstriyi geliştirecek ve 
hem de her yıl bir Kıbrıs kadar denizlere giden Türk 
topraklarının erezyonunu onlardan koruyacaksınız. 
50 Baraj bir hedeftir; ama nasıl gelinmiştir bu nok
taya? Büyük bir hedeftir, Türkiye'de bir felsefedir 
bu. Kalkınmanın geniş görüşlülüğünün ufkudur bu. 
Nasıl ki ağır sanayie yönelen görüşler, Türk demok
ratik nizamı içerisinde sanayileşmenin, mihrakım, ek
senini, ana ve temel hedefini teşkil ediyorsa; Türki
ye'deki toprak ve su kaynaklarının gelişmesinde de 
bu 50 baraj, Türk milletinin kalkınmasının idealinin 
gerçekleşmesinin inancının İfadesidir. Türkiye'de 650 
civarında baraj imkânı var. Bunların tümünü deve-
lope edeceksiniz, yapacaksınız. Kaç senede yapacak
sınız? 18 tane baraj 1976'dan beri yapılmakta devam 
ediyor Türkiye'de. Bana yenisini eklemezseniz nere
ye gelirsiniz? 50 barajı yapacak şekilde çalışacaksınız 
ve bunların ihalelerini zincirleme yapacaksınız, Dev
let Su İşlerinin kendi imkânları ile yapacaksınız. Tür
kiye'yi uzun vadede de olsa, yaygın bir gelişme yel
pazesi içerisinde de olsa kalkındıracaksınız. 

Başlamak bitirmek demektir, yeter ki niyetiniz 
ciddî olsun ve bu ciddî niyetleri gerçekleştirecek si
yasal ortamı, sosyal huzuru bu memlekette belalım, 
Belki de Türkiye'de kalkınma için her unsur yan ya
na gelmiş bulunuyor. Türkiye'nin bugünkü seviyesi 
ile hakikaten her şey var. Cenab-ı Hak çok zengin 
bir memleket vermiş. Petrol bulmadık diye de üzül
müyoruz. Tütününden fındığına, hububatından demi
rine, çeliğine, aliminyumuna kadar her şeyi Cenab-ı 
Hak vermiş. Volform gibi stratejik maddeyi vermiş. 
Dünyada bu Çin'de, Fransa'da, Kanada'da ve Ame
rika'da çıkar ve bugün modern tekniğin istediği şey
lerden bir tanesidir. Bunu bilenler çok iyi değerlen
dirirler. Bu stratejik maddeyi bile bize vermiş Ce
nab-ı Hak. 2 400 metre yükseklikte bunu da çıkartı
yoruz. Yaptık; ama beş sene önce başlamışız. Zaman 
içerisinde bu hedefe gelmişiz. Çünkü, yaygın bir kal
kınma istiyoruz Türkiye'de. Tümü ile Türkiye'yi kal
kındırmak istiyoruz. Gelir dağılımı, sosyal adalet an
cak böyle teessüs eder. Çok bakir bir ülke. 

Şimdi atılan temelleri arkadaşlarım yadırgıyorlar. 
Arkadaşlar, atılan temeller aslında kalkınan Türkiye' 
nin işaretleridir, endikatörleridir. Gerek sanayide ol
sun, gerekse tarıma dayalı endüstrilerde olsun ve ge
rekse hizmetler sektöründe olsun. Ben arkadaşlarım
dan bu planlama mevzularında şunu söylemelerini 
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beklerdim : İsterdim ki, Türk ekonomisi üç ana te
mele dayanıyor deselerdi; bunlardan birisi endüstri, 
diğeri tarım, öbürü de hizmetler sektörü. Bugün Tür
kiye'nin en büyük potansiilerinden biri, döviz getire
cek oîan potansiyellerinden birisi, hizmetler sektörün
de turizm sektörüdür. Bu sektörün yatırımları çok za
yıftır. Bunu geliştirelim, bunu artıralım, bunun için 
süratle çalışalım; Türkiye'nin dış ticaret tediye mu-
vazenesindeki açıklarını kapatacak imkânları bu yol
dan süratle bulalım deselerdi. Bunlara iştirak etme
mek mümkün değildir. Kendilerine çok teşekkür 
ederdik; ama banlar ağırhk kazanan bir dozla değil, 
diğer meselelerin sömürü, gelir dağılımı şu, bu sos
yal barış, adalet hikâyelerinin sanki Türkiye'de mev
cut olmayan, olup da olmadığı iddia edilenlerin ya
nında cılız kalıyor. Bunun yürekten savunucusu ola
lım, gelin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Konuşma süreniz bitmiştir, lütfen 
cümlenizi bağlayın efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZÎM KARAAĞAÇ-
JLIOGLU (Devamla) — Bağhyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bağlarken bir noktaya da değinmek is

tiyorum. 

Türkiye'nin dış borçlan daha o kadar korkula
cak seviyede değildir. Eğer bu borçları kumarda ye
miyor, şurada, burada ças*çur etmiyorsanız; Türk 
milletinin kalkınmasına inanışın ifadesi oîan bu yatı
rımlarda, ona hizmet etmede ve ekonomiye yeniden 
değer katma suretiyle oto * finansmana çeviriîmek 
suretiyle Türk ekonomisini güçlendirmeye maruf ya
tırımlara yapıyorsanız, bundan korkmayın. Çünkü 
dünya devletlerinin en zenginleri dahi bu yolu tercih 
ediyorlar. Haysiyetinizden, sererinizden, hükümran
lık haklarınızdan feda etmediğiniz ve karşılıklı men
faatlere dayanan görüşler içerisinde meseleyi ele aldı
ğınız takdirde ne borçtan korkun, ne borçlanmadan 
korkun. Borç aslında bizi biraz daha çalışmaya, bor
cumuzu eda edip yeniden gelişmeye, hamle yapmaya 
imkân veren hakikaten «yiğitin kamçısı» dedikleri, 
devlet idare etmenin hüneridir. Bugün İsrail'in bile 
bir ferdinin yıllık borcu 1 377 dolar, Türk vatandaşı-

| mn borcu 1G0 doları geçmiyor. Fert başına dolarda 
10 nci, 20 nci sıradayız, ödediğimiz borç miktarına 
göre de her ferdin ödediği 5,7 dolardır. Çok fazla 
bir şey de ödemiyoruz. 

I O itibarla borca falan bakmayın, Türkiye'yi kal-
1 kmdürmaya bakalım, akıllıca bunları Türkiye'ye ge-
I tirmeye bakalım. 
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Sözlerimi bağlarken, Devlet Planlama Teşkilâtının 
yıllardan beri yapmış olduğu güzel ve hayırlı çalış
maları, önümüzdeki yularda da kadrolarını, biraz ev
vel işaret ettiğim manada takviye etmek suretiyle 
Türk kalkınma hayatında ve bilhassa Dördüncü pla
nın hazırlanmasında Türkiye'nin geleceğinin güzel te
minatım verecek iyi hizmetlerle huzurumuza gelecek 
bütçelerde de aynı başarıyle göreve devam etmesini 
diler, Bütçenin Teşkilâtımıza, Devletimize ve Milleti
mize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz 
eder, hepinizi saygı iie selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçh-
oğlu. 

Grupları adına ikinci kez söz talebinde bulunan 
arkadaşımız var mı?.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına ikinci kez 
konuşmak üzere Sayın Hasan Güven, buyurun efen
dim. 

C. H, P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 

Sürenin kısalığı ve her konuyu yerinde değerlen
dirme geleneği nedeniyle dar çerçevede sorunlara ce
vap verme olanağını bulduk. Biraz evvel konuşan 
A. P. Sayın Sözcüsü burada Planlama üzerinde değil 
de, sanki bütçenin tümü üzerinde bir görüşmeye gir
diler, sonra yurdumuzda zaten hüküm süren bir yan
lışlığı yapmaktan da kendini kurtaramadılar. 

Sorunları akılcı olarak çözeceksek, bunlara ger
çekçi çözüm arıyorsak bir yöntemde birleşeceğiz. Bu
rada diyalog mu kuracağız, demagoji mi yapacağız? 
Bana göre, diyalog kuracağız. 

Şimdi, Sayın Sözcü şunları söyleselerdi daha iyi 
olurdu. Ya burada sadece kendini dinliyor, söylenen
leri dinlemiyor. 

Özellikle turizm konusuna değindiler ve «Bunları 
şu zaman yapmalıydı» dediler. 

Biz tahrik olmasın, çeşitli şeyler üzerinde durul
masın diye birçok yönlere değinmiyoruz. Türkiye'ye 
25 senedir her yönüyle damgasını vuran, Demokrat 
Parti ve onun devamıyız diyen Adalet Partisi, bu ara
da yedi aylık iktidarı dönemi için dönüp dönüp Cum
huriyet Halk Partisini suçlamak istiyor. 

Akılcı yoldan bakarsak; sene 1973, dünyada bü
yük bir petrol bunalımı vardır. Petrol fiyatları dört 
mislinin üzerinde artmıştır. Toptan eşya fiyatların
daki artışlar Avrupa'da çift haneli rakamlarla seyret

mektedir ve yine bir gerçeği de kabul edelim. Bir 
adam düşünün ki, tifodan mustariptir. Hastalık 20 
gündür seyrini takip ediyor; doktora gidiyor, dok
tor, «Sende tifo hastalığı var» diyor. 

Şimdi, bu hastalığı doktora gittiği anda mı ka
bul edeceğiz, başlandığı günde mi? Hastalık başta da
ha evvel vardı, doktorun teşhisi onun zamanını, ze
minini değiştirmez. 

Şimüi, 1973 yılında dünyadaki büyük ekonomik 
bunalım bütün gücüyle Türkiye'de sürdürmesine rağ
men, hatta 1973 yılının hazırlanan Bütçe raporunda 
bunlar yansımasına rağmen, petrol fiyatlarında, o za
manki Hükümet, A. P. seçimleri kazanamadığı için, 
ona yandan bağlı olan Hükümet fiyat dengelemeleri
ni yapmamak suretiyle aslında ekonomide bir hayli 
enflasyonîst gidişi geliştiren husus resmî belgelerde 
görülmemiştir, ertesi yıla yansımıştır. Bu bir. 

İkincisi Kıbrıs harekâtıdır. Kıbrıs Harekâtı 50 se
neden beri Türkiye'yi dış politikada, iç politikada 
gurur verici bir seviyeye getiren, birlik ve beraberlik 
havasım en iyi bir şekilde yansıtan bir hareket oldu. 
En aşağı 8 - 1 0 milyar liraya mal oldu. Nereye gitti 
bunlar? 

(Şimdi, bu bunalımları ortaya koyunca, o devrenin 
sıkıntısı çıkar; fakat yine bir gerçeği tespit edelim. 
Toptan eşya fiyatları % 29 artmıştır denir; ama pe
rakende eşya fiyatları, fiyat endeksleri % 19 - 20 ci
varında kalmıştır ki, en çok Türk halkım ilgilendiren 
budur. O bakımdan 1974 yılı, bu yönüyle de son de
rece olumsuz gösterilecek bir yıl değildir. Aksine 
Türk halkına hizmetlerin hızlandırdmış bir şekilde ge-

, tirilmesi, sermaye kesiminden kaydırılarak, Anayasa 
doğrultusunda temellerin atılması başlangıcı olmuştur 
ki, bundan sonra Sayın Başbakan da birçok defalar 
diyor, artık Türk halkının somut gelişme, somut yön
lenmenin ekonomide ve sosyal alanda işaretlerini gör
medikçe rey vermediğini anlamış olacak ki, şimdi ya
vaş yavaş somutlaşmaya doğru gidiyor ki, bu sizin 
değil, Türk milletinin ve öncelikle bu politikayı geti
ren bizim eserimizdir. Hayırlı olsun. Yarışmayı böyle 
yapalım. 

Şimdi, tarım hakkındaki görüşlerimize yine gir-
miyeceğîm; çünkü bunları Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesinde arz edeceğiz. Toprak refor
mu nedir, ne değildir orada açıklıkla ortaya koyacak 
giz. 

Turizm durumuna ben değindim. Türkiye'nin bu
günkü dış ticaret açığı 3 milyarın altına düşmüyor de
dik. Geçen yıl işçi dövizlerinden temin ettiğimiz mik-
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tar 1,5 milyara yakındı, bu sene 1 milyarı dahi bul
muyor; açık veriyoruz. Dış ticaretten elde ettiğimiz 
miktar, bütün zorlamalara rağmen 1 milyar 900 mil
yon doları aşamayacaktır ve bu arada 3 milyar vergi 
iadesi de yapmış durumdayız. 

Görülüyor ki, kötülediğiniz 1974 yılından pek ile
ri gitmiş bir halimiz yok. Çünkü, o zamanla dış ti
caretimiz 1 milyar 550 milyon doları bulmuştu, ver
gi iadesi ise 900 milyon dolar civarında idi. 

Görülüyor ki, Türkiye'de ihracat yönünden pek 
hamle yapamamamıza karşın, dış alım; yani ithalat 
hızla gelişmektedir. Sanayiimiz hammaddesini, ara 
mallarım dışarıdan temin ettiğine göre ve Türkiye de 
sanayileşmek suretiyle bu boşluğu henüz dolduracak 
durumda değildir, zaten atılımını bu sene yapıyor. İn
şallah akılcı, gerçekçi gidişle bu açığı kapatacağız. 

Demek ki, önümüzdeki yıllarda dış ticaretteki açı
ğımız alabildiğine artacaktır. 

Türkiye'nin bulunduğu kuşakta Yunanistan, İtal
ya, İspanya gibi Akdeniz memleketleri gelirlerinin bü
yük kesimini turizmden temin etmektedir. Bu yıl ilk 
on aylık dönemde turizmden sağlanan gelir 131 mil
yon dolardır. Buna mukabil, Türk vatandaşlarımnın 
yabancı memleketlere gidişi nedeniyle bıraktıkları 
döviz miktarı da 117 milyon dolardır. 

Görülüyor ki, turizm dediğimiz ve son derece 
önem verdiğimiz bu sektörden sadece elimizde kalan 
20 milyon dolar civarında bir şeydir. Halbuki, önü
müzdeki yıllar dış alımın 8 - 9 milyarı bulacağı bir 
ortamda, bunu kapatacak kaynaklann başında turizm 
sektörü gelmektedir. 

Dün ben Sayın Erbakan'a Başbakanlık Bütçesi do-
layısıyle bir sual de sordum, «Meselâ Doğu Karade
niz kesiminde son derece iyi kaynaklarımız yatıyor. 
Tam oradan batılı öteye dönüyoruz, bu yaz gezip 
gördük, Sayın Ucuzal ve birçok sayın arkadaşımız da 
vardı, ta İskandinav memleketlerinden ve İspanya'
dan insanlar akın akm gelip karşımızda bulunan So-
çi, Odessa gibi çeşitli yerlerde dinleniyorlar, bir hay
li para bırakıyorlar, milletlerarası ilişkilerdeki sivri
likleri yok ediyorlar, toplumsal yapıdaki bugünün ge
reklerine uygun kaynaşmaları sağlıyorlar. Bize geldi 
mi kesilip kalıyor. Bu yönde hiç bir atılım yapamı
yoruz. Hizmetler sektöründe atılımlarımız son dere
ce geridir. Turizm altyapı tesisleri hem yetersiz, hem 
de yapılanlar turist celbedecek bir durumda değil. 
Personel yönünden gerekli tedbirleri almamışız. Bu
nun yanı sıra bilhassa petroldeki aşırı fiyat artışları, 
konuşmam da belirttiğim gibi, dış ticaretten elde et

tiğimiz olanakların % 60'mı yutmaktadır. Bunun için 
en önce çare düşünmemiz gerekiyor. 

Düşünülecek çarelerin birincisi, Türkiye'de petrol 
arama işlemlerini çoğaltmak; ikincisi, linyit, maden-
kömürü ocaklarını hızla işletmek, özel söktörün elin
de bulunanları akılcı bir görüşle hemen Devletin eli
ne devletleştirme yoluyle geçirmek ve buna paralel 
olarak da ulaştırmada kitle ulaşımını hızlandırmak. 
Bugün Avrupa'da saatte 200 - 300 kilometre süratle 
giden trenler var. Türkiye'de ise hâlâ Ankara - İstan-
bunu İstanbul'dan İzmit'e dahi ulaştıramadık. Bu hız
la gidersek, 50 senede Ankara'ya ulaşamayız. 

Kitle ulaşımım sadece İstanbul -. Ankara arasında 
değil, gerice yöreler olan Doğu Anadolu'ya; Erzu
rum'a, Diyarbakır'a doğru bir an evvel getirmenin 
yollarını araştırmamız lâzım. 

Ankara ve İstanbul'da trafik bugün bir facia ha
lindedir; kapasitenin çok üstünde yığılmalar vardır. 
Ara sokaklar sanki taksi mezarlığı gibi doludur. 

Bu da göstermektedir ki, uygar düzeyde olduğu 
gibi, metro sistemine doğru yavaş yavaş kaymak su
retiyle hem bu israfı önlemek, hem de son derece kıt 
imkânlı aile bütçelerinin büyük bir kısmını zoraki 
olarak bu sahaya yatıran insanları ucuz ve zamanın
da ulaşımla gereksinmelerini karşılamak gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Saym Güven, konuşma sürenizin 
bitmesine üç dakika var, hatırlatırım. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA HASAN GÜVEN 
(Devamla) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 

Yine Planın öngördüğü % 7 - 8 arasındaki kalkın
ma hızını sağlayabilmek için mutlaka ve mutlaka 
plan hedeflerine uygun bir sanayi kalkınmasını da 
gerçekleştirmeye mecburuz. Türkiye'de yabancı ser
mayenin ne getirip, ne götürdüğüne de dikkatle bak
mamız lâzım. Saym Karaağaçh, esas önemli konu 
budur. Yakın zamana kadar gümrük setleri nedeniyle 
dîştaki bir sermaye pazar aramakta, gümrük setleri
nin getirdiği bir yük dolayısıyle iyi bir şekilde değer
lendiremediği bu pazarlamayı, o memleketin içerisine 
yabancı sermaye adı altında girerek hem bu setten 
kurtulup, hem o memleketin ucuz insangücü, el eme
ği ve çeşitli imkânlarından faydalanıp üretimi ucuza 
mal eder, onun yanı sıra da o memleketi pazar ola
rak kullanmak suretiyle daha büyük kâr sağlarlar. 
Dolayısıyle Türkiye'nin sanayi gelişmesini de, kendi 
teknolojisinin ileri, Türkiye'nin teknolojisi geri olma
sı nedeniyle engellemektedir, engelliyor. 
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O halde, milliyetçi bir açıdan, gerçekçi bir açıdan, 
zaten milliyetçiliğin tanımını böyle almak lâzım; as
lında milliyetçilik Türk milletini ekonomik ve sosyal 
yönden güçlü, yapılî, dinlenilir, dışarıya el açan de
ğil; kendini daima önder yapacak bir duruma getir
mektir, oraya yükseltmektir. Yoksa, insanları birbiri
ne düşürerek, kavga ettirmek değildir. Kültür Bakan
lığı Bütçesinde bu konuya da ayrıca değineceğiz. 

Görülüyor ki, Türkiye'nin ekonomik sorunları gö
rüldüğü gibi, sadece bazı rakamların arkasına sığın
mak suretiyle yanıltıca olarak soranları ortaya koy
mak değil, Türkiye bugünkü ortamda nedir, yabancı 
memleketlere karşı ekonominin gücü nedir, Türkiye' 
deki ekonomik olanakların dağüsnıı nasıldır? Banla
rı ortaya koymak lâzımdır. 

Meselâ, 20 seneden beri vergi sistemi üzerinde 
durmuyoruz. Bugün Türkiye'de gelirler % 25 tarım
dan elde edildiğine göre ve Planlama tanmm etkin 
bir şekilde vergilendirilmesini öngördüğü halde, ta
rımdan 300 milyon lirayı dahi vergi geliri olarak sağ-
layaımyoraz, sağlayamaz bir haldeyiz. Ne yapmışız? 
Bütün yükü dar bir kesime, emeklilerin ve ücretlile
rin sırtına vurmuşuz. Hangi gelişmemiş memleketler
de °f0 60 - 70 oranında böyle bir vergi vardır? Esa
sen sistem temelden gitmiş,.. 

BAŞKAN — Saym Güven, sözlerinizi lütfen bağ
layınız. 

C. H. P. GRUPU ADİNA HASAN GÜVEN 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Şimdi, önemi? bir nokta. Bu çarpıcı örneği vere
ceğim : 

1960 - 1977 yılları arasındaki fiyat farkları, para 
değerinin düşüşünü en aşağı dört olarak kabul ettik. 
Esnaf vergilerinin değiştirilmesinde, Ziraî kazançların 
vergilendirilmesinde bu katsayıyı esas almak suretiy
le bağışıklık hudutlarım artırdık. Peki, 1960 yılında 
çalışan bir memur ve işçinin aldığı parayla bugün al
makta olduğu para arasında bir değişiklik olmadı mı 
ki, onun vergi sistem! üzerinde hiç durmuyoruz? Ge
lir dilimleri üzerinde hiç durmuyoruz? O zamanın 
ayda 1 000 lirası bir evi güllük gülistanlık geçindirir
ken, bugün 4 000 lira o imkânı vermediğine göre, 
1 000 - 4 00Ö lira arasındaki bu değişken oranım da, 
vergi durumuna yansıtmak suretiyle o insanların sos
yal adalet ilkelerine uygun olarak ve ezilmemeleri 
için gerekli hangi tedbiri getirdiniz? 

BAŞKAN — Sayın Güven rica ediyorum efendim, 
bağlayınız. 
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C. H, P. GRUPU ADİNA HASAN GÜVEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerimi 
bağlıyorum. 

Bunun içindir ki, geri kalmış bir memleket olan 
Türkiye'de kaynakların kıtlığını kabul ediyoruz, im
kânların kıtlığım kabul ediyoruz; fakat en iyi bir şe
kilde ihtiyaç - kaynak dengesini bulacak şekilde, bu
nun yanı sıra sosyal adaleti yaygmlaştırıp insanlar 
arası gelir dağılanı uçurumlarım, bölgeler arası den
gesizliği yok edecek bir şekilde Anayasanın öngördü
ğü doğrultuda planlı kalkınmanın gereklerine hep be
raber inanalım, el ele hep beraber bu istikamette yü
rürsek, ancak bu memlekette özlediğimiz kalkınmış 
uygar bir düzeyi buluruz. Aksi halde, bu çekişmeler 
Türkiye'yi bugünkü durumdan daha geriye götürür. 
Bunun da en başta mesulleri bütün siyasî partiler ve 
mensupları olarak hepimiz olacağız. Onun için planlı 
kalkınmanın gereklerini Anayasadan aldığı istikamet
te yürüteceğiz. 

Demin buradaki konuşmamda bahsettiğim bir 
yanlışlığı Saym Sözcü konuşmalarında yine devam 
ettirdiler. Bizim şikâyetimiz şu : Anayasa... 

BAŞKAN — Sayın Güven, sözlerinizi bağlayın 
diyorum. Sözlerinizi üç cümle içinde bağlama imkâ
nına sahipsiniz. Lütfen efendim, yedi tane daha bütçe 
görüşeceğiz, saym üyelerin takdirine arz ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN GÜVEN 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. Müsamaha
nıza sığınarak 2 - 3 cümle ile tamamlamak isteyece
ğim. 

O halde yapılacak şey, Planlamanın öngördüğü 
kamu gereklerine ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sa
nayi ve tarımdaki reform ilkelerine uygun olarak bir 
kalkınmayı sağlayacak yerde; bunu var farz edip, 
özel sektör, özel sermaye elinde kamu imkânlarının 
kullanılması ve özel sektöre kamunun yetişkin ele
man yetiştirir bir surette Türk toplumundaki kapita
list yönlendirmeyi kabul etmiyoruz, uygun bulmuyo
ruz, Türkiye'nin yararına olmadığını belirtiyoruz, 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın üyeler, bîr hususu dikkatinize arz etmek 

mecburiyetini hissettim. Bugün program gereğince şu 
anda görüşmekte olduğumuz Devlet Planlama Teşki
lâtı Bütçesinden başka; Danıştay Başkanlığı, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İmar 
ve İskân Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini 
görüşmek zorundayız. 
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Anayasamızın maiûm hükmü gereğince on gün 
içinde Cumhuriyet Senatosunda bütün bütçeleri gö
rüşmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan sayın üyelerin zaman aşımına uğra
mayan konuşma yapma hususunda Başkanlık Diva- i 
mna yardımcı olmalarım, sayın bakanlara tevcih ede
cekleri sualleri, konuşmaları sırasında, o müddet için
de suallerini de sormalarını, bu bakımdan sayın ba
kanların bir saatlik cevap hakkından sonra tekrar 
sual sormak imkânım bugün sureti katiyede vermeye
ceğimi arz ederim. 

Şimdi, şahıslan adına söz isteyenlere sırasıyle söz 
vereceğim. 

Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 

efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — bayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

Berideniz Devlet Planlama Teşkîîziı Bütçesi vesi
lesiyle 1974 ve 1975 yıllan bütçeleri sırasında bu Teş
kilâtın bünyesi üzerinde konuşmuştum, tutanaklarda 
vardır. Şimdi de bu Teşkilâtın stratejisi üzerinde ko
nuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Özet olarak, dünkü ve bugünkü haliyle Teşkilâ
tın stratejisi malul haldedir. Bir kere Devlet Planla
ma Teşkilâtının yerini iyi saptamak gerekir. Bence 
Devlet Planlama Teşkilâtı hem kamu kesimi, hem de 
özel kesim için emredici fonksiyona kavuşturulmalı
dır. 

İkincisi, sektörel planlamalar mekânsal durumla 
bağıntılı şekle sokulmalıdır. 

Örneğin; Planlama 1977 yılında tarım sektöründe 
% 12 kalkınma hızı sağlanmasını öngörmüş olsun. 
Bunun için sulama, gübreleme, kredi kullanma ko
nularında ve hatta mer'a ve hayvan ırkı ıslahı iş
lemlerinde 40 milyar lira kullanımını bütçede düşün
müş bulunsun, ayırmış bulunsun. Bu kadar parayı 
siz, Adana, Rize, İzmir, Konya gibi dört ilde sarfet-
mek suretiyle bu % 12 kalkınma hızını elde ederse
niz; fakat diğer illerin hakkı ne olacaktır, onlar kal
kınmadan bir pay alabilecekler mi? Hayır. Halbuki, 
bu dört il esasen tarım göstergesi itibariyle en yük
sekte olan illerdir. 

Aynı şekilde örneğin, sanayi sektörü için de ko
nuşulabilir. Bilfarz sanayi sektöründe % 12 veya 
% 14 kalkınma hızını elde etmek için örneğin, 69 
milyar lira yatırımı Kocaeli, Zonguldak, İstanbul, 

— 351 

5 . 2 . 1977 O : 1 

İçel illerinde sarfedefâiniz, olur gider. Halbuki, sana
yi gösterge değeri daha düşük iîîer payını alamayaca
ğı için gelişmesini de yapamaz. Sanayide dengesiz
lik, kalkınma hızının % 14 sağlanmış olmasına rağ
men sürüp gider. Bunun sonucu olarak da diğer il
lerden yatırıma kavuşmuş illere doğru; yani kalkınmış 
illere doğru nüfus akımı, gecekondu yapımı devam 
edip gider. Taibiatıyie bunun sonucu olarak da baş
ka problemler de artar. 

Ayrıca, bir konu daha önemlidir. Bu % 14 sana
yi kalkınma hızı için kamu kesimi yatırımianna mı, 
özel sektör yatırımlarına mı ağırlık verilmelidir? 

Anayasamız karma ekonomiyi kabul etmiş oîdu-
ğuae göre, her ikisi de bu Hükümet döneminde den
geli Olmalıdır; fakat bu Hükümet döneminde çok 
ortaklı şirketlere teşvik tedbirleri uygulamasına ağır
lık verilmelidir. Gerçi, iki yıldan beri bu da olma
mıştır. 

Bu konu yanında, kalkınmada öncelikli yörelere 
ilişkin dengeleme transferleri konusunu da etkin bi
çimde eleştirmek mümkündür. Bu eleştirmelerin sonu
cunda bir noktaya çıkabiliriz. Bundan böyle bölge
sel planlamaya gidilmelidir. 4 ncü Beş Yıllık Plan bu 
sav altında hazırlanmalıdır ve artık planlamalarda 
yatırımların mekân ilişkisi muhakkak gözönüne alın
malıdır. Sekîörel kalkınma hızların gerektirecek ya
tırım ödenekleri, illeri gelişmişlik gösterge değerleri 
tek tek gözönüne alınarak ona göre ödenek ayırımı
na yer verilmeli ve yatırımlar ona göre yapılmalıdır. 

Bu, bizi giderek bölgesel planlamaların yapılma
sına götürür. Bugünden başlamak suretiyle Orta Ana
dolu bölgesel planlaması, Doğu Anadolu bölgesel 
planlaması. Güneydoğu Anadolu bölgesel planlaması 
hazırlıklarına hemen başlamalıyız. 

Bundan böyle halkımız hükümetlere nutuk atma
sı için şurada, burada kendisinin parasını çarçur et
mek fırsaünı tanımayacaktır. Artık her il, her sektör
deki gelişmişlik göstergesi değerini bilecektir, ona göre 
hakkım istemesini de bilecektir. 

Bendeniz burada kalkınmada öncelikli yörelere 
ilişkin dengeleme transferleri miktarları ve konu
ları hakkında izahat verilmesini de istiyorum. Bu su
retle zaten benim eleştirime lüzum kalmadan sayın 
senatörler işin komedi olduğunu anlayacaklardır. 

Şimdi, bir kere daha konuyu pekiştirelim. Türkiye' 
de bugün kalkınmanın hangi sektörler aracıhğryle ve 
hangi makro - ekonomik araçlarla başlatılabileceği so
rusu kadar imemîi diğer bir ösru, bunun hangi böl
gelerde ve ne tip bir mekân organizasyonu ile ola-
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bileceği sorusu gündeme gelmiştir. Bunu her gerice 
yöre insanı ve parlamenteri biliyor ve gözü açılmış
tır, arîı'k uyutamayız. Hatta topyekûn Türk ulusu da 
AET konusunda duyarlılığını ortaya vurmak suretiyle 
uyandığını göstermektedir. Benim hemşehrim artık 
20 öküz vererek alabileceği bir Murat marka araba
ya niçin 30 öküz verdiğinin hesabını benden sor
maktadır. 

Bunlardan esinlenerek diyorum ki, bugünkü uy
gulamada bölgesel kalkınma hızlarını en çoğa çıka
rıcı bölge için yatırım desenleri ortaya konulmalıdır. 
Hangi tip yatırımların nerelerde, hangi bölgesel ta
lepler için ve hangi ölçekte yapılıyorsa, istenilen fay-
da en yüksek düzeye çıkar, sorusu ortada kalmama
lıdır. 

Bu soruların cevapları bölge planlaması yapmak 
ve bu planlama disiplini çerçevesinde kalmakla bu
lunabilir. Nitekim, bu j'önde kamuoyu gelişmiş ve 
'bütün politik gruplarca bölge planı yaklaşımının be-
nliîiscnme zamanı gelmiştir.. Ancak, belirtilen bu istek
lerin açıklık kazandığı söylenemez. 

Başbakanın çıkıp burada, 4 ncü Beş Yıllık Planı 
bölge planlaması bazına oturtacağını açıkça söyleme
sini bekliyorum. Ayrıca, bu konunun aydınlığa kavuş
turulması, ülke kalkınma planlamasında bölge plan
lama yaklaşımının yöntemini, sorunlarım, kalkuıma 
planı ve diğer kademe planlarla ilişkilerini, dünya tec
rübesi ve ülkemiz verileri çerçevesinde değerlendiri
lecek bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bölge 
planlamaları yapılmasına yönelme sırasında olduğu
muz şu sırada, bu şekilde bir programlamanın bir 
konusundan da kısaca bahsedeceğim, Bu konu Aşa
ğı Fırat Projesidir. 

Bu proje dahi böigenin gelişmesindeki rolü ne
deniyle bir bölgesel planlama başlangıcı olarak aîs-
nabilir. Ne var ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında bu Aşağı Fırat Projesi konusunda da yapılması 
lüzumlu olan bazı işler yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Saym Naübantoğlu, iki dakikanız var, 
hatırlatırım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanın ikazına uyarak bir de şu konuya değinerek-
ten sözümü bitireceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim • Sayın Nal'bantoğ-
lu, buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Türki
ye'de planlı dönemde kamu programları yatırımları
nın kalkınmada öncelikli yöreler ve diğer yörelere 
göre yıllar itibariyle yüzde dağılımlarına göz atacak 

olursak, durum şöyledir; ben bunları teferrua'byk 
arz etmeyeceğim : 

Birinci Plan dönemi için kalkınmada öncelikli yö
relerde % 34,7; diğer yörelerde; yani 27 ilde % 65,3' 
tür. 

İkinci Pian döneminde kalkınmada öncelikli yöre
lerde % 28,8; diğer 27 ilde % 71,2'dir. 

Üçüncü Plan döneminin de ilk üç senesinde kal-
j kınmada öncelikli yörelerde % 28,4 ve diğer yöreler-
] de de °/0 71,6 olmuştur. 
f 

i Kalkınmada öncelikli yöreleri kapsayan 40 ilin 
nüfusu, toplam nüfusun % 41'ini içine almaktadır. 

j Demek ki, Türkiye insanlarının % 41'ini teşkil eden 
s yöreler için hükümetlerin 1963'tenderi, o da plan-
\ \\ döneme girdiğimizden beri yaptıkları yatırımlar 
| ancak °/0 28,4 civarında kalmıştır. Nerede sosyal ada

let?.. 50 seneden beri de tabiatıyle bu olmuştur. De
mek ki, plan değil pilâv gerçeği hâlâ meriyettedir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şahısları adına Sayın Talât Doğan?.. Yok. Sayın 

Ömer Ucuzal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim. 

| BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
[ Efendim, şimdi söz sırası Sayın Bakandadır. Yal

nız bir hususu pratik bir sonuç almak için Başkanlık 
Divanı sunuşu olarak oyunuza arz edeceğim. Saat 
13.00'te çalışma süremiz bitecektir. Sayın Bakanın 
1 saat konuşma hakkı vardır. Eğer uygun görürse
niz, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin sonucu alı
nıncaya kadar çalışmamızın devam etmesi hususunu 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yapılan tenkit ve temennilere ve sorulan 
suallere de cevap vermek üzere 1 saat müddetle Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Necmettin 
Erbakan'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Erbakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya Milletvekili) 
— Muhterem Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; 

1977 Senesi Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesini 
müzakere ediyoruz. 3 saattan beri bu konuda kıymet
li fikirlerini serdeden senatör arkadaşlarıma teşekkür 
eler ek sözlerime başlıyorum. 

1977 senesinde Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi 
olarak huzurlarınıza 212 milyon 786 bin liralık bir 
bütçe ile geldik. Bu bütçe geçen sene 198 milyon 495 
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bin TiMs lirası idi. % 7,2 kadar mütevazı ter artış 
ile huzurlannızdayız. Devlet Planlama Teşkilâtının bu 
mütevazi artışı cari masraflardaki 49 milyon 271 bin 
lira yerine, 53 milyon 556 bin liraya çıkıştaki °/Q 8,6' 
Iık bir artıştan, yatırım ödeneklerinin 29 milyon 925 
bin Türk lirasını da aynen muhafaza edilmesinden ve 
transfer faslındaki 128 milyon 298 bin 600 liralık 
ödeneğin ise, 138 milyon 305 bin Türk lirasına çıkar
tılması suretiyle % 7,7 kadarhk diğer bir mütevazi 
artıştan ileri gelmektedir. Devlet Planlama Teşkilâtı 
böylece bu rakamların ifade ettiği gibi, bütçelerdeki 
tasarrufa azamî riayet içindedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının cari masrafları, per
sonel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. 
Devlet Planlama Teşkilâtında 1976 senesinde 258 ba-
remli personel, 174 de sözleşmeli personel olmak üze
re 432 kişi çalışmıştır. Bu rakam eski yıllarla mukaye
se edildiği zaman, takriben adet itibariyle aynı mer
tebede kaldığı görülmektedir. 

Türkiye'nin büyümesi karşısında Devlet Planlama 
Teşkilâtının yeni elemanlarla takviyesine ihtiyacımız 
vardır. Bu ihtiyacın karşılanması için de, Devlet Plan
lama Teşkilâtında çalışan arkadaşlarımıza günün şart
larına uygun ve güzMe yetişmiş elemanların hakika
ten çalışmalarının karşılığı ile mütenasip yeni imkân
ların getirilmesi mecburiyeti vardır. Bugün kritik bir 
noktadayız. Bu hususta gereken tedbirler alınmadığı 
takdirde, Devlet Planlama Teşkilâtı memleketin en 
yetişmiş elemanlarını muhafaza etmek yerine, yavaş 
yavaş elemanlarını da kaybetmek tehlikesi iîe karşı 
karşıya bulunmaktadır. Bu itibarla bu mütevazı cari 
masraf artışı ile daha ziyade sözleşmeli personel alın
ması gayretine gidilecektir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının transfer faslında bu
lunan paralar içerisinde önemli kalemin 50 milyon 
Türk lirası ile kalkınmada öncelikli yörelere yapıl
makta olan ödemeler ve 87 milyon Türk lirasu iîe 
de il planlarında eksik olan projelerin desteklenmesi 
ve bunların desteklenmesi için de il özel idareleri va-
sıtasîyle illerdeki yatırımlara katılma payı olarak bu
lunmaktadır. Devlet Planlama Teşkilâtının yatırım 
faslındaki 20 milyon 925 bin Türk lirasının 20 mil
yon liralık anakalemi, Türkiye'de il planlarının hazır
lanması hususundaki noksanları tamamlamak için, 
millî kalkınma planları hedeflerinde noksan projeleri 
hazırlamak için kullanılmak üzere ayrılmış bir tahsi
sattır. Bu mütevazı rakamların bilhassa dördüncü beş 
yıllık planının hazırlanması esnasında Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olacağını ve bunun en iyi şekiIJe 
kullanılmasına gayret edileceğini ümit ediyoruz. 

5 . 2 . 1977 O : ! 

Muhterem senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilâtı halikında çok kîsaca 

bu rakamları arz ettikten sonra, kıymetli konuşmacı
ların haklı olarak üzerinde durdukları planlı kalkınma 
konusu hususunda arkadaşlarımızın temas ettikleri 
konulara temelden bir cevap teşkil etmek üzere bazı 
hususları bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce planla kalkmıyoruz. 1976 yılı 
Üçüncü Beş Yıllık Planın dördüncü yılı olarak geç
miştir. Şimdi beşinci yılında bulunmaktayız, 

Bir hususu peşinen arz etmek istiyorum. Bun
dan tam bir yıl önce geçen yıl burada Devlet Plan
lama Teşkilâtı ve 1976 yılı Bütçeleri görüşülürken bir
çok konuşmacılar önemli noktaları tebarüz ettirmek 
için Türk ekonomisinin çeşitli meselelerine temas et
tiler ve bu temasları esnasında çok defa karamsar bir 
tablo çizildi. Halbuki, şimdi Türk ekonomisi 1976 
yılını yaşadı ve gerçekler gözlerinizin önündedir. Ge
çen yıl burada çizilmiş olan tablolarda bu büyük dış 
ticaret açiğı ile ithalâtın gerçekleşemeyeceği, dışarıdan 
öngörülen kredilerin alınamayacağı, Türkiye'de ya
tırımların yapılmayacağı, Türkiye'de bu vergilerin 
tahsil edilemeyeceği, bütçenin çok büyük açık verece
ği hususunda çeşitli noktalara dikkat çekilmiş idi. 
Bunları bir konuşma üslubu olarak telakki ediyoruz 
ve arkadaşlarımızın bunları böyle ifade etmelerini 
bir görev gereği sayıyoruz. Ancak, bu ifadeler mutlak 
manada alınıp, bu yıl geçtikten sonra bir kere dönü
lüp bakılacak olursa, karamsar tabloların yerine; 
Milletimizin büyük cevherinin çok başarılı sayılabile
cek, mevcut şartlar altında bir neticeyi orta yere koy
muş olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok kısa şekilde 1976 yılında ne öngörülmüştü, ne 

oldu konusunu belirtmek istiyorum. 

1976 Yılında bilindiği gibi, gayri safi millî hâsı
lada % 7,2'lik bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
Her ne kadar plan hedefine ulaşılamamış ise de, bu 
plan hedefi dış gelirler hakkında 1 milyar 300 milyon 
dolarlık bir gelirin geleceği tahminine istinat ediyor
du. Bilinen sebeplerden dolayı, dışarıdan gelen işçi 
gelirleri sadece bir milyar dolar mertebesinde kalınca, 
gayri safi millî hâsıladaki artış planda öngörülen ka
dar olamamıştır; fakat yine de 649 milyar lirayı bul
muştur ve bugün Türkiye 40 milyar doları aşan gayri 
safi millî geliri ile dünya milletleri arasında 25 nci 
sıraya gelmiş bulunmaktadır. 

1976 yılında önemli olan gayri safi yurt içi hâ
sılada; yani işçi dövizleri ve diğer bazı dışarıdan ge-
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îecek olan gelirler hesaba katılmadığı takdirde, yurt 
İçinde meydana getirilmiş ©lan hâsılada plan hedef
lerinin aşılmış olmasıdır. Planda bu hedefler % 8,2 
ye ulaşmak suretiyle asilmiş ve gayri safi yurt için 
hâsıla 575 milyar liraya erişmiştir. Plan, °/0 7,5 luk bir 
artışı öngörüyordu. Bunun yerine % 8,2 lik bir artış 
gerçekleşmiştir. Halbuki, geçen yıl buradaki konuşma
larda Mîlletimizin buna gerçekleştirmesi hususunda 
tereddütler izhar edilmiş idi. Görülüyor ki, planda 
öngörülen miktarlar dahi aşılmıştır. 

Fert hasma millî gelir itibariyle de başarılı bir yıl 
idrak edilmiştir. Türkiye 1976 yıknda 15 963 liraya 
varan fert başına millî gelire ulaşmıştır. Bu miktar 
takriben 970 dolar mertebesindedir. Vaktiyle bin 
dolarlık fert basma millî geîirin naşı! astronomik bir 
hedef olarak gördüğümüz düşünülürse, 1976 yılında 
Milletimizin bu adımları atmış olmasındaki başarı ha
kikaten teslim edilmek lâzım gelir, Hiç şüphesiz kal
kınmada gayri safi millî hâsıla!ar, milli geliri attır
mak yanında, bunun yapısal değişmesi de fevkalâde 
önemlidir. 

Birinci Beş Yıllık Plan devresinde Türkiye önce 
bir plan yapalım, belli bir millî hâsılayı ve fert başı
na geliri hedef olarak ahp gerçekleştirelim gayesini, 
ana gaye olarak orta yere koymuş idi. Bu gaye ana 
hatlan ve bazı noksanları ile o, derveds başarılmış
tır. İkinci Plan devresinde denmiştir ki, böyle bir millî 
hâsılayı meydana getiriyoruz. Feri basma millî ge
lirde de belli bir artış meydana getiriyoruz, Ancak, 
hakikî kalkınmaya yönelmek için gfi3rri safi millî hâ-
sıladaki artışın bilhassa sanayiden meydana gelmesi 
lâzım gelir. Öyle ise, sanayie ağırlık vereîim denmiş
tir. İkinci Plan devresinde sanayie ağırlık veren bir 
strateji takip edilmiş bulunmaktadır. Üçüncü Plan 
devresine gelince sanayi; ama hangi çeşit sanayi? 
«Makarna fabrikası ile fazoz fabrikası ile mi kal
kınacağız, yoksa fabrika kuran fabrika ile mi?.. Mo
tor sanayii, takını tezgâhları, ağ?r sanayi İle rai kalkı
nacağız?» Suali orta yere çıkmıştır. Yine Üçüncü Beş 
Yıllık Planda temel strateji bu sefer sadece sanayi ol
makta kalmamış, temel ve ara malları üreten sanayie 
ağırlık vermek suretiyle bunların millî gelirdeki katkı 
paylarını artırmak suretiyle kalkınma stratejisi kabiîl 
edilmiştir. Bu strateji itiraf edelim ki, üç senelik bir 
gecikmeye maruz kalmıştır.' Ancak, 1976 yılmda bu 
stratejinin ana hedefleri olan yatırımlar başlatılmış
tır. Bu yatırımlar daha eski devirlerde, (Artık çok şü
kür bu sözler kayboldu.) Plana uygun olmayan yatı
rımlar değil, bilâkis planın ana hedefini üç senelik 
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bir gecikmeden sonra tahakkuk ettirmek isteyen ya
tırımların ta kendisidir^ 

Bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye kalkınmasında 
sadece gayri safi millî hâsılaları büyütmek değil, bun
ların içerisinde önemli sanayileri geliştirmek hedefini 
Üçüncü Beş Yıllık Planda güttü. 

Bu hedef yeter mi?.. Hayır. Şimdi dördüncü plan 
devresine başlarken, muhterem arkadaşlarımızın işa
ret ettikleri gibi, temel ara mallar üretimi ve bunları 
yurdumuzda imal edecek ağır sanayinin kurulması ve 
bunlar kadarda en önemli olan bunların teknik erkânı 
harbiyesinln ve teknik personelinin Türkiye'de yetiş
tirilmesi. Diğer bir ifade ile Türkiye'nin müstemleke 
yapısı kalkınma hamlelerinden, bir lider ülke kalkın
ma hamlesine dönüşmesi hem stratejik sanayi tesis
lerine sahip olması, hem de bunun erkânı harbiyesine 
sahip olması hedefleri şimdi dördüncü beş yıllık pîan-
da önümüze gelmektelir. Bunlar Türkiye'nin hakika
ten bu kalkınmada «take - off» tabiri ile ifade edi
len Türkiye'nin bir lider ülke olmasına, kendi kendini 
taşımasına, hakikî kalkınmasını yapmasına matuf olan 
merhalelerdir. 

1976 Senesinde plan hedeflerine uymak için, plan 
hedeflerinden geri kalan sanayi sahasındaki üretim
lerin artırılmasına büyük gayret harcanmıştır ve 1968 
fiyatları ile 1976 yılında tarımın gayri safi yurt içi hâ
sılaya katkısı % 23,8 iken, sanayininki % 22,9 a 
ulaşmıştır. Görülüyor ki, sanayinin gayri safi yurt içi 
hâsılaya katkısı şimdi artık tarımınkine son derece 
yaklaşmıştır. 1977 de bunlar takriben atbaşı gitmek
tedirler. Dördüncü beş yıllık planda ise, sanayinin 
gayri safi millî hâsılaya katkısı tarımı tabiî olarak 
aşacaktır. Bu da esasen millî hedeflerimizden birisi
dir. Ancak, eski münakaşalar devri geride kalmıştır. 
«Tarımla mı kalkınacağız, sanayi ile mi kalkınaca
ğız?» diye bir ayırım yapmak söz konusu değildir. 
Tarımı da sanayii de birbiri ile yarıştırarak kalkına
cağız. Bunların ikisi birbirlerini tamamlayacaklar
dır. 

1976 Yılında sanayi sahasında 1971 fiyatları ile 
°/o 11,5 millî gelire katkıda bir artış olmuştur. Bu 
planlı devreye başladığımız 14 seneden beri bir re
kordur. Bir evvelki senede bu artış mikiarı sadece % 
9, ondan önce % 8,3 iken, bunun % 11,5 mertebe
sine erişmiş olması sevinilecek bir husustur. Her ne 
kadar henüz plandaki hedeften geri isekde, 1976 se
nesinde sanayi bir büyük atlama yapmıştır. 

Tarıma gelince, bir evvelki senede % 10,9 bir ar
tış olmasına mukabil, o büyük artışa ilâveten bu sene 
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ayrıca % 3,8 Ük bir artışın olması yine plan hedefini 
aşmış olduğumuzu göstermektedir. Doîayısıyîe 1976 

yılında tarım sahasında üretim açısından olsun, yurt 
içi hâsıla açısından olsun hedefleri aşan bir sonuç el
de edilmiştir. Sanayide de bugüne kadarkine nazaran 
rekor seviyede bir artış gerçekleşmiştir. Böylece Tür
kiye, bugün yer yüzündeki ülkeler arasında gerek ta
rım ürünleri, gerekse sanayi ürünleri açısından önemli 
bir mevki işgal eder noktada hızla ilerlemektedir. 1976 
yılında tarım üretimi buğdayda 16 milyon 300 bin 
tona ulaşmıştır. Bir evvelki yıla nazaran % 10,5 bir 
artış olmuştur. Pancar 8 milyon tona ulaşmıştır. Zey
tin geçen yıla nazaran % 78 artışla 1 milyon tona 
ulaşmıştır. Ayçiçeği geçen yıla nazaran % 11 artışla 
537 bin tona ulaşmıştır. Bunlar, Milletimizin zengin
leşmekte olduğunu göstermektedir. 

Dün bir konuşmacı arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi, «Efendim, tedbirler alınmasaydı, hükümetler ol
masaydı ekonomideki bu inkişaf yine olacaktı» sözü
nü kabul etmek, her şeyden önce Parlamentonun ve 
Devlet kuruluşumuzun kendi kendini inkâr etmesi 
manasına gelir. Niçin bu Parlamento var, niye Hükü
met var madem her şey kendi kendine yürüyor?.. 
Kaldı ki, bugüne kadar da yine para vardı, bugüne 
kadar da Türkiye'mizde çeşitli ihtiyaçlar var idi. Bu 
paralar nereye gidiyor?.. O arkadaşımız dün burada, 
«Efendim, uzman var, para var; bunlar tabiî olarak 
çıkıyor» dedi. Uzman vardı, para vardı; ama bugü
ne kadar Türkiye'de montaj sanayii çıkıyor, Türki
ye'de makarna fabrikası çıkıyordu. Şimdi fabrika 
kuran fabrika çıkıyor. İşte bunun için hükümet lâ
zım, işte bunun için bir hükUmetin kıymetini yurt 
kalkınmasında bu hedeflere yöneltmekle ölçmek lâ-
zımgelir. 

Türkiye, sınaî mamuller üretiminde de dünya ül
keleri arasında en üeri sıralarda yer almaktadır. Bü
tün milletimiz şerefli tarihimizi çok iyi bilmektedir. 
Geçtiğimiz devrelerde bize başka ülkelere nazaran 
bir küçüklük zihniyeti aşılanmak istenmiştir. Bunları 
Dördüncü Beş Yıllık Planı yaparken ve yeniden büyük 
Türkiye'nin kurulması hamlelerine başladığımız bu 
yıllarda artık tamamen silmek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye, büyük bir Devlettir ve Türkiye dünya mil
letleriyle yarışacak güçte bir Devlettir. Türkiye her 
sahadaki üretimde, ekonomik güçte yeryüzünün sa
yılı ülkelerinden birisi olmakta kararlıdır. 

Çimento üretimi 1976'da 13,5 milyon tona ulaş
mıştır. Bu yıl 14 milyon tonu aşacaktır inşallah. Çi
mento üretiminde dünyada yedinci sıradayız, bütün 

dünya memleketleri arasında. Bu Türkiye için iftihar 
edilecek bir yerdir. 217 ülke arasında yedinci sırada 
çimento üretmek küçük bir konu değildir. Kaldı ki, 
şimdi 18 tane fabrika daha kuruyoruz. 1982'de 25 
milyon tona çıkacaktır Türkiye ve dünya milletleri 
arasındaki sırasını daha da ileri bir kademeye götü
recektir. Türkiye'yi küçük görmeye kimsenin hakkı 
yoktur. 

Şeker üretiminde 1976 yılında 1 milyon ton üret
tik, bu yıl 1,2 ton üretimi programlamış bulunu
yoruz. Demir - çelik üretiminde takriben özel sektör 
dahil 3 milyon ton idi, bu yd 3,6 milyon ton program
lanmıştır. Kâğıt 357 bin tondu, 420 bin ton program
lanmıştır. Petrol ürünleri 14 milyon ton idi, bu yıl 15 
milyon ton programlanmıştır. Elektrik enerjisi takri
ben 18 milyar kilovat/saat idi, bu yıl 20 milyar kilo
vat/saati aşılacaktır. Pamuk ipliği 357 bin tondu, 385 
bin tona çıkacaktır. Pamuklu dokuma 1 milyon 282 
bin metre idi, 1 milyon 375 bin metreye çıkacak. 
Azotlu gübre 1 milyon tondu, bu yd 1 milyon 404 bin 
ton; fosfatlı gübre ise 2 milyon tondan 2,5 milyon to
na çıkacaktır. 

1976 yılında Türkiye çimento üretiminde % 13, 
şeker üretiminde % 10, demir - çelikte % 10, kâğıt
ta % 3,9, petrol ürünlerinde % 10, elektrik enerjisin
de % 18, pamuk ipliğinde % 18, pamuklu dokumada 
% 6, azotlu gübrede % 38 fosfatlı gübrede °/0 20 üre
tim artışı eide etmiştir. Bu yıl bu miktarlar yine tak
riben aynı oranda artmak üzere programlanmıştır. 
Bu sebepten dolayı Türkiye üretimini hızla artırıyor. 
Bütün ekonomik güçlüklere rağmen, kalkınmasında 
büyük bir başarı göstermektedir. Bunu görmeliyiz, 
bununla iftihar etmeliyiz; bundan dolayı istikbale 
ümitle, azimle bakmalıyız. 

El ele vererek yurdumuzdaki anarşi ve huzursuz
lukları bir kenara itebildiğimiz ve bunları ortadan 
kayırabildiğimiz takdirde, Türkiye 1982 yılında Av
rupa'nın 50 milyon nüfuslu 5 büyük ülkesinden biri 
olacaktır. İşte yeni hamleler bu hedefe yönelik olmak 
üzere, matuf olmak üzere yürütülmektedir. 

1976 senesinde Türkiye 150 milyar liralık yatırım 
programlamış idi. Geçen sene bu program burada 
takdim edildiğinde, bazı arkadaşlarımız bu progra
mın para bulunamayacağı için gerçekleşemeyeceğini 
ifade ettiler. Sene gelmiş geçmiştir, yapılan fiilî öde
melerle özel sektör kendi programının °/0 118, kamu 
sektörü ise ilk defa % 100,20 oranında parasal he
deflerini gerçekleştirmiş ve böylece 1976 yılında ya
tırımlar ilk defa % 108 oranında toplam olarak ger-
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çekîeştirilmiştir. Bu planlı donem içerisinde bir rekor
dur. 1976 yıiı için çizilen karamsar tablolar yerine, 
başarılı bir ekonomik gelişme olmuştur. Bundan baş
ka bu plan devresinde 4 yıl esnasında planda öngörü
len yatırımlar yerine, özeî ve kamu sektörde toplam 
olarak °f0 103 oranında sabit fiyatlarla daha fazla ya-
tîrımı milletimiz başarmıştır. Bu sebepten dolayı, ya
tırım miktarı itibariyle plandan geri kalmış değiliz. 
Kaldı ki, 1976 senesinde yurt içi kalkınma hızı itiba
riyle plan hedefini de aşmış bulunuyoruz. 

Yıldan yıla Devletin üzerinde çalışmış olduğu pro
jeler artmaktadır. Şimdi 1977 yılına girdiğimiz zaman 
huzurlanmzdaki Hükümet Programımızda takriben 
9 bin proje vardır ve 750 milyar liralık yatırım tutarı 
oîan bir demet üzerinde Devletimiz çalışmaktadır ve 
artık bu yatırım projelerinin içerisinde ağır demir - çe
lik fabrikaları, motor fabrikaları, ağır sanayi fabrika
ları yer almak suretiyle de bu program bütün şerefli 
üniteleriyle donanmıştır. Bu sebepten dolayıdır ki, 
Î976'da hakikaten Türkiye tarihinde önemli bir dö
nüm noktası idrak edilmiştir. 1976 yılında yatırım
lar açışımdan nğır sanayi yatırımlarının başlamış ol
ması, bu yı!a müstesna bir hüviyet verir. Çünkü, bu 
Milletimizin beklenen tarihî hamlesi idi. Bir defa 
olacak idi; o başlamış tır. 1976 yılının bu müstesna 
yerini hiç bir yıl alamayacak. Bu sene daha çok ağır 
evinsyi yatırımı yapaeağsz; fakat 1976 da bunların baş
lamış olduğunun büyük şerefini bir kere daha idrak 
etmek mümkün değildir. BÜ büyük yahnin i!e şimdi 
Türkiye önümüzdeki bir kaç yıl esnasında sanayi
den gelirini daha çok temin eden bir ülke haline dö
nüyor ki, bu Anadolu'nun beş bin yıllık tarihinin de
ğişmesi demektir. Bugüne kadar bu topraklar üze
rinde yaşayanlar hep tarım ve hayvancılıkla geçindi. 
Şimdi, bu Milletin evlâtları bu yapıyı değiştiriyor. 
Sanayiden daha çok millî geîir temin edecek bir bü
yük değişiklik başarılıyor. Bundan sevinmeliyiz, bun
dan heyecanı duymalıyız. 

İstihdam konusu ana meselelerimizden birisidir. 
1976 yılında 315 bin kişfye yeniden iş yeri bulunmuş
tur. Bu işsizlk açısından her ne kadar ihtiyacı karşı
layan bir mertebe değilse de, geçtiğimiz yıllara naza
ran bir rekordur. Öylesine bir rekordur ki, bu plan 
devresinin yıllarını dikkate alacak olursak, işsizlik 
oranı 1975 yılına kadar artmakta idi. 1975'te 2 mil
yon 31 bin işsiz adedi ile issizlik oram % 13,,02'yi 
bulmuştur. 1976'da ilk defa işsizlik oran.! geri dön
müş ve % 12*ye inmiştir. Her ne kadar işsizlerin ade
dinde bir miktar artış varsa da, bu nüfus artışı ve iş

gücü arzı artışından daha küçük kaldığı için Türkiye 
ilk defa olarak yıllardan beri işsizlik meselesinde, 
işsizliği azaltmak bakımından bir müspet adım almak 
imkânını elde etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin bu yeni büyük ağır sanayi hamlesi 
elbette bütün Milletimizi sevindirmektedir ve 1976 
yılına (Tekrar ifade ediyorum,) müstesna bir hususi
yet vermiştir. Türkiye 1976 ylunda zarurî ihtiyaç 
maddeleri açısından herhangi bir yokluk çekmemiştir. 
Bahar aylarında çok mevziî olarak hızla artan gübre 
ve çimento ihtiyacı yüzünden mevziî ve arızî sıkıntı
lar bir kenara bırakılacak olursa, dış ödemeler den
gesindeki büyük güçlüğe rağmen, nüfustaki hızlı ar
tışa rağmen, Milletimizin zarurî ihtiyaç maddeleri 
muntazaman karşılanmıştır. 

Türkiye 1976 yılında üretim bakımmdian köyle
rimize 18 maddeyi tabsn fiyatına almış olarak, 35 
milyar Vradan fazla para ödemiştir. Bazı arkadaşla
rımız, geMr dağılımında önemli bir değişiklik olma
dığına işaret ettiler. Şu anda yapılmakta olan adım
lar, kısa zamanda yapılabilecek olan adımlardır. Bi
raz sonra arz edeceğim gibi, Dördüncü Beş Yıllık 
Planda ise bunları köklü olarak ele almak imkânıma 
kavuşacağız inşallah ve bütün memleket meselelerinde 
daha radikal, daha köklü çözümlere yönelmek imkâ
nım elde etmiş olacağız, 

Bu yıl tarımsal ürünlere 40 milyar liradan daha 
fazla para ödenmesi programlanmıştır. 

Dış ticaretimiz de 1976 yılnda hazırlanan program 
takriben gerçekleştirilmiştir, beş milyar liralık itha
lât gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında 1 milyar 960 
milyon dolarlık da bir ihracat gerçekleştirilmiştir. 
Bu ihracatın bir sene önce 1 milyar 450 milyon do
lar mertebesinde olduğu düşünülecek olursa, bugüne 
kadar bir yılda ihracat ürünü artışı olarak en büyük 
nispet tahakkuk etmiştir; fakat dış ticaretle yapıl
ması Iâz>m gelen büyük atılımlar yanında, bunları 
yetersiz bulmak mecburiyetindeyiz. Asıl önemli oîan, 
Türkiye'nin d?ş ticaret açığını kapatmak için, üreîi-
m'ai artırmak mecburiyetinde oluşu hakikati yanın
da, bilhassa tarım ürünleri daima sınırlı olduğu için, 
sınaî manıu!"erinin ihracatında adımlar atmak mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem senatörler; 
Türk.'jre ilk defa ihracata başlıyor. Bugüne kadar 

biz bir ihracat yapmış değiliz. Geleneksel Batılıların 
geüp yüz seneden beri bizden almaya alıştıkları tü
tünü, pamuğu onlar gelip alıyor, biz ihracat yapıyoruz 
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diye tablolar orta yere koyuyoruz. İhracat yap
mak çok ciddî bir iştir; çok yönlü ve çok gay
retle çalışılması lâzım gelen bir konudur. Tür-
kîye buna daha henüz başlamamıştır. Türkiye'
nin ihracatını tablolara bakarken hepinizden ri
ca ediyorum; sınaî mamul ihracatı, hakikî sı
naî mamul makine ve cihazlar ihracatı ile öl
çünüz. Bu 1976 senesinde sadece 35 milyondur. Bir 
Yunanistan'ın bizim 35 milyon dolara mukabil, 1 mil
yar dolarlık bu kalemden ihracat yap'hğını dikkate 
'alırsak, ihracatta ne yapmamız îâzmı geldiği ancak o 
zaman görükür. Bu sebepten dolayıdır ki, bugün ar
kadaşlarımızın sabahtan beri ve dünden beri işaret 
ettikleri konulan hakikî tedavi olarak kabul etmek 
mümkün değildir. DÇM, bir hastanın ölmemesi için 
ona serum verilmesine benzeyen bir tedavi cinaidir. 
Geçen yıl DÇM'nin artmayacağı, azalacağı ifade 
edilmişti. Halbuki, yıllık rakamlar şimdi elimizdedir. 
1 milyar doları bulmayan DÇM, bu yıl 1 milyar 771 
milyon dolara % 77 oranında bir artışa mazhar ol
muştur. Fakat, bu asla övünülecek bir şey değildir. 
Her ne kadar dış finansörlerin Türk ekonomisine 
güvenini ifade ederse de DÇM'leri artırarak dış tica
retini kapatmış olmakla övünmek çok yanlıştır. Tür
kiye ihracatım artırmalıdır, üretimi artırmalıdır ve 
ihracaat içinde de kendisine istikbal vaad eden sınaî 
mamuller ihracatını artırmaya ehemmiyet vermek 
mecburiyetindedir, 

İthalâtımızda kısacak kalemimiz yoktur. Türkiye 
ithalât itibarı ile büyük mikyasta bir kimyevî ham
maddeler ithal ediyor, ithalât itibanyle demir - çelik 
ithal ediyor, çeşitli makine ve cihazları ithal ediyor. 
Önümüzdeki yıllarda değişiklik olacak, nasıl? Tür
kiye bu makine ve cihazları yurdumuzda yapacak; 
fakat bunları yurdumuzda yapmakla beraber, itha
lâtımız artmaya devam edecek. Bu sefer Türkiye ye
ni yeni fabrikaları için kok kömürleri ithalâtı diye 
bir büyük kalemle karşı karşıya kalacak, Türkiye 
çok daha fazla petrol ürünü ithalâtı ile karşı karşıya 
kalacak, Türkiye henüz yetişüremediği halitalı çelik
ler itibarı ile büyük ithalât t alemleriyle karşı karşı
ya kalacaktır. Fakat, bu çok hayırlı bir bünyesel de
ğişikliktir. Bir traktör ithal edeceğimize, o traktö
rün kıymetli unsurlarını imal edecek halitalı çelik 
ithalâtı bir ülkenin geliştiğini gösterir. 

Hemen ifade edelim ki, bugün Almanya bir yan
dan çelik ihraç ederken, bir yandan çelik ithal et
mektedir. Gelişmiş ülkelerde yine bu çeşit ithalât 
vardır. Ancak, bu bünyesel değişiklik ile dış ticareti

mize sıhhatli bir yapı meydana getirmek imkânı ola
bilir. 

1977 yılının ithalât programını 5 milyar 800 mil
yon dolar olarak hazırlamış bulunuyoruz huzurlan-
nızdaki programımızda. Buna mukabil ise, 1977 yı
lında ihracat militan yine mütevazı rakamlarda ka
lacaktır ve takriben 2,5 milyar dolar mertebesinde 
olarak tahmin edilmektedir. Bu yolda elden gelen 
bütün gayretlerin seferber edilmesi mecburiyeti var
dır; fakat bu gayretleri ne kadar seferber edersek 
edelim, birkaç yıl sonra nema verebilecek olan ihra
cata dönük köklü adımlar atmadığımız müddetçe, 
ihracatımızda bu sıkıntıları çekmek mecburiyetiyle 
karşı karşıya kalacağız. 

Söz buraya gelmişken, sabahleyin burada konu
şan bir arkadaşımızın; petroJ ürünleri ithalâtının, 
toplam ithalâtımızın % 60'ıııa denk olacağı husu
sundaki sözlerini tashih etmek isterim. Böyle bir şey 
söz konusu olamaz. Türkiye 5 milyar 800 milyon 
dolarlık ihracatı içinde 1,2 ilâ 1,3 milyar dolarlık bir 
petrol ithalâtı yapmakla karşı karşıyadır. Bu da tak
riben % 20 mertebesinde bir mana taşıyor, % 60'mın 
petrol olması esasen mümkün değildir. 

Türkiye'nin ödemeler dengesinde bu DÇM'Ier ve 
dış krediler geçen yıl programa konulmuş olan he
defler ölçüsünde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl da sa
bahleyin konuşan arkadaşlarımız, her iki kalemde 
beklenen neticelerin alınamayacağına işaret ettiler. 
Ümit ve temenni ediyoruz ki, geçen yılda olduğu gi
bi, bu konuşmalar burada dikkati çekmek manasın
dın! ir; fakat ülkemiz, milletimiz yine programdaki 
hususları 1977 yılında da noksansız gerçekleştirecek
tir. Fakat, bu ithalât ve ihracatların hiç birisi ne bü
yüyen Türkiye'ye ne bugün dünya milletleriyle ken
dimizi mukayese ettiğimiz zaman, olması lâzım gele
ne uymamaktadır. 

Bugün bir Belçika'nın ithalât ve ihracat toplamı-
nm gayri safi millî hâsılasına oranı % 97'dir Bu ül
kelerde dış ticaret çok gelişmiştir. Türkiye'ye gelin
ce, bunların yekûnu sadece % 17 mertebesindedir. 
Bu ithalât ve ihracat rakamlarım dengeli bir şekilde 
çok geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek 
çaresi de ihracatı, onu da temin edecek olan üretimi 
temin etmek ve bu üretimi dünya pazarlarında reka
bet gücüne sahip bir üretim olarak temin etmektir. 
Ancak, bu palyatif tedbirlerle olmaz. Eğe*, vergi, 
kredi ve faiz sistemlerinde köklü değişiklikler yap
mayacak olursak, ihracatta basan elde etmemiz 
mümkün değildir. Onun için dördüncü beş yıllık 
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plan. bir köklü icraat planı olmak mecburiyeti ile 
karşı karşıyadır. 

Kamu maliyesi geçen yıl başarılı bir tatbikat yap
mıştır. Denk bir bütçe ile kapanmaktadır. Vergi ge
lirleri taliminin de üstünde olmuştur. Vergi tahsilatın
da yeni vergiler konmadığı halde, gayri safi millî 
hâsılaya nazaran bundan önceki yıllarda hep 
1 5 - 1 7 mertebesinde olan tahsilat, geçen yıl % 
19,4'e çıkmıştır; yani 649 milyar liralık gayri safi 
millî hâsılaya mukabil, 126 milyarlık vergi tahsi
latı mümkün olmuştur. 

Geçen yıl Bütçe denk olarak kapanmıştır. 1976 
yılında da vergi hâsılatmdaki artışlar dolayısıyla 
Bütçe denk olarak kapanmaktadır. Kamu yatırım
larının % 108 nispetinde fazla yapılmasına mukabil, 
bütün bunların finansmanının başarılmış olması, ha
kikaten mevcut güçlüklere rağmen başarılı bir tat
bikattır. Geçen yıl Kamu îktisadî Teşebbüsleri, ye
niden 60 bin kişiye işyeri açmışlardır ve evvelki 
sene 544 bin kişinin çalıştığı bu yerlerde, şimdi 600 
bin kişiye işyeri hazırlanmış bulunmaktadır. 

Fiyatlar konusunda 1976 yılı, 1975 yılı kadar 
başarılı olamamıştır. 1975 yıhnda toptan eşya fi
yatları itibarıyla yıllık artış % 10,4 mertebesinde, 
aylık ortalamalara göre ise yıllık artış ise % 10,1 
mertebesinde frenlenmiş idi. Eski yılların % 19 -
29,9 rakamlarına mukabil, 1976 yılında Aralık so
nu itibariyle yıllık artış % 19,1 geçen senenin % 
10,4 mukabil; 1976'da aylık ortalamalara göre yıl
lık artış ise, geçen yılın % 10,1'ine mukabil, 15,6 
mertebesini bulmuştur. 

Türkiye'nin % 8'Iik bir kalkınma hızını gerçek
leştirmek için yaptığı gayretler esnasmda elde olma
yan sebepler bunları artırmaktadır. Ancak, elde 
olabilen birtakım sebepler de yine yönetimin elin
de değildir. Bu da arkadaşlarımızın haklı olarak 
işaret ettikleri gibi, yatırımlardaki gecikmelerdir. 
Bu yıl Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş olan Büt
çenin başındaki maddelerde çok önemli değişiklik
ler yapılmıştır. Bu yatırımlara ait hususlar her 
sene 1 Mart'ta bütçe başladıktan sonra üç dört ay
lık bir vakit kaybediliyor, sene kaybedildikten son
ra yatırımlar başlıyor. Bu yıl bunların mürakün ol
duğu kadar süratlendirilmesine dair maddeler kon
muştur. 

Yatırımların başına teknik personel bulmakta 
bugünkü teknik personele ödeme şartları altında 
çok büyük güçlük çekilmektedir. O sebepten dola
yı sözleşmeli personeli genişletmek mecburiyeti var

dır. Personel hususunda köklü tetbirler alınıncaya 
kadar, bu geçici tetbirlerle, hiç değilse verimi artır
maya çalışmalıyız. Bu sebepten dolayıdır ki, Ba
kanlar Kurulu bu Bütçe çıkar çıkmaz, Mart ayın
da bütün yatırımcı kuruluşlara sözleşmeli personel 
almak için bir genel kararname çıkartacaktır. Hu-
zurlarınızdaki bu bütçenin başına bu madde konul
muştur ve bu kuruluşlar bir sene geçtiği halde, 
sözleşmeli personel almak için Devlet Personel Dai
resinde ve Maliyede altı ay beklemek mecburiye
tinden kurtulacaklardır. Zannediyorum ki bu mad
deyi kabul buyurmakla yatırımlardaki korkunç bir 
israfı, kendi elimizle yaptığımız israfı ortadan kal
dırmak hususunda önemli bir adınım atılması imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Çok kısaca geçen yılki karamsar tablolara mu

kabil, 1976 yılındaki şu hakikatları dile getirmekte 
yarar görüyorum. 

Bu yıl bir defa ağır sanayinin başladığı bir yıl 
oümuştur. Onun için müstesna bir yıMır. Gayri 
safi millî hâsılada hedefler aşılmıştır. Ağır sanayi 
hamlesi kalkınmaya hız getirmiştir ve kamu yatı
rımlarında % 108 mertebesinde bir gerçekleşme 
meydana gelmiştir. Gayri safi millî hâsıla 1976 yı
lında 40 milyar doları aşmıştır. Fert başına millî 
gelir bin dolara doğru yükselmektedir. 1976 yıhnda 
150 milyar liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. 1976 
yılında tarım ürünlerinde plandan daha fazla üre
tim olmuş, 1976'da sanayide kalkınma hızı rekor 
bir seviyeye ulaşmıştır. Önemli sanayi ve tarım 
ürünlerinde üretim artışları memnuniyet verici bir 
şekilde gelişmiştir. 1976 buğday üretiminde rekor 
seviyeye ulaşılmıştır. Pancar, zeytin, ayçiçeği üreti
minde yine rekor artışlar meydana gelmiştir. 

Taban fiyatlarıyla köylümüze 35 milyar liradan 
fazla para ödenmiş, hayvancılık ve sütçülükte faiz
siz kredi tatbikatına başlanmıştır. Yanm kalmış ya
tırımların tamamlanması için, yeni bir kredi dağıtım 
sistemi yürürlüğe konmuştur. Bunu köklü bir ted
bir olarak huzurlarınızda iftiharla arz ediyorum. 

Türkiye'de dördüncü beş yıllık plan devresinde 
kökünden ıslah etmeye mecbur olduğumuz konular
dan birisi de kredi dağıtımı ve bu kredi dağıtımının 
şartlandır. Bunlar fevkalâde adaletsiz bir şekilde 
dağıtılmaktadır. Bunları adaletli bir dağıtıma tabi 
tutmak, ekonomik gelişmeye verimli hale tabi 
tutmak için köklü değişiklikler yapmak mecburiye
tindeyiz. DSYAB'm bu yılki ilk tatbikatı, bu ba-
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kundan fevkalâde mühimdir. Kriterler vazedil
miştir, herkes belli zamanda müracaata davet edil
miştir. Bu müracaat içerisinde bu kriterlerle puante 
edilmiştir^ Kimin ne miktar, ne alacağı bir süzgeç
ten geçirilmek suretiyle verilmiştir. Geçen yıl bu 
tatbikat mevcut bankalar vasıtası ile yapıldı, kendi 
ortaklık şirketlerine verdiler; Devletin Merkez Ban
kasındaki reeskont kredilerini 640 tane müesseseye 
yapılan dağıtımda Sanayi Bakanlığı kriterlerine gö
re bir tek müessese almaya haklı idi. 

Bu gerçekler karşısında bu yıl ilk defa 2 milyar 
liralık bir reeskont kredisi DSYAB vasıtası ile da
ğıtılma hamlesine girişilmiştir. Bu hamle şimdi kre
di dağıtımında yeni objektif bir sistemi getirmektedir. 
Mevcut imkânları kalkınma bakımından en verimli 
kullanmak açısından, bu hâdiseyi büyük bir hâdise 
olarak huzurlarınızda arz ediyorum. 

1976 yılında; Timo - San, Tak - San, Tes - Taş, 
Tem - San, DSYAB ve TUSAŞ kurulmuş ve çalış
malarına başlamıştır, bunlar önemli hâdiselerdir. 
DSYAB ilk defa faizsiz kâr ortaklığı sisteminin tat
bikatına geçmiştir. 1976 senesinde herkese refah 
temin etmek için birçok sosyal kanunlar gerçekleş
miştir. İhracat ve ithalât rekor seviyeye gelmiştir 
ve zarurî ihtiyaç maddelerinde her hangi bir yokluk 
çekilmemiştir. Bunlar 1976 yılının mevcut şartlar 
altında başarılı bir yıl okluğunu gösteriyor; 

Şimdi Hükümetiniz olarak huzurlanmzdayız. Ye
ni programımız ve yeni bütçemizle 1977 yılı ülke
mizde şu atılımları inşallah geliştirecektir. Önce bir 
defa % 8,2 kadar gayri safi millî hâsılamızın artarak, 
649 milyardan 703 milyara; yani 42,6 milyar dolara, 
takriben 43 milyar dolara bu yıl erişeceğimizi bek
liyoruz. Bu Milletlerarası yarışta îsviçre, Avusturya, 
Danimarka gibi ülkeleri bu yıl geçmemiz manası ta
şıyor. Çünkü, onların kalkınma hızları bizimkinden 
çok daha düşüktür. Bundan başka 1982'de nüfusumuz 
50 milyon olacaktır ve Türkiye bu kalkınma hızı ile 
1982 geldiği zaman (Dördüncü Beş Yıllık Planı hu
zurlarınızda inşallah 1 Mayıstan itibaren görüşece
ğiz) 70 milyar dolarlık gayri safi millî hâsılaya eriş
mek imkân ve potansiyeline sahiptir. 

Bu yıl tek başına millî gelir bin doları aşacaktır 
inşallah. 1982 yılında bu miktar 1 400 doları aşacak 
şekilde ülkemiz kalkınmaktadır. Bu yıl sanayi, tarıma 
çok daha yaklaşacaktır ve dördüncü beş yıllık plan 
devresinde sanayinin millî gelire katkısı tarımı aşmış 
olacaktır. 

Bu yıl yine yatırımlar itiban ile bir rekor yatırım 
söz konusudur. Milletimiz 208 milyar liralık prog

ramlanmış bir yatırımı kamu ve özel sektör olarak 
gerçekleştirecektir. Şayet geçen seneki gibi bunda da 
takriben % 110 nispetinde bir artış olursa, bu 220 -
225 milyar liralık fiilî bir yatırım yapar. Bu rakamlar, 
birkaç sene öncesinde dahi astronomik rakamlar ola
rak görünüyordu. Bunlardan şimdi ümitîenmeiiyiz. 
Milletimizin büyük kalkınma cevherine hakikaten 
şevk ile bakmalıyız. 

Bu yıl vergi geliri 170 milyar liraya yükselmiş ol
maktadır 220 milyar liralık bütçe huzurlannızdadır 
ve Sanayi Bakanlığı 44 milyarlık yatırım yapma yet
kisini sizlerden istemektedir. Bu yıl Sanayi Bakanlığı
nın emrinde 15 milyar liralık bir transfer bütçesi bu
lunmaktadır. Bu yıl yeni büyük ağır sanayi hizmet
leri yapılacaktır. Bu yıl 750 milyar liralık 9 bin proje 
üzerinde çalışılacaktır. Taban fiyatı ile köylüye 40 
milyardan daha fazla jpara ödenecektir. Türkiye'nin 
ihracatı 5 milyar 250 milyon, ithalâtı 5,8 milyar do
lar olarak inşallah gerçekleştirilecektir. 

Tarımda ve sanayide yeni önemli üretim artışları 
gerçekleşmiş olacak ve bu hızla Türkiye 1982'ye var
dığı zaman, geçen yıla nazaran tarım ve sanayi üre
timlerini 6 senede % 100 oranında artırmak imkâ
nına kavuşacaktır. Bu, milletimizin büyük gelişme 
kabiliyetini gösteren bir gerçektir. Bundan dolayıdır 
ki, istikbale ümitle bakmalıyız. 

Muhterem senatörler; 
1976 ve 1977 yılı hakkında bu kısaca maruzatı si

ze arz ettikten sonra, birkaç cümle ile arkadaşlarımı
zın vaki suallerini cevaplandırmak için, bu ağır sa
nayi hamlesi üzerinde durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, iki sual daha geldi; 
müsaade buyurursanız onu da bilgilerinize sunalım. 
Konuşma sürenizin bitimine 15 dakika vardır; konuş
manızı ayarlamanız bakımından hatırlatıyorum. 

Sualleri arz edelim mi efendim?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Lüt
federsiniz efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Sorumun Sayın Erbakan tarafından cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : DÇM'nin geçen yıla nazaran artmış olma
sında şart değişikliğinin rolü var mıdır?.. Yani 1976' 
da 1975'e nazaran daha elverişli teşvik tedbiri alın
mış mıdır?.. Yoksa her iki yda ait şartlar aynı mıdır?.. 
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BAŞKAN — İkinci suali okutuyorum. 
Başkanlığa, 
Sayın Erbakan'm parasal olarak % 100 gerçekleş

tirildiğini bildirdiği yatırımların fiziksel gerçekleşme
si oranı nedir?.. Cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. Ko
nuşma zamanınızın az oluşunu dikkate aldığınız için 
size teşekkür ediyorum. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağ 
olun. 

Muhterem senatörler; 
1976 yılım idrak ettik, 1977 yılma geçiyoruz. 
Burada sabahleyin konuşan muhterem arkadaşla

rınızdan bazdan, hakikaten bazı hususları dile getirir
ken, bunlarda yapılması lâzım gelen hususları meyda
na çıkartmak için biraz insafsız tabirler kullanmak
tan çekinmediler. Kendilerini, bir görevi daha iyi yap
mak için böyle konuşmuş olmalarından dolayı elbet
te mazur sayıyorum. Ancak, bu arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri hususlar gözönüne alındığı zaman Üçün
cü Beş Yıllık Planda dış ödemeler dengesinin kapa
tılması öngörülmüştü; «Hiç bir şey yapılmamıştır» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine, istihdam önlenecek idi. «Ne yapılıyor? 

Hiç bir şey yapılmıyor» deniyor. Bundan başka, 
«Adil vergi dağılımı olacak idi. Bunların hiç biri
si yerine getirilmemiştir.» deniyor, «Hiç bir yatırım
da ciddî bir hazırlık yapılmamıştır» deniyor. «Ortak 
Pazar meselesi ne olacak? Bununla meşgul olunmu
yor» deniyor. «Montaj sanayi olarak bugünkü kal
kınma yine devam ediyor» deniyor. «Gelecek kuşak
lar bu yıllan suçlayacaklardır» deniyor. 

Bu tabirleri, biraz evvel arz ettiğim gibi, bazı 
noktalara dikkatleri çekmek için söylenmiş tabirler 
olarak sayıyorum. Yoksa hakkiat gözü ile baktığımız 
zaman, bugüne kadar ki yılları bunlarla itlıam etmek 
mümkündür de, şu bir iki seneyi bunlarla itham et
mek mümkün değildir. Çünkü, ilk defa bir iki sene
dir bu hususlarda köklü tedbirlere dönülmüş bulunul
maktadır. 

«Dış ticaret dengesi kapatılmamıştır», dendi. Ne 
zaman kapatıldı ki, şimdi birdenbire kapatılmasını 
bekliyoruz? Demin arz ettim; bugüne kadar sadece 

Batılılar geldi bizden mal aldı. Bugüne kadar temel 
tedbirli bar çalışma yapılmamıştır. Her iki kanadı da 
itham ediyorum, birbirlerinden farkları yoktur. Bir
birlerinin devamı olarak gelmişlerdir. Kendilerini 
farkh zannedyorlar; siz aynı çizgide yürüyorsunuz, 
hiç bir farkınız yok. Temelde yok. İkiniz de «Faizci, 
kapitalist sistem» in taklitçisisiniz; İkiniz de birbiri
nizin aynı yolundan yürüyorsunuz. 

Halk Partili arkadşSanma işaret ediyorum; dü
zen değişikliğinden bahsettiniz. Burada söylediğiniz 
bu sözleri nasıl değiştireceğinizi göstermek üzere, şu 
dört beş yıldan ber Millet Meclisine hangi kanun tek
lifinde bulundunuz; neyi, nasıl değiştireceğinizi orta 
yere koymak üzere?. Kredilerin dağıtılması için ne ge
tirdiniz, vergilerin değiştirilmesi için ne gelirdiniz?. 
Sadece bunların sözü yapılıyor. İşte geçtiğimiz dev
rede de böyle oldu. Bütün bu milletin meseleleri bu
nun için üst üste geldi, birikti. 

Şimdi bunların çözümüne ilk defa giriyoruz, ilk 
defa. Dış ödemeler dengesi kurulacak; ne ile?. Dış 
ödemeler dengesini kurmak için, mutlaka bu büyük 
sanayi hamlesini yapmak mecburiyeti var. Bu tarımla 
karşılanamaz; bu mutlaka büyük sanayi hamlesi ile 
olur. İlk defa yapıîyor bu büyük sııayi hamlesi. Tür
kiye ilk defa ağır sanayi, hakikî sanayi kuruyor. 
Bundan dolayı, bundan sonraki nesiller gelip bu 
hükümetleri, bu yılları asla suçlamayacak, şu Parla
mentonun dahi şu Sanayi Bütçesini kabul eden bu 
Parlamento olması şerefi, hayatı boyunca taşıyacağı 
en büyük şereftir. Siz ilk defa bu ülkede, bu Milletin 
temel meselelerine çare getirmek için, bir Sanayi Ba
kanlığının Bütçesini 9ÖÖ milyon liradan 15 milyar 
liraya çıkartıyorsunuz, 44 milyar liralık ödeme yet
kisi veriyorsunuz. Hayatınız boyunca taşınacak en 
büyük şeref, kanaatimce budur. Bunu herkes yıllar 
boyu takdirle anacaktır; bu yarının rakamlarında gö
zükecek, yarın Türkiye dolaşıldığı zaman, bu fabri
kaların kuruluş plaketlerinin üzerinde görülecek. Bu 
ne biçim bir senedir ki, 1976 senesi, 18 tane çimento 
fabrikasının kurulmasına karar alınmış, 13 tane şe
ker fabrikasının, 1 tane demir - çelik, 14 tane ağır 
makine fabrikasının, 14 tane makine sanayinin diğer 
fabrikalarının kurulmasına karar alınmış, 13 tane 
motor fabrikası kuruluyor? Bunların bir tanesine 3 
senede karar alamıyordu bu hükümetler, bu idare
ler. 6 senede bir tek yatırımın yeri tespit edilme
miş. İlk defa bu çemberleri kırıyoruz. 20 senede bit
memiş yatırımlar vardî. Geçen sene temelini attığı
mız yatırımlardan 12 tanesini bu sene işletmeye ko-
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yacağız; mal teslim edeceğiz. 11,5 ayda senede 20 mil
yon dolar ihracat yapacak olan Gaziantep'deki tekstil 
fabrikasını biz bitirdik. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Daha temeli 
bile atılmadı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu 
sebepten dolayı büyük hakikatleri gözden kaçıranla
yız. İsteseniz de istemeseniz de ikinizi de tutacağız, 
arkamıza takıp sürükleyeceğiz ve bu köklü icraatı 
mutlaka hep beraber yapacağız; elimizden kurtula
mazsınız, haberiniz olsun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — İnşallah. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dör-
döncü Beş Yılık Planı getiriyoruz. Şimdiden haber 
veriyorum, şimdiden heyecanını duyuyorum, hiç bir 
yere gidemezsiniz. Geleceğiz, konuşacağız, siz de bi
zim gibi inanacaksınız. 42 milyon yekvücut bun
ların hepsini başaracağız ve bu Millet tarihteki şe
refli yerini en kısa zamanda yeniden alacaktır, iste
seniz de sizi idarî maslahatçılıkla bırakmayacağız, is
teseniz de sizi bugünkü kredi keşmekeşinin içinde bı
rakmayacağız, isteseniz de sizi bugünkü vergi keş
mekeşinin içinde bırakmayacağız.. 

SALlH TANYERİ (Gaziantep) — Faiz ne ola
cak?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İste
seniz de sizi bu korkunç faizlerin içerisinde bırakma
yacağız, isteseniz de Ortak Pazarla Türk sanayiine 
mani olan bu münasebetleri yürüttürmeyeceğiz. Bun
lar Milletin karandır; hep beraber uymaya mecbur 
olduğumuz gerçeklerdir, inşallah bunlan elbirliği ile 
gerçekleştireceğiz. 

istihdam planında ilk defa bu yıllarda adım aül-
dı. Bu idare, bundan önceki senelerde üst üste birik
tirilmiş 3,5 milyon işsizi devraldı. Şimdi içinde sadece 
bir milyon insanın çalışacağı 200 tane büyük yatı
rım kuruluyor. Bir fabrikanın içinde bir kişi çalışırsa, 
yan sanayiinde ve yardımcısında üç ilâ dört kişi ça
lışır. Bu üç dört milyon liralık istihdam hamlesi, el
bette Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesidir. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — M. S. P.'li 
mi olacak, Türk Milletinin mi olacak?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Türk 
Milletinin. Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bir üyesi olarak, o Hükümeti temsil eden bir kardeşi-
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niz olarak konuşuyorum. Hepimiz bu Milletin evlât
larıyız. 42 milyon memleket evlâdı olarak elbirliği 
üe çalışacağız. Bu şeref Milletimizin şerefidir ve bu 
hizmeti elbette milletimiz başaracaktır. 

BAŞKAN — Hükümet adına cevaba devam edin 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Te
şekkür ediyorum Saym Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ba sebepten dolayıdır ki, Türkiye hakikaten bir dö

nüm noktasındadır ve Türkiye hakikaten hakikî kal
kınmasını başlatmaya karar vermiştir. 

Konuşmacı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 
Hepsi bu büyük ağır sanayi hamlesinden sitayişle bah
settiler. Bilhassa Kâmil Beyefendiye huzurlarınızda 
teşekkürü bir vazife sayıyorum. 

«Bu ağır sanayide kimse istese de geri dönemez. 
Bu illerde bu fabrikalar kurulacak» diye bunlan per
çinlediler. Bilhassa teşekkür ederim, çünkü bu ger
çeği hep beraber görüyoruz. 

Demin Hilmi Nalbantoğlu kardeşimiz kalktı, 
«Dengeli yatırım yapılsın» dedi. Hilmi Bey kardeşi
miz mutlaka bunun heyecanım duyuyor. Erzurum da 
5 tane milyarlık fabrika kuruyoruz. Sosyal ve ekono
mik kalkınmayı temin etmek için 50 senede 50ı milyon 
liralık yatınm yapılmamıştır. Şimdi gübre fabrika
nızdan, ağır makine fabrikasına elektronik sanayiin
de bütün Türkiye'nin merkezi yapıncaya kadar bir 
Erzurum doğuyor. Bunlan görmemezlikten gelemeyiz; 
bunun heyecanından fariğ olamayız. Ondan dolayıdır 
ki, arkadaşlanmızın, bilhassa bu ağır sanayi hamlesi 
münasebetiyle bahsettikleri sitayişkâr sözlere huzur-
lannızda teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sanayi Bakanlığı, en büyük Bakanlık haline gel

miştir. Bu bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Yeni kuruluşlar 
kurulmuştur ve Türkiye'nin hakikaten bu dev Ba
kanlığı, gece - gündüz bir erkânı harbiye ile bu kal
kınmayı yürütmek için çalışmaktadır. Muhterem sena
törlerimizi, önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Cum
hurbaşkanımıza verecek olduğumuz brifinge bu mü
nasebetle davet ediyorum. Sizler için yerler ayrılmak
tadır. Lütfen geliniz ve bu brifingi takip ediniz. Bu 
ag:* sanayi nasıl takip ediliyor ve buralarda ne yapıl
mıştır; bunun heyecanını hep beraber duyalım. Bu 
yeni bir sistemdir. En yüksek seviyede her ay bu 200 
tane fabrikada hangi adım atılmıştır bunu takip edi
yoruz. Kaç para harcanmıştır, hangisinin müteahhidi 
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sağdadır, hangisinin lisansı solda, hangisinin detay 
projesi hangi noktaya geldi. 

Bu itibarladır ki, yeni dinamik bir kalkınma ham
lesiyle yürümekteyiz; bunun heyecanım duyacağız^ 
İmar ve İskân Bakanlığına, bu çalışmalara başlarken 
yazılmış olan bir yazının cevabını bir doküman ola
rak saklıyoruz. «Mevcut usuller içerisinde bu fabrika
nın arsa muamelesini bitirmek isterseniz 1,5 sene bek
lemeniz lâzım gelir.» diye elimizde bir yazı var. 

Planda da mutlaka bu tedbirleri alacağız. Plan 
öyle bir hale geldi ki, efendim bu sene etüt edelim, 
etüdü plana koyalım, gelecek sene o etüdü ihale ede
lim, öbür sene etüt bitsin; sonra ufak bir para ayıra
lım, sonra başlayalım. En basit bir işi, bir özel sek
törün 2 senede yaptığı her işi 10 senede yapamaz 
hele geldik. Bu çemberleri kırmak elbette vazifemiz 
idi. En sağlam, en isabetK planın, programın tam is
tediği şekilde, tarif ettiği şekilde bir büyük kalkınma 
hamlesi yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada vakiin çok sınırlı olması, asıl meselemizi 

teşkil ediyor. Ben bu meseleleri sizinle dört beş saat 
konuşmazsam doymanı. Şimdi 3/4'ünü bırakıyorum, 
yüreğim yanıyor, ama inşallah planda geleceğiz. Ha
zır olan, fikirlerinizi hazırlayın, üst üsıte fikirlerinizi ek
leyerek daha iyiyi bulacağız. Ondan dolayı şu çok az 
tahdit edilmiş olan zamanda iki üç noktaya temas 
edip geçeceğim. 

Bu vergileri kökünden dcğ'siârmemiz lâzım. Bu 
vergiler adaletsizdir, fakir, fukarayı eziyor; bu ver
giler kalkınmaya mani oluyor. Altın yumurta yumurt-
layacak tavuğu baştan kesiyor, en çok da Maliye kay
bediyor, ama bunları biz bir bîr düzeltmeye kalkar 
isek, bu Meclisin ömrü yetmez. Onun için önünüze 
yeni metotlarla geleceğiz. «Şunlarm hepsi kalkınış
tır.» diye bir cümle ile bütün bunları mülga yapmak
tan daha hayırlı bir iş yoktur. Yatırımları hızlandır
maya mecburuz. Hem kamu yatırımlarını, hem de 
Özel sektörü seferber etmeye mecburuz, meşru ka
zancı teşvik etmeye mecburuz, bu manaları orta yer
den kaldırmaya mecburuz. Çünkü, mdlktlerarası ya
rışla istiyoruz ki, bizim Milletimiz bugünkünden de 
daha hızlı kpJkmsın. Erişilebilecek em büyük hedef
lerle geleceğiz huzurlarınıza. Sevineceksiniz. Planla
ma Teşkilâtımızın uzmanlarıyîe aylardan beri İsımı 
zorluyoruz. Türkiye'nin mümkün olabilen en büyük 
hedefi nedir?.. Bununla geleceğiz huzurlarınıza inşal
lah ve bu plan devresinde şu gelineceğimiz plandaı şu 
hususiyetleri kuracaksınız inşallah : Bu plan hakiki 

kalkınmanın planı olacak; rakamlar değil. Arkadaş
larım sabahtan beri haklı olarak tasvir ettiler; büyü-
yecekmiş Türkiye. Ama, affınıza mağraren söyleye
yim; arkadaşımızın kullandığı aynı kelimeyi kullan
mak için söylüyorum; «Kabak gibi büyümekte fay
da yoktur.» dediler. Fevkalâde doğru bir söz; kabak 
gibi büyürsen, bir yerinden çatlarsın. Mutlaka Türki
ye büyürken, güçlü Türkiye olarak, millî, güçlü, sü
ratli, yaygın kalkınma diye tarif ettiğimiz manalı, şu
urlu, akıllı kalkınma yapacak. 

Bundan başka bu plan, herkese refah, 42 milyo
nun hepsine. 

Bakınız memurlar için arkadaşlarımız rakamları 
getirdiler, küçük katsayılar yetmiyor büyük ile küçük 
arasındaki farkı daha az azaltalım diyoruz. Memur
larda bunu istiyoruz da, niye Türkiye'deki gelir dağı
lımından bire yüz sınıflar arasında fark oluyor? Bun
ları halletmeye mecburuz. 42 milyonun hepsine refah 
getirmek için, herkese refah programını bu planda 
bizden isteyin, sizden rica ediyoruz; yakamıza yapı
şın, nasıl olacak da 42 milyona Anayasanın emret
tiği gibi insanca yaşama şartı gelireceksiniz, neresin
de ne yaptınız, ne nispette beş sene sonra bu hedefe 
ulaşacaksınız? Bunu bizden isteyin. Çünkü, Milleti
mize en hayırlı hizmet, bunlarla mümkündür. 

Bundan başka bu plan, köklü icraat planı olacak 
inşallah ve bu planda en büyük gayretimiz, öngörül
müş olan birtakım kredi ihtiyaçlarını önceden hazır
lamak. Arkadaşlarımız dört beş tane heyetin geldiğin
den bahsetlîîer. Daha önümüzdeki aylarda bir çok 
heyetler gelecek inşallah ve planı huzurlarınıza getir
diğimiz zaman bunun, bu devredeki dış finansman 
açığını prensip olarak nasfî karşılayacağımızın hesa
bını da beraberce getireceğiz inşallah. 

Milletimiz bunları başaracak güçtedir. Bu planda 
hiç şüphesiz ki, sıhhatli bir ekonomiye geçişi, ağır 
faizler, yanlış kredi dağıtımını, bu yanlış vergi siste
mini ve Türkiye'deki dengesizlikleri gidermenin ted
bîrlerini, istihdam meselesini halîelmiş olacağız. Efen
dim, yatırımları yaparsak istihdam meselesi çözülür 
âlye bir cümle ile geçmeyeceğiz. Ayrıca istihdamı 
planlamış olarak huzurlarınıza geleceğiz. 

Bu planda diğer bir hus;;su daha arz ediyoruz, bu 
p!aa geçen seferki gibi bizi yarı yolda bırakmasın. 
Büyük dünya hadiseleri oldu, plansız kaldık, itiraf 
edelim. Ne pîam?.. Şu anda konuşmuş okluğumuz 
ithalât, ihracat pîan hedeflerinin yüzde yüz ilerisinde 
yürüyor. 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1977 O i i 

Büyük dünya hadiseleri bizi plansız hale getirmiş
tir. Bu yeni planla kendisini her yıl revize eden bir 
sistemi huzurlarınıza getirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Saym Erbakan, süreniz bitmiştir 
efendim, lütfen bağlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI YE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bağ
layayım sayın Başkanım: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu plan devresinde, bu planın içerisinde kendi 

kendini yenileyecek bir mekanizma ile inşallah, her 
yıl programlar yaparken, o yılki şartlara göre ken
dimizi dengeleyecek bir mekanizma ile huzurlarınıza 
geleceğiz. 

Türkiye üç tane plan yapmıştır. Dördüncü planı 
şimdi kendisi yapmaktadır. Bir ülkenin plannn ken
di uzmanları en iyi yaparlar. Bu itibarla inşallah ya
pılabilecek en güzel planla huzurlarınıza gelecektir. 

Son cümlemi yüksek müsaadelerinize sığınarak, 
Ofîak Pazar mevzuunda iki cümle söylemeye tahsis 
etmek istiyorum. 

Ortak Pazarla münasebetlerimiz geçen plan dev
resinde yok farz edildi, plan öyle yapıldı. Şimdi ay
larda JI beri Hükümet olarak bunu üzerinde durmamı
zın sebebi; bizim sanayileşmemize mani olmasını, 
içindeki büyük haksızlıkları mutlaka halletmek iste-
memizdendir. Bn anlaşmanın içerisinde halen Türkiye 
her türlü vecibelerle bağlanmış, karşı tarafın bütün 
vecîbelerinin muallakta oluşu, Türkiye'nin sanayileş
mesine mani oluşu; Türkiye kendi pazarlarında büyük 
?;r>y vermeyi taahhüt altma almış, karşı taraf pazarın
da hiç bir yer ayırmayı vecibe almamış oluşudur. 
Türkiye kendisini korumak için gidip onlardan izin 
almaya mecbur hale düşmüş. Türkiye üçüncü ülke
lerle münasebetlerini tanzim ederken, mutlaka Ortak 
PazrrJaft müsaade alacak hale düşmüş. Bunlar hü-
küriirciîhk haklarımızla bağdaşmaz. Bu anSaşmaiar 
vsMiyîe Meclislerde konuşulurken bu noktaların üze
rinde duruldu, O zaman bunların müdafaasını yapan
lar, «Yok efendim, gideriz Konseyde karar alırız, 
hemen düzeltiriz» diyorlardı, zabıtlarda bunların hep
si var. «Haydi alın.» dediğimiz zaman, şimdi geliyor
lar, «vermiyorlar» diyorlar. Bu «vermiyorlar» sözü
nü, Verir hale getirmenin tedbirleri üzerindeyiz, kesin 
ve kararlı bir şekilde Hükümet Programındaki taah
hüdümüz ne ise, onu yerine getirmenin adımları üze
rindeyiz. Onun için Ortak Pazarın kotasını ve Ortak 

Pazarın liberasyon listesini ilân etmedik. Kıbrıs'ta ne 
oldu ise, Ege'de ne oldu ise, ambargo karşısında ne 
oldu ise, yeni büyük Türkiye Ortak Pazar karşısın
da da eşit dengeleri, taraflara fayda getirecek bir an
laşma yapmanın kararlılığı içindedir. 

Muhterem senatörler; 
Yaktın müsaadesi nispetinde size çok kısaca an

cak maruzatta bulunmuş hissiyatı içindeyim. Bunları 
çeşitli vesilelerle inşallah daha geniş görüşeceğiz. Dev
let Planlama Teşkilâtımızın Bütçesinin, teşkilâta ve 
Milletimize hayırlı olmasını dileyerek, hepinizi hür
metle, muhabbetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim sayın Erbakan. 
Söz isteyen var mı efendim?.; Yok. 
Efendim Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin tü

mü üzerindeki müzakereler son bulmuştur. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 
Bölüm 
{Prog.) Lira 

111 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 25 460 300 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Planlama hizmetleri 186 620 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.;. Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü ceivelleriyîe birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin Ulusumuza 
hayırlı hizmetler getirmesini temenni ederim. 

Bu konudaki görüşmemiz son bulmuştur. Saat 
14.35'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.35 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,35 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhur başkanınca S. Ü.) Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Saym üyeler, 30 ncu Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Danıştay Bütçesinin görüşülmesine geçmeden ev

vel, 615 S. Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin görüşülmesi, 4 . 2 . 1977 günü sonuçlanmış; 
ancak açık oylaması bugüne ertelenmişti. Şimdi, Va
kıflar Bütçesinin açık oylaması için küreler gezdiri-
lecektir. Sayın üyeler oylama işlemini yapsınlar lüt
fen. 

B) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon yerini almıştır. Danıştay Başkanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Grupları adma söz alan grup sözcülerinin adları
nı okuyorum: Sayın Hayri Mumcuoğlu, Cumhuriyet 
Haîk Partisi Grupu adma, Saym Kâmil Karavelioğ-
îu, Mîllî Birlik Grupu adına, Saym Mehmet Sırrı 
Turanlı, Adalet Partisi Grupu adına. Şahısları adına 
söz alan üyeleri de okuyorum: Sayın Mehmet Feyyat, 
Saym İskender Cenap Ege, Sayın Uğur Aîacakap-
tan, Saym Hayri Mumcuoğlu. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hayri Mumcuoğhı'nda; 

Buyurun Saym Mumcuoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUMCUOĞ

LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Görüşülmesine başlanılan Danıştay Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak sunuş
larda bulunmak için huzurunuzdayım. Yüce Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyelerini saygıyîe selâmlaya
rak sözlerime başlıyorum. 

Saym üyeler; 
Bütçe görüşmeleri Parlamentonun yürütme or

ganını dolaysız denetleme aracı olmamakla beraber, 
birçok ülkelerde olduğu gibi, bizde de 1924 Anaya
sa rejiminden beri yürütme organının izlediği genel 
siyasetin bütün yönleriyle Parlamentoda tartışılma
sına, eleştirilmesine olanak vermiştir. Hattâ bizde asıl 

denetim araçları gereği gibi işlemediğinden, bütçe 
görüşmeleri yegâne kapsayıcı ve etkin denetim aracı 
niteliğinde yürümüştür. Nitekim, İkinci Cumhuriyet 
Döneminde bütçe müzakereleri sırasında çekilmek 
zorunda kalan hükümetler olmuştur. Biz de konuş
mamızı bu espri içinde yapacağız. 

Sizlere sunulan bütçe raportörünün raporunda, 
Danıştay Bütçesi hakkında yeterli teknik bilgiler ve
rilmiş olduğundan, biz bunların tekrarı niteliğinde 
görülecek konulara değinmeyeceğiz. Konuşmamız, 
Yürütme Organının Danıştay ve kararları karşısında
ki tutum ve davranışlarını belirtip, bunların eleştiril
mesine yönelik olacaktır. Vaktimiz elverdiği takdir
de dileklerimizi sunmaya çalışacağım 

Sayın senatörler; 

İktidar sorumlularının çeşitli vesilelerle yayın
lanan demeçlerinden aktaracağım örnekler, iktidarın 
kurum olarak Danıştay'a ve onun kararlarına kar
şı olan tutum ve davranışlarını göstermeye yetecek
tir. Anayasamızca genel siyasetin yürütülmesi görevi 
verilen Saym Başbakanın bir kısım demeçlerini ön
celikle takdim ediyorum. 

Saym Başbakan, 11 Ocak 1976 gününde gazete
lerle verdiği ve «Türkiyenin Meseleleri» başlığım ta
şıyan demecinde konumuzla iligili olarak, «Esasen 
bugünkü bunalım bir rejim bunalımı, bir Anayasa 
bunalımıdır. Meclislerin üzerine çıkmış bir Anaya
sa Mahkemesi, af yetkisi kendisinde olmadığı halde 
af çıkarabilen bir Anayasa Mahkemesi ile icranın üs
tüne çıkmış bir Danıştay Müessesesiyle Türkiye'yi 
idare etmek mümkün değildir. Herkes bu realiteyi 
ne kadar çabuk anlarsa. Türkiye o kadar çabuk ıs
tıraptan kurtulur, Devlet güvenliğinin en önemli or
ganı olan radyo ve televizyonun basma Hükümet 
bir Marksist yerine, bir milliyetçi getiremiyorsa; 
böyle bir durumda Hükümetten ne beklenir?.. Gene 
Demirel Anayasaya çattı diyecekler, idare edemez
siniz bu Anayasa ile memleketi»., şeklinde konuş
muşlardır. 
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C. Senatosu B : 30 

Oysa Sayın Demirel, Radyo ve Televizyon Ku
rumunun başına getirilen bir zata ait kararname da
va konusu olup, Danıştay tarafından verilen yürüt
menin durdurulması kararı geldikten sonra da aynen, 
«Ben bu Danıştay kararım yerine getiremem. Ge-
tirirsem Anayasayı ihlâl etmiş olurum. Esasen tehir 
edilecek icra da yoktur. Çünkü, icra yapılmış, bit
miştir.» şeklinde konuşmuşlardır. 

Gene Sayın Başbakan, 1976 yılı Bütçesinin Mil
let Meclisinde tümü üzerinde yapılan görüşmeleri 
sırasında (Zabıtlardan naklediyorum) 17 . 2 . 1976, 
Cilt: 15, sayfa: 238 ve sonrası: «Koalisyon Hüküme
tinin başı olarak geçen 11 ay zarfındaki Cumhuriyet 
Hükümetinin bütün faaliyetlerinden, çalışmalarının 
tümünden, icraatının tümünden sorumlu arıyorsa
nız o benim.» diye sözlerine başlamış ve devamla 
sayfa: 258 ve mütakip; «İdare kendi eylem ve işlem
lerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.» 

Sayın senatörler; 
Buradan., şu çıkıyor: (Sayın Başbakanın üslubu

nu burada göreceksiniz), «Şayet, idarenin eylem ve 
işlem mahiyetli bir kararı Danıştay verirse, idare bu
nu icra etmezse, niye icra etmeyecek idare bunu?.. 
Kamunun menfaatini, kişinin menfaatinden üstün 
gördüğü için icra etmeyecektir. Aksi halde, Türkiye-
de kamunun hukukunu korumak mümkün değildir. 
Kamunun menfaatini, kişinin menfaatinden üstün 
gördüğü için idare bunu infaz etmeyebilir; etmediği 
takdirde de zarar gören tazminata hak kazanır. İş
te bundan ibarettir mesele. Danıştay faal idare ye
rini almaması için 114 ncü madde konmuştur; faal 
icranın yerine idarenin eylemi, işlemi mahiyetinde ka
rar veremez, diyor. Verirse ne olur? 132 nci madde 
ile 114 ncü maddeyi ayırmak lâzımdır. 132 nci mad
de; idarî kaza dışındaki hallere aittir. 114 ncü mad
de idarî kazaya aittir. Binaenaleyh, Hükümet doğru
sunu yapmıştır ve 359 sayılı Kanunun gereğini yeri
ne getirmiştir; yani Devlet radyoyu ve televizyonu 
tarafısız, millî ve Cumhuriyete sadık hâle getirme 
yolunda çalışmıştır, vazifesini yapmıştır.» buyurmuş
lardır. 

Değerli senatörler; 
Sayın Başbakanın çok ilginç bulduğum bir de

mecini daha nakletmeme izninizi rica ediyorum. 
Sayın Başbakan, 10 Mayıs 1976 Danıştay günü 

vesilesiyle Danıştay Saym Başkanının yaptığı konuş
maya karşıhk niteliğinde verdiği demeçte yine ay
nen: «Danıştay kararları tartışılabilir. 1961 Anayasa
sının Danıştay ile ilgili Maddesi, 1971 yılında değiş-
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tirilmiştir. Bu bir zaruretten doğmuştur. Bu zarure
tin sahipleri üzerinde dikkatle durulmaya değer. 
Bunlardan Anayasa değişikliği olmuştur. Sayın Da
nıştay Başkanının açtığı tartışma siyasî niteliktedir.» 
demiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuşmanın anlamını iyice tebarüz ettirebil

mem için, izninizle Sayın Danıştay Başkanının 10 
Mayıs 1976 gününde yaptığı konuşmadan bir kısım 
parçalar aktarmama izin vermenizi rica edeceğim. 

Danıştay'ın seçkin bir hukukçu olan Saym Baş
kanın, Devlet Başkanımızın huzurlarında ve memle
ketimizin varlıkları ile övündükleri hâkimlerin önün
de yaptığı ve alkışlarla tasvip gören konuşmasında; 
Danıştay kararlarının infaz edilmemesinden Devleti
miz ve Ulusumuz adına duydukları üzüntüyü belirt
tikten sonra, aynen: «Dava dairelerimizin bir Ana
yasal kuruluş ile ilgili yürütmenin durdurulması ve 
iptal kararları bahane edilerek yeniden Danıştaya 
yöneltilen ve bazı siyasîler ve kişilerce bir kısım Ba
sın organlarınca saldırı niteliğine bürünen ağır ve 
haksız itham ve isnatları hepimiz hayret ve ibret ile 
izledik, izliyoruz. 

Bu saldırıları karşılamayı, cevaplandırmayı mu
tadımız olduğu üzere Yüksek Yargı yeri olmanın 
vakar ve haysiyetine uygun görmedik; fakat özellik
le bazı siyasîlerin bu saldırılara dayanak teşkil eden 
radyo, televziyonda ve basında yer alan yargı erki
nin örselenmesine ve kamuoyunda manevî güven ve 
saygının zayıflatılmasına yönelik olumsuz beyan ve 
davranışlarının yeniden muhasebesini yapmak, de
mokratik hukuk devleti düzenimizin bugünü ve ya
rınlarının faydasına olarak maalesef bu dönemde de 
zaruret haline gelmiştir. Çünkü durum, Anayasamı
zın açık ve kesin emrine rağmen, Danıştay'ın yargı
sal kararlarının infaz edilmemesi ile yani Türk Ulusu 
adına ortaya konan yargısal iradeye saygı gösteril
mesiyle giderek vahametini artırmış, hukuk devleti 
ilkesini bir yana iten davranışlar yoğunlaşarak, ko
nu daha kapsamlı ve daha derin ve kaygı verici bir 
hale gelmiş ve Anayasayı ihlâl görünümüne bürün
müştür. 

Üzülerek örnek vereceğim: İktidarı oluşturan 
büyük bir siyasal partinin genel başkan yardımcıla
rından birinin radyo ve televizyon ile kamuoyuna 
duyurulan ve Basında da geniş şekilde yer almış 
olan Danıştay ile ilgili bir demecinin bazı parçaları
nı okuyacağım.» demiş ve aşağıdaki demeci naklet
miş tir: 
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«İdarî eylem ve işlem niteliğinde Danıştay ka
ran verilemeyeceği bir Anayasa emridir. Bu emir 
bütün yargı organlarını bağlar. Profesör Yaîçıntaş'ı 
görevinden uzaklaştırmayı ve İpekçi'yi TRT'nin ba
şına oturtmayı amaçlayan Danıştay kararı idarî ey
lem ve işlem niteliğindedir ve bir Anayasa ihlâlidir. 

Komünist partilerin serbestçe faaliyet gösterdi
ği Batı demokrasilerinde biîe, devlet radyoları ko
münist sızmalarına itina ile korunmuştur. Yakın geç
mişin üzücü olayları ülkemizin yöneticilerine bu ko
nuda daha dikkatli davramlma vecibesini yüklemek
tedir. Bazı Danıştay üyelerinin bu vecibeye karşı 
duyarsızlığı kaygı vericidir. 

Öte yandan, İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğü 
11 Sayılı Kararname ile ihtas edilmiş istisnaî bir 
memuriyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Ka
rarnameyi yürürlükten kaldırmıştır. Böylece İpekçi' 
nin memuriyeti bir yasa tasarrufu iie nihayete ermiş
tir. Vazifesi, Meclislerin çıkardığı kanunları tatbik
ten ibaret bulunan Danıştay'ın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin iradesini yok sayması, bir başka Ana
yasa ihlâli olayıdır. 

Anayasa ihlâllerinin sadece silâhlı eylemlerle de
ğil, yargı yetkisinin suiistimali suretiyle de yapılabi
leceğine kötü bir örnek verilmiştir. Bu karar ile bazı 
Danıştay üyeleri mahkelerin tarafsızlığına ve ada
letine olan inancın sarsılmasına sebep olmuşlardır. 

Bazı hâkimlerin Türk Milleti adına değil, kendi 
adlarına karar verebilecekleri hususunda tereddütler 
doğurmuşlardır. Bağımsız Türk Mahkemelerinin, 
özel yerlerden alınan telkinlerle karar veren organlar 
haline gelmesi, Türk Milleti tarafından kabul edile
mez. Malıkeme hükmüdür. Diye bu türlü kararlar 
infaza teşebbüs edenler, karşılarında Türkiye Büyük 
Müîet Meclisini ve topyekûn Türk Milletini bulur
lar.» şeklinde demeci aktarmıştır. 

Danıştay Başkanı, hakikaten elem verici bu ko
nuşmayı aktardıktan sonra sözlerine devam ediyor: 

«Bu seviyede ve böylesine hazin bir demece ne 
demeli? Kuşkusuz Danıştay Yüksek Mahkemesinin 
hâkimi olarak bizler, bu demece suç niteliği yö
nünden savcılığa intikâl ettirmenin ötesinde bir kar
şılık vermedik ve vermeyiz. Bizim burada konu ola
rak değinmemizin nedeni, yukarıda da arz ettiğim 
gibi, demokratik rejimimiz ve hukuk devleti ilkesi 
yönünden olumsuz ve aynı zamanda tehlikeli bir 
zihniyeti belirtmek, devleti idare etmek iddiasıyîe ve 
Anayasamız gereğince demokratik ve lâyik Cumhu
riyet ilkelerine bağlı; yani Cumhuriyetin değişmez 

niteliklerinden olan hukuk devleti ilkesini de koru
yacağına ant içmek suretiyle görev alan kişilerin tam 
bir sorumsuzluk duygusu içinde kamuoyuna intikâl 
ettirdikleri bu kabil beyanlarının adedi pek az da 
olsa, kültür seviyeleri ve eğilimlerine göre aslında 
iyi niyetli olan vatandaşları mahkemelere ve hâkim
lere karşı düşmanlığa ve suç işlemeye tahrik oldu
ğuna dikkatleri çekmek için.» demişlerdir. Danıştay 
Sayın Başkanının konuşması bundan ibarettir. 

Sayın senatörler: 
İşte Sayın Başbakanın celalli bir eda içinde siya

set yapmakla itham ettiği Danıştay Sayın Başkanı
nın konuşmasından bir kısmını sundum. Sayın Baş
kanın konuşmalarından aktardığım bu kadarcık kıs
mı dahi, üslubundaki vakar ve muhtevasmdaki anlam 
bakımından Sayın Başbakan'm haksız durumda ol
duğunu göstermeye yettiği kanısındayım. Aşağıda bu 
konuya tekrar geleceğim. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisinin yalnız başına iktidar olduğu dö

nemlerde özellikle bütçe görüşmelerinde Hükümet 
sözcüsü durumunda olan Devlet Bakanları da; esasen 
başka türlüsü beklenmemekle beraber, söz birliği ha
linde Liderlerinin görüşlerini tekrar etmişlerdir. Büt
çe görüşmelerinde muhalefet sözcülerinin eleştirileri
ne aynı yanıtı vermişlerdir. Söyledikleri şudur; «Da
nıştay kararlarının hepsinin yerine getirilmesi zorun
luluğu diye bir şey yoktur. Madem ki, Anayasamızın 
114 ncü maddesinde, «İdare, kendi eylem ve işlemle
rinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür.» hük
mü yer almıştır ve madem ki, Danıştay özel Yasasın
da da aynı hüküm vardır; binaenaleyh Danıştay ka
rarları infaz edilmez. Tam yargı davası açan ilgililer 
tazminat alırlar, sorun çözülmüş olur. 

Adalet Partisinin koalisyon döneminde, MC ikti
darı döneminde Devlet Bakam Sayın Karaca da; 
(Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi cilt 25, sayfa 
348, paragraf 6 ve müteakip beyanlarından aldım) 
«Anayasamızın 114 ve 140 ncı maddeleri vardır. Bu 
maddeler değişikliğe uğramıştır. Değişikliğe uğrayan 
bu maddeler, idarenin Danıştay kararlarına mutlak su
rette uyumluluğu esasını kaldırmıştır.» (Aynen nakle
diyorum.) cümleleriyle aynı görüşü savunmuşlardır. 

Yalnız Sayın Karaca'nm seleflerinden ayrıldığı 
nokta, C. H. P. sözcülerine Danıştay bütçeleri üzerin
de eleştiri hakkı tamnmamasındadır. 

İzlediğim geçen yılın bütçe görüşmeleri ve bu yıl 
24 . 12 . 1976 tarihinde Bütçe Karma Komisyonunda
ki müzakereler sırasındaki konuşmalarında Sayın Ka-
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raca, seleflerinden ayrıldığını söylediğim konuda şöy
le konuşmuşlardır; «C. H. P. Koalisyonu döneminde 
de infaz edilmemiş tam 14 tane Danıştay kararı var
dır. Bunlar ortada iken, C. H. P. sözcüleri bizi eleşti-
remezler. Kaldı ki, biz Danıştay kararlarının çoğunu 
infaz ettik. Az sayıda infaz edilmemiş karar vardır. 
Örneğin Milliyet Gazetesi, zamanımızda 23 bin iptal 
kararından 22 binini yerine getirdiğimizi; ancak 1 000 
kadarını yerine getirmediğimizi yayınlamıştır. Bu da 
gösteriyor ki, İktidarımız Danıştay kararlarım yerine 
getirmekte dikkatlidir.» Sayın Karaca'nm aynen aldı
ğım beyanı bu. 

Değerli senatörler; 
Özetlemek gerekirse, Adalet Partisi sorumluları; 
«1. Adliye mahkemelerinden verilen karar nite

liğinde bulunmadığından, Danıştay kararlan için 
Anayasanın 132 nci maddesindeki «Yasama, Yürüt
me Organlarıyle idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır. Bu organlar, idare, mahkeme kararlarını 
hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez,» hükmü geçerli değildir. Bu; 
ancak adliye mahkemeleri için geçerli bir hüküm, 
Sayın Adalet Partisi sorumlularının görüşlerine gö
re. 

2. Danıştay kararını yerine getirmemenin yap
tırımı, tazminat ödenmesinden ibarettir. Anayasanın 
114 ve Danıştay Yasasının 95 nci maddelerinde yazılı 
tazminat hükümleri de aslında bu maksatla anılan 
maddelerde yer almıştır. 

3. Danıştayın kimi hâkimleri yansız değildir
ler. Anayasayı, yasaları ihlâl niteliğinde karar ver
mektedirler. Bu hâkimlerin iptal kararları tamamen 
idarî eylem ve işlem niteliğindedir. Bu itibarla, ye
rine getirilme kabiliyeti de yoktur.» şeklinde düşün
mektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu görüşleri yanıtlama mevkiindeyiz. Bu görüş

leri yanıtlamadan evvel, Sayın Karaca'nm bize eleş
tiri haldu tanımayan beyanım hemen cevaplamam 
gerekmektedir. Sayın Karaca'nm beyanını yukarıda 
ifade ettim. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir hukukçu olan Saym Karaca, böyle konuşma

malıydı. Bir defa, Cumhuriyet Halk Partisinin 9 ay
lık iktidar döneminde, buluna buluna 14 tane Danış
tay kararının infaz edilmemesi örnek olarak göste-
rilmemeliydi. Bu 14 kararın infaz edilmemesi bir an 
için kabul edilse dahi, her hadiseyi, her davayı ken
di özellikleri içinde mütalaa etmek lâzım gelir. Kal-

I di ki, suç işleyen bir kişi, «Başkası da aynı suçu iş-
I ledi.» derse, belki kendisi için bir teselli vesilesi bul-
I muş olur; ama kendisini suçluluktan kurtaramaz. 

Şimdi, Saym Karaca'nm bu beyanının altında ya-
I tan esas anlamı aşağıda eleştirilerim sırasında cevap-
I layacağım. 

Danıştay kararlarının iptal kararları olsun, yürüt-
I menin durdurulmasına müteallik kararları olsun, ye-
I rine getirme açısından Anayasamn 132 nci maddesin-
I deki kapsam dışında düşünmenin savunulur yeri yok

tur hukukta. Bu maddenin yeri, Anayasanın «Yar-
I gı» bölümündedir. Bu bölümün; yani Anayasamı-
I zın 3 ncü kısım, 3 ncü bölümünün başlığı «Yargı» 
I dır. 132 nci madde genel hükümlerin, «Mahkeme-
I lerin bağımsızlığı» kenar başlığını taşıyan 1 nci mad-
I desini oluşturur. Danıştay, yüksek bir mahkemedir, 
I kararlan da 132 nci madde gereğince yerine getiril-
I mesi zorunlu kararlardır. Gerçi bu kararlar, iptal 
I kararları, adliye mahkemelerinden verilen kararlar 
I gibi icra dairelerince ve gerektiğinde polis ve jandar-
I ma aracılığıyle yerine getirilmezler; ama yerine ge-
I tirmedeki bu biçim ayrılığı iddiayı haklı göstermez. 

I Kaldı ki, Anayasanın 140 nci maddesine göre 
I çıkarılan 521 sayılı Danıştay Yasasının 95 nci mad-
I desinde, «Dava daireleri kurulu kararlan kesin olup, 
I muhkem kaziyyenin bütün hukukî sonuçlarım hasıl 

eder. Bu kararların aleyhine, ancak bu Kanunda 
I yazılı kanun yollarına başvurulabilir. İdare, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gere-
I ğince Danıştay ilâmlarını icaplarına göre işlem ve 
I eylem tespit etmeye mecburdur» hükümleri yer al-
I mıştır. 

i Bu hükümler karşısında konunun daha fazla tar-
I tışılmasına yer olmadığı kanısındayım. 

Zamanınızın israfından çekinerek bir noktayı be-
I lirtmeme izninizi rica edeceğim. 
I Anayasa ve Özel yasanın bu açık seçik hükümleri 
I karşısında, Danıştay kararlarının adliye mahkeme-
I îeri kararlan gibi, yerine getirilmesinin zorunlu ol-
I duğunu acaba bu savda bulunanlar bilmezler mi? 
I Ben, bunlann bilmeyeceklerine ihtimal, imkân gö-
I remiyorum^ Böyle bir iddiada bu halde niçin bulu-
I nurlar, bunun da tarafımızdan anlaşılmayacak ve 

bilinmeyecek yönü yoktur. Bu Anayasamızla Devle-
I tin idare edilemeyeceğini söyleyenler, eski Anayasa 
I rejimlerinin tahassürü içindedirler. Anayasaya daha 
I iik aşamasında ret oyu verenler, onu tamamen de

ğiştirmek eğilimindedirler. Daha doğru bir deyim-
I le, değiştirme ortamı yaratmak isterler. Kısaca söy-
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leyelim ki, bugünkü Anayasa, Türk Ulusu'nun hür
riyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık 
bekçiliğine emanet edilmiştir^ Bu Anayasanın te
mel ilkelerini kimsenin gücü, kuvveti değiştirmeye 
yetmez. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci görüşlerine yanıtımı arz ediyorum. İkin

ci görüşleri «Danıştay kararlarının yerine getirilmek 
yatırımının tazminat ödenmesinden ibaret olduğu» 
görüşüdür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu görüş, mahkeme kararlarının değiş

tirilmesinden başka bir anlam taşımaz. Bu Anaya
sanın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «Yasa
ma, yürütme organlarıyle, idare mahkeme karar
larına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez» hükmü 
karşîsında geçerli olmamak gerekir. 

Yukarıda bu görüşün Anayasanın 114 ncü mad
desindeki «İdare, kendi eylem ve işlemlerinden do
ğan zararı ödemekle yükümlüdür» hükmüne dayan-
dîrıîdığmı söylemiştik, bu nedenle görüş sahipleri
nin dayandıkları bu hükmün Anayasada yer alına 
medenini de açıklamakta yarar görüyoruz. Anaya
samız tümüyle incelendiği zaman görülecektir ki, 
birçok hükümleri özellikle Anayasa metnine dahil 
o!sn «Başlangıç» ile birinci ve ikinci kısmındaki hü
kümleri, İkinci Cihan Harbi felâketini de yaşadık
tan sonra uygar Batı âleminin kabul ve iîân ettiği 
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesiyle Avrupa İn
san Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleş
mesindeki hükümlerden mülhem olarak düzenlenmiş
tir. 

Cumhuriyetin temel kuruluşunu gösteren Anaya
samızın 3 ncü kısmındaki hükümlerde başlangıç 
dalıîî, birinci ve ikinci kısmındaki hükümlerle 
ahenkli bir biçimde tertip edilmiştir. 

Bu itibarla, üçüncü kısımda yer afcn hükümler, 
birinci ve ikinci kısımlarda ifade edilen ilkeler dik
katle göz önüne ahnmadan değerlendirilmeye kal
kışılınca, yanlış sonuçlara ulaşılacağı doğaldır. 
Anayasamızın 114 ncü maddesindeki «İdare kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yü
kümlüdür» hükmü, bu görüş açısından değerlendi
rilmelidir. Bir eylem ve işlemi iptal edilen idare, ip
tal edilen kararının metnine ve ruhuna uygun olarak 
yeni bir karar almak zorundadır. İptal edilen tasar
rufundan doğan zararları da ödemekle yükümlüdür. 

Q:-K> 
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Dikkatinizi istirham ediyorum, idare iyi niyetine 
rağmen hukuksal ve eyleııısel zorunluluklarla da ka
ran yerine getireıneyebilm Bu halde de doğacak 
zararları ödemekle yükümlüdür, Keza, idare kararı 
geç olarak yerine getirdiği takdirde de doğacak za
rarları ödemekle mükelleftir. Kararın hiç yerine 
getirilmemesi halinin bu açıklanan kuralların kap
samı dışında kalacağı düşünülemez zaten. 

İdare, hukuka aykırılığı iptal kararıyla ortaya 
çıkan eylem ve işlemlerinden doğan zararları eski 
deyimle her halükârda ödemekle yükümlüdür,. Bu 
Anayasamızın temel ilkesi yanında, Medenî ve İdare 
Hukukunda genel kurallarının bir buyruğudur. Ana
yasanın 114 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ve Danış
tay Yasasının 95 nci maddesinin son fıkrası bu ilke 
ve kuralların, uygulayıcılara ayrıca kesin buyru
ğudur^ 

Nitekim, Danıştayın bir çok içtihatları da bu 
görüşü teyit eder. 

Bu açıklamalardan sonra, eleştirisini yaptığımız 
görüşün üzerinde daha fazla durmaya yer olmadığı 
kanısındayım* Söz buraya gelmişken, önemli say
dığımız 2 noktaya daha değinmeme izninizi istir
ham ederim. 

Birinci nokta, söz konusu tazminatı kim ödeye
cektir? Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, mağdurun 
hiçbir halde tazminattan yoksun kalmaması için Ana
yasamız, tazminatı idarenin ödeyeceğini buyurmuş
tur. İdarenin şahsî kusuru olan ajana rücu hakkı 
doğaldır. Bu, Medenî Hukukun bir kuralıdır. An
cak, memnunlukla kaydedelim ki, adliye mahkeme
lerimiz, idarenin rücu hakkını kullanmasına da ge
rek kalmadan kusurlu ajan hakkında açılan davala
rın sonucunda, davaların kabulüne karar vermeye 
başlamış ve bu yoldaki içtihatları da takarrür et
miştir. 

Bu cümleden olarak, devam etmekte bulunan 
davalar dışında, Başbakan ve bakanlar haklarında 
tazminata ilişkin olarak verilen kesinleşen kararlar 
dergilerde yayımlanmıştır. Bu içtihatların, yürüt
me organını Danıştay kararlarına geniş ölçüde baş 
eğmeye mecbur edeceğinden kuşku yoktur. Nite
kim, şahsına yönelik olarak açılan tazminat dava
ların ti aki dava konusu tazminat istemlerinin topla
mı, 2 milyon lirayı aştığını gören Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Sayın Bakanı yakın çalışma arkadaş
ları aracılığıyla haksız tasarrufları yüzünden mağ
dur ettiği yüksek dereceli memurları Bakanlığa ça
ğırmış ve davalarından vazgeçtikleri takdirde Danış-



C. Senatosu B : 30 

tay kararlarına uygun biçimde veya arzularına uygun 
yeni atamalar yapacağı vaadinde bulunmuştur. 

Bu 24 Ocak 1977 tarihli gazetelerde de tamamen 
yayınlanmıştır. Arkadaşlarım, bu tespit, bu müşa-
hade elem vericidir, ıstırap vericidir. Demek ki, 
tazminat davaları şahıslarına yönelik olmasaydı bir 
başka deyimle idare mutlak suretle tazminatı ödemek
le yükümlü olsaydı, Danıştay kararları M. C. İk
tidarı zamanında hiçbir zaman yerine getirilmeye
cekte 

İbretle incelenmeye değer gördüğümüz bu duru
mu böylece açıkladıktan sonra, ikinci konuya geçi
yorum. 

Bu konu, Danıştay kararım yerine getirmeyen 
ajanın cezaî sorumluluğu konusudur; Yukarıda 
metnini verdiğimiz Anayasa ve Danıştay Yasası 
mahkeme kararlarının değiştirikneksizin, geçiktiril-
meksizln yerine getirilmesini buyurmuştur^ Bu açık
lamaya gerek yoktur ki, kararın muhatabına veri
len yasal bir görevdir. Bu görev, Anayasa ve özel 
yasanın buyurduğu biçimde yerine getirilir. Aksine 
hareketin, kararları yerine getirmemenin, yasalar
da başka hüküm olmadığına göre Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesindeki görevi kötüye kullan
maktır. Yasadaki deyimini kullanarak arz ediyorum; 
«Memuriyet vazifesini suiistimal suçuna vücut ver
diğinden...» görüş ayrılığı yoktur. Hatta, Barolar 
Birliği bu konuda; «Danıştay kararlarım yerine ge
tirilmemesi yaygın biçimde sürdürülmektedir. Bu 
hal, Türk Ceza Yasasısınm 240 ncı maddesinde 
yazılı suçun boyutlarım da aşmış, Anayasayı ihlal 
suçu niteliğini almıştır» diye, 10 Ocak 1977 günü 
bildirimde yayımlanmıştır. 

Yukarıda Danıştay Saym Başkanının konuşmala
rından aldığım parçalan aktarırken, Adalet Partisi 
Genel Başkan Yardımcılarından bir zatın da deme
cini sunmuştum. Bu demecinde Genel Başkan Yar
dımcısı aynen «İdarî eylem ve işlem niteliğinde ka
rar verilmesi bir Anayasa ihlâlidir. Anayasa ihlâlle. 
rinin sadece silâhlı eylemlerle değil, yargı yetkisini 
suiistimali suretiyle de yapılabileceğine örnek veril
miştir.» demişlerdir. Bu demeçte iki görüş dile ge
tirilmiştir; 

Birincisi, mahkeme kararıyla da Anayasanın ih
lâl edileceği görüşüdür ki, bu yeni bir buluştur. 
Buna hukukî dayanak bulmak kabil değildir. Ana
yasaya aykırı karar olabilir; ama mahkeme kara
rıyla Anayasa ihlâli düşünülemez kanısındayız. 
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İkinci görüşe gelince; özellikle silâh zoru olma
dan, kullanılmadan da Anayasayı ihlâl suçunun iş
lenebileceğidir ki, bu görüş Barolar Birliği bildiri-
sindeki görüşü doğrular. Gerçekten bütün devlet 
güçlerini kullanma yetkisi olan ve kendisine karşı 
cebrî icra yolu da kapalı olan Yürütme Organının 
Danıştay kararlarını sürekli biçimde uygulamaması 
halinin, Anayasayı ihlâl suçunu meydana getirdiği 
Savı hem hukuksal, hem de mantıksal açıdan ge
çerlik kazanır J 

Böylece Danıştay kararlarını yerine getirmeme
nin yaptırımının, yalnız tazminat ödenmesinden iba
ret olmakla kalmayıp, cezaî sorumluluğu da gerek
tireceği görüşünü açıklamış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; 
Özetlediğim son üçüncü görüşe geliyorum. 
Bu görüş; «Kimi, Danıştay hâkimleri yansız de

ğildirler, Anayasayı ihlâl niteliğinde karar verirler. 
Kararlarında ve konuşmalarında siyasî nitelik ege
mendir. Bunların idarî eylem ve işlem niteliğinde
ki kararlan da yerine getirilemez.» biçiminde özet
lenmiştir. 

Hâkimlere ilişkin yüklemelere Danıştay Sayın 
Başkanı hak ettiği karşılığı seviyeli bir üslup içinde 
vermiştir^ Biraz evvelki açıklamamıza ek olarak büz 
de kısaca değinmek isteriz. 

Hâkimlerin yargı yetkilerini kötüye kullanarak 
karar vermeleri savı, arzulan istikametinde karar 
verilmemesinin, demeç sahiplerinde yarattığı psiko
lojik, kuşkusuz sağlıklı olmayan bir halin reaksi
yonu değilse; yapılacak iş, yapıldığı gibi demeç ver
mek değildi. Danıştayın özel yasasında, Danıştay 
hâkimlerinin görevlerinden dolayı ve görevleri sıra
sında işledikleri suçların takip yöntemleri gösteril
miştir. 

İtham edenler haklarında bu yönde takip is
tenmeli idi. Bu usul ile iş yapılmayıp, doğrudan 
öç ve hınç ahrcasına demeç verilişi, demeç sahip
lerinin Türkiye'nin kaderine hâkim büyük bir siyasî 
partinin liderleri olmalan nedeniyle de düşündürü
cü olduğu kadar elem vericidir, kaygı vericidir. 

İdarî eylem ve işlem niteliğinde görülen karar
lar yerine getirilemez.» görüşüne gelince: 

Gerçi yukanda bir ve iki numaralar altında yap
tığımız eleştiri ve ileri sürdüğümüz görüşler, bu son 
savın da yerinde olmadığım kanıtlamaya yeterli ise 
de, yeri gelmişken bu konu üzerinde durmayı da ya
rarlı ve zararlı görüyorum. 
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Anayasamızın 1971 değişikliğinden önce de Da-
nıştayın idari eylem ve işlem niteliğinde karar veril
diği ileri sürülüyordu. Kanıt olarak da Danıştay'ın 
sicil almayan memurları terfi ettirdiği, albayları ge
neralliğe yükselttiği, öğrencilere sınıf geçirttiği, spor 
kulüplerinin dahi ligde kalmalarını sağlayacak karar
lar aldığı gösteriliyordu, 

Anayasa değişikliğinden sonra da, şimdi de Ana-
yasanın 114 ncü maddesi bu savlan haklı göstere
cek biçimde değiştirilmiştir. «Yargı yetkisi, Yürütme 
Organı tasarruflarını sınırlayacak biçimde kullanıla
maz.» denilmektedir. Gerçekten Anayasamızın 114 
üne maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir ve bu 
maddeye tamamen yeni bir ikinci fıkra da getiril
miştir. Birinci fıkradaki değişiklik, maddenin kenar 
başlığını, «Yargı Denetimi» deyiminin, «yargı yolu» 
deyimi ile değiştirilmesine paralel olarak, «İdarenin 
hiç bir eylem ve işlemi, hiç bir halde yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılamaz.» biçimindeki fıkra
nın, «İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolu açıktır.» biçimine dönüştürülmesinden iba
rettir, 

Gerekçesinde de açıklandığı gibi, Anayasanın bu 
değişiklik, Yargı Organının re'sen de denetlemede bu
lunabileceği izlenimini kaldırmayı amaçlar. Fıkradan 
çıkarılan «hiç bir halde» kelimelerinden yargı yetki
sinin kısıtlanmış olduğu ileri sürülemez bu değişiklik
le. Zira, yeni biçiminde fıkra, idarenin her türlü ey
lem ve işlemine karşı yargı yolunu açık tutmuştur. 

İkinci fıkraya gelince: 
114 ncü maddenin ikinci fıkrası, bu fıkra tamamen 

yeni bir metindir. Aynen; «Yargı yetkisi, yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda 
kollanılamar. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı 
kararlan verilemez» içeriğini taşıyor, 

Şimdi, bu fıkranın gerekçesine ve Parlamentoda
ki görüşmelerde söylenenlere bakmadan, Anayasanın 
ve İdare Hukukunun genel ilkelerini dikkatle gözönü-
ne alarak düşünelim. Evvelâ Danıştay, idarenin ka
nunlara uygun biçimdeki eylem ve işlemlerini mi ip
tal ediyor?... Böyle bir örnek verilebilir mi?... Sonra 
Danıştay'ın 9 Temmuz 1966 ve 7 sayılı İçtihadı bir
leştirme kararında açıklandığı üzere, iptal kararlan 
geçmişe şâmil olduğuna göre, idare iptal edilen ve 
artık yok farz edilen işlemi yerine, yeni bir işlem 
yapıp, ilk hali tesise mecburdur. 

Gene, Danıştay'ın iptal karannın rükün fıkrasında 
örneğin: (A) nm bulunduğu yerden alınması işlemi 

yasalara uygun biçimde yapılmamış ve bu nedenle 
(A) mn yerine (B) nin atanması yasa dışı bir iş
lemdir denmesi, idarî eylem ve işlem niteliğinde bir 
karar alınmasımı demektir?... 

Devam edelim; Yargı Organı, Yürütme Organı
nın yürütme görevim* smıriayamaz da, Yürütme Or
ganı mı yargı kararını yorumlayarak, yargı yetkisini 
kısıtlar?... Başka bir ifade ile Anayasanın 114 ncü 
maddesinin ikinci fıkra, yargı yetkisinin kısıtlanması 
için mi getirilmiştir?. Böyle bir anlayışa Anayasanın 
temel ilkeleri elverişli midir? Her halde bütün bu so
rulara olumlu karşılık vermek kabil değildir. 

Kanımıza göre, bu o kadar kesindir ki, 114 ncü 
maddenin ikinci fıkrası iptal kararlannm geçmişe 
şâmil olmadığını anlamaya elverişli bir biçimde dü
zenlenmiş bile Olsaydı, Anayasanın temel ilkeleri 
karşısında uygulanması mümkün olmayan bir metin 
halinde kalmaya mahkûmdu. Nitekim, Anayasa Mah
kemesinin bu yolda 1975 * 1976 yılında alınmış ka
rarlan mevcuttur. 

Şimdi izninizle gene gu görüşümüzü teyit edecek 
Parlamentoda geçen bir olaya değineceğim. 

Arkadaşlanm; 
Bilindiği gibi, 1971 Anayasa değişikliği, Danıştay 

Yasasında da değişikliği zorunlu kılmıştır. 1740 saydı 
Yasa î!e Danıştay Yasasına getirilen ek 1 nci mad
denin Millet Meclisinde müzakeresi sırasında madde
nin; «Danıştay yargı yetkisini telâfisi imkânsız ağır 
zararlar doğuracak nitelikte olan işlem ve kararlar 
hakkında, 94 ncü maddenin ikinci fıkrası gereğince 
verilebilecek yürütmenin- durdurulması kararları saklı 
olmak üzere, idari makamlann kanunlarda gösteri
len şekil ve esaslara uygun olarak yaptığı tasarrufla-
n durdurucu, geciktirici veya ortadan kaldırıcı tarz
da kulanılamaz. İdarî eylem ve işlem niteliğinde yar
gı karan verilemez.» şeklinde istenilmiş, Önerilmiş 
ve bu öneri de Millet Meclisinde kabul edilmiş idi. 
Bu şekliyle Yüce Cumhuriyet Senatosuna gelen me
tin, evvelâ Anayasa ve Adalet Komisyonumuzda 
uzun tartışmalara neden olmuş ve sonuçta ^üce Mil
let Meclisinden gelen metnin Anayasaya aykırılığı 
tespit edilerek reddedilmiş ve bugünkü metin kabul 
edilerek Millet Meclisinde de benimsenmiştir. 

İşte açıklanan bütün bu nedenlerle Anayasanın 
114 ncü maddesinin ikinci fıkrası, yargı yetkisini kı
sıtlayıcı nitelikte değildir. Yürütme organı ve idare, 
Danıştay karannı aynen yerine getirmeye mecbur
dur. İdare, yerine getirilmek üzere kendisine gelen ka
rarın, gerekirse Danıştay Yasasında gösterilen kanun 
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yollarına baş vurarak düzeltilmesi isteminde buluna
bilir. Gerekirse gene yasaya göre Danışîaydan görüş ala
bilir. Herhalde ve mutlaka bu karar, idarî eylem ve 
işlem niteliğinde görülmüştür diye Danıştay karan 
yerine getirememezlik edemez. 

Anayasanın 114 ncü maddesinin yeni olan ikin
ci fıkrası, eski deyimle bazı iltibasları önlemek için 
değiştirilmiştir. Bir değerli Auayasa profesörümüzün 
dediği gibi, yeni metin, Danıştay kararlarında belki 
bir üslup değişikliği sağlayabilir. 

Sayın senatörler; 
Görüldüğü gibi, konuşmamın şimdiye kadar sun

duğum kısmı, iktidarın Danıştay ve kararlarına kar
şı olan tutum ve davranışı için gösterdiği nedenlerin 
hukuksal ve mantıksal açıdan geçerli olmayacağına 
ilişkindi. Şimdi de müsaadenizi istirham ederek, bu 
tutum ve davranışların sosyal yapmazdaki tahribatı
na, yankılarına geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk toplumunda giderek artan huzursuzluğun 

nedenleri bir sıralamaya kor/sa, yönetimdeki yeter
sizliğin hemen arkasında, Devletin temel yapısı olan 
Anayasanın kimi hükümlerinin ret ve inkârına varan 
davranışlarının geldiği, tartışılmasına gerek kalma
yacak biçimde ortaya çıkar. 

Eu cümleden olarak, niteliklerinden biri Anayasa
da «Sosyal hukuk Devleti» olarak belirtilen Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanının, çekilme, istifa etme 
hatırına bile gelmeden, «Hükümet, Devlet güvenliği 
bakımından çok önemli olan bir kurumun başına bir 
Marksist yerine, bir milliyetçi getiremiyorsa, o Hü
kümetten ne beklenir?» diyebilmesi, düşündürücü ol
duğu kadar da, korkutucudur. Ayrıca, işin ibret ve
rici yönü, bu sözlerden sonra, Sayın Başbakanın yi
ne de bildiğini okuması ve «Milliyetçi»» dediğini işba
şına getirmesidir. 

Değerli senatörler; 
MaTksist olan kim, milliyetçi kim?... Marksist 

denilen kişi hakkında ne mahkûmiyet hükmü var, ne 
de takip... Milliyetçi denilen zat da, Başbakana öyle 
göründüğü için milliyetçidir. Sayın Başbakanın 
«Marksist» dediği kiş'nin görev verdiği sırada, «Ku
rumu düşüncelerine alet ediyor.» yolunda Cumhuri
yet Savcılığına yapılan tüm ihbarlar, kovuşturmaya 
yer olmadığı kaVarianyle sonuçlanmıştır. Esasen Türk 
Ceza Yasasına göre Marksist, komünist veya sapık 
sağ ideoloji sahibi olan bir kişi düşüncelerini eyle
me dönüştürmeden cezalandırılamaz; takip dahi edi
lemez. O halde, dayanıksız bir itham kalıyor orta

da. Bunun gibi, ulusta savaş heveslileri uyandırmak 
için İmparatorluk dönemlerindeki seferleri yayınla
yanlar mı milliyetçi?... Hayır; ne öteki komünist, ne 
beriki milliyetçi. Hükümetten yana olan milliyetçi, 
olmayan komünist... Öyleyse Sayın Başbakan bu ko
nularda çok hassasiyet gösterir, üzerinde duralım. 
Ecevit, «Halk iktidarı kuracağız, ülkede vatandaşlar 
arasında aynm yapmayacağız.» dediği zaman, Başba
kan biı* tehalük içinde, bir acelelikle, «Yani iktida
rımız, halk iktidarı değil mi canım?» diye sorar ve 
milliyetçilik edeb:yatı içinde ithamlarını sürdürür gi
der. Demek ki, Sayın Başbakanın kullandığı ölçü, ta
mamen sübjektiftir. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamızın bu noktasmda çok ama çok söy

lenecek söz var; fakat konumuzun dışma çıkmamak 
dikkati içinde devam ediyorum. 

Açıkça görülüyor ki, Hükümetin Sayın Başkam 
kendince, eski deyimle «indî» olarak bulduğu neden
lerle Danıştay kararlarını yerine getirmiyor. Halbuki 
bir hukuk devletinde, Hükümetin her istediğini, özel
likle sübjektif ölçüler içinde yapamaması için Da
nıştay vardır. îndî görüşlerle, beğenilen kişilerin ka
mu görevlerine getirilmemesi için, başka bir deyimle, 
başka bir anlatışla, partizan idarenin önlenmesi için 
Danıştay vardır. Paskal, «Kuvvete dayanmayan ada
let âciz, âdil olmayan iktidar zalimdir.» der. Adalete 
gücü yürütme organı verir. Onunla kararlarını infaz 
eden yürütme organı, bir taraftan kendisi şereflenir, 
diğer yandan adalete güç verir. Esefle görüyoruz ki, 
bizde arzusu gibi karar vermeyen adalet organlarının 
hâkimleri, dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş şe
kilde horlanır. Bu tespitlerden sonra toplumumuzda 
görülen huzursuzluk nedenlerini daha fazla açıkla
maya gerek varını sevgili arkadaşlarım?... 

Görülüp anlaşılan şudur: İktidar, bugünkü Ana
yasa rejiminden yana değildir. İktidar, yargı organı 
tarafından yapılan denetime karşıdır. En azından 
ikinci ve üçüncü Anayasamız rejimlerinin hasreti için
de yanıyor. Danıştaya ancak bir istişare organı ola
rak tahammül edeceğini gösteriyor. «Bu Ana
yasa ile Devlet idare edilmez.» sözleri al
tında, açıkladığımız otorite rejimin hasreti 
yatıyor. Buna bir de koalisyon ortaklarından birinin 
nasyonalizm hevesini eklerseniz, aranan rejimin ne 
olduğu meydana çıkar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konudaki sözlerime son vermeden evvel, kimi 

iktidar ortaklarında görülen bu heveslerin hayal âle-
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minde kalmaya mahkûm olduğunu, hem de bir ham 
hayal ürünü olduğunu söylemek islerini. Avushırya, 
Macaristan ovalarmdaki zafer şenliklerinden, Afrika 
ve Asya kıtalarındaki fetihlerden sonra Jvarlofça' 
dan Sevr'e kadar harpîerin en elim sonuçlarını gö
ren bu millete, kendi haklarını ve ülkesini savımmak 
için seve seve ve en gazelim yapacağı savaştan baş
ka bir sefer hevesi uyandırmak; o da hayaldir. «Mülk 
devlet, polis devlet» rejimlerinin ne olduğunu da iyi 
bilen Türk Ulusu için demokratik, sosyal, hukuk 
devleti rejiminden gayri bir rejim düşünmek de, yi
ne bir hayaldir. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son vermeden evvel, ?ok tekrar edilen 

bir - iki temenniyi de arz etmeme izninizi istirham 
edeceğim... 

BAŞKAN — Sayın MumcuoğSu, görüşme süreniz 
bitmek üzere, buyurun efendim, bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUMCUOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkanım, zatıâlinizln ihta
rına' kemâli hürmetle uyarım. İkinci konuşma hakkı
mı kullanmak izninizi istirham ederim. O da bir da
kikayı geçmez. 

BAŞKAN — Olur efendim, ikinci konuşma hak
kından, buyurun efendim. Sabahleyin aynı uygulama
yı Sayın Adalet Partisi Gramı sözcüsü arkadaşımı
za yaptık. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ABINA HAYRÎ MUMCUÖĞ-
LU (Devamla) — Arkadaşlarım; çok söylendi, tek
rar edeceğim; Damştaym fonksiyonunu kemâliyle 
yapması için artık böige idare mahkemeleri kurulma
lıdır. 

Yasa tasarıları için Danıştay görüşü alınmalıdır. 
Damştaym, Anayasa Mahkemesi tarafından seçi

len üyelerinin yeterliğinde hiç birimizin kuşkusu yok
tur. Ancak, bugün Sayın Danıştay Başkanının anma 
günü vesilesiyle yaptığı konuşmalarda görüyoruz; hep 
raportörlükten gelen zevat Damşiaya üye olmakta
dır. Bunları da bir temenni mahiyetinde ifade etme
liyiz ki, yasanın gösterdiği diğer kaynaklardan da 
yararlanmak yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunların yararlarını açıklamaya artık fazla lü

zum görmüyorum; bu dileklerimin de muhatabının, 
bugün fiilen dağdmış olan Koalisyon İdaresi olma
dığına belirtmeliyim. 

Danıştay Bütçesi hayırlı olsun arkadaşlarım. Büt
çedeki konuşmam vesilesiyle Damştaym seçkin hâ

kimlerini naçiz şahsım ve Grupum adına saygı ile 
selâmlamaktan mutluluk duyduğumu da arz etmeli
yim. 

Yüce Kurulunuza Grupum ve şahsım adına teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mumcuoğ-
îu. 

Konuşma sırası Millî Birlik Grapu sözcüsü Sa
yın Kâmil KaraveLicğhı'da. 

Buyurun Sayın Karaveîioğîu. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELÎ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arka-
daşiarım; 

15 yıldan faz'a uygulandıktan sonra, 27 Mayıs 
Anayasasının bir kısım Devlet adamlarımız ve po-
üitikacılarımız tarafından bilinmemesi, anîaşılma-
K rsı bahse konu olmamak gerekirdi. Üzüntü ile ifa
de etmek gerekir ki, Anayasanın yargı organJarı-
mızia ilgili yapısı, tamamen olduğundan farkh gös
terilerek, reddedilmeye devam edilmektedir. Başba
kan g bi, en sorumlu Devlet adamımızın Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştaya karşı çıkması ve bu âdeti
ni her iktidara gelişinde de sürdürmesi talihsizlik
tir. Hem yargı organlarının kendilerine, hem de ka-
ra ranna açıktan karşı çıkılmaktadır. Tabiatîyîe, bu 
davranışta bir siyasal hedef gözetilmektedir. Yüksek 
yargı organiarı kamuoyu önünde örse!enirken, bas
kı ai'hnda tutulmak istenmekte ve Hükümetin her tür
lü başsrssız'ığınm müsebbipleri oiarak teşhir edil
mektedir. 

Eu davramşüar, hem yanlış, hem de sakıncalıdır. 
Bütün olumsuzlukların nedenini Anayasaya yükîe-
mçk için de oita, politik tartışmaların üzerinde kaî-
ır^ja dikkat ederek görevlerini yapan bu kuruiuş-
T m tartışma herleri haline getirmeli, zaman zaman 
«30"'"':'kanın husumetine hedef kıimak, ilkel bir dav-
rrn:çtır. DantşiEym bütünlüğünü bozan ve bu tarîış-
niE7ir!a, bir zamanlar 12 Mart'ta yapıldığı gibi, bir 
A'icys'a değ'şikiiğinin daha zemini hazırlanmak is-
t^n '̂c bile, yine ele yanlıştır, yine de tutarsızdır ve kas
ti bir politikadır. 

«Hükümetin üzerinde b;r BsEiştay ve Meclisle
rin üzerinde bir Anaj-asa Mahkemesi oldukça bu 
Anayasa ile memleket idare edilemez.» düşüncesi 
gerçeklerle bnğdaşmaz. Çok iyi bilindiği gibi, Ana
yasanın beüi maddesinde kaydedilerek, «Millet, ege-
»neniiğİKİ Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 
orgaiîjar eüiyie kulianır ve egemenliğin kullanılması 
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hiçbir surette belli bir kişiye, zümreye bırakılamaz. 
Hiçbir organ, kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisini kullanamaz.», denmiştir. 

Açıkça görüldüğü g'.bi, konumuz olduğu için, Da
nıştay, egemenliği millet adına kullanan organlar
dan biridir; tıpkı yürütme organı g*bi, tıpkı yasa
ma organı gibi, ne asthk ne de üstlük bahse konu
dur. Her organ, yarışma ve sürtüşme duygularının 
üstünde, kaynağını Anayasadan alan öze! yetkisini 
kullanmaktadır. 

Damştayın tarafsız davranmadığı ve Hükümete 
karşı olduğu tezi ise, sadece seviyesiz bir iddiadır. 
Damşîayda görev yapan 85 yüksek hâkimin 1960 Da-
nıştayma mensup olanlarının adedi sadece dokuz
dur. 

Danıştaynmz, 27 Mayıs Anayasasının düzenle
diği yapı ve öngörmelere göre, görevini yerine getir
mektedir. Buna rağmen M.C. İktidarı döneninde 
Danıştay, bir taraftan yasa! gerçeklerden yoksun 
gerekçelerle sert hiçimde eleştirilirken, diğer ta
raftan da kararları uygulanmamakta direniîmekte-
dir. Hükümet eEyle haklarından yoksun kılınan, du-
rumSarı sarsılan kişilerin haklılıkları Danıştay ka
rarlan ile doğrulandığı halde, hak'arcna kavuşa-
mamışiardır. 

Danıştay, bir Anayasal kurum olarak her dö
nemde idare eîiyîe haksızlığa uğrayan kişiler için 
bir güvencedir ve idarenin kayfî tutumunu baskı 
altında tutacak oTan kurumdur.Asıl olan, idarenin 
kendisini yürürlükte olan hukuka bağ'ı saymağıdır. 
Kanunların ve kanunlara dayalı tüzüklere bağlı kal
makta titizlik gösteren Hükümetin, ne Danıştayd'an, 
ne de kararlarından tedirgin olmasına gerek yok
tur. 

Günümüzde M.C. İktidarı döneminde Danıştay 
kararlarının yoğunlaştığı, özellikle uyguianmayan ka
rarların çokluğu hepimizce bilinmektedir. Bu durum, 
hem Hükümeti, hem kamuoyunu rahatsız etmek
tedir. Bu durumun asıl sorumlusu M.C. iktidarının 
kendi düşünce yapısıdır. Bürokrasiyi belli bir si
yaset anlayışına bağ?ı kılmak için, özellikle Millî 
Eğitim Bakanlığında olmak üzere, objektif hukukun 
bir kenara bırakılmasıyîe, keyfî tutumlarla bürokrasi
nin alt üst edilmesi bu düşüncenin sonucudur. Bakan
lıkların parsellenmesinden ve kendi adamlarının yöne
time hiçbir yasal dayanak aranmadan yerleştirilme
sinden doğan tasarrufların iptale mahkum olduğunu, 
yapanlar da bildikleri halde, gene de Danıştaya sal
dırmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Tasarrufların

da keyfîlikten sakınmayan her iktidar, Danıştay karar
ları karşısında zor duruma düşecektir. Bu durum na
sıl olmaktadır?.. MC Ik&darı Danıştay kararlarını 
uygulama zorunluluğuna inanmamakta ve bu yüzden 
uygulamadan kaçınmaktadır. Uygulanmayan karar
ların sadece tazminatla karşılanabileceğini savunmak-
tadiilar. Hem yasal durum, hem de günümüzde olu
şan yargı kararları, MC İktidarının düşündüğünün ak
sinedir. 

Anayasa ve Danıştay Kanununun 95 nci madde
sine göre, Dava Daireleriyle, Dava Daireleri Kurulu 
kararları kesin olup, muhkem kaziyenin bütün hu
kukî sonuçlarını hâsıl eder. İdare, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince, Danış
tay ilâmlarının icaplarına göre işlem ve eylem tesis 
etmeye meüburdur. Aksi halde İdarenin her türKi iş
lem ve eylemline karşı yargı yolu sınırlanmış olmaz 
mı?.. İdarenin, isterse tazminat vererek yargı karar
larını uygulamaktan sakınabUmesi mümkün değildir. 
Kararları uygulamamanın hukukî sonucu sadece pa
rasal olamaz. Yargı kararlarını uygulamamanın sonuç
lan, Memurin Muhakemat Kanunu, Ceza Usulü Ka
nunu hükümleri, Ceza Kanunun ilgili hükümleri ve 
Yüce Divan ile ilgili hükümlere göre ve değişen du
rumlarla uyumlu olarak; görevi ihmal, görevi kö
tüye kullanma, Anayasayı ihlâl suçlarını bile oluş
turacak seviyelere varan cezaî ve siyasî sorıımluiuk-
îarla karşı 'karşıyadır. 

Parasal tazminatlarda yeni ve İdareyi düşündürü
cü yolların bulunduğunu ifade etmiştim. İdareyi malı-
kum ettiren, yöneticilerin davranış ve düşünce biçim
leridir. İdare, kendine yönelen tazminatlarda Memu-
ı'ln Kanununun belirli maddesine göre ilgililere rü-
cu edebilmelidir. Bu yol açıktır. Talbiatıyle, MC İkti
darı dönenı'inde bu husus olanak dışıdır; ama günün 
birinde İdarenin ödediği bütün tazminatlarda sorum
lularına rücu edilmesi bahse konu olmalıdır. Zira, her 
tüzük ve yasa, uygulayıcından evvelâ hukukun üs
tünlüğüne saygı bekler. 

Danıştay kararları karşısında doğan kişisel so- -
rumiulukîar günümüzde en etkili müeyyide olarak 
orisya çikmivŞİır. Damştaydan aldığı kararı uygulat
mak olanağını bulamayan davacılar, yetkinler aley
hine adlî mahkemelerde doğrudan doğruya maddî ve 
manevî tazminat davası açmaktadırlar ve bu dönem 
İçin pek çek dava açılmış, ancak bu yolla Danış
tay kararlan uygulama olanağına kavuşmuştur. Yö
neticiler baktılar ki, uygulamadıkları kararlardan do
layı kendileri adliye mahkemelerinde tazminata malı-
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kam olmaktadırlar, çareyi, kararları uygulamakta bul
maktadırlar; tabiî, hukuka saygıdan değil, kendi var
lıklarına saygıdan dadayı. Tazminat baskısıyla Danış
tay kararlarım uygulamak ve türlü tertipler içeria'Ine 
girmek, her idare için bir talihsizliktir. Böylece, para
sal tazminat karşılığı Danıştay kararları uygulanmak 
şansına kavuşmuştur. 

Borada, günümüzün önemli Danıştay kararlarını 
da dikkatinize sunmak istiyorum. Danıştay, MC İk
tidarının can güvenliğini sağlayamamış olmasından do
ğan, güvenlik kuvvetlerinin gözleri önünde yavrula
rım kaybeden aileler İdare aleyhine Danışîayda taz
minat davaları açmışlar ve kazanmışlardır. H.'çb'r taz
minat, ocakları söndüren feci kayıpları karşılayamaz; 
fakat böylece, görevini yapmaktan ahkonan güvenlik 
kuvvetlerine sahip olmaktan âdeta Devlet cezalanmış 
oluyor. Belki bu yolla basireti bağlı yöneticileri uyar
mak olanağı doğar. Tabiî en etkili yol, tazminat da
valarında görevlilere rücu edilmesidir. Böylece, görev 
yapmamanın bir sorumluluğu olduğunu İdareciler 
ken'di nefislerinde tatmış olacaklardır. 

Bir başka siyasal sonucu olan dava şerhi da, ko
mando balkısından dolayı okullarına devam edeme
yen ve bu nedenle sınıfta kalan, hatta okulla ilişkisi 
'kesilen binlerce yavrunun okullarına devam olanağı
nı ancak Danıştay kararlanyle bulabilmiş olmaları
dır. 

Arak, suyu çıkmış olan ve Hükümet için va
him b:r durum yaratmış olan TRT meselesine ben 
burada dokunmak istemiyorum. Bununla ilgili bir 
Araştırma Komisyonumuzun çalışmalarının sonuna j 
geldiği hepimizce bilinmektedir. 

•Danıştay kararlarının bir benzeri de, Askerî İdare j 
Mahkemeshi'n Hava Kuvvetleri Kumandan tayinle- I 
riyle İlgili konularda verdiği kararlardır. Bunları bir 
maksat içimde İşaret etmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, baştan itibaren yasal daya- i 
nal .tan yoksun, tartışmalı ve sadece siyasal bir ama- j 
ca yönelik kararnameleri imzalayarak, tartışmaların j 
kendiliğinden hedefi olmakla kalmamakta, bu tavır 
ile korumak ve saygı duymak zorunda kaldığı ana
yasal organların da karşısına itilmektedir. Sa:îece 
bunlar değil, İmar ve İskân Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Çalışma Bakanlığındaki sunî tertiplerle hazır
lanmış kararnameleri imza etmiş olması da, makam 
İçin tartışma hedefi haline gelmesine sebep olmuş'hır. 

överek .saptamak istediğim bir başka konu da; j 
Hükümet i Dansştaym karşı karşıya gösterilmek hten- j 
meşinde hiçbir kusuru olmadığı halde, Danıştaym duy- ' 

— 374 

5 . 2 . 1977 O : 2 

duğu üzüntüdür. Tam aksine, Danıştay görevîlleıü se
nelerden beri İdareye ışık tutmak, İdarenin hukuka 
bağlılığım artırmak, keyfî tasarruflardan kaçınılma
sına yardımcı olmak için siyasal tartışmalara katıl
maksızın, İdare Hukukunun oluşmasına yardımcı ol
makta, mesleki toplantılarda ve Danıştay günlerinde 
poltîkaeıîaramzı düşündürecek, sağduyuya döndüre
cek, görüşbiriiği sağlayacak açıklamalar yapmaktadır
lar. Danıştay ile ilgili neşriyat, her türlü tartışmayı 
sona erdirecek bütünlüktedir. Yeter ki idareciler, hü
kümetler Danıştay kararlarını uygulamak için kendi
lerinin tazminata mahkum olmalarını beklemesinler. 

Sözlerimin sonuna gelmişken, Bütçe Komisyo
nunda ortaya çıkmış olan bazı gerçekleri bir iki ke
llime ile işaretlemek istiyorum. 

Büke Komisyonu Sayın Raportörü, özellikle Da
nıştay görevlilerine İdareden naklen gelme yolunun 
kapatılmış olmasını eleştirmektedir ki, buna biz de 
katılıyoruz, Danıştay, her seviyede uygulayıcılara 
açık tutulmalıdır. Bütün gürültülere rağmen, Danış
tay'da dava açanların son iki senede ancak % 16 - 17 
olumlu karar alabilmiş olmalarını dikkatinize sunu
yorum. MC İktidarının bürokrasiyi a*t üst etmesi
nin sonunda, özellikle Millî Eğitimde yaratılan öğret
men kıyımından sonra, bu nispet hiç de yüksek de-

Sayın arkadaşlarım; 
Hükümetler geçici, fakat Anayasa, Danıştay, ka

nıttılar, tüzükler kalıcıdır ve uygulamak içindir. Ya-
snya saygısızlıktan Devletimiz hiçbir §y* kazanmaz. 
Burada Sayuı Başkanın delaletiyle Sayın Bakana ha-
tırlatmak isterim ki; «Danıştaya saygılıyız» demek, ye-
tersiadir. «Danıştaya saygılıyız» dedikten sonra, ko-
maKia-ki'la Danıştaym basılmak islenmesi, Danıştay 
kararlannm uygulanmamak istenmesi, bu saygı ile bü
yük ölçüde çelişmekte ve vahim bir durum yarat
maktadır. Artık bu sürtüşmeler bitmelidir. MC Hükü
meti Danıştay - Hükümet ilişkiler'ini yeni baştan de
ğerlendirmeli ve davranışını düzeltmelidir. MC Hükü
metini, bu duygularla Danıştaya saygılı olmaya ve 
onun kararlarını uygulamaya davet ediyorum. 

Bu Bütçenin Danıştay için hayırlı olmasını diliyo
rum. liginizden dolayı hepinize teşekkür ederek, Gru-
pum adma saygılarımı sunuyorum, (M. B. G. ve 
C. H, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KaraveH-
oğkı. 

Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sa
yın Mehmet Sırrı Turanlı'da. 
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Mühmel Sim Turanlı?.. Yoklar eferidim. 
Grupsan adına İkinci kez konuşmak İsleyen 

grup sözcüleri?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyelere geçiyo

rum. 
Sayın Mehmet Feyyai?.. Yok. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. 
Sayın Uğur Alacakaptan?.. Burada. 
Sayın Alacakaptan, buyurunuz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerîi üyeler; 
Danıştay, Türk Anayasa sisteminde Türk Devle

tini ayakta tutan temel direklerden biri olarak kar
şımıza çıkar. Nasıl, yasama organı ba direklerden 
biri ise, nasıl, yürütme organı bu temel direklerden 
bir başkası ise, yargı organı ve onun içinde mümtaz 
bir meVki işgal eden Danıştay da bu temel direkler
den biridir. 

Ne için böyledir?.. Çünkü, Tii&iye Cumhuriyeti 
Anayasası 19ölMe Türkiye'nin yabancısı olmadığı; 
ama bütün boyutlarıyle bir tarla gerçekleştiremediği 
bir temel anayasal ilkeyi birlikte getirmiştir. O da, 
«Hukuk Devleti» kavramı ve kurumudur. 

«Hukuk Devleti» kavramı ile yürütmenin yargı 
denetimine bağlı kalması kavramı, ancak birlikte bu
lundukları takdirde bir anlam kazanır. İşte bıiîian 
içindir ki; anagörevierinden biri idarî işlemlerin ve 
Mnrî tasarrufların denetlenmesi olan Danıştay, Türk 
Anayasa sisteminin temel kurumlarından birini teşkil 
eder. 

Bir hukuk devletinde ve bunu tam anlannyle be
nimsemiş Anayasamızda, yargı kararına uyulmaması, 
idare edenlerin takdirine, beğenisine, keyfine bağlı 
tutulamaz, Yargı kararlarına uyulması, hukuk devle
tinin olduğu kadar, uygar bir toplum olmanın da 
temel koşuludur. «Yargı kararlarına uyulmasın, İda
re keyfine göre bir yönetimin başında ve peşinde 
olabilsin» denehllen bir sistemin uygulandığı bir top
lumda hukuk güvenliği yok demektir. Türkiye'nin 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma çabası içinde oldu
ğu bir dönemde Türk toplumunu, güvenliği, hukuk 
güvenliği olmayan bir toplum haline getirmeye kim
senin hakkı yoktur; ama Danıştayın anayasal düzen 
içindeki yeri bu olduğu halde, başında Demirel ba
kman Cephe Hükümetinin, o Hükümeti oluşturan ki
şilerin kafasındaki yeri tamamen başkadır. Danıştay, 
hem Devleti, hem halkı, hem de yönetenleri koru
yan bir müessesedir. Bugünkü yöneticiler, Hükümeti 

bugün teşkil eden zevat, bunun farkında olmayıp, 
Damftayi bir düşman gibi karşılarına almışlardır. Bu
nun da nedeni; «Hukuk Devleti» ilkesine bir türlü 
kendilerini aiışiuamamış olmalarıdır. Keyfîlik fikri 
müdirleı'i olduğu için, sık sık Danıştay tarafından ve
rilen kararl&nn sillesi altında ezilir olmuşlardır; bu
nun da sebebi, bu olumsuz vasiyet alışlarıdır. 

Kendi sistemleri açısından bakıldığında, Danıştaya 
karşı takındıkları tutumu tutarlı saymamak mümkün 
âzîğl; çünkü daha iktidar olmadan, işgal altına alma
yı, bir araya gelerek açıkça kararlaştırdıkları TRT'yi 
gayrimeşru bir yönetimin baskısı altına soktukları za
man, takati Danış/taydan yemişlerdir. Atadıkları her 
İki Genel Müdürü kulaklarından tutup kapının önü
ne, felç değilse hukuken koyan Damştaydır. 

Ordu içine dahi politikayı sokmaya çalıştıkları ve 
komutanların tayinlerinde yerleşmiş ve gelenek hali
ne gelmiş kuralları, yasal ilkeleri zedeledikleri zaman 
suratlarına inen tokat, yine Danıştayın, hukuktan, 
yasadan ve Anayasadan başka bir değere bağlanma
yan davranışı olmuştur. 

Öğretmenleri, mevsim tanımaksızın, aile düzenini 
tanımaksızın, çocukların ana - baba şefkatine muhtaç 
olduklarını dahi düşünmeksizin oradan oraya; birini 
br.îıya, birini doğaya sürdükleri zaman, yine Danış
tayın, sadece Anayasaya ve yasaya bağlı kalan ka
rarları karşılarına çıkmıştır. Bunun için Danıştayı sev
mezler. 

Yüzlerce, binlerce öğrenciyi, kendi düşüncelerinde 
ö^nads'kiarı için, yüksek ve daha aşağıdaki derecede
ki öğretim kurumlarının kapısına koydukları zaman, 
ba öğrenciler, bu binlerce genç yine Danıştay karar-
iarmı alarak bugünkü iktidarın karşısına çıkmıştır. 
Danıştaya bunun için karşıdırlar. 

Sadece öğretmenler, öğrenciler, komutanlar ve 
TRT geKel müdürleri değil, çeşitli kademelerdeki me
murlar da aldıkları kararlarla Hükümeti müşkül mev
kide bırakmışlardır. Bugünkü Hükümeti, «Bu Anaya
sa ile hükümet edilmez, bu Anayasa ile Türkiye 'kal
kınamaz, yükseîemez.» demelerinin nedeni budur. 
Çünkü bu Anayasa, Danıştaya idarî yargı dene'&rii 
olanağım vermiştir. Damşîay da bunların keyfemâ ye-
şâ yönetimlerine bir kalkan gibi engel olmaktadır. Ta
biî, Danıştaydan bu korkulan, Türk sistemini kendi
lerin e benzetmeye çalışmalarına karşı çıkan bu engel, 
onların yeni birtakım hukuk sistemleri, hukuk idele
ri, hukuk kuramları geliştirmesi sonucunu doğurmuş
tur. Bu kuramların nelerden İbaret olduğunu ve ne 
denli tutarsız bir içeriğe sahip olduklarını, gerek Cımı-
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huriyeî Halk Partisinin, gerekse Millî Birlik Grupu-
nun değerli sözcüleri gayet açık bir şekilde dile ge
tirdiler ve gördük ki; Türk hukuk sisteminde yerleş
miş yargı kararlarına göre, Anayasaya göre ve Ana
yasaya dayanarak çıkarılan yasalara göre, Hükümet 
Devletle ters düşmüştür; ama Hükümetin Devletle 
ters düşmesi, ne sadece ba zaman olmuştur, ne de 
sadece Danıştay kararlarının uygulanm uygulanmama
sı meselesi ile sinirlidir. 

Devleti oluşturan temel kurumlar çoğa zaman bu
günkü Hükümetin karşısında olmuşlardır. Sırf karşı
sında olmak için değil, bu Hükümet, Devlet fikriyle, 
demokratik devlet fikriyle, demokratik hukuk dev
leti fikriyle daima ters düştüğü içindir ki, demokra
siyi ayakta tutmaktan başka görevi olmayan temel 
Devlet kurumları daima bu Hükümete karşı olmuş-
İzi'dsr. Bütün dikkatine, tarafsız olmaktaki şaşmaz 
özenine rağmen, gün olmuştur, Devlet Başkanı dahi 
ba Hükümetin karşısına çıkmıştır. Kulaklarımızda 
Devlet Başkanının sözleri hâlâ çınlıyor. Devlet Baş
kam, ba Hükümetin emrindeki emniyet kuvvetleri
nin tarafsız davranmadığın! çok acı bir şekilde, baş
ka anlama gelmeyecek biçimde ifade etmiştir. 

Biraz d'alha giderse, korkarız ki bu Hükümetin başı 
veya onun bir yardımcısı kalkıp, «Bu Cumhurbaş
kanıyla ba Devlet yönetilmez.» diyebilecektir. Danış
tay d a yürüttükleri mantığı burada da yürütmeye kalk
tıkları takdirde, başka bir şey söylemeleri beklene
mez. 

Yalnız Danıştay kararlarına uymamak bir keyfî
liği ortaya koymaktan ibaret kalsaydı, belki Türk 
kamuoyu bu konu üzerine bu kadar eğilmezdi. De
nebilirdi ki; bu keyfîlik sadece hükümeti ilgilendi
ren ve onu yıpratan bir sorundur, hükümetlerin yıp
ranıp yıpranmaması politik bîr konudur, politika-
nsn hesabı ad 4 yılda bir seçimlerde halk huzurunda 
verilir. Ama bu Hükümetin keyfîliği, sadece kendini 
değil, bu Devleti, bu Devletin dayanağı olan Anaya
sayı da yıpratır, çökertir, yıkar hale geldi mi, buna 
karşı çıkmak ve «Dur» demek de, Devletin bekasın
dan yana olan, Anayasayı ayakta tutmakla görevli 
olan bizlerin şaşmaz bir görevi haline gelir ve on
lara... 

BAŞKAN — Sayın Alacskaptan, müddetiniz bit
mek üzere, lütfen toparlamanızı rica ederim. 

Buyurun efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Onlara 
sorumluluklarım hatırlamak da bizim görevimiz olur. 

Arkadaşlarım değinerek geçtiler, ben biraz daha 
altını çizerek söyleyeyim; sadece Mîllî Eğitim Bakan
lığındaki keyfî tasarruflarınız; açılan davalar yüzün
den, yanlış duymuyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti Ha-
zlneolne yarım milyar liraya maloîacaktır. Bu ya
rım milyar lira ile sadece keyfîliğinizi devanı et
tirmekten ibaret kalsaydı tutumunuz, yine bir şey 
demezdik; ama Türkiye'nin yarım milyarının Türk 
halkına nelere malolduğunu düşününüz. Sadece para
sal da olmayacaktır sorumluluğunuz; hakkınızda, Tür
kiye'de hukuka bağlı bir yönetim kurulduğunda, eğer 
zamanaşımı süreleri d olmamışsa, ceza davaları da açı
lacaktır ve sadece vazifenizi suiistimal etmenizden do
layı değil; çünkü siz ısrarlı, inatlı ve sistemli bir şe-
kiMe Anayasanın tennel hükümlerini çiğniyorsunuz, 
yargı organını nazarı itibara almıyorsunuz, kararları
nı uygulamıyorsunuz, rafa kaldırıyorsunuz, yani Ana-
yzzsryı ihlâl ediyorsunuz, Anayasayı ihlâl suçunun ce
zasından milyonlar da öde'seniz kurtulamazsınız; ama 
zihniyetiniz maddiyata büyük bir değer tanıyan zih
niyettir. Cana kıymet vermediğiniz de, ölen yüzlerce 
genç karşısında kılınızın kıpırdamamasından anlaşı
lıyor. Canınız kıymetli değilse, malınız kıymetlidir, 
dikkat edin, sonunuz, başkalarının sonundan da kötü 
oldb'îir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alacakap-
tan. 

Söz sırası Sayın Fethi Çelikbaş'ta. 
Buyurun Sayın Çeîikbaş. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Dün Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde konuşur
ken, Sayın Cumhurbaşkanının tasarruflarının, beyan
larının yer yer her taraf için uyarıcı olduğunu belirt
miş Mm ve tenkitte bulunan arkadaşları dinlediğimde 
bir yapıcı cevap getirmediklerini belirtmiştim. Şim
di, benden evvel konuşan arkadaşım bu sırada gayet 
güzel bir örneğini verdiler; Cumhurbaşkanının Hükü
meti oluşturan partilerden birisine müteveccih beya
nım, bakınız, kendi lehinde mükemmel kullanabildi. 

Eu itibarla, b?n bugünkü konuşmamı sadece hu
kukî alanda yürütmek istiyorum, Danış tayla alâkalı 
olarak. Çünkü, Türkiye'de maalesef adaletle siyaset 
arasındaki sınırlama yeterince tespit edilemiyor ve 
bütün ibtilâflr da bu noktadan neşet ediyor. Bunun 
ilk tatbikatı da bendenizin zamanında oldu; son de
rece üst seviyede bir memurum hilafı hakikat bir be
yanda bulundu; yani yalan söyledi bana karşı. Ken-
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dişini vazifeden aldım,-yerine bir başkasını tzrfm et
tim, Damştaya gitti, durdurma kararı aldı. Usulüne 
göre bir tayin yapıldığı için maaşını oradan vereme
yeceğimizi belirttik, yine Danıştay a gitti yine karar 
aldı, nihayet Maliye Bakanağı Başhukuk Müşavirliği
ne müracaat ettik; «Bakanlığın tasarrufu yerindedir, 
•kadroya tayin edilen, usulüne göre baş b'ir kadroya ta
yin edilmiştir, parasını oradan alacaklar.» dedi ve da
vayı ben kazandım; ama o günden itibaren Türkiye' 
de bu iş süregeldi ve Türkiye'de Personel Dairesinin 
kuraimasıyle ilgili Millî Birlik Hükümetleri zamanın
da Fransa'dan istenen Devlet Şûrası Üyesi Mösyö 
Gregoire bir ziyaretinden giderken, «Amme Iraklık on
da, idare hukukunda bakan, müktesep haklarım Eîlâ'I 
etmemek kaydryle, sübjektif haklarım ihlâl etmemek 
şarîıyle, dilediği kimseyi kendi mesai arkadaşı olarak 
seçer.» dedi. «Sizin memlekette bu olmuyor, bunun
la devleti idare etmeniz zor olur.» dedi. Bunu bir baş
ka vesileyle de söyledim. 

Şimdi burada, benim bildiğime göre, Türkiye'de 
bu konuyu hukukî yönden en iyi inceleyen Ankara 
Hukuk Faküîksi Profesörü Sayın Prof. Dr. Yaşar 
Karayalçm'dır. 1966'da çıkan bir konferansının bro
şüründe aynen şunları söylüyor : «Siyasetin adalet 
alanına karışmasının bugün yeteri kadar anlaşılama
mış görünen veya açıkça ele alınmayan olumsuz so
nuçları olmuştur. Ben burada sadece bunlara işaret 
etmekle yetiniyorum. Adaletin siyaset dışı yapılması 
Fransa'da son zamanlarda pek kullanılan b'ir terimle, 
depoîi'ıisation'a, Aîman hukukçularının da kullandığı 
terimle enîpoîîtisiesang'u, zamanımızın önemli bir 
problemidir. Türkiye, adaletin siyasetten kurtarılma
sı meselesi, gayri siyasî adaleli sağlama sancısı ıstı
rapları içerisinde bulunmaktadır. Adaletin siyaset ala
nına girmesi demek, teknik bakımdan yargı denetimi 
dışında kalması gereken hususlarda idarenin ve hü
kümetin takdir yetkisi yerine, yargı mercilerinin kendi 
takdirini koyması demektir. Adalet, siyaset alanına 
girince ne olur? Bu sualin cevabını Almanların ünlü 
anayasa hukuku profesörü Kari Şimit'in bir cümle
siyle vermek ve Türk hukukçuîannm ve siyaset adam
larının bu cümle üzerinde ciddî olarak düşünmelerini 
temenni ederek, bu konferansımı bitirmek istiyorum. 
Sİyaıset, hiçjbir şey kazanmaz, fakat adalet her şeyi 
kaybedehilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Danıştay fevkalâde 
mühim bir müe&sesemizdir; ama ne yapalım ki, baz? 
tasarrufları sebdbiyîe münakaşaların mevzuuna gel
miştir ve şayanı hayrettir, Türkiye'de parlamenterler 

j dışında, üniversitede, aram s hukukçuları, idare hukuk-
I çaları dahil, hiç kimse yeterince bu konuları incele-
j rnemekîedlr. Türkiye'nin bir talihsizliği de bodur. 
I Şimdi, bası misaller vereceğim ben muhterem He-
I yetinize. TRT'nin Genel Müdürü Sayın Cem'in ahn-

masryîe alâkalı 11 saydı Kanun Kuvvetindeki Ka-
! rarnaımeyi Medfeler reddetti, iptal etti. Nihayet 

C. FL P. dava etti bu ret karan aleyhine, Anayasa 
| Ms^ıkcırjci'i de karar verdi. Ne zaman?.. 1975'in onun

cu ayında. Gerekçesi hazırlanmamış, Resmî Gazetede 
neşredilmemiş; fakat buna rağmen Danıştay, gerekçe
si Resmî Gazetede neşredilmeyen Anayasa Ma'hkeme-
s'.zî'm bu İptal kararma dayanarak hüküm vermiş iûr ar
ka daştaî'o Buna, 'istirham ederim, hangi hukuk anla
yışı ile neşredilmeyen bir Anayasa Mahkemesi kara
rına, bir Danıştay kararma bina edebilirsiniz?.. Bu
nun anlamı var mîdır?.. Bunu görünce; müsaadeniz
le arkadaşlar, insanın hukukî inançları sarsılıyor. Bu
nu reddetmek imkânı yok. Anayasa, «Gerekçesi ya
zılmadan bir malikems kararı verilmez.» diyor. «Ana
yasa Mahkemesinin kararları, gerekçeli olarak derhal 
Resmî Gazetede neşredilir.» diyor ve Resmî Gazete
de neşredilmeden esasen yürürlüğe girmez; ama Res
mî Gazatede neşredilmeyen Anayasa Mahkemesinin 
kararma dayanarak, Danıştay karar veriyor. Bu vaki. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, böyle bir ta

sarrufu yapan yargı organına karşı, vicdanı amme bir 
sarsmt-ı geçirir. 

Bundan nasıl çıkacağız?.. Bundan, Anayasanın 
koyduğu hükümlere sımsıkı bağlı kalarak çıkacağız 
muhterem arkadaşlarım; hangi makamda, mevkide 
olursak olalım. 

Şimdi, burada Danışiayın 114 ve 132 nei sayılı 
maddeleriyle alâkalı tatbikatına geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu 114 ncii maddenin tadili, icranın yerine kaim 
olacak kararlar Yerilmesini önlemek maksadına mafu-
ten çîkanldı; fakat bu arada 132 nci maddenin ba
na muzaf olan bir başka maddesinin tadili unutul
muş... 

Şimdi hıtfkiikçülara soruyorum : Muahhar kanun 
hükmüyle mukaddem kanun hükmü çatışırsa, tathik 
edilecek hangi hukuk ka'îdesid'ir?.. Benim okuduğum 
devirlerde muahhar hukuk kaidesi tatbik edilir. 

Sayın Turan Güneş de, yine bir yazısında (Hayret
ler içerisinde ka'dmı, hukukçu olarak bunu yazmaz-
\) Danıştay Cem'in görevine başlatılmasını söyleye
cek; buna rağmen Kararnamenin imzalanması Ana-
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yasaya aykırıdır, öyle Anayasama felsefesine, ilkeleri
ne filan da değil, 132 nci maddedeki amir hükme ay
kırıdır.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
114 ncü maddemin hükmüyle, 1971'de tadil edi

len hükmüyle 132 nci maddenin o hükmü çatışıyor. 
Bu iki ek madde çalışınca, (Bırakın kanunları) muaüı-
har hüküm tatbik edilir. 1961 hükmü 132 nci mad
dededir. 1971'deki tadilat 114 ncü maddedir. Bu 
nun uygulanması gerekir arkadaşlar. Biz hukukta öy
le gördiSk. 

Ba itibarla, hukukî yönden meseleler tefrik, edilse 
idimiz kolaydır; ama çok üzücüdür Türkiye'de, üni
versite hocalarının büyük kısmı dahil, herkes en ?şa-
ğı Parlamento üyeleri kadar politikayla meşgul olur 
duruma gelmiştir. 

Şimdi, burada yine üzüldüm; şahsına çok hürme
tim olan bugünkü Danıştay Başkanı, (30 küsur yıî-
d»r kendilerini temrini.) Danıştay çalışmalarını açış 
konuşmalarında, aynen bir gazetenin başlığında çık
tı, «TSaiMŞiay kararının uygulanmayışı Anayasayı ih
lâl suçunu oluşturur.» diyor. Bu mevkide olan bir ar
kadaşın şu harekeli suç diye tavsif etmesi, Ceza Ka
nunlarımızın verdiği bir şey değil arkadaşlar. Neyin, 
hangi fiilin kim tarafından suç diye tavsif edilebile
ceğini mevzuatımız tayin etmiş. Esasen memleket, bu 
mevzularda son derece karışık yollardan geçer iken, 
bu beyanda bulunmadan pekâlâ açış konuşmasının 
yapılabilmesi mümkün olduğu halde, böyle bir be
yanda bulunmak talihsizlik oluyor ve arka arkaya 
gelen bu durumlar herkesi üzüyor. 

Şimdi, bundan nasıl kurtulabiliriz arkadaşlar? Hu
kukî meseleleri siyasetin kisverlnin dışında, siyaset
ten tecvit ederek, depolliize ederek, eğer tahlil edebi
lir, d'sğerlendİreblürsek, bu işin çıkar yolunu baîa'biî-
memiz mümkündür: ama bugün Türkiye'de olduğu 
gibi, her konuyu po'itize ederek, her müesseseyi siya-
ısî'cş'iirerek bu Işîen kurtulamayız. Bütün meslek te
şekkülleri siyasetle meşgul. Ben öyle meslekî teşekkül
ler neşrfyah görüyorum M, meslekleriyle alâkalı bir 
tek makale yok, baştan aşağı siyasî makaleler var* 
Çürikü, yaygın ha'e gelmiş; her taraf siyasetle meşgul 
oluyor. Buradan ç;kmak fevkalâde güçtür. Nasıl ya
pacağız?.. Dün Cumhurbaşkanının bendeniz burada 
tasarruflarını savundum; ama benim dışfiııdak'i bazı 
arkadaşlar, pekâlâ müspet tarafını bıraktı, menfi nok-
'tasım aldı, oradan tenkit etmeye başladı. İki tarafını 
da ele almak lâzım arkadaşlar. Müspeti işimize ya
radığında bağrımıza basıyoruz, menfisi işimize gelme
yince karşımıza alıyoruz... Olmaz arkadaşlar. 

Bu itibarla, başta Sayın CuîBhurbaşkamn beyan
ları olmak üzere; onan yambaşmda, politikaya gir
memiş, hırslı olmayan, iîim adamlarının tahlilleri, yü
ne politikaya girmemiş, siyasî temayüllerini belirgin 
hale getirmemiş lıâkimlerin içtihatları; bütün bunlar 
değerlendirilecek olursa, Türkiye bu siyaset girda
bından kendisini kurtarabilecektir. Aksi takdirde, en
dişem odur, yana memlekette sözünü dinleyebilece
ğimiz makam, merci kalmayacaktır. Bu, büyük bir teh
likedir. 

•BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz dolmuştur, 
lülfcn bağlayınız; buyurun efendim. 

FETHİ ÇEÜKBAŞ (Devamla) — Bağlıyorum. 
Kepinizden, Türkiye'nin bu siyasî dağdağa içeri

sinden kurtulması yohıada, daha İtidalli, daha hak ve 
nasafete bağlı, daha objektif kalmayı bilhassa temen-
nlye değer görüyorum. 

Maruzatım budur; Danıştayın, anayasal bir ku-
ruîuş olması kadar, kararlarında objektiflik, afakîlik 
vesairelerlnln de buna, Anayasadan aldığı kuvvete da
ha fazla kuvvet katacak bir menba olduğunu belirt
mek isliyorum. Unutmayınız ki, Fransa'da Danıştay, 
anayasal bir müessese değildir; fakat fevkalâde büyük 
bir prestije, otoriteye sahiptir. Memleketimizde de ka
za organlarımızın bu ölçüde yararlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Söz sırası Sayın Cevdet Aykan'da; buyurun Sa

yın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Her mesleğin kendine mahsus bir grameri vardır. 
T?.hiî bu benim konum değil; hukukla ilgili bu ha
beri ifadeden yararlanmaya çalışacağım. 

Bir doktoran, sosyal ilimlerle uğraşan bir insanın 
bu konuya bakışı nasıl; size müsaadenizle onu arz 
ede^egiRi. 

Benim Damştayla hiç bir meselem gayet tabiî ki 
olmadı ve ba Senatonun değerli üyeleri Mlirler ki, hiç 
olmazsa şu gayret içerisindcyimdlr; birtakım saplan
tıların adamı olmayayım diye. 

Daha önce Damştayla ilgili burada yapılan konuş
maları dikkatle dinledim. Sayın Aia°akaptan ne za
man kürsüye çıkarsa, «Acaba kendisinden daha çok 
nesil öğrenebilirim» ûlyc dikkat ederim; ama itiraf 
edeyim ki, konuşmalarım çok politik bulurum ve bu
nu da herhalde Senatomuz için, kendisinden yarar
lanmak isteyen bizler gibi arkadaşlarımız için bir şans
sızlık sayarım. 
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Şimdi, konuya' ben naşı! bakıyorum : Danıştayda 
85 tane değeriî yargıç var, hepsine kişi olarak benini 
saygım vardır. Bir meselem yok, bir şeyim olmadı; 
ama benim inancan nedir?.. 

Benîm inancım şu : Damştayia yürütme, maale
sef ülkemizde taraf olmuşlardır ve bir karara, bir kü-
mrya yaklaşırken maalesef kararlarında duygusallık 
ağar basıyor; benim kanım bu. 

Danıştayîa ilk defa temasım şöyle oldu : Köy İş
leri Bakanıyım, Sayın Cumhurbaşkanından resmî bir 
yazı geldi. Bir genel müdür yardımeısıyle ilgiliydi ve 
tabiî böyle bir yazı geldiği zaman, bu yazı kural ola
rak Teftiş Kuruluna gönderilir. Teftiş Kuruluna gön
derdik, bu mesele büyüdü. Teftiş Kumlunun telkiniy
le ben bunu yerinden aidim. Bu arkadaşımız bana ha
ber gönderdi;, «Danıştaym bilmem ne dairesi baş
kanı benim tamdığımdır, ben yürütmeyi durduraca
ğım» dedi. «Durdurursan durdur» dedim; netice iti
bariyle benim konum değil. Hakikaten arkadaşımız 
bu yürütmeyi durdurdu; ama Ankara Savcssı da ha
kikaten bunu tevkif etti ve hapise attı; biç bir şekilde 
de benim bir telkinim olmadı. 

Şimdi, idareye geliyorsunuz, bir adam görüyorsu
nuz; tabiî idarede belli yerlere getirirken takdirdir bu, 
hatadır, hata yapabilirsiniz, duygusal olabilirsiniz; 
diyorsunuz ki, ben birtaksm hizmetler yapacağım, 
ama bu insanla bu hizmeti yapmam mümkün değil. 
Ne olursa olsun, ister umum müdür olsun, ister müs
teşar olsun; hizmet etmek istiyorsunuz. Bir politika 
uygulayacaksınız; ama bu arkadaşımızın buna anla
yışı müsait değil. Bunun özlük haklarını koruyarak, 
itibarini koruyarak, başka bir yere almak istediğimiz 
zaman, bu, uygulamada mümkün değil; uygulamada 
genellikle mümkün değil. 

Bir gün Orta Doğu Üniversitesinin çok eski Rek
törü, eski Maliye Bakanı Kurdaş şunu söyledi bana : 
«Bizim üniversitemizde bir öğrenciyi kuraîlanmıza 
göre kaydını stîdik» Kurdaş bey; isim veriyorum, Sa
yın Alacakaptan burada, bunu açıklasın da biz öğ
renelim şimdi. «Bana geldi, bir dilekçe getirdi, efen
dim, siz benim kaydımı sildiğinizi buraya yazın dedi. 
ısrar etti. Neye ısrar ediyor diye bu kadar, ben merak 
ettim; saat tuttum ve yazdım dilekçesine, öğleden 
sonra saat 14.30 - 15.00'te yürütmeyi durdurma ka
rarını getirdi bana. Bu ancak şöyle mümkün olabilir
di; daha önce Danıştayda bununla ilgili kararın hazır 
olması lâzımdı, aynı gün içerisinde başka türlü bu 
mümkün olmaz» dedi. 

Başka bir tane örnek vereyim, şahsen biliyorum 
bunu. Bir Ankara Emniyet Müdürü o zaman görevin
den alındı. Tabiî ben aynı zamanda doktorum btli-

i yorsunuz. Gayet iyi biliyorum bunu; Danıştay ona 
! gitmiştir, «Sen Danıştaya dava aç, biz senin yürüt

menle ilgili karan durduracağız» demiştir. Bunlar 
isimler... 

| Şimdi, bunları duyduğu zaman insan, Danıştaym 
| ülkede yararlı görevler yapıp yapamadığı, ya da Da-
| nıştaym duygusal olup olmadığı hususunda kuşkuya 

kapılıyor. 

I Şimdi, bilmem başka ülkelerde Damştaya bir lise 
i öğrencisinin başvurup «Efendim benim tarih, ya da 

herhangi bir sosyal ilimlerle ilgili imtihan kâğıdımı 
öğretmen yanlış değerlendirdi, beni sınıfta bıraktı» 

I desin. Böyle bir emsal var mı bilmiyorum; ama sos
yal psikolojide bir kural vardır, bilinen bir şey; lö 
mmıara kime verilecektir?.. Sayın Alacakaptan bu
rada, kendileri başka bir şey varsa, lütfen tashih et
sinler. Şimdi 10 numara 2 türlü verilir, 2 tane kriter 
vardır : 

I Birinci kriter; o sınıfta bu konuyu en iyi bilenin 
j hakkı 10'dur. Bir tanesi budur kriterin. 

I İkinci kriter şudur; o konuyu bilmesi gerektiği öl
çüde bilenin hakkı 10'dur. Bir kâğıdı alıp 4 tane, 5 
tane kişiye okuttuğunuz zaman (ki, bu da sosyal bi
limlerin bir konusudur) insanlar değişik numara ve
rirler. 

Şimdi, Danıştay buna girdiği zaman, konu etkin
liğini yitiriyor. Bu Anayasadaki değişiklik yapıldığı 
zaman amaç şu idi; o zamanlar konuyu bildiğim ka
darı ile amaç; idarenin hizmetini yapabilmesi için, 

I idareye birtakım takdir yetkisinin sağlanması idi. 
I İdarede bulunmuş değerli arkadaşlarım burada var; 
I onlar şimdi idare takdirini nasıl kullanacak?.. Nasd 
I kullanacak, bunun Türkiye'de yolu nedir?.. Görebil-
! düğirn kadarı ile bu bir sorun. Efendim, siz müsteşa-
I nruzı aldmız, burada duygusal davrandınız... Bu, çok 

sübjektif bir deyim. Ben, bazen bir politika uyguia-
I mak istiyorum, hizmet etmek istiyorum; şahsî bilgim, 
I şahsî tecrübem benim; hizmet etmek istiyorum, bazı 
I meyler yapmak istiyorum, görüyorum ki, bu kadro ile; 
I "ster o kadro Adalet Partili olsun, ister hangi partili 
I olursa olsun, ister saygılı olsun; ne olursa olsun, bu-
I nunla mümkün değil; ama bunu değiştirmeniz de 
I lîümkün olmuyor. 

I Şimdi, konuşmamın sonuna geleyim. Her halde 
I bir sosyal gerçek Türkiye'de; hukuk ne derse desin 
I sosyal gerçek şu : Danıştayîa, özellikle Adalet Par-
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tisinin taraf olduğa yürütme arasında bir çatışma var. 
Ba, bir gerçek, Belki geçen yıllar içerisinde Halk Par
tisi uzun süre iktidar olsaydı, benzeri çatışma Halk 
Partisinin taraf olduğu iktidarla, Danıştay arasında 
olacaktı. 

Şimdi, ba kaçınılmaz bir şey9 balen de bir sosyal 
gerçek. Şayet, bu çatışma devam ederse, muhakkak 
ki idare başka yollar arayacaktır, hizmetini yapmak 
için ba kaçınılmaz bir şeydir; ya da idareden bekle
nilen hizmetlerin yapılamamış olmasından dolayı ül
ke birtakım ciddî soranlarla karşı karşıya kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, süreniz bitmiştir, de
vam edin efendim, bağlayınız lütfen. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Şimdi, Sayın Karaveli, rakamı yanlış hatırlamı
yorsam, «196ö'da atananlardan halen % 9'u Danış-
tayda üye» şeklinde bir oran verdiler, «85 kişiden ol
sa olsa 9 kişi» dediler. 

Şimdi Danıştay, gayet tabiî bizim değerli bir mües
seseni iz. Eminim Danıştay üyelerinin yarısı Adalet 
Partili arkadaşlarımızın akrabalarıdır, yansı da Halk 
Partili arkadaşlarımızın akrabaları; yani bizim in
sanlarımız bunlar, ama meselemiz de bizim mesele
miz. Buna duygusallıktan ırak bir şekilde b'ıi çözü
mün bulunması lâzım. Müşterek sorunumuz olarak 
görüyorum, bunu da bilini adamlarının, anlayışın, 
müşterek zeminin rıe olduğunu başka örneklere ba
karak, başka örnekleri göstererek bize sağlamaları 
lâzım. 

Bu duygular içerisinde hepinize saygılar sunarım 
arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykan. 
Söz ssrası Sayın Sırrı Ataîay'da. Buyurun Sayın 

Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben biîâlıara konuşa

cağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim sırada sizsiniz şimdi. 
SÎRRÎ ATALAY (Kars) — Biîâlıara konuşaca-

ğiKÎ. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtiler. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim ba

na söz veriniz, benim sıram geçti ama... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Mehmet Feyyat, 
buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 
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? Geç vakit ayrıldığımız ve gözlüğümü de evde bı
raktığım için, sadece iki örnek olaydan bahsedece
ğim. Gerçekten enteresandır; Türkiye'nin hukuk ha
yatında birer skandal olacağı da şüphesizdir. 

Şimdi, Cephe mensuplannın, umumiyetle Danış
tay kararlarının Cumhuriyet Halk Partisi hükümet
leri zamanında da uygulanmadığını, bunu emsal ola
rak iki deb ir ileri sürdükleri gözönüne alınırsa; em
sal teşkil ettiğinden bahisle bunun önemli bir hata 
olmadığını ileri sürüyorlar. 

Şimdi, Danıştay'dan verilen iki karamı önemli ol
duğunu, hiç bir hükümet zamnmda bu tip hukukî bir 
hakanın yapılmadığını arz etmeye çalışacağım. 

Bu kararlardan birisi: TRT ile ilgilidir, ikinci 
Emekli Sandığı ile ilgilidir. 

Sayın Yalçıntaş zamanında verilen karar, aynı ge
rekçe île Sayın Kara taş zamanında devam etti ve Sa
yın Karataş hakkında da Hükümet yeni bir karar
name ile tasarrufta bulunursa, aynı gerekçe ile bu 
hukukî hatanın devam edeceğini şimdiden belitrmek 
isieriz, Bir deli bir kuyuya taş atmış, 70 tane akıllı 
çıkaramamış... î^îe Cephe Hükümetinin yaptığı bu 
hata, maalesef bundan höyle devam edecektir. 

İkincisi de Emekli Sanaığı ile İlgili ve hiç bir Hü
kümet zmaanında bu hatalar yapılmamıştır. 

Şimdi, Sayın Yalçıntaş hakkındaki tasarruf da ip
te] ediliyor, Sayın Cem'in görevinden alınmasına iliş
kin tasarruf da iptal ediliyor. Bu durum karşısında 
Sayın Cem'in inhilâl eden yere gelmesi gerekiyor. 
Bu olmuyor, yeni bir kararname ile Sayın Karataş 
tayin ediliyor. Bu da aynı gerekçeyle iptal ediliyor. 
Yarın bir kararname ile üçüncü bir şahıs atanırsa, 
aynı gerekçeyle bu kararın iptal edileceği de izahtan 
varestedir. 

Şimdi iki karşılıklı tasarruf birlikte iptal ediliyor. 
Danıştay Kanununa göre, bir Danıştay kararının uy
gulanmaması halinde Hazine için tazminat mükelle
fiyeti doğar. Görevinden alınan kişi emsal bir yere 
tayin edilebilir. Bir kişi hakkında bir karar verilmiş
tir, o karan yerine getirmek için başka bir tasarruf
la o kadro doldurulmuştur; bu karar yerine getirile-
nıediği için bizzarur tazminat hakkı şalısî veya hiz
met kusurundan mütevellit doğmaktadır; ama durum 
böyle değil. Burada her iki karar karşılıklı iptal edil
mektedir. Karşılıklı iptal edildiğinden, icra için bu
na uymama diye bir zorunluluk yoktur. Uymama zo
runluluğu halinde, icra tazminatla emsal bir yere ta
yin mecburiyetinde tutulabilir. Bunda böyle bir du
rum yok. 
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İkinci husus, Emekli Sacdığıyle İlgili. Emeldi San
dığı Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi görevinden 
alındı ve yerlerine başka iki kişi tayin edildi. Bu 
karar da karşılıklı olarak iptal edildi. Bu Malîye Ba
kanlığının tasarrufu idi. Bu, bir yıl devam etti, sonun
da Maliye Vekili tazminata mahkûm edildi ve şahsî 
kusur tespit edildi. Tekrar bir kararname ile sonradan 
atanan iki kişi görevden alındı ve yerlerine tekrar 
eski iki kişi getirildi. Şimdi bu, açıkça görevi suiis
timal değü midir?. Ben buna Anayasayı ihlâl falan 
demiyorum. Zaten Cephe Hükümetinin Anayasayı ih
lâle gücü yoktur. «Anayasayı ihlâl ettiler» demem, bu 
Cepheye biraz kıymet vermek gibi olur. Malum ya, 
suçlular arasında da suçlulukta bir güç aranır, yete
nek aranıi'. Bunu ben, vazifeyi suiistimalden ileri 
götüremem, vazifeyi suiistimal suçu şeklinde mütalaa 
ederim. 

Sayın Ilaasn Dinçer'le bir sayın arkadaşı bahset
tiğim şekilde tekrar aynı yere atandılar, onların ye
rine atanmış olanlar da oradan uzaklaştırıldı. Şimdi 
burada iki karar da iptal edilmiş. İki karar iptal 
edildiğine göre, iptal edilen kararların yerine getiril
memesi zorunluluğu bahis konusu değil; yani yerine 
getirilebilir. Yerine getirilebileceği söz konusu oldu
ğuna göre, Hükümetin bana uyması lâzım; uymama 
diye bir şey yok. İşte burada bu iki yönetim kurulu
nun imzasına havi bütün kararlan keenlemyckûn yok
lukla malûl addetmek gerekir; aynen Damştaym 
daha evvel Karaiaş ve Yalçmîaş hakkında verdiği 
karardan sonra gerek Yalçıntaş'ın gerekse Karaîaş'ın 
yaptığı hukukî muamelelerin keenlemyekûn olduğu 
gibi. 

Danıştay tarafından verilen kararların uygulana
mayacağı söz konusu olamaz. «Uygulananız» dendiği 
zaman, bu, artık Anayasayı tanımamak olur. Zaten 
aşiret idaresiyle devlet idaresi arasında bir tek fark 
vardır, o da hukuka bağlılıktır. Hukuka bağlılığın 
da somut tezahürü, yargı organlanyle icra arasında
ki ilişkilerde birbirlerinin kararlarına saygılı olmala
rı ve yargının kararlarım uygulamaları gözönünde bu
lundurulacağına göre, bunun aksini iddia etmek, aşi
ret kafasıyle hareket etmek anlamına gelir. İşte bu 
zihniyet, Anayasayı ihlâl olabilir. Yani Cephe Hü
kümetinin zihniyeti, tasavvuru Anayasayı ihlâle mü
teallik bir arzu, özlem olabilir; ama Anayasayı ihlâl 
suçunun fer'an methaldim olarak ben bunları nitele
rim, aslî faili saymam; aslî faili sayabilmek için o gü
ce, o yeteneğe sahip olmaları lâzım. 

Türkiye'de demokratik düzenin gereği, oyların 
Mecliste yansımasmdaki aritmetik durum, böyle geli

şigüzel bir idarenin tesadüfen de oîsa devamına im
kân sağlamaktadır. Yoksa bunun, Cephe Hükümetinin 
gücü, yeteneği, ciddiyeti ile hiç bir zaman ilişkisi yok
tur ve Cephe Hükümeti, belli kesimler, belli mihrak
lar tarafından yönetildiğinin farkında mıdır, değil mi
dir; o da biraz tartışma konusu. Yani bu konuda bi
linçsiz olduğu kadar, bilinçli olduğu da iddia edile
bilir; ben bu konuda mütereddidim. Çünkü, bu ko
nuda bilinçli ise, «Biraz olsun kafası çalışıyor, bilme
diğini biliyor» derdim ve hiç olmazsa bu hatalarının 
idraki içerisinde bir tashih yoluna gidebilirdi. Zanne
derim'ki, bunun da farkında değildir. Pusulayı şaşır
mış, bir kasırgaya tabi olmuş gidiyor; ama nereye 
gittiğinin kendisi de farkında değildir. Belli mihrak
ların âleti olmuştur, belli mihrakların menfaatine 
kendisini feda edecek zavallı bir kadro olarak mü
talaa etmekten başka çare yok gibi geliyor bana. 

Anayasada hüküm sarih; «Danıştay kararlan uy
gulanır. Sayın Demire!, «Bir karar vardır, yerine ta
yin yapılmıştır, uygulayamıyoruz. Bu durumda tazmi
nat hakkı doğar» diyor. Doğru; ama TRT ve Emek
li Sandığı ile ilgili karar için bu, sözkonusu değil. 

Sayın Bakan gelip burada konuşacağı zaman, lüt
fen çuvalı samanla doldurmasın, bir avuç olsun buğ
day tanesi olsun içinde. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 

bu konuya eğilerek, Emekli Sandığı ve TRT ile ilgili 
Danıştay kararlannın uygulanmamasının hukukî ne
denini Sayın Bakan burada izah etsin. 

Bunun gerisinde; «Cumhuriyet Halk Partisi uygu-
lamarmşür.» deniyor. Doğrudur; ama Cumhuriyet 
Halk Partisi, Adalet Partisi veya diğer parti ve ikti-
darlann uygulamadığı bir karar; daha evvel bir tasar
ruf yapılmıştır, o karan uygulama imkânsızlığı var
dır, Saym Süleyman Denıirel'in buyurduğu gibi gerek
çesi ileri sürülebilir; fakat TRT ile Emekli Sandığı 
hakkında verilen kararlann uygulanmamasının huku
kî gerekçesine, bir aşiret kafasıyle değil, Türkiye Cum
huriyetinin bir Bakam olmanın idraki içerisinde ce
vap verebilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

Dört Bütçe daha görüşeceğiz. Bu konuda daha 
söz isteyen arkadaşlanmız var. Lütfen bağlayınız efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam biti
riyorum Saym Başkan. 

Sayın Bakandan istirhamım şudur; Damştayla, 
Yargıtayla, sununla, bununla; «tay»larla beygiri ürküi-
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meşin. Kendilerinden istediğim tok cevap; TRT ile 
Emekli Sandığı hakkındaki kararların uygulanmama^ 
sı konusunda, (Çünkü karşılıklı iki karar da iptal edil
miştir) bu kararın uygulanmaması nedenini söylesin-
Ier.ı 

Meselâ; İsmail Cem ticarete girmiştir, ticaret men
subudur, bu nedenle hakkında görevinden uzaklaştır
ma karan alınmıştır, Karataş'm atanması doğrudur» 
gibi bir gerekçe bana versin; yani Sayın Cem'in bu
radan uzaklaştırılmasının, görevden alınmasının hu
kukî nedenlerini bana izah etsin, 

Aynı şekilde, Emekli Sandığı için verilen karar 
sözkonusadur. Bu iki karar örnek olaydır, bu iki ör
nek olayın hukukî gerekçesini veremeyen bir kişi, 
münhasıran, buna ait somut örneğin gerekçesini ve
remeyen bir Bakan, değil, Türldye Cumhuriyeti Hü
kümetinin bir Bakanı, benim Dokazagaç köyünün 
muhtarlığını bırakalım da, sığırtmaçlığım yapamaz, 
sîğırtmaçlığım. 

Bunu, Sayın Karaca size söylüyorum, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saym Uğur Alacakaptan, 65 nei maddeye göre 

söz istemiştir; sataşma olduğu iddiassyle. 
Buyurun efendim* 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sataşma 
değil, söylemediğim bir fikir isnat edilmiştir. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan, sa
taşma benle ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, ileri gördüğü görüşün aksi
ne kendisine bir fikir isnat edildiği noktai nazarından, 
söz istemiştir. 

Buyuran efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Saym Baş
kan, teşekkür ederim. 

Evvelâ, bir sataşma nedeniyle söz almadığımı özel
likle belirtmek isterim; çünkü değerli arkadaşımız 
Saym Doktor Cevdet Aykan, gayet dikkatli ve nazik 
bir konuşma yaptılar, fakat sanırını benim ifade et
mediğim bir görüşü, ifade etmişçesine burada dile ge
tirdikleri için, konuyu açıklığa kavuşturmak ihtiyacım 
duydum, bu itibarla söz istedim. Bana bu İmkânı ver
diğiniz için tekrar teşekkür ediyorum Saym Başkanım. 

Efendim, Saym Aykan arkadaşımız, Damştay ve 
özellikle Danıştay kararlarının uygulanması konusun
daki görüşlerinde «Politik havanın ağır bastığını» ifa
de ettiler. Bunu bir poliSlkacı olarak sadece besi ifade 
etmiş olsaydım; bu yanlış değerlendirmeye rağmen, bu
rada bir açıklamada bulunmak gereğini doymazdım. 
Oysa, Uğur Alacakaptan, buradaki görüşlerinde yalnız 

değildir, üstelik buradaki görüşleri de, dayandığı kişi
lerin görüşlerinden mülhem olmuş bir görüştür. 

Evvelâ şunu söyleyeyim, Danıştay kararlarının, 
özellikle yürütmenin durdurulması kararlarının uygu-
lam^amasınm ne denli ağır hukukî sonuçlar doğurabi
leceğini sistemli bir şekilde Türkiye'de ilk kez ortaya 
atanlardan biri, bugün Başbakan Yardımcılığı mevki
ini işgal etmekte olan Sayın Profesör Turhan Feyzioğ-
ludur. Turhan Feyzioğiu, bundan 12 sene önce Türk 
Hakuk Kurumu tarafından düzenlenen bir forumda 
(ki, somadan bu forum bir kitap haline getirilmiştir.) 
«Danıştaym nihai kararları kadar, yürütmenin dur
durulmasına ilişkin kararlarının da uygulanması ge
rekliğini, uygulanmamasının yalnız hukuksal ve maddî 
birtakım sonuçlan doğurmayacağını, bunun Türk Ceza 
Kanununun 242 nei maddesinden başlayarak, sistemli bir 
uygulamama şekline bürünmesi halinde, 146'ncı 
maddesinin kapsamına gireceğini» gayet açık bir şekil
de; yani Anayasayı ihlâl suçunu böyle bir iktidarın iş
lemiş olacağ-nı gayet açık bir dille ifade etmişlerdir. 

Öte yandan, Feyzioğiu da politikacıydı diyelim, 
dolayısıyla politik konuştu, bugünkü politik çakarları 
da böyle konuşmamasını emredebilir; ama politik ol
mayan bir görüşü de ifade etmek isterim, daha doğ-
rusa, bu görüşü ifade eden ve politikacı olmayan kişi
ler «Yargı kararlarına aykırı davranışlar, Türk Ceza 
Kanununun çeşitli hükümlerine aykırı düşer. Bunları, 
Anayasayı ihlâlden başlayarak, görevi ihmal ve gö
revi kötüye kullanmak suçlan olarak sıralayabiliriz. 
Yargı kararlarına aykırı davranışlarda Anayasa'nm 
132 nei maddesıl biçimsel olarak değiştirilmeden, 
Anayasanın temel düzeninin dışına çıkılmış olur. Yü
rütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilme
mesinin idarî direnç olarak yoğunlaşması, ve Danış-
taya karşı bir güç gösterisi haline dönüşümü, hukukî 
durumu fiilî duruma dönüştürür. Bu durumun «bir had
den sonra ari.k bir Anayasa meselesi haline geleceği 
tabiîdir. Yargı kararlarının uygulanmamasının genel 
bir tutma haline gelmesi, idareyi, Anayasayı ihlâl gö
rünümüne yaklaştırır, Anayasayı ihlâl suçu, özellikle 
yargı kararlarının uygulanmamasında birinci derecede 
sorumlu olan devletin yüksek siyasal yöneticileri için 
söz konusu olabilir...» diyorlar. 

BAŞKAN — Saym Alacakaptan, çok özür dilerim, 
sîze söz verirken, sizin söylememiş olduğunuz halde, 
aöyknssiş gi'bi sise isnat edilen çerçeve içinde kalma
nızı lütfen rica ediyorum. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Biîklyo-
rum hemen. 

',R9. 
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Dolayısıyle, bu, sadece poliiikacıiann görüşü değil; 
şu size okuduğum broşürü yayınlayan organ, Türkiye 
Barolar BIrUğidk. Sîze karşı fikri daima pol'îtika ola
rak vasıflandıracaksanız, tabiî buna da fok diyeceğim 
yoktur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alacakap-

tan. 
Efendim, listede yazılı slöz almış sayın üyeleri 

okuyorum. 
Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Sırrı Atalay, 

Sayın Hayri Mumcuoğlu. 
Buyurun Saym Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan; 
Danıştay Bütçesinin görüşülmesinden önce veya 

bu sırada söz almış değildim. Biraz önce duyduğum 
gerek üzerine söz aldım. 

Danıştay Başkanının bir beyanının borada eleşti
rilerek hoş karşılanmadığı ifadesi, gerçekten üzerinde 
önemle durulacak bk konudur. 

Danıştay Başkanının sözü edilen demeci, «Yargı 
kararlarının yerine getirilmemesinin bir Anayasa ihiâ'i 
niteliğinde olduğunun» ifadesidir ve gerçekten bir 
hukuk devletinde, eğer, Anayasa, yargı denetimine 
İdarenin işlem ve eylemlerini tutmuş ise, yargı, bu 
yolda bk karar vermiş ise, İdare bu kararı yerine ge
tirmemekle özel bir itina gösterir, bununla övünür ve 
yargının karşısına bu kararları yerine getirmemekle 
çıkar ve bunu marifet sayar ise, gerçekten o ülkede 
bu davranış Anayasa ihlâlidir. Bir Anayasa ihlâli su
çunu işlemektir ve bir siv asî iktidar bundan kolay ko
lay yakasını kurtaramaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yargı karar
larına gereği kadar, birkaç örnekte, uyulmadığı olmu?-
tur. Siyasî hayatına Cumhuriyet Halle Partisiyle baş
lamamış, siyasî hayatı Cumhuriyet Halk Partisiyle dı
şarıda ve Parlamentoda devam etmeyen, tesadüfen 
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Bakanlar Kuru
lunda üye olmuş bk şahsın zamanında, yargı karar
larına uyulmamıştır. Onun dışında, Cumhuriyet Halk 
Partisi dönemlerinde yargı kararlarına özence dikkat 
gösterilmiştir. Yargı kararlarının siyasî iktidar tarafın
dan kulak ardı edilmesi ayrı bir şeydir, yargı kararla
rına rağmen, keyfî bk şekilde işlemlere devam edil
mesi aya bir şeydir. Bugünkü siyasî İktidar, yargı ka
rarlarına rağmen, işlemleri bu keyfilik içinde yapmak
tadır. 

Çok iyi hatırlarım, Kurucu Mecliste yargı deneîi-
miyie ilgili maddeler görüşüldüğü sırada, biraz önce 
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çok nazik bk şekilde; fakat kendi görüşü olarak ko
nuyu inceleyen SayınDoktor Aykan'ın ifade ettiği 
konulan ben Kurucu Mecliste ileri sürmüş idim. De
miştim ki, «Yargı denetimi idarece, idarenin tasarruf
larına karşı bir yargı organı olarak yapıldığında, çok 
ayrıntılara girmeyelim ve bunlar ileride sakıncalar do
ğurabilir.» Örneğin; sanki Dr. Aykan'ın ifade ettiği 
örneği de vermiştim, bundan 17 yıl önce demiştim ki; 
«Öğrenci, notundan dolayı Danıştaya gider, hademe, 
yerinin değiştirildiğinden dolayı gider.» Bu önerge
lerim reddedilmişti; ama reddin gerekçeleri vardı. O 
Anayasa, geçmiş b'k dönemin, koskoca bir İmparator
luk döneminden yığılmış, gelmiş çeşitli davranışların 
karşısında bir hukuk devletini kurarken, hukuk sis
teminde yeni ihlâlleri önlemek istiyordu. Bugün bk-
çok ülkelerde, artık Danıştayın denetim sınırlan üze
rinde tartışma yoktur; ama bazı ülkelerde vardın 
Bir ülke, «Hukuk devleti olacağım» diyecek, bunun 
için gerekli kur allan hazırlayacak; fakat hukuk dinle
meyecek, hak dinlemeyecek, aile şefkatini bile örtbas 
edecek şekilde, gerçekten çok keyfî zulme varan dav
ranışlarda bulunabileceğini düşünen Anayasanın o za
man yapıcıları arasında bulunan çoğunluk, benim 
direnişimi bir tarafa atmış, önergemi reddetmiş ve 
bugünkü sistemi getirmiştir. 

Nasıl getirmesinler ki; ben kendilerine hak veri
yorum; üç gün önce Kars'lı bir öğretmen hemşehrim 
odama geldi ve bana Millî Eğitim Bakanlığının Afyon 
İPİ Disiplin Kurulunun bk kararım gösterdi. Yüreği 
yanıktı, sürgüne gidiyordu; uçsuz bucaksız bir yere 
sürgüne gidiyordu, Karar şu idi: «Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği seçiminin yapıldığı 1970 tarihi Eylülün 
şu günü Dazkırı İlçesinde yapılan açskhava toplantı
sına gelen Sırrı Atalay'm yanma giden öğretmen fa
lanca sürgüne gönderiliyordu; takibat altına alınmış
tı o tarihten bu yana... 

Düşünün Türkiye'nin haSini, düşünün bu ülkedeki 
hukuk devletini.. Bir Cumhuriyet Senatosu üyesini, 
bir ilçede bk hemşehrisi öğretmen gelip ziyaret edi
yor; bu ziyaretinden dolayı, bu hemşehrilik bağından 
dolayı, bu insanî sevgisinden dolayı onu zulme mah
kûm eden bir siyasî iktidar hakkında verilecek ka
rar nedir ve böylesine zulme varan davranışlardan 
ötürü bir yargı denetimi sistemi kurulmaz ve bu iş
letilmez ise, bunlar devam edip gidecektir. 

Eğer gerçekten ülkemizde siyasî iktidarlar objek
tif haraket edebîlseîer, gerçekten siyasî iktidarlar fak 
kadro halinde gelip, memleketin yönetiminde gerekli 
tasarrufları belli bir miktarda; ama objektif yapma 
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bakına sahip olup, bir yönetim içerisinde zihniyete 
sahip olurlarsa, gerçekten yargı denetiminin bu kadar 
çok olacağım tahmlln etmek bile mümkün değildir ve 
sınırlarının bu şekilde genişlemesi de mümkün değil
dir, 

Sayın Aykan, verdiğiniz örneğin karşısına bir ör
nek getiriyorum; isim ve yer ile beraber. Sırrı Ata-
lay'ın yanına gelmiş ve oturmuş; ama biliyor musu
nuz suç nedir kendisi için?. Bölücülük, yıkıcılsk. Ge
lecek 2 dakika benim yanımda oturacak, selâmlata
cak gedecek, İdare bunu yıkıcılık, böKkük, vatana 
ihanet suça olarak görecek, yakasına yapışacakj sürüm 
sürüm süründürecek.. O öğretmen yargı denetimine 
başvurmasın1 niı, bu imkâna sahip olmasın mı . Sa
hip olacaktır. 

Deniyor ki, «Danıştay, Anayasa Mahkemesinin 
henüz açıklanmayan bir kararına dayanarak kararlar 
tanzim etmektedir» Bu şekilde, yasama organı önün
de gerçekler gizlenir, gerçekler başka türlü ortaya 
atılır ise, bir şey kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Sa
yın Aykan dediler ki, «Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 
de uzun yıllar iktidarda kalsa idi, belki o da Danış
tay ile böylesine çok taraf olurdu» olmazdı. Çünkü, 
biraz önce söylediğim zihniyet gibi olmayacaktı. Da-
nıştayın TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili karan, Ana
yasa Mahkemesinin, özellikle Cumhuriyet Senatosun
da 11 sayılı Kanun Gücündeki Kararname dolayısı 
ile yaptığı iptal muamelesine dayanmamıştır. İşlem, 
çeşitli yönleriyle Danıştay tarafından ele alınmıştır. 

Şimdi, Danıştaym bu iptalini küçümsemek, tesir
siz hale getirebilmek, Danıştayı kamuoyu önünde 
kararlarında taraf tutar ve duygusal davranır bir gö
rüntü içerisine sürükleyebiîmek için, sanki biraz son
ra, olayı bilenler çıkıp gerçeği söylemeyecek kanısına 
kapılarak, bir üye gelir, Damştayın kararının münha
sıran Anayasa Mahkemesi kararına dayandığını söy
ler ise, bu ülkede tasarrufların bugünden daha çok 
ve daha dikkat ile Danıştaym denetimine tabi olduğu
na ne kadar ihtiyaç olduğunu görmek, kendisini bize 
bir yeni örneği iîc kabul ettirmiş bulunmaktadır. 

Eğer idare mazbut, eğer iktidar adil olur ise, ta
sarruflar gerçekten objektif olur ise, Danıştay önü
ne gitmeye ihtiyaç, Danıştaym da çok ayrmtîh ve çok 
çeşitli; yani derse varıncaya kadar, nota varıncaya 
kadar karar vermesine ihtiyaç kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, 10 dakikalık süreniz 
doldu efendim, lütfen cümlenizi bağlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
tek cümle i!e bitireyim. 

Önemli olan, iktidarların İncili Çavuş zihniyetiyle 
değil, hukuk devleti zihniyeti ile kararlar almasıdır, 
tasarruflarda bulunmasıdır. Bu zihniyet ile tasarruflar 
yapılırsa, Danıştay önüne gitmelerin süratle azaldığı
nı ve azalacağını hep beraber göreceğiz; ama böy
le bir zihniyete sahip siyasî iktidarlar karşısında va
tandaşın insan olarak -başvuracağı tek yer yargıdır. 
Bugünkü siyasî iktidar ve onun yandaşları ve Dev
leti tahribe, hukuku tahribe beraberce uğraşanların 
çabası bu tek mercii de yıkmaktır; ama kubbe başla
rına yıkılacaktır. Hukuk devleti devam edecektir; 
Türkiye'de hiçbir heves, artık hukuk devleti zihniye
tini yıkamayacaktır. Seçmen vatandaş, en ücra köy
deki sade vatandaş, «halk» dediğimiz insan, o küçüm
senen «halk nedir?» denen, o «halk» denen insan de
mokrasiye sahip çıkacaktır. Bu sahip çıkmayı hiçbir 
şey önleyemeyecektir. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(C. H. P. saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sayın Cevdet Aykan, sataşma olduğu iddiasıyle 

kısa olarak... 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sataşma değil, açık

lama yapmak istiyorum. 
FETHİ ÇELtKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, siz ne için söz isti

yorsunuz efendim?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 
— Benim gerçeklere aykırı beyanda bulunduğum be-
yan edildi, vesikasını zapta geçirmek istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Cevdet Aykan. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hiçbir şey yok 

Sayın Başkan; ne sataşma var, ne bir şey. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanın ilgi ve iltifatlarına teşekkür ede
rim. İçtüzüğümüzü tefsir ederek, bana herhalde ko
nuşmak imkânı vermek için o tarzda bir beyan kul
landılar. Bu dikkatlerine ayrıca teşekkür ederim. 

Ne sataşmak ve ne de herhangi bir şeye cevap 
vermek amacıyle değil, bîr şeyi huzurunuza getirmek 
istiyorum. Sizler benim değerli arkadaşîanmsınız, he
pinize ayrı ayrı hürmetim var; samimî olarak bir 
şeyi huzurunuza getirmek istiyorum. 

Şimdi Türkiye'de bir olay var. Olay şu : Danış-
tayîa yürütme arasında çatışma var ve bu çatışma bü-
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yüyor, eğilim böyle devam ederse büyüme de devam 
edecek. Bunun birtakım sonuçlan olacaktır. Sonuç
ları nedir?.. Sonuç, bu çatışma idareyi birtakım yeni 
tedbirler aramaya, yürütmede yeni imkânlar aramaya 
itecektir. Bu, kaçınılmaz. Danıştay da, benim görü
şüme göre büyük bir ihtimalle daha çok duygusal kala
caktır ve hükümlerinde objektif olmaktan, yararlı ol
maktan biraz daha uzaklaşacaktır. 

Şimdi şu soruyu ortaya koyuyorum; Sayın Bay-
kara'yı da burada görünce bu meseleyi açıklayaca
ğım. 

Sayın Baykara Başbakanlık Müsteşarı, ben Ba
kanım; yüksek derecede bir memuru değiştirmek is
tedim. Dikkatli de bir insanım. Geldi geçti; amacım 
da, hizmet etmek, birtakım şeyler yapmak istiyorum. 
Gayet doğal hakkım bu. Ve diyorum ki, bu adamla 
bu olmaz. Kimin adamı olursa olsun; benim de adam
dan hiç bir şikâyetim yok. Gittim kendilerinden mü
talaa aldım; kendileri burada. Başbakanlık Hukuk 
tşleri Dairesinden yazılı mütalaa aldım. Onunla da 
yetinmedim, Amme İdaresi Başkanı Hukuk Profesö
rü Gözübüyük'ten de mütalaa aîdsm ve bir idarî tak
dirimi kullandım, Danıştay bunu bozdu. Ben hukukçu 
değilim, ama amacımı da söylüyorum; fakat Danıştay 
bunu bozdu. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Dok
torlar da hukukçu olur. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Ama birtakım 
şeylere dayanmamız lâzım. 

Şimdi yürütmek istediğim soru şu; Saym Alaca-
kaptan'sn yanma gittim, «Siz bir hocasınız, şu so
ruyu size yöneltmek istiyorum : Size bir imtihan kâ
ğıdı geldi; siz okursanız buna 8 verirsiniz, ben okur
sam 6 veririm. Bu, eğitim psikolojisinin bir kuralı» 
dedim. 

Şimdi, başka ülkelerde bunun örneği var mı?.. So
ruyorum, açık olarak yöneltiyorum; yani Fransa'da, 
İngiltere'de, Amerika'da bir talebe, «Efendim bir öğ
retmenin takdiri yanlış, benim hakkım 6 iken 4 ver
di...» diyebilir mi?.. Hocam da burada, böyle bir usul 
var mı?.. 

İkincisi; diyelim ki ben İçişleri Bakanıyım. Anka
ra'nın bir emniyet müdürü var; gayet terbiyeli bir in
san, iyi bir insan, bana saygısı var gayet saygılı bir in
san, kişi olarak da hiç bir şikâyetim yok; ama ben 
diyorum ki, «Ankara büyük bir yerdir, daha güçlü 
bir adamı emniyet müdürü yapacağım. Asayiş sorun
ları var, birtakım sorunlar var...» Ben bunu yapabi
lir miyim?.. Şimdi bu uygulamayı yapamıyorsunuz; 
Anayasaya madde koymuşsunuz... 

BAŞKAN — Saym Aykan, istirham ediyorum... 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Tamam efen

dim, bitiriyorum. 
«îdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı ve

rilemez» Şimdi soru bu. Bu soruna çözümü nasıl bu
lacağız?.. Bu, müşterek sorunumuzdur; gayet tabiî 
Hükümete yöneltilen eleştirilere Hükümet cevap ve
rir... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Tehlike, 
aradığınız; yani bize sormak istediğiniz fikirlerde. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Peki... 
Partime yöneltilen eleştirilere onlar cevap vere

bilirler; fakat bu önemli sorunumuza, müşterek soru
numuza istiyorum ki, aydınlarımız, Devlet adamla
rım z, yaîgîtayımız olarak elbirliği ile buna yanaşa
lım, bir çözüm bulafem. Benim arzum buydu, sorum 
buydu. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Demin söylediğim öğ

retmene Fransa'da böyle bir muamele yapılır mı?.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, bir 
dakika daha müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, tolerans gösteriyorum, 
buyurun efendim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Katiyen bunu 
ka^>ul etmiyorum. Ben de, asgari sizin kadar bu tarz 
eylemlerden ve işlemlerden şikâyetçiyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aykan. 
Sayın Çeîikbaş, buyurun efendim. Lütfen gayet 

kısa olsun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym Baş
kan, söz almak imkânı var mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi yoktur. 
Saym üyeler sırayla söz alıyorlar; yazıyoruz efen
dim. Daha 6 tane bütçe görüşeceğiz. Onu da dikkat
lerinize arz ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saym Başkanım, teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; 
Danıştaysn, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Karar

nameyi iptal ederek, ona dayandırılmak suretiyle 
verdiği bir karan vardır; şimdi bunu tescil edeceğim. 
Bir başka karar var, o yine ayrı; ama bu da var. 

Deniyor ki, «Kaldı ki, Cem İpekçi'nin işgal etmek
te olduğu kadroyu istisnaî memurluk haline getiren 
11 saydı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ret ve 
iptaline dair Meclis karan, Anayasa Mahkemesinin 
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14 .10 .1975 gün, 1975-145 esas ve 1975 - 198 sayılı 
karanyîe iptal edilmiştir» 

Bu kararın çıktığı tarihte Resmî Gazetede Anaya
sa Mahkemesinin gerekçeli kararı neşredilmemiştir; 
tarihler meydandadır. Eğer neşredilmiş ise, rica edi
yorum, arkadaşlar tedarik etsinler, umumî efkâr me
rak ediyor bunu, yalnız ben değil; umumî efkâr, bu 
karardan evvel neşredilmiş bir şey varsa Resmî Ga
zetede, onun neşrini bildirsin istiyor. Yalnız ben de
ğil, bu işleri takip eden bütün vatandaşlar buna inti
zar etmektedir. 

Gerçeklere aykırı bir beyanım olmamıştır ve ben, 
dikkat buyurulursa, meseleyi hukukî açıdan değerlen
dirme ve tahlil etmek istiyorum. Politikaya girmeye
ceğim dedim; fakat bu zor bir şey, birçok insanlar 
yaradılış itibariyle, mizaç itibarîyle her konuyu po
litikaya iterler, bir kısımları da politikadan ayırdetme-
ye çakşırlar, bu bir üslup meselesidir. Bir Fransız 
mütefekkirinin Buffo'un dediği gibi; «Üsluba beyan, 
ayniyle insan» Bunu değiştirmek mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Efendim, kifayet önergesi gelmiştir. 6 sayın üye 

görüşmüştür... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Söz istir
ham etmiştim Sayın Başkan. Kifayetin aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Zatıâlinlzi yazdık efendini, başka 
sayın üyeleri de yazdık. 

AHMET TÂHTAKILIÇ (Uşak) — Kifayetin 
aleyhinde konuşacağım. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben de ki
fayetin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Bir sayın üyeye 
kifayetin aleyhinde söz verme imkânımız var. Yalnız, 
kifayet önergesinin mahiyetini arz etmek istiyorum. 

«İçtüzüğümüze göre 6 saym üye görüşmüştür, du
rum aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifayetini teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Hikmet Savaş» 

önergenin aleyhinde bir tek sayın üyeye söz ve
riyorum. 

Saym... (C. H. P. sıralarından «önergeyi geri al» 
sesleri) 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Önergemi geri 
akhm efendim. 

BAŞKAN — Geri aldınız. Geri alacağınız öner
geyi îütfen bir daha vermeyiniz efendim. (A. P. sıra
larından «Önerge var efendim» sesleri) Yeriniz. Öner
geyi okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Sayın Müezzinoğlu, buyurun efendim. 
Z!YA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Hükümeti oluşturan partilerden söz alan arkadaş

larımızın konuşmaları ve bizim yanımızdaki arkadaş
larımızın konuşmaları, öyle sanıyorum ki, bir konu
nun bütün yönleriyle aydınlatılmasını gerekli kıî-
mîştır. 

Arkadaşlarımız burada yaptıkları konuşmalarda, 
Danıştay kararlarının uygulanması gereğinden, zorun
lusundan söz etmişlerdi ve çeşitli belgeler ortaya ko
yarak, bu kararlara uyulmadığı takdirde, bu duru
mun Türk Ceza Kanununa göre bir suç olabileceğini 
ve hatta Anayasayı ihlâl suçu haline gelebileceğim 
açıkça ifade etmişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki, Hükü
meti oluşturan partiden olan arkadaşlarımız ve bu 
arada özellikle ikinci kez söz almış olan Doktor Ay-
kan arkadaşınız, Hükümetin belli bir hareket ser
bestliğine olan ihtiyacını ileri sürmek suretiyle, konu
nun açıkta kaldığı görüşünü savunmakta ve bu ne
denle de Hükümetin bu yöndeki bir uygulamasının 
sürebileceği intihamı vermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, lütfen önerge
nin aleyhinde efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Saym Baş
kan, o noktaya gelmek istlj'oram izin verirseniz. 

Kanımızca, bu anlayış çok tehlikeli de olduğu için, 
konuşmaların da bu nokteda kesilmesi zararlı ola
caktır. Bu nedenle, konuşmalara devam edilmesinde 
ve konunun çeşitli yönleriyle aydınlığa ulaştırılmasın
da büyük yarar görüyoruz. Ben, özellikle bu konuda 
bir açıklamada bulunmak için söz almıştım. Eğer Yü
ce Heyetiniz önergenin aleyhinde bulunacak olursa, 
bu açıklamayı yapmam ve benim gibi söz almış olan 
öteki arkadaşlarımın konuşması konuya aydınlık ge
tirecektir. 

Bu nedenle yeterlik önergesinin onaylanmamasını 
deliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim^ yeterlik Önergesinin aley
hinde konuşuldu, yeterlik Önergesini oyunuza arz 
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edeceğim. Müzakerelerin tümü hakkında şahıslar hak- rryle İsmail Cem İpekçi'dea teşekkül etmemiştir. Bazı 
siyasîlerin Danıştay Bütçesinin müzakeresinde îsmal! 
Cem'in nezdinde yüce DanışCay hakkında yapmış ol
duğu eleştirilerle itibarına gölge düşürülmek istendi
ği düşüncesine kapıldım. 3u sebeple de, bu kabil mü
zakerelerde bugün bu şanssızlığın içerisinde bulun
duk. Bana da çek ağır bir sual itham edildiği için, ben 
de konuya cevap vereceğim; ama bundan sonra, in
şallah ümit ederim ki, Danıştay Bütçesinin müzake
resinde, İsmail Cem İpekçi veya salaşların değil de, 
meselenin ve müessesenin esasi ve hukukîliği üzerin
de tartışmalarımızı yürütürüz. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve diğer 
konuşan hatipler; genellikle en ağır top vazifesini 
ihtiva eden arkadaşlar bu kürsüye geldiler, meselele
ri 'dile getirdiler; en güçlü hukukçularını ve en değer
li ve en tecrübeli olanlarını bu kürsüye getirdiler. Bu
rum dışında, daha güçlü, daha kuvvetli, bu konuda 
görüşlerini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek 
brşka kimselerin olacpğım pek tahmin etmiyorum; 
diğer arkadaşlar kusura kalmasınlar. 

kmda görüşenlerin sıradan bir tek üyeye sonra da 
söz verme hakkı baki kalmak üzere müzakerelerin 
yeterliği hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik öner
gesi 24'e karşı 26 oyla kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Bakan, yapılan tenkitlere cevap vermek üze
re konuşacaksınız. Devlet Bakanı Sayın Gıyasetiin 
Karaca. Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından «Sı
rada kim var?» sesleri) 

Şuada Hayri Mumcuoğhı var efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Başka kim 

var? 
BAŞKAN — Sayın Niyazi Ünsaî var. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sıra hangimiz

de? 
BAŞKAN — Sayın Hayri Mumcuoğlu, sırada, 

Sizden evvel söz aldı. Son söz, sırada olan üyenindir. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın. Başkan, 

üyeyi davet ettiniz, burada bulunmadığı için söz hak
kını kaybetti. Yanlış... 

BAŞKAN — Hangisi yanlış? 
NÎYAZl UNSAL (Erzincan) — «Yoktur» dedi

niz, ondan sonrakine söz verdiniz. Bu üye söz hak
kım kaybetmiştir. Daha önce zapta geçirdiniz; Hayri 
Mumcuoğlu yoktur, dediniz, Sim Atatay Beye söz 
verdiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Ayın 3'ünden bugüne kadar Yüce Senatomuzda 
1977 yılının Bütçe kanun tasarısının müzakereleri es
nasında, şu ana kadar geçmiş bakanlıklar ve genel 
müdürlükler içerisinde, bu müzakerenin tarzı cere
yanından ve şeklinden de anlaşılacağı üzere, Danış
tay Bütçesi çok büyük bir ehemmiyet kesbetmlştir. 
Teşekkürle kaydetmek isterim ki, bu müzakereleri 
kendi ölçülerim içerisinde değerlendirdiğim zaman, 
ilmî bir kariyer içerisinde geçmiştir; belli bir üslup 
hariç, iyi bir düzeyde geçmiştir. Müzakere ve müna
kaşa, siyasi kişilerin siyasî kanaatlanna göre değer
lendirilmiş olmasına rağmen, Yüce Senatomuz için 
başarılı olmuştur. Sayın arkadaşlarıma aynı ölçü içe
risinde cevap vermenin gayreti içerisinde olacağım, 
Yalnız, konuşmamın başlangıcında ilk sarf edece
ğim cümleden arkadaşlarımın özellikle alınmamaları
nı da istirham edeceğim. 

Danıştay demek, İsmail Cem îpekçi demek değil
dir. Danıştay Bütçesi de, kemiyet ve keyfiyet itiba-

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O sizin kanaati
niz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu b*r zem değildir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne alâkası var 
bunun? (C. H. P. saralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ne bağmyorsu-
EUZ? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, lüt
fen.., Lütfen... 

NÎYAZÎ UNSAL (Erzincan) — O senin kuş bey
ninden,,. 

MEHMET ALİ ARîKAN (Mardin) — Ne bile
ceksin sen?.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, Sayın Ân-
kan, lütfen efendini. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İdare Amirisiniz 
siz, buradakileri önlemelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ünsaî lütfen... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuşma... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen efendim, lütfen 

efendim. (Gürültüler) Sayın Unsal, lütfen müsaade 
edin. 

MEHMET ALÎ ARîKAN (Mardin) — Neyi bile
ceksin sen?.. 

BAŞKAN — Saysn Arıkan, bir dakika efendim... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz İdare Ami

risiniz beyefendi. -
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efendim, ben 

buyu-

BAŞKAN — Saym Ucuza!, lütfen 
susturacağım efendim. 

Sayın Bakan» rahatlıkla konuşun efendim, 
run. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Neye tabi tutu
yor burada?.. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Öztürk. 
Bayurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kimmiş kimin 

ağır topu?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zekâ ölçümü mü 

yapıyor burada?.. 
BAŞKAN — Susun lütfen, oturun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sözünü geri al

sın, tavzih etsin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Neyi tav
zih edecek?.. 

BAŞKAN — Tavzih eder şimdi efendim; bir da
kika oturun efendim. 

Lütfen Saym Bakan, sözünüz yanlış anlaşılmış 
olabilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Türkçeyi biJmi-
yor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen Türkçeyi 
öğren. 

BAŞKAN — Lütfen Saym Ucuza!,.. Lütfen Sa
yın Öztürk. 

Lütfen tavzllı edin efendim; buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bola) — Neyi tav

zih edecek efendim? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Konuyu biraz daha açıklamak istiyorum; çünkü 
tepkiyle karşılandı. Demek istedim ki, Saym Cum
huriyet Halk Partisinin bu konuya vermiş olduğu 
ehemmiyetin bir örneğidir ki, bu sahada ün yapmış 
hukukçular ile bu sahada tecrübesi daha engin olan 
ve Danıştayın da kendi Bakanlığına bağlı olduğu za
manda dahi hizmetleri geçen ve geçmiş tecrübeleriy
le otorite olan kişilerin bu meseleleri dile getirmiş 
olmaları sebebiyle, söylenmiş olan ve söylenmesi icap 
edenlerin hepsinin dile getirilmiş olduğunu ifade 
etmek için bu şekilde bir girizgâhta bulunmuş ol
dum; ama sJzin kendi içinizde bunlardan daha çok 
güçlü hukukçularınız vardır, ben ona bir şey demi 
yorum; o, sizin, tabiî hakkınızdır. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, Danıştay Bütçesi hakkında yapmış oldu 

bir memnuniyetle ifade etmek isterim, hiç bir kişi 
ve siyasî grup sözcüleri Yüce Danıştayın görevlerini 
ifa ederken herhangi bir müşkülâtları olduğunu, her
hangi bir noksanları olduğunu, Hükümet tarafından 
arzu edilen ve istenilen taleplerinin Hükümetçe k a r 
şılanmadığım, bu sebeple de Danıştayı çahşamaz bir 
duruma getirdiklerini; Danıştaya, Yüksek İdare Mah
kemesine diğer idare mahkemeler nezdinde Hükü
metin daha az imkânlar sağladığını, çalışma imkân
larını kısıtladığına dair hiç bir şey söylemediği gibi, 
Yüce Danıştayın ihtiyaçlarıyîe ilgili bir tek kelime 
de sarf edilmemiş oldu. Bundan memnun oldum. 

Bu, o demektir ki; Hükümetimiz Danıştayın gö
revlerini ifa etmesi hususunda, kendi üzerine düşen 
kanunî bütün vecibelerini harfiyen yerine getirmiş
tir. 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Bu, yalnız sizin için
dir. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Çünkü; tek bir noksanlığa, tek bir ih
tiyacın eksik olduğuna dair hiç bir dilek ileri sürme
diler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Danıştay da, Anayasamızın bahsettiği bağımsız 

mahkemelerden birisidir. Bu bağımsız mahkemenin 
de; Danıştay olarak, birinci maddesinde, istişarî, ida
rî ve kazaî olmak üzere üç önemli görevi vardır. Bu 
görevler kendilerine tevdi edildiği zaman, Daaıştay, 
kanunun yermiş olduğu yetki ve imkânları kullan
makta ve bu kararın muhatapları da kanunların mer'i 
ve cari mevzuatın gerekleri içerisinde bunun icapla
rını sterine getirmeye çalışmaktadırlar. 

Geçen yıl bütçe konuşmalarında bu kürsüye çık
tığımız zaman, bazı meseleler ileri sürülmüş, «Da-
Kîştaym çahşma binası yoktur, bu Hükümet Danış-
tayia iyi geçinmediği için binasını yapmadılar, yeni 
binaya taşınmasını sağlamadılar, müteahhide har
cırah vermediler, müteahhide ödeneği vermediler.» 
gibi tenkitler ileri sürülmüştü. Biz bu tenkitlere ver
miş olduğumuz cevaplarda, bütün ödeneklerin ayrıl
dığın!, 1976 yıh içerisinde Danıştayın Türkiye'nin en 
modern binalardan birisine taşınarak, icrayı adalet
te bulunacağını yüce huzurlarınızda ifade etmştik. 

1958 yılındaki işbaşında bulunan Hükümet tara
fından temeli atılan Danıştay binası, 1976 yılının 
Temmuz ayında şerefiyle ve itibariyle mütenasip olan 
bir binaya oturmak suretiyle görevlerini yapmakta
dırlar. 

Danıştay Bütçesini tetkik ettiğimiz takdirde, 1974 
ğumuz müzakerede; Allah'a şükür olsun, bunu da yılında kendisine verilen tahsisat, 1975 yılında artj-
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nlmış, 1976 yılında; 1975 yılına nazaran verilen büt
çe daha çok artırılmış ve 1977 yıbndaki bütçedeki 
ödeneği de, geçmiş yıllara nazaran daha fazla aktı
rılmak suretiyle, Damştayın bugün görevini rahat ve 
huzur içerisinde yapabilmesini sağlayan binası, öde
neği, bütün imkânları ve taşıt vasıtaîanyle ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Bunu memnuniyetle huzurlarınızda ifa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepimiz bu çatının altında mesai yapıyoruz; bu 

mesaimiz Türk Milleti adınadır. Gönlümüz arzu 
eder ki; ne birbirimizi kırıcı bir söz söyleyelim, ne de 
herhangi bir sözümüz yanlış bir anlama gelmiş ol
sun. Yanlış anlama gelmiş olan sözleri yüksek hu
zurlarınızda düzeltmek; eğer, yanlış söylemişsek, 
yanlış anlaşıldığı kanaatindeysek, onu dü
zeltmek de kürsüde bulunan hatibe düşer. 
Senatörler olarak, parlamenterler olarak birbirimizin 
haysiyet ve iîibanna aynı derecede saygılı olmak 
mecburiyetindeyiz. Asıl olan, Hükümetlerin devam
lılığıdır. Hükümetlerin devamlılığı olduğuna göre, bir 
Hükümetin; görevini kendinden sonra gelen bir Hü
kümete terk ettiği zaman, müşkül kaldığı konularda 
ba^an emsal kararlar, emsal eylemler, emsal işlem
leri de gözden geçirmesi bir zarurettir. 

Türk hukukçuları arasında, Türk ilim adamları 
arasında, maalesef Danıştay kararlarının ilâmtennın 
infaz edilip edilmemesinin bugüne kadar halen mü
zakeresi ve münakaşası devam etmektedir, tlim adam
larımız; Sayın Çel'kbaş'm ifade buyurduğu şekilde 
genellikle büyük bilim adamlarımız, hukukçularımı
zın; bizzat politikanın içerisinde bulunanlar kadar 
politikanın içerisinde buluniüaları sebebiyle, gerçek 
hukuk anlayışlarının dışında, siyasal düşüncelerinin 
etkisinde kaldıkları için, Danıştay kararlannsn nasıl 
ve ne şekilde infazı hakkında kesin bir mutabakatla
rı da olmamıştır. Aynı idare hukuku kürsüsünün ho
caları birbirlerine bu konuda çelişik ve değişik mü
talaalar ifade etmektedirler. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi Danıştay, idare yerine kaim olarak idarî ey

lem ve işlem yapamaz. İdarî eylem ve işlem niteli
ğinde yargı karan veremez. Kim veremez?... Danış
tay veremez. Anayasanın 114 ncü maddesinin üçüncü 
bendi bunu böyle emreder. Danıştay, idareye emir 
ve talimat da veremez. Danıştayın iptal karan, bazı 
çevrelerin iddia ettikleri, gibi, eski hali de otomatik-
man doğurmaz. Nitekim; Danıştay Kanununun ge
rekçesinde bu husus da açıkça belirtilmiştir. 

İdarî işlemlerin Damştayla iptali üzerine, iptal 
kararı dairesinde idarenin ne karar alması lâzımdır; 
idare, Danıştay karannın ışsğı altında, icabında işi 
tekrar inceledikten ve gerekli tedbirleri aldıktan 
sonra yeni bir karar tesis etmeye mecburdur. İdarî 
İşlemin iptali ile Danıştayın görevi bitiyor. Buraya 
dikkat edilmesini istirham ederim arkadaşlarım. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Yanlış öğrenmişsin. 
BAŞKAN — Sayın İidan, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — îdarî işlemin iptaliyle Danıştayın 
görevi bitiyor. Danıştayın yetkisi, sadece idarî 
işlemin kanuna uygun olup olmadığını belirtmektir. 
İdarî nitelikte karar veren hâkim, kararının neticesini 
ve sonunu kovalamak yetkisine sahip değildir. Tür
kiye'de hiçbir kanım, idarî mahkemeden verilmiş olan 
bir karan imzalayan hâkim onun neticelerini ve 
onun infaz memurluğunu üzerine alamaz, tatbikatı 
da yoktur, hiç bir hukukçunun bu konuda tek bir 
sözü yoktur ve olamaz arkadaşîanm. 

Şu halde; Danıştay kararlarının infazı nasıl ol
malıdır; ifade edelim: 3546 sayılı eski Danıştay Ka
nununun 56 ncı maddesinde Danıştay kararlannın 
umumî hükümler dairesinde infaz ve icra edileceği 
hükmü vardı. Doğrudur. Eğer o iptal edilmeseydi, 
bu yapmış olduğunuz iddialar ve müdafaalar doğruy
du; ancak 521 sayılı yeni Danıştay Kanunu bu pren
sipten külliyen aynlmıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Anayasada 
var o. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — «Danıştay kararlarının sonuçlan» baş-
iığını taşıyan yeni Danıştay Kanununun 95 nei mad
desinin ikinci fıkrasında; «İdareyi Danıştay kararla
rının icaplarına göre işlem ve eylem tesis ermeye mec
bur kıldıktan sonra, son fıkrasında sarahaten Danış
tay ilâmlarının icapîanna göre eylem veya işlem te
sis etmeyen idare aleyhine Danıştayda ancak ve an
cak maddî ve manevî tazminat davası açılabileceği
ne cszav vermiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul)-— İmkânsızlık 
hali o, iyi öğrenememişsin benden. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Eğer böyle bir maddî ve manevî taz
minat davası açmaya imkân vermemiş olsaydı, bu
nun aksine çıkarılacak anlam şuydu: Umumî mah
kemelerde ve Yargıtay mahkemelerinde verilen ka
rarlar gibi, aynen metinde yazılı olan karar külliyen 
ve tamamen lazmıül icra idi denirdi; ama idareye 
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takdir hakkı bırakarak, idarî eylem ve işlemin yerine 
getirilmemesi halinde maddî tazminat vs manevî 
tazminat hakkı doğar. Kime doğar?... Burada arka
daşlarınız bir şey söylediler, orada birleşiyoruz; İda
re aleyhine doğar. Doğrudur. İdare parayı öder; 
memar haksız bir muamele yaparak idareyi zarara 
sokmaşsa, zarar, zarar veren o memura rücu eder. 
Nitekim, bugün iptal kararlan yerine getirilmeyen 
kişiler Danıştaya gldfp da maddî ve manevî tazmi
nat davası açma yerine, doğrudan doğruya tasarru
fu yapan kişiler aleyhine umuî mahkemede tazminat 
davası açıj'or. Tazminat davasını açtığı andan itiba
ren, artık bu Damştaym idarî kararına, göre, eski 
yerine ve makamma gelip oturma hakkından açıkça 
ve bedahatla sarfınazar ettiği anlamana gelir; bunda 
ittifak etmemek için hiç bir sebep yoktur. Hukuk 
için bazı konular vardır ki, herkes için aynı şekilde an
lam taşır. Evet, hukuk bir ilim değildir, sabit ve bel
li bir kriteryumu yoktur; ama bu konuda itiraz ol
maz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Allah seni 
bağışlasın, maşallah. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla). — Şimdi, bu iddianın doğruluğunu ispat 
etmek için, 521 sayılı Kanunun 95 nci maddesinin 
Metislerde müzakeresi sırasında kanun sözcüsüne, o 
günkü Bütçe Komisyonunda bulunan sözcüye soru
lan suale sözcünün vermiş olduğu cevabı yüce hu
zurlarınızda okuyarak zapta geçirilmesini isterim. 

Madde metninin Millet Meclisinde müzakeresi 
sırasında; yani bu tazminatla ilgili kısım sırasmda, 
yeni Danıştay Kanununun getirdiği bu prensipler 
karşısında duyulan teredütlerin izalesi için komisyon 
adına yapılan tenkitleri cevaplandıran Geçici Komis
yon sözcüsü C. H. P. Milletvekili cevaben şöyle söy
lüyor: «Bazı hallerde Danıştay kararlarının aynen 
infazının namütenahi zararlar tevlit edebileceğini, bu
rsu önlemek için bu prensibin getirildiğini, buna mu
kabil lehine karar alınanı da mağdur etmemek için, 
ona da tazminat talep etme hakkının bahsedildiğini:» 
belirterek, bu konuda C. H. P.'nin sözcüsü şu misali' 
vermiştir: «İdare, bir memuru bir yerden diğer bir 
yere nakletse, onun yerine de idare başka 3'erden di
ğer bir memuru getirip tayin etse, birinci memur 
naklinin iptaline dair Danıştaydan bir karar alsa, ge
lip yerine oturan memur, sen kalk, ben oturacağım 
diyemeyecektir.» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Doğru, kar
şılıklı iptal. (A. P. sıralarından «Dinle, dinle» sesleri.) 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu gibi ahvallerde, ister karşılıklı ip
tal kararları olsun... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Karşılıklı ip
tal. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — İster karşılıklı iptal kararları olsan, yer 
değiştirme mümkün değildir, tazminat isteme hakkın
dan başka başvurabileceği bir hukukî yol ve kanu
nî merci yoktur arkadaşlarım. Bizim de yaptıkları
mız bunlardan ibarettir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Beyefendi o 
rmkânsızhk halidir. Cahilce konuşuyor... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, yerinizden lütfen 
müdahale etmeyin. Lütfen, sizin arzu ettiğiniz gibi 
konuşmayabilir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cahildir, ca
hildir. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakana karşı hitap... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın» ı kal

dırın. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne demek bu 

Saym Başkan?... 
BAŞKAN — Efendim, size bir ihtar veriyorum 

Sayın Feyyat, ilılar cezasını infaz ettim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; konu, Sayın 
İsmail Cem üzerinde. Danıştay denince akla gelen 
"bu olduğu için, meselenin mihrakı bunun üzerine 
cluituîduğa için Yüce Heyetinizi tenvir etmek üze
re, izin verirseniz - bir iki şey daha okumak istiyo
rum. 

Yüce Meclisin miiîetvekillerinden bir saym üye, 
Sayın Ecevit'in Başbakan bulunduğu sırada, Sayın 
Başbakan Ecevit'e bir sözlü soru tevdi ediyor. Tevdi 
etmiç olduğu sözlü soruda diyor ki: «TRT Genel Mü
dürlüğü istisnası memuriyetler arasına alınmıştır. Kı
sa zamanda gerçekleştirilmesi imkân dahilinde bu
lunan böyle bir değişikliğin yasama meclislerimize 
getirilmeden Hükümetçe bir kararname ile bu İsmail 
Cem îpekçi'nin Genel Müdürlüğe acaba getirilmesinin 
sebebi nedir?" diye, o günün Başbakanı Sayın Ece-
vit'ten bir sözlü soru soruyor. 

Sayın Başbakan Ecevit'e vekâleten Yüce Heyete 
gelerek cevap veren Saym Bakan; o günün Sayın 
Turizm Bakanı Orhan Birgit, bu sözlü soruya Saym 
Başbakana vekâleten şu şekilde cevap veriyor; kısa-
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ca okuyorum: «Hükümetçe kanunda bıı değişiklik 
yapılmadan İsmail Cem îpekçi'nin TRT Genel Mü
dürlüğüne tayini mümkün müydü, değil miydi, suali
ni şöyîe cevaplıyorum. Bir defa, TRT Kurumu bir 
haber alma organıdır, bizim için büyük bir önemi, 
büyük bir ehemmiyeti vardır, bu ehemmiyete istina-
dendir ki, tamamen atayanın takdir hakkına dayan
dığı için... «Yani İsmail Cem'in Genel Müdürlüğe 
getirilmesi tamamen atayanın takdir hakkına dayan
dığı için.» atayan, «Yani biz, Hükümet demek isti
yor» yani Bakanlar Kurulu Sayın İsmail Cem İpek-
çi'yi TRT Genel Müdürlüğüne getirme kararını ver
miştir; fakat arkadaşımızın kanunî durumu bakımın
dan bazı değişiklikler yapılması zorunluğunu görün
ce, 13 Şubat 1974 tarih, 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 neu 
maddesine bir fıkra ekledik. Bu değişiklik, başka 
yolla kısa zamanda gerçekleştirilmesi mümkün olma
dığı için, 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
narak, sırf İsmail Cem İpekçi'yi TRT Genel Müdür
lüğüne getirmek için özel bir kararnameyi özel bir 
maksatla çıkardık.» diyor; ama devam ediyor... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niye Anayasa 
Mahkemesine gitmediniz?... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aleyhinde bir 
mahkeme kararı yok. 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Devam ediyor, dahası var, sualler bit
medi. Sayın Orhan Birgit cevaplarına devaın ediyor 
arkadaşlar. Sayın Orhan Birgii diyor ki; «Hükümetin 
bir üyesi olarak icrada, yararma inandığımız b :r kim
senin görev alması için 10 sene gibi, 15 sene gibi bağ
layıcı hükümleri, bürokrasinin gereksiz hükümleri 
saydığımız içindir ki, bunları kaldırarak, ehil oldu
ğuna inandığımız bu kimsenin, hiç bir Devlet hizmeti 
o'madiğî halde.» 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Devlet hizmeti olsa 
ne olur?... 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA. 
(Devamla) — «Bu, süre de alacak bir iş olduğu için, 
Sayın İsmail Cem İpekçi'yi bu göreve getirirken, böy
le bir kanunun yasama meclislerinden geçebilmesinin 
uzun bir süre alacağını ve geçirilmesinin de mümkün 
olmayacağım düşündüğümüz için, kararname çıkar
mak suretiyle biz bu kişiyi bu göreve getirdik.» di
yor; ama dahası var. Saym Birgit; «Değerli arka
daşlarım, üçüncü sorunuza da şu şekilde cevap veri
yorum; Hükümetçe kanunda bu değişiklik yapılma

dan İsmail Cem Ipekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne 
tayini mümkün müydü?» diye soruyorlar ve şu ce
vabı veriyorlar: «Hayır. Bu kararnameyi çıkarma-
saydık İsmail Cep Ipekçi'nin bir genel müdürlüğe 
gelmesine kanunlar, meri ve cad mevzuatlar yönün
den sureti katiyede imkân ve ihtimal yoktu.» diyor, 
devam ediyor: «Mümkün olmadığı içindir ki, açık 
yürekle söylüyoruz, Bakanlar Kurulu bu değişikliği 
ve bu tayini ancak bir özel kararname çıkarmak su
retiyle sağladı.» 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ne var 
bunda?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok şey var. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ne varmış çok şey?... 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ama dahası var; dahası da var karde
şim. 

Adı geçen, daha önce Türkiye'de herhangi bir 
kamu hizmetinde bulunmuş mudur?... Cevap: «Ha
yır.» Hiç bir yerde, hiç bir kamu hizmetinin zerresi 
yoktur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Tavukçuluk yap
mamış. 

DEVLET BAKANI .GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — İşte arkadaşlarını, Türkiye'de TRT 
Gene! Müdürlüğüne geiiriîen kişinin, hukukî yön
den, mevzuat yönünden mevcut olan bu noksanlık
lara rağmen, bslü bir müesseseye belîi bir kişiyi ge
tirmek için sarf ediîen gayretlerin aksaklıkları bütü
nüyle ortadadır arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım, Danıştay, okuduğumuz 95 nci mad
de iîe idareye takdir hakkı tanımıştır. Size bir baş
ka karar daha söyleyelim; Sayın İsmail Cem İpek
çi, TRT Genel Müdürlüğünden alındığı zaman, ay
nı müktesep kadrosuna uygun olarak Başbakanlıkta 
bir müşavirlik verilmiştir kendisine. Müşavirliğe ta
yin edildiğinden itibaren, bugüne kadar bir tek gün 
makama gelmemiştir, uğramamıştır, maaş alma
mıştır. 

Görev değişikliği yapıldığı günden itibaren, Tür
kiye'de soîu temsil eden Politika Gazetesinin sahibi, 
yazarı ve yönetmeni olarak, hem politika hem de 
ticaret hayatına aühnıştır. Bu arada da Saym Cem 
İpekçi Danıştaya müracaat ederek, yürütmenin dur
durulması kararını almıştır. 

Şimdi, burada özellikle hukukçu arkadaşlarımızın 
dikkatlerini bir konuya, Allah rızası için, teksif 
ettirmek istiyorum, 
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HASAN İLDAN (Elâzığ) — Allah'ı karıştırma, 
kendine göre şahit göster. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, görevi değiştirilen İsmail Cem 
İpekçi, görev mahaiîine gelmiyor, aradan biılia; 
gün geçiyor, hukukçularına, avukatlarına danışıyor 
ve Danıştaya bir dilekçe yazıp verinceye ve Danış-
taydan bu yürütmenin durdurulması kararım alınca
ya kadar 10 günlük müddetten çok fazla zaman geç
tiği halde yine göreve gelmiyor, yürütmenin durdu
rulması kararı da çıkmıyor; fakat Danıştay, Saym 
îsmali Cem İpekçi'nin görev yerinin değiştirilmesi
ni, bir yürütmenin durdurulması kararı çıkarmak 
sureliyle Hükümete tebliğ ediyor. 

Şimdi, dikkat buyurulacak nokta şudur; özelliği 
burada.' Tayin edilen göreve gitmiyor; 10 gün git
miyor, daha uzun zaman gitmiyor. Devlet Perso
nel Kanununun 94 ECÜ maddesine göre, mazeret
siz olarak 10 gün görevinin basma gitmeyen kimse, 
yeniden bir müstafi dilekçesini vermesine Mizum kal
maksızın otomatikman görevinden düşmüş ve çekil
miş sayılır. 98 nei maddenin 2 nci bendi de aynı 
hükmü teyit ediyor. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — İşlem Kanuna ay
kırı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kanun öyle 
yazıyor; Sayın Bakan da onu söylüyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, size aynı Da-
nıştaydân bir başka daha iiâm misali vereceğim. 
Danıştay, aynı Danıştay, Türkiye'deki Baırştay Ka
nunu aynı Kanun, Anayasa aynı Anayasa; yalnız 
isimler, şahıslar değişik. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sen Hükümet 
olarak Danıştaya sahip misin, değil misin?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Aynı şekilde Sayın Musa Öğün TRT 
Genel Müdürlüğüne vekâlet ettiği zamanda, o zama
nın Program Müdürünü görevinden alıyor, bir baş
ka göreve veriyor. Yekta Şcnsoy'u Sayın Musa 
Öğün TRT Genel Müdürü olarak görevinden alı
yor ve müktesep haklarına dokunmamak kaydıyîe 
başka bir yere veriyor; aynen bizim yaptığımız gibi. 
Bunun üzerine Sayın Yekta Şensoy Danıştaya mü
racaat ediyor ve tehiri icra talebinde bulunuyor. 
Türkiye'de Anayasa aynı, Danıştay Kanunu aynı; 
Damştaym verdiği karara bakınız: 

«Davacının tehiri icra talebi incelendi. Davacı, 
görev yerinin değiştirilmesi üzerine, tebliğ edilen 

i görev yerine gidip başlamadığı için, tayin ediien 
görevle hukukî ilişkisi kesildiği için, dava açma eh
liyeti yoktur. Bu sebeple talebinin reddine...» diyor. 

Arkadaşüannı; 
Kanun aynı, mevzuat aynı, Anayasa aynı, yal

nız şahıslar değişik. Birisi İsmail Cem İpekçi, bi
rici Yekta Şensoy. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Zaten Danıştay, 
fer? s'I Cem İpekçi'nin babasının oğlu. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devem!a) — İkisinin de yeri değiştirilmiş, ikisi de 
tayin edilen göreve gitmemiş; biri göreve gitmediği 
halde tehiri icra istiyor, veriyor, öbürü gitmiyor ve 
ona «Sen görev yerine gidip işe başlamadığın için, 
senin görevle ilişkin kesildiği için, dava açma eh
liyetin yoktur, senin davan düşmüştür.» diyor , 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yani 
formdan ne sonuç çıkanyorsunuz?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, bundan çıkarmak istediğimiz 
netice şudur; neticeye gelelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanıza devam 
buyuracaksınız; yalnız, sayın üyelerin sualleri de 
var. Konuşma süreniz bir saattir. Suallere de ce
vap verme bu sürenin içindedir. Yazılı sualler var. 
Cümlenizi bağlayınca bize haber veriniz, sualleri 
size tevcih edelim; bu imkân içinde sorulan sualler 
cevapsız kalmamış olsun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKAN! GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Oldu efendim. 
Şimdi arkadaşlarımız, «Bundan maksadınız ne?,.» 

diyorlar. Benim bundan maksadım, Danıştayı 
eleştirmek değil, yanlış anlaşılmasın, katiyen yan
lış anlaşılmasın. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ya bu nedir?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Söylediğim sözlerin ve düşüncemin ne 
anlama geldiğini ben bilirim, siz bilemezsiniz ki. 

HASAN İLDAiN (Elâzığ) — Tabiî canım, bu ka
dar mânâsız mı konuşuyorsun?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Dev&müa) — Demek istediğim şu: İdarenin takdir 
hakkı vardır. Danıştayın aynı konuda uyguladığı iki 
tane ilâm vardır, iki ilâm birbiriyle çelişki halin
dedir. Çelişki halinde olan ilâmlarda, demin Cum
huriyet Ha'jk Partisi Sözcüsünün bu Kanunun mü
zakeresi hakkında açıklamış olduğu geniş gerekçeye 
göre de, mademki tazminat hakkı doğmuştur, ge-
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rektiği takdirde tazminat talebini karşılamak üzere bıı 
tayini yerine getirmenin o günkü şartlar içerisinde 
mümkün olmadığını ifade etmek istedim. 

KaMı ki, şimdi, görevinden çekilmiş, iki seneye 
yakın bir zamandan beridir Devlet dairesine gitme
yen, ticarete atılan, politikaya atılan, bir siyasî par
tinin içerisinde kaynayan ve Hükümete en ağır eleş
tirileri yazan bir kimsenin tekrar gelip Devlet me
muru o!ması aynı kurumda mümkün değil. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — İşte niyetiniz anla
şıldı; niyetiniz meydanda. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şu bakımdan: Yeniden yapılacak tayin 
yeni atamayı gerektirir. Yeni atamada, yeniden 
sağlık kuruluna gidecek, savcılıktan sabıka kaydı 
sorulacak, hastaneden heyeti umumîye raporu alına
cak, vesaire... Eğer şu anda kendisine verilen Baş
bakanlıktaki Müşavirlik görevini kabul etmiş olsa 
idi, o zaman bu göreve gelmesi düşünülebilirdi ve 
mümkün olabilirdi; fakat külliyen Devlet hizmetiy
le olan ilgi ve münasebetini, Devlet Personel Ka
nununun 94 ve 98 nci maddelerine göre kaybetmiş 
bir kimsenin hariçten getirilerek bu makama oturtul
ması düşünülemez, mümkün değildir.; Bu, hukuku 
da zorlamak olur. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Başka türlü de ya
pamazsınız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım; 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü ve 
Sayın Sırrı Ataîay bir konuya temas ettiler. Ben, 
geçen Bütçe Karma Komisyonunda yapmış olduğum 
konuşmada, «Sayın Ecevit de Başbakan olduğu za
man 15 - 16 tane Danıştay kararlandı uygulamadı.» 
dedim; fakat bununla demek istemedim ki; yani o 
uygulamadığı için biz de uygulamıyoruz... Onu de
mek istemedim. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Tabiî onu demek 
istedin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Peki ne demek istedim?.. Bir daha söy
leyeyim onu; şunu demek istiyorum: 

Şimdi arkadaşlarım; hakkal insaf söylemek lâ
zım; kanunlar aynı kanun, Meclisler aynı Meclisler, 
şahıslarımız yine aynı şahıslar, Türkiye'de Sayın 
Ecevit'in Başbakan olduğu zaman Danıştay tarafın
dan verilen kararlar infaz edilmediğinde, bu Yüce 
Metilisin içerisinde, çatısı altında bulunan taraflı 
ve tarafsız parlamenterlerin hiç birisi, Cumhuriyet 

Ha2k Partili üyelerin hiç birisi, baroîann hiç birisıi, 
«Danıştay kararları uygulanmıyor, bu Anayasayı 
shîâMlr, bu doğru bir şey değildir.» diye bir tek 
eü'eştiri yapmamışsınız. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Her gün söyleni
yor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin dönemi
nizde yahu... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Peki, siz Danıştay kararlarını uygula
madığınız zaman hiç kimse «Anayasayı ihlâldi.» de
miyor; ister açış nutkunda olsun, ister sair nut
kunda olsun, taraflı veya tarafsız bu çatının altında 
bu!unan kimselerin hiç biri «Danıştayın bu kararlan 
niye yerine getirilmiyor, niye infaz edilmiyor?..» 
demiyor; fakat bizim zamanımızda, «Bu, Anayasa
yı, ihlâldir.» deniyor. 

Arkadaşlar; 
Anayasayı ihlâlin maddesi Türk Ceza Kanununun 

146/1 maddesinde yazılıdır. Sabahleyin gelirken Fa
ruk Erem'in, «Gerekçeli Türk Ceza Kanunu ve 
Hukuku» nu bir kere daha inceledim. Türk Ceza 
Kanununun 146 ncı maddesinde, «Mahkeme ilâm
larının infaz edilmemesi Anayasayı ihlâldir.» diye, 
ne sarahaten, ne kapalı olarak hiçbir hüküm yok. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ban
ka soymak Anayasayı İhîâl mi?.. 

DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA 
(Devamca) — Orada, Anayasayı ihlâlin nedenlerini 
mailde açık olarak, virgüllerini de bırakmak sure
tiyle saymıştır. Binaenaleyh, eğer her değerlendir
meyi bu derece mübalağalı ölçüler içerisinde yapı
yorsanız, o zaman ben diyorum ki, benim düşün
düklerim doğrudur. Çünkü, sizin söylediklerinizin 
üç satırlık bir kanunun içerisinde değil yerini, gölge
sini; değü gölgesini, izini dahi bulmak mümkün de
ğildir. İstirham ederim arkadaşlarım, yapmayınız 
bunu. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sizin yaptddarım-
zın hangi kanunda yeri var?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ban
ka soyanlan Anayasayı ihlâlden mi mahkûm ettiler?^ 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sonra, bir insan başkalarında bir ku
sur, başkalarında bir nakise aradığı zaman, öyle 
sözleri, öyle yerlerde, öyle kimselere söylemeli ki, 
o sözler, o hareketler, o fiiller, o eylemler o kim
selerin salısından sadır olmasın. Yani bir kimse 
kendi gözündeki merteği görmez; ama başkalarının 
gözünde daimî olarak çöp görür. 
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İşte Erkadr.şîanm, bu değer yargılarındaki aşın 
ifadeler, gruplar arasında, siyasiler arasında böyle 
büyük ayrılıklar ve uçurumlar meydana getirir. Ge
liniz, hepimiz aynı noktada ve aynı konu üzerinde 
birleşmiş olalım. Bundan memleket de fayda görür-, 
siz de fayda görürsünüz, biz de fayda göıüıiiz ar
kadaşlar. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Biz de katıl mi ola
lım yani?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Biz 
de aynı şeyi söylüyoruz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, Sayın Atalay bir şey söyledi, 
izin verirse söyleyeyim. Benim kendisine özel su
rette büyük hürmetim vardır, saygım vardır, dost
luğumuz vardır. (C. H. P. sıralarından «Hemşehrin» 
sesleri) Tabiî, hemşehrimizdir de, kendisi özel ola
rak da ağabeyimdir de, hiç ona kimse bir şey söyleye
mez, bir şey söyleyeceğim; ama yanlış anlamadıy
sam bîr şey söyleyeceğimi Sayın Atalay dedi ki, «Bu 
Danıştay kararlarının Ecevit zamanında uygulanma
dığım ifade ederler, esasında uygulayamayan bir 
Bakan arkadaş var; o da hiç Cumhuriyet Halk Parti
li olmamıştır, ama tesadüfen bir Cumhuriyet Halk 
Partili olmuştur; bu Bakan zamanında bu Danıştay 
karan uygulanmamıştır.» dedi. 

Sayın ağabeyimiz izin verirse, şu şekilde bir 
karşılık vermek isterim. 

Şimdi, bizim elimizde Sayın Ecevit zamanında 
uygulanmayan Danıştay kararlarının bir listesi var. 
Hangi bakanlar tarafından uygulanmadığı da var. 
Meselâ, Sayın Orhan Birgii tarafından, (ki Orhan 
Birgît'in kimse Cumhuriyet Halk Partili olmadığını 
iddia edemez, doğma büyüme arkadaşımız partili
dir.) Onun zamanında verilmiş birden fazla Danış
tay kararlan var, infaz edilmemiş, hem de bir ge
nel müdürü, bir müsteşar muavinini taşrada bir 
şube müdürlüğüne; müktesep haklarım tamamen ih
lâl ederek başka yere nakfetmiştlr, Danışîaydaıı ka
rarlar gelmiştir, infaz edilmemiştir. Bu 1 tane, 2 
tane değil, namütenahi arkadaşlar. 

Şimdi, geîin anlaşalım; eğer siz bize derseniz ki, 
«Arkadaşlar kusura kalmayın, biz Anayasayı ihlâl 
ettik, biz Anayasayı ihlâl suçunu işledik, biz bu 
kanunsuzlukları yaptık; ama bugün anhyoruz ki, bu, 
doğru bir şey değil, gelin, siz bizim işlemiş oldu
ğumuz bu Anayasayı ihlâl suçunu siz bundan sonra 
işîemeyin» derseniz, amenna derim buna, amenna 
derim buna... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Buyursunlar bunu söylesinler... 
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HASAN İLBAN (Elâzığ) — Her gün işlersiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo Sayın 

Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Aynı yolla ben amenna diyeyim; biz 
de, düzeltme kararımız gerekiyorsa, alalım. Ken
dileri yapmazlar, kendileri uygulamazlar, yerine ge
tirmezler Anayasayı ihlâl olmaz; ama biz bu gerek
çeler içerisinde bunu yapmazsak, Anayasayı ihlâl 
olur... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Desen de 
yapmıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suallere de cevap ver
mek imkânı içinde olmanız için hatırlatıyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Zaten sual var bende; Feyyat Beyin 
suali var. 

BAŞKAN — Bir iki tane de burada var, onları 
da size sunalım. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Takdir zatıâlinizindir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim, izin verir-
SEKÎ2. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

— Şimdi, arkadaşlarım bir şeyi daha ifade edeyim; 
kusuruma kalmayın. 

Sayın Cem İpekçi, Türkiye'de TRT Genel Mü
dürü olduğu zaman, Sayın Doğan Kasaroğlu'nu 
görevinden almıştır. Görevinden aldığı Doğan Ka-
saroğlu, İsmail Cem İpekçi'nin bu kararı üzerine 
Danıştay a giderek dava açmıştır, yürütmenin dur
durulması kararım getirmiştir. 

UĞUR ALACAKAPTAN '(Ankara) — Almamış
tır, hayır doğru değil, hayır. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Yalan söyleme, yalan 
söylüyorsun. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın İsmail Cem İpekçi, Damştaym 
bu kararını uygulamamıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kararın 
tarihini göster. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kesinlikle yalan 
buiilsr, 

— 394 — 
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DEVLET BASANI GîYASETTlN KARACA | 
(Devamla) — İpekçi, Kasaroğlu hakkındaki tehiri ic- ; 
ra kararım uyguîamamıştır. | 

FİKRET GÜNBOĞAN (İstanbul) — Şunun ta
rihini göster bakalım. (C. H. P. sıralarından «Kararı j 
göster» sesleri.) 

BAŞKAN — Bîr dakika efendim, bir dakika. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O zaman 

karan göster hukukçu. Yalan söylüyorsun. 
LÛTFİ BİLGEN (İçe!) — Gazete havadisi iste

miyoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gazetelere gir

mek için her şeyi yapıyorsunuz, şimdi de gazeteleri 
itham mı ediyorsunuz?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karan 
oku karan... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Basma olan say
gısızlık bu. I 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Usuüine uygun sual sorunuz. Ne istiyorsunuz sa
yın üyeler?..* Karan istiyorlar Saym Bakan. Bir 
dakika efendim müsaade edin. I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
basma saygısızlık bu. I 

BAŞKAN — Saym Ucuza!, lütfen efendim, lüt
fen. I 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Basm ellerinde. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, rica ediyorum, rica 

ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grapandan 
topüu obrak bir sual soruluyor Sayın Bakana. İçi
nizden bir arkadaşımız lütfen, sorsun, buyurun. I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan, Ka-
saroğlu'nun Danıştay karan aldığını, buna rağmen 
yerine getirilmediğini söylüyorlar. Danıştay kara- I 
rının tarih ve numarasını ve yürütmenin durdurul- I 
duğunu ve göreve iade edildiğini lütfen söylesin; 
söylemediği taktirde bir müfteri olarak kalacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakika şimdi Sayın Atalay, lüt
fen sual sorarken son cümlenizi dikkatle bağlayınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Efendim şunu suallerinin içerisinde I 
söyleyeyim; çünkü benim konuşmanı bitmedi. Şim
diye kadar yapıîan uygulamada hatipler suallerini 
soruyorlardı, genel cevaplarımın içerisinde sualleri- I 
ni değerlendiriyordum. Konuşmam bitmedi ki... I 

BAŞKAN — Sualler var daha burada. 
DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bitsin efendim, ben konuşmamı biti- I 
receğim evvelâ; konuşmamı kesmeyiniz. | 

| ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
; konuşma biter, sorulara geçersiniz. Bir taraftan ko-
; nuşnıa, bir taraftan sorulan yürütemezsiniz Saym 

Başkan. 
• BAŞKAN — Sayın Ucuza!, sabahleyin gündemin 

bssmda Sayın İskender Cenap Ege, çok yerinde ola
rak bir uyan konuşması yaptdar. Müzakerelerin za
manında son bulması için, zaman ayarlamasını 
Başkanlık Divanının dikkatle uygulamasını istediler. 
Ben bu hassasiyet içinde, Sayın Bakanın, suallere 
cevap vermemiş gibi bir intiba bırakmamasını iste
yeceğini tahmin ederek, sorulan suallere cevap ver
mek imkânım kendilerine sağlamak üzere konuşma
larının bitimine yarım saat kala haber verdim. 15 
dakika kala tekrar haber verdim, suallerin sorul-
ınasını arzu ettiler; o bakımdan sualleri soruyoruz. 

Sayın Bakan takdir sizindir efendim. 

DEVLET BAKANI GF^ASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sorsunlar sizden evvelki veya bir ön-

I çeki celsede de aynı usul uygulandı. Sualler soruldu; 
I o sualler de bu cevapların içerisinde değerlendirildi. 
I Şimdi, benim esas vereceğim cevaplar yerinde 
I duruyor; suallerini sorsunlar, bunlann arasında de-
1 ğerlendirmeye çalışayım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu-
I yurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş-
I kan bir hususa değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim uy
gulamakta olduğumuz programın 6 ncı maddesinde 
çok sarih bir hüküm vardır; «Üyelerin soracakları 
suallere cevap vermek esastır» diye çok kesin bir 

I hüküm vardır. 
I İstirham ediyorum Sayın Başkan, bu yaptığımız 

program, bu yıl, başka yıllarda olduğu gibi, Dekan
ların suallerden kaçmasına meydan vermemek için 
konu'muş bir hükümle kuvvetlice tahkim edilmiştir. 

İstirham ediyorum Sayın Başkan, çok dikkatli 
bir idarenin altında çalışıyoruz; bu 6 ncı maddenün 
hükmüne göre, bakanlann suallere cevap vermesi 
esastır, hükmünü lütfen bir kaçağa meydan verme
den uygulayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Saym 
I Başkan.* 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Ege. 
Sayın Bakan, efendim bu müşterek Divanın Da-

I nışma Kurulu karan burada oylanmıştır. Onun 6 ncı 
I maddesinde, bakanların üyelerce yöneltilen sorulara 
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cevap vermeleri esas olup, konuşmalarım bu cevap
lar da dahil olmak üzere, 1 saatlik süre İçinde tamam
layacaklardır, diye ifade ediyor. 

Gayet tabiî ki, sualler, şurada cevap vermek 
imkânında olmadığınız sual tarzında olursa, bu sual
lerin bir kısınma yazılı da cevap verebilirsiniz. An
cak, burada sorulmuş olan suallere cevap vermek 
imkânı içindeyseniz, istediklerinizi tercih eder, on
ları cevaplarsınız efendim. 

Şimdi, isterseniz Başkanlık Divanına verilmiş 
sua'îer var, onları da bilginize sunmak için buradan 
okutturayım; siz, arzu ettiğinüz hususları bu 1 saat 
içindeki tamamlayıcı konuşmanızla sonuçlandırınız 
Mitten. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamîs) — Geçen zamanımı da lütfen dikkate alı
nız. 

BAŞKAN — Hay Hay efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Konuşma bitti mi?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hem sual soruyorsu
nuz, hem cevabını istiyorsunuz, hem zaman ver
diğimiz zaman itiraz ediyorsunuz... Lütfen anlayış 
gösterin efendim. 

Sualleri okutuyorum: 
«Saym Bakana yöneltilmek kaydıyle Sayın Baş

kanlığa 
Senatörlerin sözlü sorusunun Genel Kuruldaki 

görüşülmesi saati geldiğinde, o ana kadar salonda 
hazır bulunan ilgili Bakan birden bire salonu terk 
ederse ve bu da üç kere tekerrür ederse, parlamen
ter denetimi nasıl yapacaklar? 

Örneğin; benim TRT ile ilgili sözlü soruma kar
şı, TRT'ye bakan Bakan arkadaşımız üç kere böyle 
yapmıştır. Bakanların böyle hareketlerine Hükümet 
o'arak mani olmayı düşünüyor musunuz, tedbiriniz 
nedir?.. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Sayın Başkanlığa 
Sr.yın Devlet Bakanının aşağıdaki sorumu ce-

vaplandırmasma aracı olmanızı saygılarımla rica 
ederim. 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğiu 

Soru : 
Sgyın Bakan, Danışîayın bütün talepferm'n yeri

ne getirildiğini ve bu bskımdan hiçbir şikâjet oî-
madığını ifade elti. Oysa, Danıştay mensupları ve 

tüm kamuoyunun en önemli isteği, Danıştay ka-
reritirmın uygulanması ve Dansşfay Başkam da ıs
rarla bunu istemiştir. 

Yüce Senatoda cereyan eden görüşmelerden son
ra Sayın Bakan, Hükümetin bu konudaki tutumun
da bir değişikiik gereği görüyor mu ve bundan son
ra Danıştay kararlarının uygulanacağım kabul ve 
ifade ediyorlar mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, bir yanlış tatbikat olmasın. Aca
ba Sayın Bakanın konuşması bitti de mi suallere 
geçildi?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Bakanın ya
pılan tenkit ve temennilere ve aynı zamanda sual
lere cevap vermek üzere bir saat konuşma hakkı 
vradır. Bu hakkı içinde, sorulacak muhtemel sual
ler cevapsız kalmasın diye kendilerine takdim ediyo
ruz. İslediklerine sözlü cevap verecekler, istedikle
rine de yazıcı okrak cevap vereceklerdir. 

ALÂEDDİN Y3LMAZTÜRK (Bolu) — Saym 
Büşlıan, usul getirmek için bir hususu arz etmek is-
tiyoruaı. 

Yanlış bir tatbikata gitmeyelim. Bütçe müzake
re; ei inde sayın üyeler bütün meseleleri görüşüp, 
bütçe i.e ii'ili, memleketin umumî politikası ile il
gili bütün hususatı bakanlardan öğrenmek ister
ler; haklıdırlar. Ya!mz, bu programda verilen tah
sis, sayın üyelerin konuşmasından sonra, saym ba
kanların konuşmaları bitecek, ondan sonra sualle
re geçilecek. Aksi takdirde, bu sualler ile bir saati 
doyurmak dshi mümkündür. Dün Başbakanlık Büt
çesinin tslbikatında, nitekim biz üyeler, bakana 
cyrıTmış olan bir saati.k bölümden yarım saat 
daha fazia oTiuğu halde, ya'nız bir bakam dinle
mek imkânım bulduk, ikinci bakana sorudan sual
lerin cevaplarına zaman kalmadı. Ayrıca, dünkü 
Bifieşim saat 06,45'de bitti ve bizler o saata gittik 
buradan. 

BAŞKAN — Sayın Yı&naztürk, teşekkür ede
rim uyarınıza, lütfen. Anlıyorum efendim. 

ALÂEDDtN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bakan 
konuşsun, ondan sonra suallere geçilsin. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaziürk, şimdi sayın ba-
k&nTanıı, yapılan dilek ve temennilere karşı ve ay
nı zamanda sayın üyelerin suallerine karşı, bir saatlik 
süre tanınan, cevap verme hakkı var. Bu hususta Ge-
reeS Kuruiun kararı a?ınmışhr. Şimdi, buyurduğunuz 
husuEİsî da varittir; o halde bundan şu netice de 
çıkmaktadır; sayın üyelerin elbette ölçülü üslup için-
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de burada sormak ihtiyacında ojlukîan sualleri sor
maları gerekir. Yoksa, bir saat içinde cevap vermek 
imkânı olmayan hususlarda Sayın Bakana kasten 
sual sormak diye bir şeyin varit olmayacağı dü
şüncesiyle, o bakımdan kendilerine bu imkânı ver
miş oluyorum. 

Somları okumaya devam ediyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasının sağlanmasını saygıyîe arz ede
rim. 

Ankara 
Uğur Allacakaptan 

Soru : 
Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Danış

tay] n «TRT davası», diye biîinen davada verdiği ka
rardan sonra; 

«Bu kararla bazı Danıştay üyeleri mahkeme
lerin tarafsızlığına ve adaletine olan inancın sarsıl
masına sebep olmuştur. Bazı hâkimlerin Türk Miîîeti 
adına değil, kendi adlarına karar verebilecekleri hu
susunda tereddütler doğurmuşlardır. 

Bağımsız Türk mahkemelerinin özel yerlerden 
£f;nan telkinlerle karar veren organ'ar hâline gel
mesini Türk Milleti kabul etmez. Mahkeme hük
müdür diye bu tür kararları infaza teşebbüs eden
ler, karşılarında Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 
topyekûn Türk Milletini bulurlar demiştir. 

Hükümet bu görüşe katılmakta mıdır? 
Katılıyorsa, böyle bir beyanın halkı, mahkeme

lere ve hâkimlere karşı düşmanlığa ve suç iş'emeye 
tahrik teşkil ettiği yolunda Sayın Danıştay Başka
nı tarafından vaki iddia hakkındaki düşünceniz ne
dir? 

Sayın Başkanım aşağıdaki soruyu cevaplandırma
masını arz ederim. 

Uğur Alacakaptan 
Ankara 

Soru : 
Sayın Bakan, TRT Kurumunun 440 sayılı Yasa

ya tabi olduğunu, bu Yasaya göre TRT Genel Mü
dürlüğünün istisnaî kadro olduğunu biSIyoriar mı? 

Biliyorlarsa, kürsüdeki sözlerini değ-şiirmek 
gereksinmesini duymuyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tespit edebildiğiniz 
hususlarda lisanı münasiple arzu ettiğiniz tarzda 
cevaplarsınız, cevaplama imkânı olmayan husus
ları yazılı olarak cevaplarsınız. Buyurun efendim. 

I DEVLET. BAKANI KİYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, üç parlamenter arka
daştan sua! tevcih edildi, arzı cevapta bulunacağım. 

Sayın Atalay'm, Kasaroğlu ile ilgili ilâm hakkın
daki sorusuna şu şekilde cevap veriyorum. 

Elimde mevcut olan 1 . 6 . 1975 tarihli Tercüman 
Gazetesinden aynen okuyorum... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Devlet arşivi yerine, 
Tercüman Gazetesi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, rica ederim, Bakanm vereceği cevabı, onlar mı 
takdir edecek, Bakan mı talidir edecek?.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, gürültü çıkar çıkmaz 
elim tokmakta, gereken müdahaleyi yapıyorum. 
Rica ederim, ben de bu durumdan memnun değilim 
efendini. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben Ba-
kenm yerinde olsam bu soruların bir tanesine cevap 
vermem. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Ben gereken mü
dahaleyi yapıyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — İpekçi, Kasaroğlu hakkındaki tehiri 
icra kararına uymamıştı.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bakan değil
sin ki zaten. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zatiâliniz 
seîîîiiör oldunuz da, bir şey oldunuz... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) —• «Bakan olmadığını», 
söylüyor; doğru. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Nitekim, İpekçi'nin görevden aldığı 
TRT Haber Merkez Müdürü Doğan Kasaroğîu, Da-
nıştaydan tehiri icra kararı amııştu*. İpekçi, bu ka
rarı uygulamamıştır. 

1 . 6 . 1975 tarihli gazeteye istinaden söylüyoruz, 
gazete buradadır. 

Saym Müezzinoğlu'nun sualine gelince: 
«Danıştaydan, benim konuşmamda bir şikâyet 

olmadığını, halbuki Danışîaym bir şikâyeti olduğu
nu, bunun da gerekçesinin Danıştay kararlarının in
faz edilmemesinden, yerine getirilmemesinden Danış
tay hâkimlerinin şikâyetçi olduğunu ve bunu yeri
ne getirip, getirmeyeceğimizi» sormaktadırlar. 

Esasında bu sorunun cevabım konuşmamın bi-
| dryetlnde ifade etmiştim, kısaca tekrar edeyim. 
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İdarî işlem ve. eylem, ıılteljğiiîdedir ba Danıştay | 
kararlan. İdarî işlemlerin Danıştayca iptali «zeri- | 
ne, iptal kararı dairesinde idarenin yeni karar alma- i 
sı lâzımdır. İdare, Danıştay kararlarının ışığı alün-
da icabında işi tekrar inceledikten ve gerekli ted-
b'rJerîl aldıktan sonra yeni bir karar verir. 

İdarî işlemin iptaliyle Danıştaym görevi biri- j 

yor. Danıştay hâkimlerinin görevi, kararı vermekle 
b'ıiyor. Danıştay yetkililerinin vermiş oldukları ka- j 
rcrüarm neticelerini kovuşturmak, tatbik etmek, ye- 1 
rice getirmek gibi sonuçları takip etmek yetkileri. I 
yoktur, görevlerinden değildir; fakat biz Danıştay j 
kararlarım uygulamakta Hükümet olarak kararlı
yız, aynı düşüncedeyiz ve aynı duygudayız. j 

Sayın Alacakaptan'm sualine gelince : i 
Scyın AEacakapîsn, Adalet Partisi Gene! Başkan i 

Yodırncısmm bir konuşmasını burada sual şeklin- j 
de tevcih etiller. Konuşmanın mahiyetini ben bilini
yorum; ama bizim Hükümet olarak görüşümüz şu-
dur: Danışmayın kararlarına saygılıyız, kanunun ver-
m'ş olduğu yetki ve imkânlar içerisinde Danıştay 
h^farlarını uygulamaktayız. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü konuş» 
makini yaparken, bidayetinde, ya ben yanlış an
latmışım, ya da kendisinin yanlış anliamış olduğu !h- ! 
timaline binaen, Sayın Alacakapîsîî'ın suali sebe
biyle bir konuyu düzeltmek istiyorum. 

Milliyet Gazetesinde şöyîe yazıyor: «1974 - 1975' 
te Danış taya M.C. Hükümeti samanında 23 890 ta
ne yürütmenin durdurulması ve işlemin iptaliyle il-
glii davadan 22 792'sû reddedi'miştir.», Burada bi
zim Hükümetimizin mevcut iş'emler içerisinde ye
rine getirmediğinin nispeti tahminen % 4'tür. Ken
dileri de iktidarda bulundukları zamanda birkaç ay 
içerisinde İS - 16 kararı yüzdeye vurdukları tak
dirde, bu yüzdenin çok daha üzerinde kararları 
infez etmedikleri anlaşılıyor. Biz Hükümet olarak 
Danıştay kararlarını yerine getirmekte kararlıyız, 
sz'm'iyiz, saygılıyız; ama bunu Danıştay Kanunu
nun 95, 114, 132 ve diğer maddelerdeki verilen yet
kiler ölçüsü içinde bu yetkilerimizi kullanacağız. 

Arz ederim efendim. 

Sayın Mehmet Feyyat arkadaşımızın b'r soru
su vardır, ona cevap vermek istiyorum. Saym aıka-
drşmîiz bilmiyorum; yani ben buradan bu ceva
bı... 

• MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen sorma- j 
dua. I 

— 398 

5 . 2 . 1977 0 : 2 

BAŞKAN — Efendim kesmeyin Sayın Bakanın 
sözünü, bir dakika müsaade buyurun, cümlesini ta
mamlasınlar. 

Buyurun beyefendi. 

DEVLET BAKANI .GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saym Mehmet Feyyat bu kürsüden 
inmeden evvel dedi ki, «İsmail Cem'le ve Emekli San-
dığlyle ilgili şu suali soruyorum; eğer Sayın Bakan 
buna cevap veremezse, değil Bakanlık, benim Do-
kuzgğaç köyünün muhtarlığı görevini bile yapa
maz» dedi. 

Binada söylediğini orada lıatırîayaınayan bir ar-
kEİEŞimıza ben ne söyleyebilirim arkadaşlarını?.. 
Burada söyledi, zsptm içerisinde. Getirsin kâtipler; 
sual burada efendim. (A. P. sıralarından «Bravo») 
sesl-ari, aîîuş'ar) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben muhtar 
demedim, sığırtmaç dedim. 

DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — O senin terbiyen; ne dediiysen o. 

Efendim, o soıuya da cevap vereyim isterseniz. 
Kusara kalıttasın arkadaşlarımız; arkadaşımız bu 
sual'i tevcih etti, cevap vermek lâzım. Bu suale ce
vap verirken, özellikle Cumhuriyet Halk Partili ar-
kcd£şTarnmn bana herhangi bir saldırının meyda
na gelmemesi üzerinde hassasiyetlerini hatırlatmak 
isterim, 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Terbiyeli oîarsa. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
fDeva;mTa) — Bu suaTe cevap verirken kendimden bir 
şoy ilâve etmeyeceğim arkadaşlarım; bir tek kelime 
iiâve etmeyeceğ'm, sadece Saym İsmail Cem İpek-
çi'nin kend'i e'iyle kaleme aldığı şiiri, 12 Mart isimli 
yrzmış o?duğu kitabının sayfası, paragrafı ve satı
rını ifade etmek suretiyle, izin verirseniz cevap ve
reyim. Ama bu verdiğim cevaba saym arkadaşımız 
kszarra, sizlerin ne derece halitan yana olduğunuzu 
b'r kere daha ben kendi duygularımda tescil etmiş 
olacağım. Sizin şerefinize ve itimadınıza sığınarak bu 
cevabi vereceğim. Arkadaşım derse ki, «Ben sarfı 
nazar ettim,» ben de cevabı vermekten sarfı nazar 
ederim; takdir sizindir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Pazarlık 
mı ediyorsun?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hukukî tasarrufu izah etsin, gevezeliğe lüzum 
yek. 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun yerinize. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Geveze
lik senden başkasına geçmedi daha. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yeni sataşmalara ve-
süe olacak üsluptan dikkatle kaçınıyorsunuz. Teşek
kür ederim. Bu kaçınmanızı Senatonun Gene! Kur 
ruluna saygınızın bir İfadesi olarak değerîendiiriyo-
rum. Lütfen aynı üslup d a devam buyurun. 

Buyurun efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

üslubu bozuk olanlara da bir İhlar verin. 
BAŞKAN — Efendim, üsMibu iyi olanlara tak

dirlerimizi arz ediyoruz beyefendi, lütfen susunuz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, 

Siz, Sayın İsmail Cem ipekçi ile fikren çalışa
mayacak bir durumdayız. Sayın ismail Cem ipekçi' 
nin 12 Mart adlı kitabının içerisindeki ımakaleüer 
ve pasajlar incelendiği takdirde, Türkiye İşçi Par
tisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatı!ması-
nı müteakip yazmış olduğu bir methiye vardır. Ana
yasa Mahkemesinin çok açık ve suçlayıcı gerekçe
lerine istinaden kapattığı bir siyasî partinin tekrar 
açılması ve Anayasanın kararını zemmedlci yazıla
rı burada vardır; onun açılmasını istiyor. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz hiç Anayasayı 
kabul eriniyorsunuz ya.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul!) — Lüzumsuz ko
nuşuyor. (A. P. sıralarından «susun be», sesleri) 

BAŞKAN — Sayın İldan, Sayın Feyyat, lütfen 
efendim. 

Suaüin'ze cevap vermek için girizgâh yapıyorlar, 
Kitfen. Hem sual soruyorsunuz, hem dinlemesini bil
miyorsunuz, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamia)— Diyor ki sayın hatip, «12 Mart» adlı 
kitabında; «Deniz Gezmiş ve arkadaşları her ne yap
mışlarsa, kendi inançlarına göre, Türk toplumunun 
yararına dıiye, düşündüklerini yapmışlardır»( cüm
lesiyle îsmai! Cem, banka soyan, polis vuran, adam 
kaçıran, hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti yıkıp, 
komünist ve dikta idaresi kurmak olduğunu iiân 
eden, «Halklara bağımsızlık» diye, milleti bölmeye 
çalışan kişilerin, TRT Gene! Müdürü olması sebe
biyle yapmış olduğu hadiselerin hikâyesini yapı
yor. 

Netice olarak son kısmında; TRT'nln Deniz Gez-
nrş , ve arkadaşlarını kahraman gibi gösteren bir Ge
ne! Müdür yönetimine bırakılmasının sebebi, bu ki
tabından alınmış olan pasajla huzurlarınızda ifade et-
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raek isliyorum. İsmail Cem İpekçi, Deniz Gezmiş, 
Yusuf As'an, Hüseyin İnan için yazıldığım dip 
notunda kendi imzasiyle bizzat açıkladığı yazısın
da, Türk Devletine siîâlı çekmiş, Türkiye Cumhuri
yeti kanunlarına göre idama mahkûm edilmiş ko-
mün&i ihtilâlcilerden bahseden şu mısraya yer veri
yor; bilâhara bu mısranm nereden ve kimden ahn-
dığmı mısrayı okuduktan sonra arz edeceğim hu
zurlarınızda. 

Scyın İranail Cem İpekçi, Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan ve Küpell'fer için diyor ki: 

«Sevdiğim çiçek adları gibi, 
Sevd'ğim sokak adları gibi, 
Bütün sevdîkîerimsn adlan gibi, 
Adınız geliyor aklıma. 
Nece aşkrar, arkadaşlıklar gördüm, 
Kahramanlıklar okudum tarihte, 
Çağımıza yakışan^ vakur, sade davranişmız geli

yor, 
Her defasında ak*m;a.»ı 
Bu mısraları Sayın İsmail Cem İpekçi... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Fevkalâde bir 
şiir, çok güzeî yasılmış. 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devanva) — Bu mısralar iki komünle! casus için, 
atom bombası sırlanın alıp Rus'lara aktarmaları 
sahibiyle idam edilen karı - koca Rozemberk'Ier için 
yazî!mış mısralardır. İsmail Cem İpekçi'nin naza
rında Sovyetler hesabına casusîuk suçundan ası-
Fan Rozembsrkler nasıl kahramansa, Türkiye Cum
huriyetini yıkıp, bu ülkede bir komünist dikta ida
resi kurmak istediklerini hiçbir zaman için gizleme
yen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Küpe'i ve falan 
şahıslar için, bu komünistler için yazıhnış o!an şiiri 
aynen alarak, bunlar için kendi hnzasıyle yazmış 
ve neşretmişiir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Maalesef dos
yalarda öyle bir şey yok. 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devamca) — Arkadaşlarım, bunun a-tında daha 
çok ağjr yazılar var. Ben Senatomun huzurunu ve 
mehabetini bozmamak iç: a; konuşmanın sonuna ge!-
m'ş% mevzu dağılmasın diye bu kadannı ifade et
mek istedim. 

Şimdi, bu duygu ve düşünce!eri taşıyan bir kim
se ve zihniyet ile, «Biz, Atatürk Milliyetçisi olan 
kiiiiseFer paylaşmıyoruz. Paylaşmadığımız için, İs
mail Cem İpekçi, Atatürk Milliyetçiliğinden aynîıp, 
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Deniz Gezmiş gibi komünistler, vatan ha'nîeriyîe ay
nı düşündüğü müddetçe beraber değiliz, çalışmaya
cağız kendisiyle. 

Arz ederim arkadaşlar. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — .Sayın Baş

kan, soru sormak istiyorum. Suale cevap oldu mu? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyyat. 
Sayın Bakan, sizin suallerin intikali için geçen 

siireyâ de vaktinize ilâve etmek suretiyle, 3 dakika
nız var. Yalnız, Sayın Feyyat ve Sayın Uğur Alaea-
kepîan sual sormak istiyorlar. Onların da cevabını 
verdikten sonra, konuşmanızı bağlayıp, bitirin. 

Buyurun Sayın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 
Sayın Balon «Danıştay kararına saygılı oldukları
nı» ifade ettiler. Bu Hükümetin bir Bakanının ağzın
dan bunu duymak, bizi sevindirir; ama Danıştay ka
rarlarına s&ygıhysa, şu iddiaları 30 Nisan 1975 ta
rihinde düzenlenen ve İsmail Ccnı'in görevden alın
masına ilişkin kararnamede yer aldığını her halde 
hatırlarlar. Bu iddialar Danıştay tarafından varit gö-
rülmeyip, külliyen reddedildiğine göre, Danıştay ka
rarına saygısı olan bir Bakan, bunları tekrarlayabi
lir mi?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Müfteri olur. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Efendim, demin arz ettim ben; İsmail 
Cem Ipekçi'nin Devlet hizmetiyle ilgi ve münasebe
ti kendi hatası ve kusuru iîe inkitaa uğramıştır. 
Açıkta bir vatandaştır. Açıkta bir vatandaşın TRT 
Gene! Müdürlüğüne getirilmesi, açıktan bir kimseyi 
tayin etmenin prosedürüne bağlıdır. Böyle bir mec
buriyet, böyle bir zaruret yoktur; bir. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sorum 
bu değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ille istediğiniz cevabı ala-
caksımz diye b ;r şey yok. Suali sordunuz, zabıtlara 
geçti, Sayın Bakan cevabını verdi, sual cevaplan
mıştır. 

Şimdi Sayın Bakan, cümlenizi bağlayın lütfen 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sualim var. 

DEVLET BAKANI GÎYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Konuşmana son verirken, Sayın Danıştay için 
hazırlanmış olan bu 'bütçenin Danıştaya, mensup
larına, Yüce U!;asa ve Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunanm. (A. P. sı
ralarından «Bravo», sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, be

nim sorumu okumadınız. 
BAŞKAN — Yazılı sual müessesesi vardır, sorar

sınız efendim. 
Son söz sırada Sayın Hayri Mumcuoğîu'nda. 
Buyurun Sayın Mumeuoğhı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner
gem vardı. 

BAŞKAN — Var efendim, Sayın Mumcuoğlu, 
görüşsün, dikkate alacağım efendim, 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Grupum adına konuşma yaptıktan sonra, şah
sım adına konuşma isteğimin nedenlerini hemen 
açıklamak mevkiinde kaldım. 

Bir gelenek teessüs etti; yeterlik önergesinden 
ve burada Sayın Bakan konuştuktan sonra, grup
lara sataşmalar da vaki olsa, söz hakkı tanımıyor. 
Böyle fcr hâ! vukuu'bulursa, şahsımı ilgilendiren bir 
konu olsa ihmal edebilirim; fakat grupuma yöne
lik olan bir şeyi mutlaka cevaplandırmam gerekir
di; söz isteyişimin sebebi bu. 

İk'nciri, Sayın Bskan ben ile olmayanları bana 
izsfe etü. Gerçi grupumdan çek değerli arkadaş
larım konuştu; ama ben hiçbir zaman bir hukuk 
mezonu, hâkimlik yapmış, Yargıtay üyeliği yap
mış bir insan olmama rağmen, hukukta bildiğinin, 
yanıldıklarımı karşılayacak derecede olduğunu dahi 
kabul etmiyorum, 

Şimdi, bir noktaya değinmeme izninizi rica ede-
ceğim. 

Ahmet Vefik Paşa Bursa Valisidir; zarif, edip 
ve Türk Tarihine şeref veren bir adamdır. Dostu, 
oğlunda yetenekler sezer; o zaman bugünkü usuller 
yok, Paşaya getirir; «Oğlumun acaba fıtratı ne yol
da, ne istikâmette, nasıl değerde, ne olabilir bu ço
cuk?» der. Paşa dostunu kırmaz, oğlu iîe bir saat 
konuşur, gelir babasına «Efendi hazretleri, oğlunuz 
hakikaten yetenekli, çok müstesna kaablllyetli, iyi 
poî'fkacı olur. Bir saat konuştum, ne dediğini an-
lamadım^ der. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada ben grup adına 50 dakika bugünkü Ana

yasa rejiminin «Hukuk Devleti» ilkesini izaha ça-
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lıştım. Sayın Bakanın bu grup adına konuşmayı 
evvelemirde ciddiyetle dinlemesi lâzımdı. Bugün 
Bakanlar Kurulundadır, devlet adamlığı niteliğini 
haiz olması lâzım geSr; bunu dinlemesi lâzımdı. 

Konuşmasına başladı, baktım bizi hiç dinleme
diği anlaşılıyor. «Danıştay demek, İpekçi demek 
değildir», dedi. Elbette İpekçi demek değildir. Kim 
îddia etti Danıştay demenin İpekçi demek olduğu
nu?.. Bizim iddiamız şu; oldum oîası Adalet Partisi 
bu Anayasadan yana değiMir. «Hukuk Devleti» il
kesini reddetmektedir, tanımamaktadır: Bunun mü
nakaşasını yapıyoruz. 

ALÂEDDÎN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Bunu 
reddediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şiddetle redde
diyoruz bunu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Seve
mediniz Anayasayı, ısınamadınız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! lütfen efendim, Sa
yın Barutçuoğlü lütfen efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bizim Anayasa-
cı oîduğumuza siz mi karar vereceksiniz?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şeriatçı var ora
da. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sizsiniz. (Gü-
rüütüîer) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika Sa
yın Öztürk, bir dakika efendim, bir dakika müsaade 
buyurun... (Gürültüler) 

Sayın Mumcuoğüu, lütfen konuşmalarınızı, sizin 
sevgi ve saygı telkin eden şahsiyetinize uygun üs
lup içinde devam ettirin efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Saym 
Başkan, istihram ederim, 17 senedir bu Parlamentoda 
hizmet görürüm yeteneğim ölçüsünde. 

BAŞKAN — Onu ifade ettim efendim, devam 
ediniz lütfen. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — 50 daki
ka süre ile yaptığım konuşma, demin reaksiyonu
nu g ö r d ü p m fikriyatımın ifadesine istinat ediyor
du. O zaman reaksiyon göstermeyenler, şimdi ba-

. kanlarının buradaki aczi karşısında, benim yaptı-
ğ»m konuşma nedeniyle... (A. P. sıralarından şiddetli 
gürüjlüîer) 

ÖMER UCUZAL (Eçkişehir) — Ne demek bu 
Sayın Başkan?. Nasıl konuşma bu?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. (Gürültüler) 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Bakınız 

ne türlü reaksiyon gösteriyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunu şiddetle 
reddediyoruz. Bu şekilde nasıl konuşabiliyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin üslubunu ben bu
radan değiştiremiyorum. Rica ediyorum efendim; 
zaten vaktiniz doluyor. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Müsaade edin 
Sayın Başkan. Vakti geçiyor, bırakın konuşsunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin 
efendim. Müsaade edin efendim lütfen (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Tanyeri, buyurun efendim, işite
medin! efendim, buyurun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Mahsup edin 
efendim, bu kadar müdahaleler oldu, hatip konuşa
n a :îı. 

BAŞKAN — Mahsup ediyorum efendim, 10 da
kikadır. Sırada olan sayın üyeye son söz hakkı 10ı 
dakikadır. Lütfen 10 dakikanın içinde fikirlerinizi 
ifade edin. 

Buyurun efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — İsmail 
Cem İpekçi'yi mütemadiyen sözkonusu ettiler ve İs
mail Cem hakkında yaptıkları tasarrufun isabetini de 
ispat için, 1924 Anayasasının meri olduğu zamanda 
çıkan bir Yasaya istinat ettiler ve gerçek dışı bir 
gazetenin mesnetsiz bir haberini, bir yazısını esas ala
rak, Musa Öğün zamanında yapılan bir tasarruftan 
söz ettiler. Kaldı ki, o zaman... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hukukçu, ne 
yapalım; Adalet Bakanlığı da yaptı. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Tabiî yaptı. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, görüşeceğimiz çok büt

çeler var. Lütfen efendim anlayış gösteriniz, sayın ha
tibi dinleyiniz. 

Buyurun Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Beyefen

di, şahsıma, kendileriyle özel bir münakaşaya hiçbir 
zaman girmeyeceğim adamların vaki sataşması bu
rada konuşmamı ihlâl ediyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizi burada it
ham eder, sonra da kendisine bÜ3'iiklük verir. Biz 
de kendisini o derecede görürüz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim, it
ham edemez. Hiç bir grupu itham edemez efendim. 

Buyurun. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Beyefen

di, 13 senedir bu Parlamento çatısı altında bulunur
sun da, hatibe oturduğunuz yerden müdahalenin ge-
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reksiz olduğunu bilmezsen, ben sîzi burada öveyim 
mi?... Sizi meth mi edeyim?.. Rica ediyorum efen
dim,. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben Sayın Baş
kana şikâyet ediyorum, size değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz Ba
kana nasıl sataşıyorsunuz?..* 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Haddim 
bilmeyen hatibe her zaman müdahale gerekecektir. 
(C. H. P. sıralanndan, «Otur şeriatçı» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yılmaztürk lütfen efen
dim rica ediyorum. 

Sayın Mumcuoğlu lütfen efendim. 
Sayın Mumcuoğlu, vaktiniz kısalmak üzeredir; 

bu sözlerinizin inkıtaa uğramalarını hesaba katıyo
rum efendim * 

Lütfen sükûnetle dinleyin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Esasın
da 50 dakika konuştu. 45 dakika konuşması gere
kirdi,, 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen efendim 
rica ediyorum. Efendim, yerinizden müdahaleler ha
tibin konuşma üslubunu değı'şfirmediği gibi, müza
kerelerin cereyanına da hiç bir faydası yoktur. Lüt
fen Divana yardımcı olunuz. Lütfen efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Efendim, 
Grup adına konuşmalar 60 dakikadır; birinci kez 
konuşma 45 dakika, ikinci kez konuşma ise 15 daki
kadır. 50 dakika konuştum, 10 dakika da şu büfe 
nin sıkışık zamanında Senatoya imkân verdim. Rica 
ediyorum efendim. 

3546 sayılı Yasanın hiç bir hükmü burada bu
günkü İktidann tasarrufları için destek olarak göste
rilemez. Sayın Bakan 521 sayılı Danıştay Yasası hü
kümlerini de ele almak suretiyle, «Tazminat davası 
açıldığı takdirde, artık İdare, iptal ettiği işlem yerine, 
bir işlem tesisine mecbur değildir» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, Sayın Bakanın ki
şiliğine elbette saygı duyarız; ama bir Sayın Bakan 
idareten kendisine bağlı olduğu bir kurumu bura
da eleştirirse, kendisini, onun kararlarını okumaktan 
da müstağni gördüğü anlaşılıyor. Danıştay, bir çok ka
rarlarında, kararının infazmdaki gecikme nedeniyle 
dahi tazminat hakks doğacağını kabul etmiştir, 114 
ncü maddede yazdı olan, İdarenin eylem ve işlemin
den doğan her türlü zararın İdare tarafından öden
mesi mecburiyeti bu hikmete müstenittir. Ben konuş
mamda; İdarenin, hukukî ve fiilî sebeplerle de bir ip

tal kararını infaz edemeyeceğini, o karan mesüllü bir 
karar alamayacağını söyledim. Bu takdirde de taz
minat sözkonusu olur; ama Sayın Bakan işi tamamen 
mecrasından değiştirdiği için, bu konulann da burada 
hiç bir hukukî ve mantıkî mesnet olmadan izahım 
yapabildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, özetlemek icap ederse şunu söylüyorum. 

Şahsen inancımı 50 dakikalık konuşmamda Grupum 
adına da ifade ettim; bugünkü M. C. İktidarı Damş-
tayı ancak bir istişare organı olarak mütalaaya kadar 
tahammül gösterecek haldedir. Yargı denetimini sure
ti katiyede çekemez haldedir. 

Şimdi, bir mevzua geliyorum. 1924 Anayasası da 
bunu kısmen kabul etti; ama 1961 Anayasası kuvvet
ler ayrılığı ilkesini kabul etti. Burada yargıya daha 
fazla ağırlık vermiş olduğu meselesi münakaşa edile
bilir; ama bugün Anayasanın 132 nci maddesi bu şek
liyle ayakta kaldığı müddetçe, İdare, Damştaydan çı
kan karan, konuşmamda tafsilen ifade ettiğim gibi, 
«Bu, adliye mahkemeleri kararlan için 132 nci mad
de sözkonusudur.» diye infaz edememezlik edemez. 
Hele bu işin tazminatla kapanacağı yolundaki sav, ta
mamen 132 nci madenin çok feci bir şekilde yanlış 
anlaşılması ve ihlâli niteliğindedir. Çünkü, verilen ip
tal kararının tazminata dönüştürülmesi nitelğini ka
zanır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanm. (C. H. P. sıra-
ianndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mumcuoğlu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade ediniz. 

Zaüâünizin önergesi elimde, onu arz ediyorum efen
dim,, 

Efendim, son söz de bitti, maddelere geçmek du
rumundayız. Yalnız, şimdi Sayın Sırrı Atalay ve bi
raz önce de Sayın Bakandan iki önerge geldi, onlan 
bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Bakanı konuşmasında, benim konuşmala-

rsmdaki konulan değ'şürmiş ve yanlış ortaya koymuş
tur. îçtiizüğün 65 nci maddesi gereğince söz rica ede
rim, 

Kars 
S im Aataîay 

BAŞKAN — Sayın Bakandan gelen tezkereyi de 
takdim ediyorum. 

402 — 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1977 O : 2 

Sayın Başkana 
Yerimden bir tavzih yapacağım. Sayın Mumcuoğ-

lu, söylemediğim bir sözü söylemiş gibi gösterdi. 
Saygılar. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakam 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benimki daha evvel. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, zatıâlinizin-

ki evvel efendim. 
Şimdi, bugün Başkanlık Divanı olarak, Saym Cev

det Aykan olsun, Sayın Uğur Alacakaptan olsun, tav
zih manasında kendilerine söz verdim. Şimdi, bu 
bütçenin konuşulmasının son noktalarına geldiğimiz 
şu anda yeni, sataşmalara vesile olmayacak tarzda, 
sadece yanlış anlamlan bertaraf etmek için; gayet ta
biîdir ki, Saym Atalay ve Sayın Bakan iyi niyetle söz 
talep etmişlerdir, bu iyi niyetlerine saygı duyarak ken
dilerine, tavzih etmek üzere söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, teşek
kür ederim. 

Ben konuşmamda, Cumhuriyet Halk Partisi dö
neminde yargı kararlarına özenle dikkat gösterildiği
ni ve bu konuda yapılan eleştirilerin gerçek olma-
dsğîn! ifade ettim, 

Saym Bakan buradaki konuşmasında, benim bu 
ifadelerimle vermiş olduğum bir örneğe değinerek, 
sanki maksadınım Orhan Birgiî olduğunu burada ifa
deye çalıştılar.... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Hayır, hayır; kesinlikle ha
yır, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben şöyle demiş
tim; siyasî hayata Cumhuriyet Halk Partisiyle başla
mayan, şu anda Parlamentoda ve siyasî hayata deva
mı Cumhuriyet Halk Partisi içinde olmayan ve hangi 
ölçülerde de siyasî hayatta olduğunu tekrar etmeye
yim; bir üyeden bahsetmiştim. Sayın Orhan Birgit, 
siyasî hayata öğrencilik yıllarında Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde başlamıştır. Saym Orhan Birgit, şu an
da yalnız Parlamento üyesi değil, Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. Yani, baş
ladığı hayatla devam ettiği hayatta Sayın Birgit, Cum
huriyet Halk Partisi içindedir ve öyle sanırım ki, 
tanıdığım Sayın Birgit'in, başladığı ve bittiği nokta, 
hepsi Cumhuriyet Halk Partisinin içinde olacaktır. 

Böyle olunca, Sayın Bakanın, benim başkasını 
amaçlayarak söylediğim bir sözü, Sayın Birgit'e ka
dar götürmesi, gerçekten yerinde değildir. Zaten kim 

olduğu da ortaya çıktı ve biraz sonra çıkıp burada bri 
başka cümlelerle bir sataşma üslûbu içerisinde cevap 
verme teşebbüsü içerisinde bulunuldu. 

Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi içe
risinde yargı kararlarına karşı gösterilen saygının ye
rinde olmadığını ifade için bir de örnek vermeye çalış
tılar. Ben basına saygılıyım; elbette ki basın hürriye
ti Anayasa güvencesi içerisinde hukuk devletinin te
mel unsurlarından biridir ve basında geçen yazılar, 
gerektiği takdirde bir belge olur; ama Saym Bakan, 
Doğan Kasaroğlu'nun Danıştay'dan yürütmenin dur
durulması karan aldığım ve Cumhuriyet Halk Partisi 
döneminde bunun yerine getirilmediğini ifade etti. 
Saym Alacakaptan ve ben yerimizden, bunun gerçek 
olmadığım ifade ettik, Gerçekten de adı geçen, Da-
nıştaya başvurmuş; ama talebi reddedilmiştir. Şimdi. 

BAŞKAN — Saym Atalay, yanlış anlaşılan kısmı 
tavzih ediniz lütfen efendim, vakit geçiyor. Bunu da 
dikkatinize arz ediyorum efendim. 4 bütçe daha gö
rüşeceğiz bugün efendim, lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aynı noktayı ifa
de ediyorum Saym Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa olarak rica 
ettim» 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çünkü, kendile
ri bizim dönemimizde bu kararların yerine getiril
mediğinin tipik örneklerden biri olarak bunu ifade 
ettiler. Aramızdaki Devlet yönetimi farkı işte burada
dır, Önemli olan, iktidarda bulunmak değildir, önem
li olan, çok uzun bir tarih dönemi içerisinde bir kaç 
yıl, hatta 5 - 10 yıl iktidarda bulunmak da değildir, 
Devleti hasbelkader veyahut vatandaş oyuyîe idare 
etmek, sorumluluğu omuzuna almak da önemli de
ğildir; önemli olan, buna lâyık olabilmektir, Aramız
daki fark budur işte. 

İSKENDER CENx4P EGE (Aydın) — Bunlar hep 
yanlış mı anlaşıldı?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz, Devleti rast-
gele idare etmedik,,. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâkası 
var bunlann, tavzihle ne alâkası var efendim?... 

BAŞKAN — Saym Atalay, lütfen açıklayın, ri
ca ettim efendim. Lütfen efendim, lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen bütün 
tahammülü aştın be... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin bağırıyor
sunuz?. Biz, size, «Devleti rastgele idare ettiniz» de
medik, kendimiz için diyoruz ki, «Biz Devleti rastge
le idare etmedik.» Demek ki, Devletin rastgele idare 
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edildiği meydanda ve bunun kim olduğu da derhal I 
gösterilen tepkiden meydanda... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp ca
nım, bu kadar kürsü suiistimali olmaz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakanın, bir yar
gı kararma, bir siyasî partinin iktidarı döneminde ne 
ölçüde uyulup uyulmadığını bu kürsüde ifade eder
ken nasıl bir belgeye dayanmadan gerçekleri ifade 
etmeye çalıştığınım ölçüsü. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâkası 
var bunun?.... 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen rica ediyorum 
efendim size; sözünüzün Sayın Bakan tarafından yan
lış anlaşıldığını ifade ile söz verdim, o kısmı tavzih 
edin efendim. Yeniden söz vermedim efendim, lütfen 
rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
neyi ben ifade ettim?.., 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Doğru söy
lüyorlar; bu da kürsü eşkıyalığı işte, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Lütfen cezayı ve
rin bu üyeye, 

BAŞKAN — Lütfen efendim..., j 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her za- i 

man yapmaktadır bunu, i 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkan, lütfen j 
üyeye -ceza verin, bir Başkanveklü olarak,,.. | 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Allah ailah. I 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eşkiya kimdir?,., { 

Eşkıya, milleti soyanlardır. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen efendim, lüt

fen. (Gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eşkıyanın eşkıya
sı, hırsızın hırsızısınız. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay, ben gereken I 
İhtan veririm efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Eşkiya ba
bandır. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Ege, oturunuz 
yerinize. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ona söy
leyin, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eşkiya da, hırsız 
da sizsiniz, j 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay, lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hem eşkiya, hem 

de hırsızsınız. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay, lütfen efen

dim, 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, si

ze, ceza verin, dedim. Eşkıyalara, hırsızlara ceza ve
rin, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şımarıklığın 
yeter artık senin. Bu kürsüyü suiistimal ediyorsun. 
Eşkıyasın. 

REFET RENDECt (Samsan) — Terbiyesiz he
rif, (C. H. P, ve A, P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkalarına hır
sız ve eşkiya diyemesinler. Eşkıyasınız. (Gürültüler.) 
Eşkiyasmız,... 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum. Sayın Atalay, 
lütfen... 

REFET RENDECt (Samsan) — Serseri herif. 
(Gürültüler.) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Otur yerine. (Gürül
tüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hepsini duyuyor-
snraız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Duyuyorsunuz 
hepsini Sayın Başkan. 

EAŞKAN — R'ca ederim, Başkanlık Divanını it
hamı etmeyişi;. Söz verirken misal verdim, (Gürültüler). 
Lütfen efendim, 

Sr,ym Atalay, rica ediyorum. Lütfen efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne yapa
caksan yap, terbiyesiz herif. 

BAŞKAN — Sayın Ege, oturunuz efendim, lüt
fen efendim.. Lütfen. (Gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ceza verin, de
miştim Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Verdim efendim; ihtar verdim Sa
yın Ege'ye. Lütfen efendim. (Gürültüler.) 

REFEN RENDECİ (Samsun) — Yeter artık, ter
biyesiz herif. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci... (Gürültüler.) 
Birleşime on dakika ara verdim efendim. 

Kapanma Saati : 18.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saaa : 18.45 

BAŞKAN : Başkam ekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cunıf: arbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 30 ncu Birleşimin i 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Oturumu ertelemeden önce bir sayın arkadaşı
mız, Sırrı Atalay millet kürsüsünden görevini ya
parken, Adalet Partisine mensup ve Grup Başkanı İs
kender Cenap Ege tarafından çok ağır bir hakarete 
maruz kaldı. «Eşkiya» sözü ile tahkir edildi. Bu Par
lamentonun ve Milletin mehabetine uymayan sözünü 
lütfen geri almasını sağlayınız ve böylece bu büyük 
ve kutsal görevini yapan insana lâyık görülen sözün, 
o kişi tarafından geri alınmasını lütfen sağlayınız. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir büyük partinin Grup 
Başkam olarak... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «O kişi» 
değil, lütfen adını söylesin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
runuz, 

İstemeyerek, bazan elimizde olmayan sebeplerden 
üzücü olaylar tezahür ediyor. Elbette Bütçemizin Mil
letimize hayırlı bir şekilde müzakere edilmesini siz 
arzu edersiniz. «Eşkiya» kelimesinin ifade ettiği ma
nada değil, belki de sayın hatibin bir açıklama yap
mak üzere almış olduğu sözü, benim uyanlarımdan 
da sonra bu kürsüde uzun müddet kalmasına karşı 
gösterilmiş bir reaksiyonun neticesi, ağzınızdan kaç
mış bir kelime olarak düşünüyorum. Lütfen, lütfen... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «O kişi.» 
değil.... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ege, sizden istirham ediyorum; müzakere

lerin seyri için Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Gündoğan'ın teklifine uyacağınızı tah
min ediyorum. Bu aynı zamanda Başkanlık Divanına 
lûtufkâr bir yardımınız olacaktır. Sizden bunu Genel 
Kurul huzurunda istiyorum. 

Buyurunuz Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

j Böyle bir üzüntülü vaziyetin doğmasına, bilhassa 
Cumhuriyet Senatosunda müzakereleri ciddiyetle ta
kip eden arkadaşlarımızın huzurunun kaçmış olma
sına vesile olunduğu için çok müteessirim, böyle bir 
şey olmasını arzu etmem. 

Sözümü uzatacak değilim; ben, sulhu seven, barı
şı seven bir insanım. Dün bu kürsüde C. H. P.'li muh
terem bir arkadaşımızın yaptığı bir konuşma üzerine 
çıkıp konuştuğum zaman, konuşmamın yumuşaklığı 
kendi Grupum tarafından dahi tepki uyandırmıştır. 
Çoğu zaman Grupumun tepkisiyle karşılaşırım ben; 
niye yumuşak konuşursun diye. Ben, hakaretamiz ol
duğu iddia edilen her sözümü geri almaya hazırım. 
Yalnız, Sayın Atalay'dan aynı gönül doluluğuyle Ada
let Partisine şimdiye kadar sarf etmiş olduğu bütün; 
küfüre kaçacak kadar ağır kelimeleri geri alması şar-
tiyle kabul ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiîdir ki, Sayın 
Atalay çok partili hayatımız içinde yeri olan muhte
rem Adalet Partisine bir kasıtla küfür etmemiştir; 
lütfen Sayın Atalay siz de yardımcı olun, yerinizden 
söz veriyorum, lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sade
ce «Eşkiya» kelimesi kullanılsaydı belki bir bağışla
ma, karşılıklı münasebetlerimiz, kişisel iyilikler için 
olur; ama Sayın Adalet Partisi Grupundan etnik ya
pı ile ilgili hiçte hoş olmayacak bir kelime ile ifade 
edildi... (A. P. sıralarından «Öyle bir şey yok» ses
leri.) 

BAŞKAN — «Yok» diyorlar efendim, 
Çok teşekkür ederim Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şartlı olarak değil, 
fakat münasebetlerin iyiliği bakımından, bütün bu 
söylenen ve iyi olmayan sözler söylenmemiş farzedi-
lecektir. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu arada Sayın Meh
met Feyyat'ın bir önergesi var: 

«Sayın Başkanım. 
İçtüzük 152/2 madde uyarınca ihtarın kaldırıl

ması için söz istiyorum.» Demektedirler. 
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Sayın Feyyat, Oturum, Başkanlık Divanı ile üye
ler arasında, hatta üzücü bir olaydan sonra karşı
lıklı gruplar arasında saygı ve sevgiye istinat eden 
bir hava içinde oluşmuştur. Üzücü olayların yegâne 
müteselli olduğumuz hususu bu havanın burada doğ-
masıdır. Size söz vermeden, size vermiş olduğum ıh
tan kaldırıyorum. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Bakan, yerinizden tek 
cümle ile lütfen tavzih edin, maddelere geçeceğiz efen
dim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Efendim, Sayın C. H. P. 
Sözcüsü şahsı adına ikinci defa çıkıp konuşma yap
tığı zaman, Saym Bakanın Danıştayı eleştirmiş oldu
ğunu ifade buyurdular. Katiyen ben Danıştayı eleş
tirmedim, bana Danıştayı temsil eden bir Bakan ola
rak yapılmış olan eleştirileri, sadece eleştiri olarak 
cevapladım. Danıştayla ilgisi yoktur. Bir. 

İkincisi, bahsedilen Yekta Şensoy'Ia ilgili Danış
tay kararım gazete havadisine müsteniden değil, 
1974/1664, 1975/1670 sayılı elimde bulunan Danıştay 
kararma müsteniden söylediğimi arz ederim. 

Diğer konuda da Orhan Birgit'i katiyen kastetme
din^ 

Saygılarımı sunarım efendim, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bakanın da iza
hatından anlaşılacağı üzere, en yüksek idarî yargı or
ganı olan Yüce Danıştaya karşı hiç bir husumet, hiç 
bir art fikir yoktur. Yüce Danıştaya karşı bütün par
tilerin, parti farkı olmaksızın saygısı vardır, bunu da 
Başkanınız olarak buradan ifade etmekten müstesna 
şeref duymaktayım. (Alkışlar.) 

Komisyon söz istemiyor. 
Sayın üyeler, bu suretle Danıştay Bütçesinin tü

mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesi hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Çoğunlukla kabul edilmiş
tir, 
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Bölümleri okutuyorum: 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 22 048 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Yargı 54 530 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Danışma ve İnceleme 7 745 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Transferler 315 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ba! etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümünü cetvelleriyîe birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.*. Kabul edilmiş
tir. 

Yüce Danıştaym Bütçesi kabul edilmiştir, çalış
malarında başarılar diliyorum, Türk Ulusuna gerek
li hizmeti yapacağı inancı içinde saygılar sunuyo
rum, 

'Muhterem üyeler, 
Görüşme süremizin bitmesine 5 dakika var, ten

sip ederseniz ara verelim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Programı okur mu
sunuz Saym Başkan, hangilerine devam buyrulacak 
lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim: Devlet İstatis
tik Enstitüsü, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İmar ve 
İskân Bakanlığı Bütçesi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi. 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yani saat 20.00'den | ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saat 20.00'de 
itibaren, zaman maddeten imkân veriyor nıu efen- j toplanalım Sayın Başkan. 
dim? | BAŞKAN — Efendim, saat 19.55'te toplanmak 

BAŞKAN — Efendim, tabiî sayın üyelerin konuş- j üzere Birleşime ara veriyorum. 
ma süreleriyle ilgili. j Kapanma Saati : 18.55 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılına §a? h : 19.55 

BAŞKAN : Başkan /ekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi, (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin Dördüncü Oturu
munu açıyorum. 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜT
ÇESİ. 

BAŞKAN — Program gereğince Devlet İstatis
tik Enstitüsü Bütçesini görüşeceğiz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini aldı
lar. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri takdim edi
yorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fa-
kih Özlen. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Raif Eriş. 
Şahısları adına söz alan sayın üyeler: 
Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Erdoğan Bak-

kalbaşı, Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Ziya Müezzinoğlu. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Fakih Özîen'de; buyurun Sayın Özlen. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN .(Kon

ya) — Saym Başkan, sayın senatörler; 
Programın gecikmekte olduğunu, zaman bakımın

dan sıkıntılı bir gün geçirdiğimizi gözönünde tutarak, 
konuşmamı çok kısa yapmaya gayret edeceğim; 10 
dakika içinde bitirmek niyetindeyim. 

Ekonomik ve sosyal konulanın halkı, kuruluşları 
ve iktidarları birinci derecede ilgilendirdiği çağımızda, 
yaşamakta bulunduğumuz bugünlerde, nerelerden 
geldiğimizi, hangi noktalarda bulunduğumuzu; üste

sinden geleceğimiz sorunlarımız, tutacağımız yön, se
çeceğimiz yol ve varmak istediğimiz hedefleri doğru 
olarak saptamanın «İstatistik» dediğimiz sayısal bil
gileri toplamakla ve toplaman gerçek bilgi ve sayılara 
dayanarak yapacağımız, plan, proje ve hesaplarla ve 
kararlarla mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Bu nedenlerle de, Bütçesini konuşmakla bulun
duğumuz Devlet İstatistik Enstitüsüne, Devlet idare
sinde, vazgeçilmez; görüşleri, düşünüşleri, program
ları ne olursa oisun, siyasal iktidarların, eski deyi
miyle, «Müstağni» kalamayacağı çağdaş bir kuruluş 
olarak bakıyoruz. Ta 1926'larda kuruluşunu başar
mış ve 1962'lerde 53 sayılı Kanunla Kuruluşun yetki 
ve sorumluluklarını genişletmiş bir grupun, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun sözcüsü olmanın rahat
lığı içinde, izninizle şunları da ilâve edelim : 

İkide bir sık sık «Cumhuriyet Halk Partisi laftan 
başka ne yaptı ki?..» Deyip duran saym Başbakan, 
Devlet İstatistik Enstitüsü ile kendisinin Umum Mü
dürlük yaptığı kuruluş ve bu kuruluşun bağlı bulun
duğu Bakanlık dahil, kendisini Başbakan yapan re
jimin ve bu rejimin getirdiği daha pek çok kuruluş-
hırm adlanın, tentelerini, binalarını, kuruluş kanun
ların!, hangi tarihlerde, hangi grupların; yani hangi 
'iktidarların yürürlüğe koyduğunu ve bunlara ilâve
ten, Saym Başbakan ve bazı yardımcıian gibi, işleri, 
güçleri ve yetenekleri, Cumhuriyet Halk Partisine 
sövmek s?nır!anm aşamayan pek çok politikacının 27 
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senedir devam eden küfür, iftira ve sövmelerine gö
ğüs gererek ve mevcudiyetimizin bir gün en çok fay
dasının bu sövgü sahiplerine dokunabileceğini de ha
tırlatarak, cesaret ve heyecanından hiç bir şey kay
betmeden, çağdaş Türkiye'yi ve sosyal adalet düze
nini gerçekleştirmek görevine ısrarla devam eden 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olmanın huzur ve 
rahatlığı içinde Bütçe görüşlerimize geçiyorum : 

Sayın raportörün raporunun 1976 yılı faaliyetleri 
kısmmda, «1970 Genel Nüfus Sayımı içeriklerinin 
1976 yılında Türkiye çapında istifadeye sunulduğu» 
kaydedilmektedir. Yaşadığımız çağ, hız çağıdır. Bu 
hız çağında ve bir çok konularda hızla ve cesaretle 
sıçrama yapma zorunluğunda olan memleketimizde, 
nüfus sayımı neticelerinin aîü yıl gibi uzun bir sürede 
istifadeye sunulmasını alkışianacak bir başarı sayamı
yoruz ve bu örnekten esinlenerek, gerek raporun ve 
gerekse Bütçe Karma Komisyonunda sorulan sorula
ra, 15 Haziran 1977'ye kadar istifadeye sunulacağı 
hususunda olumlu cevaplar verilmiş olmasına rağmen, 
1975 Genel Seçimleri neticelerinin, bilhassa seçim 
bölgelerini ve seçim yasalarını etkileyecek neticeleri
nin, bizim kavrayamayacağımız etki ve nedenlerle 
geciktirilmesi ihtimali, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görev ve sorumlulukları hakkında, hem grupumuzu 
ve hem de halkımızı tereddüt ve şüpheye düşürecek
tir. 

Bu konunun Senato tutanaklarına geçmek üzere, 
resmî bir belge olmak üzere tekrar bu kürsüden ya
nıtlanmasını istirham ediyoruz. 

Unutmamak lâzımdır ki, Enstitünün görevlerinden 
birisi de, halkımızı sayısal bilgilere, istatistiğe alıştır
mak, «Bilgi bankası» dediğimiz terimi öğretmek, 
inandırmak, bu konularda eğitmek ve yetiştirmektir. 

Literatürde, bir lâtife veya bir tekerleme olarak 
söylenen şu söz vardır : «Yalan üç türlüdür. Birincisi 
yalan, ikincisi kuyruklu yalan ve üçüncüsü istatistik
tir.» derler. 

Bu lâtife veya tekerlemeyi unutturmak, en doğ
ru bilginin, en ivedi şekilde Devlet İstatistik Enstitü
sünden alınabileceğine hepimizi inandırmak bu kıy
metli kuruluşumuzun görevlerinin en başında gelen 
birinci görevidir. Filhakika, istatistik teknolojisi ile 
yakınlığı olan bir kişi değilim; ancak, öğrenebildiğim 
kadar, Meclise gelen yeni kanunda veya Enstitünün 
yetkili ve ilgili kurullarında endekslerin içerikliği, içe
riye alınan mal sayısının çeşit ve cinsinin çoğaltılma
sı ve ağırlıklarının yeniden gözden geçirilmesi; yani 
genişletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 
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Örneğin; bendeniz bir senatör olarak aradığım 
bütün istatistiki bilgileri Enstitüden sorabilmeli ve ala
bilmeliyim. Bugün için bunun mümkün olduğunu zan
netmiyorum. Fiyat endekslerini, katsayısı ile geçim 
indirimlerini; aklımıza ne gelirse, bu konuları Ensti
tüden sorup, öğrenebilmeliyiz. Benim öğrendiğime 
göre, «Bunlar henüz Enstitünün görevleri kapsamın
da; yani endeksler ve ağırlıklar bakımından çalışma 
içerikliğine dahil değildir.» dediler; yanlışım varsa 
tashih edilsin. 

Bu nedenlede 114 milyon 597 bin lira (yuvarlak 
olarak okuyorum) olan 1976 Bütçesine karşılık 1977 
Bütçesinin 182 milyon S38 bin Türk lirası olarak sap
tanmasını yeterli bulamıyorum. Cari harcamalarda 
katsayıları, yeni kadrolar ve sosyal yardım artışları 
ve günümüzde moda olan partizan baskılar kaale 
alınırsa; cari harcamaların 102 milyondan 115 milyon 
liraya çıkarılmış olması kifayetli değildir. Bendeniz 
katsayısına vurdum; tabiî hepsi memur değil cari he
sapların; ama bir de fiyat artışlarına vurdum, 102 
milyon lira ile 1976'da görülen işlerin bugün yapıla
bilmesi için cari hesaplarda 135 ilâ 140 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. 

Yatırımlarda 55 milyon liralık bir artış vardır; 
onu da teknik cihazlara hasrettiklerini görüyorum. 
Yatırım harcamalarında da enflasyon ve fiyat artış
larını gözönünde tutarsak, Enstitü, ilâveten yüklene
ceği işler bir kenara dursun, halen yüklendiği görev
lerin başarılmasında, bilhassa zaman bakımından çok 
zorluk çekecektir. Bu ise, Kuruluşa olan güveni sar
sacaktır. 

Halbuki, gönül isterdi ki, 1977 Programı dışına 
da taşarak, ihtiyacı olan yeni binanın 1977'de, hiç 
değilse projelerini ikmal edebilsin, ihalesini yapabil
sin; yani 1977'de parasal bakımdan olmasa bile, pro
je ve yer konularında binaya başlamış olabilsin. Dev
let İstatistik Enstitüsünün, günümüzün bunaltıcı ko
nularından ve müzmin illetlerinden olan partizanlık 
ve siyasal baskı sahalarından birisi olmaktan kendisi
ni kurtaramadığını da biliyoruz. Bunun sorumluları
nı ve sorulması lâzım gelen sorumluluklarını unut
mamak, aklımızda tutmak niyet ve kararındayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1977'de faaliyetleri 
hakkında raporda yazılan Programında; altını çizerek 
tekrar ediyorum, zamanlamayı aksatmadan, yani bil
giler işe yaramaz hale geleceği zamanlara kadar ge
ciktirmeden, görevlerinde ve Programında başarılı ol
masını diler, bu çağdaş kuruluşu dürüstlükleri ve ça
lışkanlıkları ile başarıya ulaştırmaya çabalayan gö-
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revülerine ve Yüce Senatoya Grupum adına saygılar 
sunarını. (C. FL P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özlen. 
BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adı

na Sayın Raif Eriş'te. Buyurun Sayın Eriş. 
A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Balıkesir) 

— Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1977 yılı Bütçesi 

üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun görüşleri
ni arz etmek maksadıyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum, Bu vesile ile hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Sayın Başkan; 
Genel Bütçeye dahil kamu kuruluşlarının bütçele

ri her yıl malî yıla takaddüm eden şu günlerde, grup
ları adına olsun, şahısları adına olsun, kürsüye gelen 
konuşmacılar tarafından bütçesi görüşülen kurulu
şun tarihçesinden başlanıp, hukukî statüsünden de
vamla, her türlü görev ve faaliyetleri en ince tefer
ruatına kadar anlatılır. 

Bu suretle, bahse konu olan kamu kuruluşu hak
kında bir nevi tanıtma ve takdim merasimi yapılmış 
olur. Bunun gibi, Devlet İstatistik Enstitüsünün ku
ruluş gaye ve sebepleri, hukuken yüklendiği görevler 
ve tarihçesi hakkında daha evvelki senelerde geniş 
izahat verildiğini bittetkik tespit etmiş olduğum için, 
bunları tekrarlayarak kıymetli zamanlarınızın israfı
na mahal bırakmadan, görüşülmek üzere önümüzde 
bulunan 1977 malî yılı Bütçesi üzerinde düşünceleri
mizi arz ve izaha hemen geçeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 1977 malî yılında 

182 838 500 liralık bir harcama teklifi ile görev ve 
faaliyetlerini programlamış olarak karşımızda bulun
maktadır. Bu miktar, geçen yılda; yani idrak etmek 
üzere bulunduğumuz 1976 yılında 144 597 100 liralık 
sarfiyattan 68 241 400 lira fazladır. Artış oranı, % 
59,54'tür. Bu artışın önemli kısmı; yani 55 175 bin 
lirası yatırım harcamalarına ait olduğu için, bu ka
lem üzerinde biraz durmak icap etmektedir. 

Enstitü, Kuruluş Kanununun kendisine yüklediği 
görevleri asrımızın tekâmülüne uygun olarak yürüt
mek ve bugün ekonomik, sosyal, kültürel ve her tür
lü parasal faaliyetlere ışık tutmanın fayda ve zorun-
luğunu gördüğü için, yeni makinelerle teçhiz edilmek 
ve miadını doldurmuş mevcut makinelerini yenilemek 
düşünce ve gayesiyle Programını hazırlamıştır. 

Enstitünün gösterdiği gerekçeye göre, verilecek 
bilgiler, hükümetler, bilim adamları, özel ve kamu 
kesimindeki müteşebbisler tarafından çok önemli gi

rişim ve faaliyetlere esas olacağı, ya da ışık tutacağı 
cihetle, bazı nitelikleri haiz olmalıdır. Bu, güzel bir 
görev ve sorumluluk anlayışıdır. Bir bakıma da iste
nenin karşılığını almaktır. 

Nüfus sayımı ile işe başlayan bu Kuruluş, bugün 
bütün konulara elaîmış bulunarak en ileri ülkeler se
viyesinde istatistik yapan ve «İstatistik Eğitim Mües
sesesi» vasfını kazanarak, ismini ve faaliyetlerini yurt 
içinde ve dışında tescil ettirmiş bulunmaktadır. 

İstatistiğe konu olan olaylar genişliğine ve derin
liğine olarak daimî surette ve hızlı olarak çoğalıp ge
liştiğine göre, Enstitünün, insan gücü, mekanik teçhi
zatının ve teşkilâtının artması ve genişlemesi de ka
çınılmaz bir zorunluluktur. Binaenaleyh, bu makul ve 
mütevazi artışı kabullenmek yerinde olacaktır. An
cak, işaret etmeye şayan bulduğum bazı mülahazala
rımız da mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malumunuz olduğu üzere, sonu sıfır ve beş raka

mı ile biten senelerde genel nüfus sayımı yapılmak
tadır. En son 1975'te yapılan genel nüfus sayımının 
neticeleri şu anda alınmış değildir, 1977 yılı sonunda 
tamamlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu kadar büyük 
emek ve masraf sarfı ile ve 2 sene süre ile elde edi
len bilgiler geri kalan 3 sene için kullanılacak demek
tir. Çok hızlı gelişen ekonomik ve sosyal bir ortam
da bu faaliyetler dolayısıyle elde edilen fayda ile sarf 
edilen çabaların orantılı olup olmadığı üzerinde tar
tışma yapılabilecektir. Binaenaleyh, bunu daha ras
yonel bir şekle bağlamakta zaruret vardır. 

Değerli senatörler; 
Devlet İstatistik Enstitüsü, taşra teşkilâtı olarak 

11 ilde bölge müdürlükleri, diğer illerde de kurulacak 
istatistik şubeleriyle yurt sathında örgütlenmek çaba
sındadır. Bu maksat için 13 adet taşıt aracı almayı 
programına koymuştur. Ancak, kurulacak şubelerle 
bölge müdürlükleri, binek otomobili dışında, ne gibi 
mekanik veya elektronik teçhizatla teçhiz edilecekler 
ki, çok bilgiyi çabucak verebilsinler? Bu husus eli
mizdeki dökümanter evraktan anlaşılamamıştır. Sa
yın Bakanın bu hususta bizleri aydınlatmasını ümit 
etmekteyiz. 

İstatistik; bir bilim koludur, ayrı bir öğretim ve 
eğitim ister. Onun yanında, elektronik bilgisayarların 
kullanılması ve bakımı ve gelişen teknolojiye ayak uy
durmak için yenilenmesi oldukça vasıf isteyen, pahalı 
ve zor işlerdir. Enstitünün Bütçesinde yurt içi eğitim ku
rumlarında okutulan öğrencilerin bursları için 1976 yı
lında 100 bin lira, 1977 yılında da yine aynen 100 bin li-
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ralık bir ödenek görülmektedir. Bize verilen personel i 
durumu cetvelinde ise, yurt içi burslu öğrenci sayısı j 
bir adet olarak gösterilmektedir. Bu para, yani 100 \ 
bin lira bir öğrenci için mi sarf edilmiştir? İzahım 
rica ediyoruz. i 

1977'de burslu öğrenci sayısı artırılacak mıdır, J 
hangi dalda burs verilecektir; bunu da öğrenmek is
teriz? Zira Enstitü, yetiştirdiği elemanları elde tuta-
mamaktadır. «Yurt içi istatistikçi yetiştiriliyor» diye 
düşünülebilirse de, evvelâ gayeye ulaşmak gerekir; 
yani yetiştirdiği adamı bünyesinde muhafaza etmeli 
ve ondan azamî derecede istifade etmelidir. j 

Yurdumuzda burs iîe okutulan öğrencilerin, bursu j 
veren kuruluşlarda durmadığı, mecburî hizmetin biti
minde, ya da tazminatı ödeyerek kısa zaman içinde i 
ayrılmaktadırlar. Bu konu bile istatistikî bir araştır
ma konusu olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında bulunduğum vaade sadık ka

larak, sözlerimi daha fazla uzatmadan Enstitüden ba
zı temennilerde bulunarak sözlerime son vereceğim. 

Evvelâ, Devlet İstatistik Enstitüsünün incelediği 
konuların bir fihristinin tanziminde ve yayınlanmasın
da faydalar vardır. Bütçeleri üzerinde yapılan eîeştiU 
rilerden fayda elde etmek için, daha iyiyi, iyinin de 
iyisini yaratmak gerekir. 

Enstitünün bandan sonraki takdim edeceği bütçe
lerin şekil ve muhteva bakımından, malik olduğu im
kânlara ve şanına lâyık bir şekilde tanzim etmesini 
bekleyeceğiz. | 

Saniyen, 1975 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarının < 
bir an evvel alınmasını ve neşrini tekraren rica ediyo- j 
ruz. 

Özellikle, toplu sözleşmeler ve sendikal faaliyet
lerle ilişkili bilgilenil derlenmesine, bu yıl içinde ve 
derhal geçilmesini ve ilgililere ulaştırılmasını istirham 
etmekteyiz. Ş 

Değerli arkadaşlarım, S 
Mevcutla yetinmek adalet getirirse de, sahip oldu- j 

ğunıuz maddî ve manevî değerlerin seviyesi hususun
da bir şuura sahip olamazsak, mutluluğa da ereme-
miş oluruz. Fertlerin olsun, toplumların olsun, sosyal 
ve ekonomik düzeylerini tespit ederek ortaya koy
mak, hem mutlu!uğumuza, hem de istikbal için he
deflerimizin tespitine vesile olacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli senatörler; j 
Devlet İstatistik Enstitüsünün hepimizi mutlu kı

lacak müstakbel faaliyetlerimiz için isabetli yolların j 
tespitine ışık tutacak bilgileri vermesini ve Bütçenin ] 
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bu camiaya ve aziz yurdumuza hayır ve uğur getir
mesini diler, Yüce Heyetinize saygılarımı tekrarlaya
rak, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 
Gruplar adına başka söz isteyen yok. 
Bu arada Sayın Dışişleri Bakanı tarafından veri

len bir önerge var, okutuyorum efendim : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin bugünkü program
da son sıraya alındığı yüksek malûmlarıdır. Ancak, 
bugünkü görüşmeler uzun sürmüş ve halen saat 
20.00'yi geçmiş olmasına rağmen, henüz sıra Devlet 
İstatistik Enstitüsüne gelebilmiştir. Önümüzde Devlet 
İstatistik Enstitüsünden başka, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ve İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi vardır. En 
iyimser bir tahminle Bakanlığıma, ancak sabah erken 
saatlerde sıra gelebilecek ve Bütçe müzakerelerinin 
bitirilmesi normal çalışma saati olan 9.30'a kadar ik
mal edilemeyecektir. 

Başkanlığınızca da uygun görüldüğü takdirde, Dış
işleri Bakanlığı Bütçesinin yann saat 9.30'da müza
keresine başlanmasının karara bağlanmasını yüksek 
tensiplerine arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakam 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
verilen önerge... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, daha önce bir önerge iîe Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin müzakeresi de yarın saat 9.30'a alın
mıştı. Bunu hatırlatmak istiyorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyuran Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Tanyeri hak
lılar hatırlatmakta Saym Başkan. Eğer müsaade eder
seniz, zaten Bütçeleri birbiriyle irtibatlı olan Dışişleri 
Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçelerinin 
yarın saat 9.30'da başlamak üzere peş peşe görüşül
mesi daha iyi oîur kanaatindeyim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Efendim, şimdi Mil

lî Savunma Bakanlığına haber verdiyseniz ve Millî 
Savunma Bakanlığı mensupları saat 9.30'da buraya 
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gelecekse, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin saat 16M'ya 
alınması gibi bir formül de olabilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, fou önerge gelmeseydi, 
zaten bu sırayı takip ettiğimiz içln; eğer sabaha ka
dar diğer bütçeleri görüşenıeyeceksek, bu otomatik-
man ön sırayı almış olacaktı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz bir hususu belirtmek isliyorum. 

7 Şubat 1977 tarihinde Askerî Şûra toplantısı var
dır. Şayet Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi
ni yarın saat 9.3ö'a alınırsa ve Millî Savunma Bütçe
si de biraz uzarsa, Bütçesi, 7 Şubat 1977 tarihinde 
yapılacak olan Askerî Şûra toplantısına yetişmeyebi
lir. Onun için Millî Savunma Bütçesini sabalı saat 
9v30'da ve onu takiben de Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürse daha iyi olar kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, muhtelif gruplara mensup 
sayın üyelerin bir noktada birleştiklerini tahmin ede
rek arz ediyorum : 

Sabahki Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 
sonra Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi hu
susunu, doîayısıyle bu akşam Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi görüşmelerinin ertelenmesi hususunu yüksek tas
vibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
6 Şubat 1977 Pazar günü Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi görüşüldükten sonra görüşülecektir. 

Şahıslan adına söz alan sayın üyelere sıra geldi. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, buyurun. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Gönül, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi, Devletin 
bir bakıma projektörü oian, önünü gösteren bir mü
essesenin teknik rakamları hakkında tartışma yap
mak ve onun üzerinde biîgi alışverişinde bulunmayı 
arzu etmektedir. 

Ancak, bugün içinde bulunduğumuz siyasal orta
mın bozukluğu karşısında bir prototip halinde olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bu teknik rakamları 
üzerinde değil, siyasal olayların mihrak noktası olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün siyasa! yönü konusun
da maruzatta bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memleektimizin iki seneden beri içinde bulunduğu 

anarşik ve bazı çevrelerin sağ - sol çatışması ola
rak nitelendirdiği ve okullara, üniversitelere kadar 
sirayet etmiş, hatta ortaokulara, ilkokullara kadar 
inmiş olan bu tartışmayı gençlerin gençlik idealleri 

; vs delikanlılıkları irimde fikir îsshşmasını kavgaya: 

j harta hepimizi üzen ölüm imline gelen bir kavgaya 
I geldiğini bir bak-ma olsa bile ksbrrl etsek; buhura B-lit-
| cesim borada onnyiiiyacsğirmz, parasın? yerdiğimiz bir 
| devlet müessesesi olan Devlet ıstatirtlk Enstitüsünün 

böyle bir â~xvlei kumlum olarak bir kavganın ortamı 
olarak nitelendirilmesi bizleri ilmektedir. 

İstatistik Ensıitlisiiyle ilgili Bakaa arkadaşımızın, 
bakanlıklarda yer olmadığı irbı Er?rtltüye yerleşme
siyle başlayan ve bugünlere kadar gelrn olaylar ve ba* 
snıa da tefen uatî.yh geçiîiiş elan «layla-*; hepimizi son 
derece üzmektedir. Faraşım bu Milletin ödediği bir 
müessesede, bir kısanı militanların, bir parti mili
tanının başka memurlara baskı yapmasının en tipik 
örnekleri burada yaşamp gelmektedir. 

Burada hepinizin zarnan zaman basından öğren
diği uygulamalardan başka sislere bir nokta üzerin
de marazatta ballanmak istiyorum, Özellikle ilgili Ba
kan ve diğer yönetici arkadaşlarımın da bilgilerine san
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet istatistik Enstitüsü binası Türkiye'de bir 

partinin karargâh olarak kullanılmaktadır. Burada 
kapıdaki müracaat bürosundan garaja, garajdan ka-

i lorlfer ealresfee kadrr birtakım militan kişiler yer-
i îeştlrikrdş ve erdan kertil dcğrriltrdarînda olmayan 

hiç kimse geçeri: :-z ve onlara hakkı hayat yoktur. 
Aybaşlarında maaş d^rıiddîği zr:nan Ülkücü işçi 

Dermeklerine ve doîayısıyle Milli Hareket Partisine 
para toplayan kişi!:» rrrsaş kayraklarısın etrafında 
gezerek pahalar toplamaktadırlar, Belli basın organları 
zorla satılmaktadır ve banları catırıalsnak istemeyen, • 
bunlara dirençle karşı koyanlar ise çeşitli şekilde dö-
vülmekte, yaralanmaktadır. 

Bugün Devlet İstatistik Errrî-tücü Başkan yanhm-
1 alarmdan bir tanesinin kardeşi, bir kütüphane me

ralini hn nıilitanlar tarafından miûşfekrla ağzı, burnu 
kırılmak suretiyle dövülmüştür. 

Bagitn Devlet İstatistik Enstitüsünde hemşlreîûk 
yapan bir hanımın yeğeni yine ha dirençle karşı koy
duğu için hastanelik edilmiştir. 

Bu binada atrş talimleri yapılmaktadır. Bu bina
da kalorifer dairesinde işkenceler yapılmakladır. 
Santral ve garaj tamamen bunların egemenliği ve 
kontrolü altındadır. Garajda bulanan Devlete ait vası
talar orada hiç bir iş yapmadan sadece vuruca kuv
vet olarak çalışan birtakım kimselerin amellerine âlet 
olmaktadır ve Ankara İçinde vuraca kuvvet olarak do-

| kısmaktadırlar. Siyasal Bilgiler rai basılarak, Maliye 

;ll ~ 
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Muhasebe Okulu mu basılacak, bu devlet vasıtalanyîe 
bu kişiler taşınmaktadır. 

Kalorifer dairesi aynı zamanda işkence ve aynı za
manda da bu militan grupların yahut siyasal amaçlı 
bir grupun teksir yeri ve gizli evraklarının saklandığı 
yerdir. 

Şimdi size kalorifer dairesinde teksir edilmiş ve 
orada bulunmuş bir belge okuyacağım. Burada Devlet 
İstatistik Enstitüsü binasında çalışan bütün persone
lin siyasal eğilimleri teker teker tespit edilmiş ve ken
dilerine türlü adlar takılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elimizdeki evrakta 2 tip kişi var. Bunların bir 

kısmı «Ot» tabir ediliyor. Ottan maksat şu; sağa - sola 
karışmayan, etliye sütlüye karışmayan kişiler. Şimdi 
bunlardan kadrolu olanların isimlerini okuyorum: 

Kadrolu otlar : 
Muzaffer Serdar, 
Teknisyen Mehmet, 
Mehmet Yağcı, 
Hayati Tekkaya, 
Kemal Karayavuz, 

Bir de bunun aksine kadrolu komünistler var. 
Kadrolu komünistleri okuyorum : 

Oya Kayan, 
Hayriye Eraslanh, 
Berrin Çetinkaya. 
Sibel Semizer, 
Yüksek Torunbalcı, 
Cumhur Babür, 
Muhlis (Soyadını bilememişler), 
Hacer Öztekin, 
Necla Lambert, 
Asuman Yaman, 
Meziyet Alakan ve Nevin isimli bir hanım. 
Ayrıca kadrolu olmayıp, yevmiyeli gelen komü

nistler : 
Mahmure Utku, 
Selma Şenalp, 
Fatma Gürdal, 
Hafize Çiftçi, 
Türkân Çelik, 
Sülıeyîa Arıkan, 
Meliha Ünal. 
Kıpkızıl komünist olanlar : 
Nilgün Meriç, 
Koray Tanfer, 
Öznur Kutlu, 
Nil Tekerek, 

Özkan Karaca, 
Casım Sönmez, 
Sami Oskar, 
Hikmet Gürsoy ve Erol isimli bir arkadaş. 
Doğan Davraş, 
Hüseyin Çağlayan, 
Haydar Erkasar, 
Yasuf Çilingiroğlu, 
Yalçın Şahinkaya, 
Sebahattin Malkoç, 
Çetin Çimen. 
Personel Şubesindeki komünistler : 
Muhasebe Müdür Muavini Osman Coşkun, 
Nihat Semerci, 
Can Özbay. 
Fiyat -Ticaretten: 
Kenan (Müdür Muaviniymiş bu arkadaşımız), 
Yayından : 
Bahattin Kaya, 
Özden Çepker, 
Ulaştırmadan Çetin Çimen, 
Hüseyin Bircan, 
A. Kadir Şeker. 
Tarım Şubesinden : 
Hikmet Gürsoy, 
Nail Yıldıran, 
Arif Demir. 
Adliye şubesinden : 
Nizamettin Yorulmaz, 
Sedat Çetin, 
Mehmet AH İhsan Değer, 
Ali Topçu, 
Turizmden : 
İlhan Barışık, 
Nadir Oruç, 
Erdem Özyaşar, 
Tekin Çifttekin. 
Millî Eğitimden : 
Turgut Özbilge, 
Tahsin Sayın, 
Kadriye Cebeci. 

İnşaattan bazı arkadaşlar ve BİM'den bazı arka
daşlar, evraktan bazı arkadaşlar, Maliyeden bazı ar
kadaşlar,,. Vaktinizi almamak için bunları okumuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu arada çok tehlikeli görülüp de «çene tamir cer
rahı» yahut «cerrahî» adı altında; yani dövülüp çe
nesi kırılacakların listesini okuyorum : 
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BİM'den Ömer Faruk Öcalan, 
Yayın Şubesinden Bahattin Kaya, 
Ulaştırmadan Hüseyin Bircan, 
Tarımdan Arif Demir, 
Adliyeden Nizamettin Yorulmaz, Sedat Şahin, 
Turizmden Kadir Oruçlu, Hüseyin Çiltepe, 
Miliî Eğitimden Turgut Özbilgin, Fethi Saydır, 

Hasan Angıgün, Önder Ersoy, Ertan Nişancı. 
Kompitürden Ali Başenk (Dikkat, Türkiye Sosya

list İşçi Partilidir) diye yanından bir işaret var. 
Delmeden Sacit. Bu Sacit denilen arkadaşımız da 

her halde dayak yemiş, yanında (Not : Dayak yiyen. 
Yanındaki kızda silâh olabilir). 

Enstitüden atılması gerekenler : 
Kemal Karavelioğlu, Özden Kesici, Yusuf Ziya 

Seçilmiş, Güler Çavuş gibi aşağı - yukarı 50 kişiye 
yakın bir isim listesi. Sizlerin vaktini almak istemi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlardan hariç, bu güzide müessesemizde Ülkü

cüler şunlar : 
Delma Kadrolu Ülkücüler : 
Hüsamettin Babacan, Habil Özîekin, Kemal Mut

lu, Nizamettin Derin, Necdet Tuncer, Tayyar Şenliği!, 
Ali Kostacı, Hidayet Aslan, vesaire.. 

Ayrıca her katta, kat oba başları olarak görevlen
dirilen kişiler : 

Millî Eğitimde Mehmet Mercan, Nursel Yılmaz, 
Nüfusta Ali Çay, 
Turizmde Yusuf Yardımcı, 
Tetkik Araştırmada Osman Kocar, 
Adliyede İrfan Turan, vesaire.. 
Değerli arkadaşlarım; 

Bu listeyi kendimiz uydurmadık. Bugün Devîeî İs
tatistik Enstitüsü içinde Millî Hareket Partisi ve Ülkü 
Ocaklarının kodamanları rahatça kol gezmekte ve 
herkese kendi düşünce ve fikirleri istikametinde ders 
vermek, onları doğru yola getireceklerini zannederek 
insanlık dışı muameleler yapmaktadırlar. Her türlü 
insanlık dışı muamele bunlara reva görülmektedir. Bu
nu Devlet îsttaistik Enstitüsünden birçok tarafsız 
ve gerçek Devlet memuru yetişmiş uzman bilmekte
dir; ama hiç biri bugün şikâyet edememektedir. Bu
nun sebebi ise, yaratılan terör havası ve can güven
liğinin olmamasıdır. Çünkü şikâyet edecek mercii, 
hakkını yerine teslim etmediği için şehitlik dahi ede
memektedirler ve bugün silâhlı kişiler Devlet İstatis
tik Enstitüsünde cirit atmaktadır, ilgililer buna da hiç 
bir şekilde ilgi göstermemektedir. 

Bunu zabıtlara geçirmek ve bizden sonra gele
cek nesillere Türkiye'nin şhndi içinde bulunduğu bu 
dehşet levhasını bir ibret ievLâsı olarak bırakmak için 
önünüze getirmiş bulunmaktayım. 

Bu vesile ile kepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Sos sırası Sayın Lûifi Bilgen'de. Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, okuduk
ları listeyi resmen verebilirler mi? Lüîfefseler de bak
sak. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Dernekten 

alabilirler. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu lütfen Başkanlı

ğa hitaben, buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba

kan bir istekte bulundular; bunu dernekten sağlayabi
lirler diye arz etmek istiyordum. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Ankara Milletvekili) — Burada resmen okundu, 
«matbu» dediler. Cevap vermek için bunları öğren
mek isliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKA?;* — Zabıtlara da geçti, temin edebilirsiniz 
efendim. 

Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Geçen sene Devlet İsiatisdk Enstitüsünün Cumhu
riyet Halk Partisi Grup Sözcülüğünü bu kürsüden ben 
yapmıştım. Şu gördüğünüz metin, o saman çok uzun 
bulunmuş, Başkan da beni ikaz etmişti. Biraz evveî 
sayın arkadaşım Erdoğan Bakkalbaşı'mn belirttiği hu
susu burada belirtmiştim. Sayar. Bakan bana, «Böy
le bir şey yoktur, uydurmadır» şeklinde cevap ver
mişlerdi. 

Uydurmanın teksir edilmiş listesi bunlar ise, uydur
ma olmayanları varın siz düşünün,.. Uydurma olma
yanların bir durucu dün burada Hamdi Özer arka
daşımız diîe getirdiler, Hekimhan'da ülkü ocakları
nın Ermenilerin elinde olduğunu belirttiler; Müdürün
den, Başkanına kadar. Peşin olarak «Biz ecdadımızın 
intikamını almak için bu ocakta yuvalandık. Böleceğiz, 
intikamımızı alacağız» dediklerini beyan ettiler. 

BAŞKAN —• İstatistik Enstitüsü üzerinde buyurun 
efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — İstatistik Enstitü
sü üzerinde efendim. Sayısı Erdoğan Bakkalbaşı ar
kadaşım bir istatistik rakamı çıkardı burada. Enstitü-
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de ülkücü olanlar, olmayanlar dikkat ederseniz bir 
istatistik! rakamdır. Yalnız hu kadar hızlı çalışan 
İstatistik Enstitüsü acaba gerçek görevini yapabilmiş 
midir? 

Şu elimizdeki rapor bu yılın istatistik raporudur. 
MUSTAFA DELtVELÎ (Hatay) — Komünistler 

de var daha ne istiyorsunuz? 

LÛTFÎ BİLGEN (Devamla) — Söyledik, söyledik 
hepsini. Gülüyordunuz, çok rahat gülüyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Deîiveîi lütfen efendim, rica 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFî BİLGEN (Devamla) — Türkiye'de hiç 
kimsenin kendisine milliyetçi adım takmaya kendisi 
gibi düşünmeyenlerin de komünist ya da hain oldu
ğunu .söylemeye hakkı yoktur. Bunun ne olduğunu, 
nereye vardığını zaman geldiğinde göreceksiniz. Za
ten 126 ölü böyle böyle meydana geldi. 126 ölü var 
Türkiye'de, bu 126 maktulün en az 126 katili var; on
lar da kaybedilmiş kişilerdir. Bugün o katiller yoksa 
bile, yarın biz bulacağız o katileri iktidara gelince. 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — 70 tane de 
öbür tarafta ölü var. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Öbiir taraf de
medim. 126 ölü var sağlı sollu dedim ben. 

MUSTAFA DELlVELÎ (Hatay) — Her iki ta-
rafı da söyîe. 

BAŞKAN — Sayın Deiiveli lütfen efendim, 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben kimden ol

duğunu söylemiyorum. 126 Türk vatandaşı öldürül
müştür bugün. 126 da katil var. Biz bulacağız bunları 
zamanı gelince. Bu cemiyetten 250 kişi kayıptır. Ya
zık böyle idareye. 

BAŞKAN —' Sayın Bilgen sakin olarak devam edin, 
bey urun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Nüfus sayımı çaüışraalanmn, 1970 nüfus sayımı
nın sonuçlarının 6 yıl son?a alındığına dair bir kayıt 
var. 

Değerli arkadaşlarım. 
Her beş yılda yapılan nüfus sayımının ger

çek sonuçları 6 yıl soı?ra alınırsa, o zaman bu 
sayıma gerek yok. Bu istatistik, belli süreler içerisin
de yapılacak, ondan faydalanan Devlet belli kararlar 
alacak, buna istinad edecek. O halde, yenisi yapılın
caya kadar dalıi eskisinin sonucu alınamıyor demek-
trk Buna değinmek istiyorum. 
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Şündi, bu nedenlerle olacak her halde, nüfus sa
yımlarının' 5 yılda bir değil, 10 yılda bir yapılması için 
çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bu, büsbütün sa
kıncalı. Bizim öğrenciliğimiz zamanında «Bir ilmî ki
tap S yılda eskir» denirdi ve gerçekten de bir bu
luş S yıl sonra değerini kaybederdi. Bu tıp için söy
lenirdi. Bugün 2 yılda eskiyor; 5 yıl değil, 2 yıl bile 
dayanmıyor bir ilim kitabı. 

Böyle~ine hızla gelişme olan bir dünyada, devlet 
icraatında esas olacak birtakım kıstaslar meydana 
getirecek istatistik rakamlarının 10 yıla yayılması 
yanlıştır. 

Kaîdı ki, bu raporun bir yerinde «Enstitü bugün 
gerek ilmî çalışmaları, gerek bilgi toplama ve yayın
lama yetenekleriyle modem kuruluşlarımızdan biri 
olmuş, birçok alanlarda eksikliklerini tamamlamış
tır» diyor. Eğer gerçekten modern bir kuruluş olmuş
sa bu gürelerin 6 senede değil, 5, 4, 3, 2 seneden önce 
alınması gerekir. Buna gayret edilmelidir. Nüfus sa-
yımının çok uzatılmaması gerekir. 

Yine burada bir nokta var, grup sözcüsü arka
daşım değindi. 1975 yılı 26 Ekim nüfus sayımının in-

1 san sayısı ile ilgili kesin sonuçlarının 15 Haziran 1977 
de alınacağım ve Yüksek Seçim Kuruluna gönderilece
ği yazıyor. Bu da çok geç kalınmış bir iştir sanırım. 
Çünkü, evet orada bir hayli sütun var, o sütunlarda 
sayımı yapılması istenen birtakım hususiyetler var, 
vasıflar da araştırılıyor. Örneğin; 26 ncı ve 27 nci sü
tunlar. 26 ncı sütun, Birleşmiş Milletler Sağlık Örgü
tünün 10 yılda bir yaptığı dünya sakat tespitine aittir. 
27 nel sütun da, Türkiye'deki sakat tespitine aittir. 
Bunların ne biçim bir sakat olduğu, nasıl yayıldığı el
bette zaman alıcı bir şeydir, onu anlıyorum; ama bir 
köyde kaç insan olduğu o gün akşamı belli olmuştur; 
ne bir eksiği, ne bir fazlasıyle. Yani 26 Ekim 1975 
Pazar günü akşamı saat 17,00 olduğu zaman memur 
defterini kapatmıştır, akşam da onan sonucu sayı ola
rak belli olmuştur. EH geç ertesi günü ilçeye gelinmiş
tir. ilçede rakamlar toplanmıştır, telefon ile telgraf 
ile bildirilmiştir, O gün gece yansı, en geç ertesi günü 
Türkiye'de insan sayısı kesin olarak belli olmuştur. 

Bunda ufak tefek hataların düzeltilmesi için de 2 
sene beklemeye gerek yok sanırım. Çünkü nüfus sayı
nınım esas noktası, ean alıcı noktası burasıdır. 

Acaba neden 2 sene geciktirilmektedir ve seçim
lere yaklaşıldığı bir zamanda tehlikeli bir noktaya 
bırakılmaktadır? Ya seçim erken olursa ne olacaktır? 
15 Haziran 1977'de, 1975'te yapılan bir nüfus sayı
mının kesin sonuçlarını vereceğiz ve buna göre 1977' 
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nin Ekim ayında seçim yapılacak, Bu seçtin önemlidir. 
Çünkü, 1975 nüfus sayımına göre Türkiye'de 8 tane. 
milletvekilliği yer değiştirmektedir. Bir ilden başka 
bir ile bir ya da üç tane aktarmalar olmaktadır* Hatta 
bu değiştirme, Türkiye'nin kaderini degi.silrebil.ir, se
çim sonuçlarına etki yapabilir. Böylesine hayati bir 
konuda sadece insan sayısı bakımından, sayılması çok 
kolay olan, çok basit oîan bir işin 2 sene uzatılması 
yanlıştır. 

İnsanların oy verirken körlüğü, topallığı, sakatlığı 
dikkate alınmaz; insan, insan olarak hesaba katılır ve 
bir insan bir kişidir. Onun oy değeri de bir tanedir. 
O nedenle insan sayısının kesin sonuçlarının derhr.1 
ilân edilmesinde fayda vardır ve bunu Eneiit'i beyhu
de elde tutmamalıdır,, 

Şimdi ne olacaktır? Bizim Seçim Kanunumuza 
göre, illerin belli nüfusuna göre belli nıiHetvekükri 
çıkmaktadır. Toplam Türkiye'de 450. milletvekili ola
caktır. Bir ilin; (A) ilinin bir milletvekili eksilmiştir, 
(B) ilinin bir milletvekili artmıştır. 

1975 sayımlan geride kaldığına göre, bundan son
ra yapılacak ilk gene! seçimde mutlaka bu esas alın
ması gerekir. Eğer 1977'ııin 15 Haziranında bildirile
ceği söyleniyor ve doğru çıkarsa, ya ondan önce Ha
ziranda ya da Mayısla erken seçim yapılırsa nasıl ola- ! 
çaktır? O zaman 1970 sayımlarına göre biz Türkiye'de J 
seçim yaptıracağı,?. E, bu gerçeğe aykırıdır, Bir ilin 
hakkını yiyeceğiz; seçmenin hakkını yiyeceğiz» Falan 
ilde nüfus eksilmiştir, bîr milletvekili daha eksik çı- j 

I 

karacaktır. O haksız yere, mirasa eksikliği kaide bir 
milletvekilliği fazla çıkaracaktır. Bir başka 13 de hak
kını kaybedecektir. Oradaki seçmenler kendi haklan j 
olan oranda milletvekili çıkaramayacaklardır. Bu, Tür
kiye'nin kaderini değiştirebilir. Buna kimsenin hakkı 
yoktur. 

Onun için, geçea senek; bütçede konmuş oîsn bir
takım kadrolar vardı; 1 OöOke yakın kadro vardı. Bir de 
geçen seneki bütçede şöyle bir para da vardı; dış har- j 
çantalarla ilgili: 1974'te 193 bin lira, Î975'te 170 bin lira 
olan dış harcamalar, geçen sese 2 milyon 310 bin 11-
raya çıkartılmıştı. Sayın Bakan bu husustaki soru
muza, «Bir kısım elemanımızı dışarıya gönderip yetiş
tireceğiz, sayımların çok daha süratli neticesini ala
cağız» demişlerdi. E, bunun da her kaide bu sene har
candığını sanıyorum, bütçeye- konulduğuna göre. Bun
ların da sonucunun buraya müspet bir katkısı olması 
gerekir. İçeride yine bu sene 43.0 tane kadronun ilâve 
edileceği burada yazılıdır, Yeni birtakım girişimleri 
vardır, takdire şayandır, benimsiyorum, kabul ediyc-
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ram. Devlet İstatistik Enstitüsü pekçok şey yapmalı
dır, sağlam yapmalıdır, doğru yapmalıdır? ama en 
başta ve en erken yapmasa gereken şey, bundan evvel 
yapsiaa nüfus sayımının kesin sonuçlarını derhal ilân 
etmelidir. Bunun için hiç bir kaçamak, cevabî?, şuna 
buna gerek yoktur ve bu da zor değildir, kolaydır sanı
yorum. Mutlaka da şimdiye kadar bitmiş olması lâ
zımdı. Şayet bitmemişse, bu bitirilmeyisin hesabı da 
bu Parlamentoda verilmelidir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen, 
Söz sırası Sayın Ziya Müezzinoğlu'nöa. 
Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

G.rapunraz adına konuşan arkadaşımdan sonra 
ben de, Devlet İstatistik Enstitüsü ne amaçla kurul
muştu, bugün bu amaçları ne dereceye kadar yerine 
getirebiliyor ve nihayet şu son sırada amacından na
sıl saptırılmıştır? Bu konudaki düşüncelerimi Yüce 
Senatoyu kısaca arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin bildiği gibi istatistik, çağımızda Devlet 

yönetiminin vazgeçilmez îmsuru olmuştur. O kadar 
kk istatistik bilgileri olmadan zamanımızda sağlıklı 
bir Devlet yönetiminden sör etmek hemen kemen oîa-
ıınk dış/dır, Herhangi bir alanda uygulanacak politi
kayı oluşturmak için istatistik bilgilerine ihtiyacı ol
duğu gibi, saptanan bir politikanın uygulanmasını iz
lemek ve sonuçlarını değerlendirmeli için de yine is
tatistik bilgileri kaçınılmaz olmaktadır. Hele bir ül
kede kalkınma bir plan çerçevelinde yürütülüyorsa 
ve ekonomik hayata Devletin oldukça geniş bir öl
çüde müdahalesi öngörülmüş ke istatistiğe ve istatis
tik bilgilerine olası gereksinme çok daha belirgin bir 
kal olı'r. Devlet İstatistik Enstitüsü kısaca ülkemizde 
işte bu amaçla kurulmuştur, 

1926 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmala
rına başladığı zaman, ondan beklenen daha çok nü
fus sayımlan ve nüfus hareketleriyle ilgili bilgileri 
toplamaktı. O dönemdeki kıt olanaklar içinde ensti
tünün kendisine düşen bu görevi başarıyle yaptığını 
açık yürekle söyleyebiliriz. 

Ancak giderek günün ihtiyaçlarına cevap verme
yecek bir duruma geldiği için, 1972 yılında müesse
senin görevlerinin yeniden düzenlenmek yolana gidil
diğini ve ileriye dönük ihtiyaçlar da gözönünde tu
tularak Devlet İstatistik Enstitüsüne nüfus hareketleri 
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yanında sağlık ve hizmet, insangücü, işgücü ve üc
ret, iç ve dış ulaştırma, tlcaıet, maliye ve malî ku
rumlar, adalet istatistikleri ve bunlar dışında kalan 
diğer her çeşit faaliyetlere ait istatistikleri düzenle
mek, istatistiklerle ilgili olarak kamu müesseseleri 
arasında koordinasyonu sağlamak ve istatistik stan
dartlarını tespit etmek, her türlü İstatistik analizleri 
ve etütleri yapmak görevi verildiğini görüyoruz. Böy
lece Devlet İstatistik Enstitüsü gelişen Devletimizin 
ileriye dönük ihtiyaçlarına da cevap verecek bir ku
ruluş kişiliği kazanmış oluyordu. 

Bugün bulunduğumuz noktada Devlet İstatistik 
Enstitüsü görevini ne dereceye kadar yerine getirebi
liyor sorusunu kendimize yönelttiğimiz zaman buna, 
yakın yıllara kadar olan faaliyetlerini gözönünde tu
tarak verebileceğimiz cevap, Enstitü iyi niyetli bir 
gayret içinde bulunmakla beraber, bu görevleri yeri
ne getirmekte gecikme gösterdiği şeklinde olacaktır. 
Banım nedenini, Devlet İstatistik Enstitüsünün geniş
leyen görevinden sonra kadrolarım ona göre oluştura
maması ve çağımızın ihtiyaçlarına göre donatılmama
sı yanında, bu kuruluşun görevleri arasında hâlâ 
nüfus saymılarmın büyiSk bir yer tutmasında aramak 
doğru olur kanısındayım, öyle ki, biraz Önce x4da-
Iet Partisi Grapu adına konuşan arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, son sayımdan bu yana uzun bir za
man geçtiği halde hâlâ sayım sonuçlarını açıklamak 
mümkün olmamıştır, Böyle olunca, öyle sanıyorum 
ki, Devlet İstatistik Enstitüsünün bugünkü gereklere 
ve kereksinmelere cevap verebilecek bir duruma ge
lebilmesi için bir yandan kadrolarının güçlendirilme
si, donatımının tamamlanması; fakat onun yanında 
da nüfus sayımı 5'ükünden bu kuruluşun kurtarılması 
gerekmektedir. Çünkü; bilindiği gibi, yürürlükte bu
lanan bir kanuna göre her 5 yılda bir ülkemizde nü
fus sayımı yapılması gerekmektedir. Oysa artık za-
mamnıızda eskiden olduğu gibi sayım yapılması bir 
ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle öyle sanıyo
rum ki, bu görevden bu kuruluşun kurtarılması ha
linde önemli ölçüde tasarruf sağlanacağı gibi, Ensti
tüye öteki görevlerini daha iyi bir biçimde ve ge
cikmeden yerine getirmek olanağı da sağlanmış ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız hemen şunu eklemek gerekir ki, bu tah

min ve varsayım yakın zamana kadar geçerliydi; bu
gün artık geçerli olmaktan çıkmıştır. Çünkü, biraz 
öüce konuşan Sayın Bakkalbaşı'nın da ifade ettiği 
gibi. Devlet İstatistik Enstitüsü bugün bir çeşit işgal 
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altındadsr. MC. iktidarı zamanında Devlet İstatistik 
Enstitüsü kanunlarla kendine verilen görevleri yap
maktan alıkonulmuş ve bir partinin karargâhı hali
ne getirilmiştir. Sayın arkadaşım bunu delilleriyle or
taya koydu. Bunları tekrar ederek zamanınızı almak 
istemiyorum. Yalnız, o bilgilere bazı bilgiler daha 
eklemekte yarar olduğu kanısındayım. 

Eldeki bilgilere göre Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yemekhanesinde her gün Mehter Marşı söylenmek
tedir. Makinelerde, masalarda bozkurt resimleri var
dır. Personel Dairesi Başkanı dahil olmak üzere, bir
çok müdürlerin odalarında bozkurt resimleri asıl
mıştır. Enstitünün kadrolarında son zamanlarda de
ğişiklikler yapılarak belli şekilde seçilen 500 kişi bu
rada görevlendirilmek yoluna gidilmiştir. 

Geçen yıl Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi ko
nuşulurken, bu noktalan bir soru şeklinde Sayın Ba
kana yönelttiğim zaman, bunların varit olmadığım 
ifade etmişti; biz de bu beyanı böylece not etmiştik. 
Ne yazık ki, o tarihten bugüne cereyan eden olaylar 
Sayın Bakanın bu konudaki cevaplanın ve izahlarını 
tekzip etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle ben Yüce 
Senatonun önünde, Sayın Bakkalbaşı tarafından ileri 
sürülen hususların ilgili mercilerce bir ihbar olarak 
kabul edilmesini ve Devlet İstatistik Enstitüsünde 
olan olaylara resmen el konulmasını talep ediyorum 
ve ilgilileri göreve davet ediyorum. Böyle bir araştır
ma yapıldığı zaman, arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
Enstitünün bcdrumlannda atış talimleri yapıldığı 
©radarlı dolaplarda silâhlar saklandığı, gece belli gö
revlilerin devamlı vazife başında bulunduğu ve Anka
ra'nın çeşitli semtlerinde zaman zaman ortaya çıkan 
olayların bu merkezden gönderilen bindirilmiş kıtalar 
tarafından düzenlendiği ortaya çıkacaktır. 

Yüce Senatonun önünde bu durumu ifade etmeyi 
bir borç biliyor ve gereğinin ilgili makamlarca yeri
ne getirileceği umudu içinde değerli arkadaşlarıma 
saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzin-
oğlu. 

Şahısları adına söz isteyen başka sayın üye?... 
Yok. 

Yapılan tenkit ve temennilere cevap vermek üze
re Devlet Bakanı Sayın Mustafa Kemal Erkovan'ı 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Erkovan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO

VAN (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi hak
kında tenkit ve temennilerde bulunan arkadaşlarımı
zın tenkitlerine cevap vermek ve Enstitü Başkanlığı
nın faaliyetleri hakkında Yüce Heyetinizi, zamanını 
fazla almamak şartıyîe kısaca bazı noktalarda aydın
latmak istiyorum. 

1970 genel nüfus sayımı ile ilgili rakamların 1976 
senesinde bitirilmesi doğrudur. Bu zaman kaybı, an
layabildiğim kadanyle genel olarak personel yoklu
ğundan, malî imkânsızlıktan ve malzeme yokluğun
dan ileri gelmektedir. Bu, zamanımıza ait bir şey de
ğildir; İstatistik Enstitüsünün genel bir derdidir. Bu 
derdin veya bu imkânsızlığın giderilmesi için gerekli 
gayretler gösterilmektedir, 

Ayrıca, Sayın Müezzinoğlu, «İstatistik Enstitüsü 
yalnız nüfus sayımı yapan bu enstitü olmaktan kur
tarılsın» şeklinde söylemişlerdi. Biz de, 53 sayılı Ka
nunun bir maddesini değiştiren bir tasarıyı Yüce Mec
lise sevk ettik ve nüfus sayımının on senede bîr de
fa yapılmasını bu tasarıyle öngörmekteyiz. 

İstatistik Enstitüsü Başkanlığı istatistik verilerini 
zamanında elde edip kullanıcılara verebilmesi ve 
verebileceği bilgileri de objektif, tarafsızlık ve mes
lekî özerklik içerisinde yürütmesi en tabiî bir görev
dir ve bu görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Yal
nız, personel sıkıntısı, malzeme sıkıntısı ve malî im
kânsızlık genel görevinde aksaklıklar yapabilir; fa
kat mümkün olduğu kadar bu genel görevinde mey
dana gelen aksaklıklar, rakamları ölü hale getirme
mek şartıyîe İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütün im
kânları kullanarak personeli tarafından bu zaman 
kaybı, imkânsızlıklara rağmen önlenme gayreti içeri
sindedir. 

İstatistik Enstitüsü Başkanlığı cari istatistikler ve 
alışılagelen istatistikler dışında birtakım sosyal faa
liyetleri de bu arada yürütmeye başlamıştır. Meselâ; 
iki ilimizde arazi kullanımı, buğday verimi ve su 
ürünleri üretimi anketi Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile müştereken yürütülmüştür. Bu mevzi iki 
ilde başlatılmak suretiyle bugün 20 ile kadar geniş
letme durumuna gelinmiştir. Burada yapılması isteni
len şey ekiliş alanlarının tespiti, verimin tahminidir. 
Türkiye'de bütün bu meselelerin ciddî ve sağlıklı ra
kamlara dayanmasının ancak bu şekilde temin edile
bileceği düşüncesiyle hareket edilmiştir. 

Ayrıca, bunun dışında, kırsal yerler hane halkı 
anketleri sonuçlarının bir kısmı yayınlanmıştır. 1977 
yılı sonuna kadar bu belki bitirilme şansına kavuşa
caktır. Bu belirli bîr kesimin tüketim ve gelir duru-
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j munun tespitidir. Belirli bir kesimin ve dilimin kamu-
I oyunda tüketimi ve gelirlerinin ne ölçüde olduğunu 
I tespitine yarayan bir ankettiı ve kullanıcılara son 
J derece faydalı olacak bir ankettir; gelir gruplarının 
I tahminî esasına dayanmaktadır. 
J Yıllık, üç aylık ve aylık imalât sanayii cari anket-
I lerimiz artık yerleşmiş ve alışılagelmiş anketlerimiz 
I halindedir, fakat bu 1 300 müessesede yapılmaktadır. 
I Zannediyorum3 beş kişiden fazla işçi çalıştıran 7 bin 
I işyerinde yapılmaktadır. Bunun daha genel; yani Tür

kiye çapma yayılabilmesi ve bütün Türkiye'den neti-
I ce alınabilmesi için küçük sanayi istatistik sayımı, te-
I mel anket sayımı yapılmak suretiyle zannederim 700 
I b'n işyerini kapsayacak bir hizmet düzeyine çıkarıl-
I ma çalışması yine zamanımızda genişletilerek yapıl-
I maktadır. 

I Aynca, madencilik ve taşocaklanna ilişkin anket 
I uygulaması zamanınızda bitirilmiş, üretim ve tüke-
I tim, iş, istihdam sorunlarına cevap verecek niteliğe 

getirilmiştir. 
I Ayrıca, kara ve deniz taşıtları anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Burada da özeî ulaşım işleriyle 
iştigal eden kişilerin gelir tahminleri ve vasıtaların ne
vi esasına dayalı tespitler yapılmaktadır. 

I Ayrıca, gaz, su, elektrik - enerjii ile ilgili üretim, 
tüketim, istihdam ve ekonomiye katkısı yine toplum
da araştırıcılara verilecek noktaya getirilmiştir. 

İşkolu seviyesinde toplu sözleşmeler bizzat za
manımızda son derece üzerinde dundan bir mevzu
dur, fakat bunu istenilebilir b?r düzeye çıkartamadık. 

I Bunun sebebi, işkolu düzeyinde yapılan topîu sözleş
meleri Çalışma Bakanlığı veya bö5ge çalışma mü
dürlüklerinden zamanında alabilmek şansını veya bu-

I nu işler haîc getirir bir mekanizme kuramadık. Ça
lışma Bakanlığı ile temaslarımız vardır. Bunu da iş
ler bir hizmet akımı şekline getirebilirsek veya ya-

I pılan toplu sözleşmelerin müessesemize de gelme şan-
Hm temin edebilirsek son derece yerinde, ciddî bir 
hizmeti de kamuoyuna arz etmiş olacağız. 

Bunun dışında her sene Millet Meclisinde ve Se
natoda hassasiyetle en fazla üzerinde durulan mese
lelerden birisi de endeks çalışmalarıdır. Bugüne ka
dar Türkiye'de 11 ilde yapılmaktadır endeks çalış
maları ve illerin (köyleri hariç) merkezini teşkil et
mektedir. Biz bu sene bu 11 ili, 67 ile çıkarabilme 
şeklinde bir plaa yapmış durumdayız. En çok kul-

I landan malların ağırlıklarına göre puanfaja öncelik 
verilerek (ki, bu hem bölgelere, hem ele illere göre de
ğişmektedir) bu ağırlıklara öncelik verilerek endeks ça-
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hşmaları 67 ile yaygınlaştırılacaktır. Bu husus da 
planlanmış durumdadır. 

12 Ekim 1975 milletvekili «ra seçimi ve Cumhu
riyet Senatosu üyeleri kısmî seçimi ile ilgili sonuçlar 
alınarak yklı içinde yayınlanmıştır. 

Bunun dışında, Yüce Heyetinizin yine en fazla 
üzerinde durduğa mevzulardan birisi, 26 Ekim 1975 
tarihinde uygulanmış olan genel nüfus sayımının ya
yınlanmak ' suretiyle, yapılacak seçimlerde kullanılma 
şansının Türk Milletine yahut siyasî partilere veril
mesidir. 

Bütçe Komisyonunda da, İS Haziran 1977 tarihi
ne kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunu
lacak noktaya getirileceği beysa edilmişti Fakat, ka-
mııoyunda erken seçim meje!egl müzakere edilmeye 
veyahut duyulmaya başlandığı zaman, bu İşle ilgili he
yetteki arkadaşlarım:?: toplanmışlar ve Mart sonu
na ksd?.r yetlştlrebifee imkânım aramışlardır ve bu 
11*2?:! da çshşms'ar d c a m etmektedir. Zannediyorum, 
15 Haziran 1977 krştî elmasına rağmen, ondan da
ha önce Mart sonuna kansr da yetiştirme imkânını 
teknik arkadaşlarımız bize bahşedeceklerdir. 

Bunun dışında, zamanınızı almamak suretiyle bir 
kısmı diğer faaliyetleri atlayarak, birtakım sosyal 
faaliyetlerden de bahsetmek istiyorum. 

Enstitümüz 50 nci kuruluş yılım kutlamıştır ve 
bunun için bir program yapılmıştır. Ayrıca Yüksek 
İstatistik Şûrası toplanmış ve bu Şûraya birtakım teb
liğle? getirilmiş ve İm tebliğlerden gerek İstatistik 
E-stliüsli gerek topkiEJiin istatistikle ilgili veyahut 
bu ff:o uğraşan kesimlerine faydalı tebliğler getiril
miş ve müessesemiz tarafından yayılmıştır. 

Ayrıca, istatistik bilgilenilin hem vatandaşlarımız 
tarafından anlaşılabilir veyahut vatandaşlarımız tara
fından ilgi ile fekip edilebilir bir noktaya getirilme
si, hem de ists^stlğkı bir meslek olduğunun belirli 
kesimlerde yaygınlaştırılması bakımından ortaokullar
da dahi bîr istatistik dersinin kormlması ba Şûrada da 
temenni kararı olarak almmış ve gerekli yerlere 
bu hususta müracaat edilmiştir. 

Buımn drşır.da 12 ve 15 Mayıs 1976 tariklerinde 
İstanbul'da toplanan 7 o el İslâm Ülkeleri Dışişleri 
Bakanları Konferansıma İstatistik Enstitüsü, bir «İs
lâm Ülkeleri İstatistikler Ekonomi ve Sosyal Araş
tırmalar Eğitim Merkezi» kurulması hakkında bu* tek
lif götürmüştür; Hariciye Bakanlığı fcanahyle. Bu tek
lifimiz, ba toplantıda besrimsenmlş ve bu şekilde bir 
girişimin îslâm Ülkeleri içerisinde son derece fay
dalı bir girişim claenğı temennisinde bulunulmuş ve 
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bunun biran evvel kurulması çalışmalarına geçilmesi 
önerilmiş, Yalnız, bizim önerimizde bunun merkezi
nin Türkiye r yani genel sekreterliğini Türkiye İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığının yapması ve bu suretle de 
41*1 aşkın İslâm ülkelerinin istatistik verilerinin ken
di tarafımızdan yapılarak bütün bu İslâm alemindeki 
gelişmeyi de en kısa yoldan yakinen takip etmekte 
büyük fayda görülmüştür. Fakat, bunun merkezinin 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı veya sekreterliğini Tür
kiye'nin yapması meselesi hakkında ciddî bir anlaş
maya varılamamıştır. Bu son derece memnuniyet 
verici bir girişim olarak devam etmektedir; Hariciye 
vasıtasıyle Türkiye' de bunun kurulması için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu arada 41 ülkenin temel 
İstatistik verileri tarafımızdan tespit edilmiş, hem 
İngilizce, hem Fransızca yayınlanmak suretiyle bu 
ülkelere de gönderilmiş ve bu suretle de İstatistik 
Enstitüsünün teknik sahadaki becerisi, onlar tarafın
dan da kabul edilir bir noktaya getirilmiştir. 

Genel olarak İstatistik Enstitüsü Başkanlığı hak
kında eleştirilerini sunan ve bu hususta kanaatlerini 
beyan eden arkadaşlarıma teşekkür ederim. İstatis
tik Enstitüsü, objektif esaslara dayalı, özerklik içeri-
slnde, tarafsızlık İçerisinde çalışan ciddî bir müesse
sedir. Dün ne kadar ciddî ise, bugün de o kadar cid
didir, bandan sonra da o kadar ciddî olacağından 
bütün arkadaşlarımız emin olmalıdırlar. 

Sayın Bakkalbaşı, isimler vermek suretiyle, bu 
müessesenin belirli bir partinin yahut belirli bir fik
rin veyahut bir derneğin merkezi haline getirildiği ve 
burada herkesin bir terör havası içerisinde çalıştığı
nı söylediler ve burada da birtakım isimler okudu
lar. 

Sayın Bakkalbaşı benim sınıf arkadaşımdır, ken
disisi çok iyi tanırım, son derece saygı duyduğum bir 
arkadaşımızdır. Fakat, kendisi de, bu meseleler bu 
düzeye kadar gelmiş ve bilgisi varsa, matbu ise, bu
nu bana bildirebilirdi; dediklerinin doğru olup olma-
dîğmı benden sorabilirdi. Ben kendisinin şahsiyetini 
ne kadar iyi tanıyorsam, kendisi de beni o kadar iyi 
tanır. Ben Devleti ve Devletin müesseselerim ne bir 
partiye, ne bir kişiye ve ne de bir grupa alet ettiri
rim; ben bu mizaca müsait bir kişi değilim. 

Yalnız, Sayın Bakkalbaşı'na okuduğu isimler için 
ayrıca teşekkür ederim. Sayın Bakkalbaşı beni ibra 
etuler. Basında doğru veya vanhş birtakım fikirler 
beyan edilmektedir; İstatistik Enstitüsü belirli bir 
derneğin hâkimiyeti altındadır, diye bu şekilde ka
muoyunda bir fikir oluşturulmaktadır. Sayın Bakkal-
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başı burada okuduğu listeler içerisinde (bu listeyi 
kim yaptı ise bilmiyorum) hayli kabarık soku fikri 
taşıyan arkadaşların olduğunu söylediler. Ben o ar
kadaşların solcu olduğuna inanmıyorum. Çünkü, bun-
lann yüzde doksanını ben aidim. Bunlar ne sağcı
dır, ne solcudur. Biz bu ölçüler içerisindeki bir ki
şiyi Devlet memuriyetine almıyoruz. 

Ayrıca, bunların bir kısmı solcu ise, biz de orada 
bu fikri taşıyanların yaşamasma hak vermediğimize 
ve bunlar da orada yevmiyeli olduklarına göre, oto-
matikman çıkartmamız lâzımdı. Hem çıkartmamışız, 
hem bu arkadaşları biz almış'.z ve bunlar belirli ar
kadaşlar tarafından da soku olarak tanındığına göre, 
demek ki, arkadaşların duyguya müstenit veyahut da 
kim basmışsa bilmiyorum, bize verseler çok memnun 
olacağım, onu da isim olarak söylediler «Basılı» di
ye, beni ibra ettiler; «Burada yaln*z bir partinin fel
sefesini benimseyen kişiler yaşar, bundan başka hiç 
kimse yaşamaz» dediklerine göre, beni ibra ettiler. 
Burada da sol fikri benimseyen arkadaşların yaşadı
ğı beyefendi tarafından söylendiğine göre ben bura
da ibra edilmiş oluyorum, teşekkür ederim. 

Ayrıca, ifade etmek isterim ki, bu arkadaşların 
birçoklarım tanıyorum. Ayrıca bunlar, Saym Erdo
ğan Bakkalbaşı'mn tavsif ettiği şekilde de solcu de
ğildir, birçok teknik arkadaşmıız burada içimizde 
oturuyorlar. Bunların birçoklarım da göreve biz ge
tirdik. 

Onun için, yalnız bunu bu kürsüye getirip tescil 
cime gibi bir düşünce ile söyleneceğine, eğer bunlar 
bu noktaya kadar gelmiş ve bu bilgiler 7 - 8 ay ev
vel alınmış ise, aradan 7 - 8 ay gibi bir zaman geç
miştir, Sayın Bakkalbaşı bu zaman zarfında bana bu 
bilgileri verseydi, daha evvelden ben bunları inceler, 
kendisine de daha ayrıntılı cevap verme imkânına 
kavuşurduk. Yalnız, çok teşekkür ederim, beni ibra 
etmiş oldular. Çünkü, bu kişilerin birçokları zama-
nmuzda hizmete girmiştir ve bunlann hiç birinin de 
(Sayın Bakkalbaşı'mn ifadelerine katılmıyorum) sol
cu olduklarına inanmıyorum. Sağcı, solcu diye bir 
meseleyi de İstatistik Enstitüsünde geçer hale, yaşar 
hale getirmek tarafından değiliz. Biz İstatistik Ensti
tüsü kapısından giren her kişiye Türk vatandaşı ola
rak İstatistik Enstitüsünde çalışan bir memur gö
züyle bakarız. Böyle bir tefrike bizim mizacımız ve
ya yapımız müsait değildir. Bunu İstatistikte çalışan 
bütün arkadaşlar da bilir. Böyle bir partizanlığa bü
tün hayatımız müddetince de tenezzül etmedik ve 
bundan sonra da tenezzül etmeyiz. İstatistik Enstitü
sü Başkanlığı dün nasılsa, bugün de aynı şekilde, ay-

î m ölçülerde çalışan bir müessesedir, herkesin bun-
I dan emin olmasını rica ederim. 
I Yaln'z, İstatistikte bunun dışında görevden doğ-
I ma disiplinsiz hareketler olabildiği zaman hemen tec

ziyesi tarafına arkadaşîanmca gidilmektedir. Bunla
nn birçoklarından da benim, şimdi siz söylediğiniz
de arkadaşlara sordum haberim oldu; benim bunların 
birçoklarından haberim bile olmaz. Ben orada bun-

j lan yöneten bir kişi olarak değil, yer bulunmadığm-
I dan dolayı oturan bir Vekilim. Yalnız ben değil, ben

den evvel de C. H, P. iktidarında vekillik yapmış bir 
arkadaşımız da orada bu görevi ifa etmişlerdir. Yok
sa biz orada belli kişileri himaye etme düşüncesiyle 

I oturan bir kişi değiliz. 
I Beni dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Say-
J gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
j Sayın Bakan, sual soruyorlar... 
I Buyuran Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben son 
söz rica ediyordum, onun için işaret ettim. 

BAŞKAN — Son sözü Sayın Lûtfi Bilgen aldı 
efendim. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Ben hakkımı Sayın 
Bakkaihaşı'na devrediyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Bakandan sual sormak iste
yen?... Yok, 

Teşekkür ederim Sayın Bakan, buyuran efendim. 
Soa söz Erdoğan Bakkalbaşı'mn. 
Buyurun Sayın Erdoğan-Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Saym 

BaşkEi, değerli arkadaşlarım; 
GörüşnıeSer'lmize cevapta bulunan saym Bakan 

gorçokl'c-n benim sınıf arkadaşımdır. Birbirimizi de 
geyei iyi tanırız, burası da bir gerçek. 

Ancak, flyasî olayların, gel'ş'mi içinde bazı ger-
çdkleri crkadsşîikînr üvM ortedaıı kaldsrablliyor. Bir 

•I bakırsa eski bir erkadaşsm:^ böyle bir hitaba maruz 
ks-.!ni'?-3îKa şahsen ben üzüldüm. Ancak, Devlet İsia-
';&£.'.'k Enriîlasünün soruiâihıluğunu üzerine alan b'r 
bakEiı c'arak, ben aslında konuşmamda keoıdlsim 
ithnm etmedim, ama bir gerçeği ortaya koydum. 

Bunun duyu'mamasma, biünmemerine imkân yok 
ve ben şurayı hemen söylemeliyim, bu bilgileri basil
den Eİmsdım. Bu bilgileri kendi bünyeleri içinde bu 
iş'erden mağdur olmuş ve gerçekten mağdur olmuş 
kişilerin gayretleriyle resmî bir sıfatla aldım. 

I Şimdiye katlar neden kemlis'ne getirmediğime ge-
Since; ben şimdiye kadar Devlet İstaiiislik Enstitüsü 

j içlide olanlardan «mum dibine karanlık» hesabı, 
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Başkanın ve Babanın haberi olmadığı kamsradayiîn. 
Ban h&ber verseydim, düzelir miydi? Buna da inan
mıyorum. 

Çünkü, o kadar çeşi'l'Ii hadiseler oldu ki, basımın 
söylediklerinin % l'ini eğer incelemek zahmetine kat-
lansalardı, şimdiki şikâyetlerimizden hiç biıri kendileri
ne verilmezdi. Meselâ, burada söylemeye vaktimiz 
müsa :t olmadı bir olayı daha anlatacağım : 

Meşhur Cemiloğlu olayı. Cemlîoğlu hakkında 
Devlet İstatistik Enstitüsünde yas tutuldu; yemek boy
kotu.. Bu yemek boykotuna katılmayanlar dövüldü. 
«•Hayır» desinler ispat ederim. Yemekler döküldü, bir 
kısmı da Kızılay'a verildi. Bu, bütün İstatistik cami
asının, aşağı yukarı bin kişiden fazla İstatistik canıi-
csmın içinde oldu bu. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Ankara Milletvekili) — Herkes yemeğini 
yemiştir beyefendi, rica ederim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Ş'nıdi, 
böyle bir siyasî olay; Türkistan'da bir Türk asılh va
tandaşımıza işkemce yapılmsş, üzüldük, ayrı, ama ba 
bir Devlet dairesinde bir gösteri ha'ine getiriliyor, 
yemek yedirPmiyor bütün personele, baskı yapılarak 
ve bundan hrbe-ri olmuyor kimsenin; bu nesil olur? 

Ş'md.', bunun gibi, buna benzer bir çok olaylar 
göz* bsf'acsk derecede olduğu halde, bandan dolayı 
hiç b'r tahkikat yakılmadı. Memurlar atasında özel
likle E'iid'îîko-t Şubesinde bir çok baskılar yapılıyor 
ve İstatistik içinde de ayrıca bir yuva,.. Orada sayıma 
giden yahut ankete gidenler seçiliyor; kendilerinden 
olmayana smket vazifesi verilmiyor, onlara ek görev 
verilmiyor, kendi!ergden olmayanlara yan kademe 
vermek suretiyle terfileri sağlanmıyor. Buralardan ta
rafsız bir B^-şkamn haberi olmaması aca!p... Bunlar
dan o kadar ayyuka çıkn ki, biz evvelâ bunun başın
da o'snların bununla ilgilenmelerini isterdik. 

DEVLET BAKANI- MUSTAFA KEMAL ER-
K O V 4 N (Arlara MiPetvcMf) — Yan^ş bilgi vsril-
n?*ş ofeırVm, teşh'Vn'z yan^ş brîvefen-di. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Ep~n-
dim, bizi îkr.a edici deliller getirmedikçe, elimizdeki 
delilleri her zaman ortaya sürüp ispat erleczk durum
dayız. Aslı ölmaysn şeyi iftira kabilinden söylemek 
bir kere tab'ctîma sığmaz, bu mümkün değil, buna 
kendisi de bilir; ama ikaz etme derecesine gelecek 
kadar gizli değil, her şsy o kadar çok açıktı. Onun 
için ben tekrar rica ediyorum, asamda bu arkadaşla
rımıza bsn iyilik yaptığımı da zaııcıei'nı'y oranı, sayın 
Bakandan özellikle bu isim' geçen arkadaşların can 

güvenliklerisin de sağlanmasını tavsiye ederim; iş o 
kadar ciddî ve iş o kadar kötü bir hale gelmiştir. 

Bir şey daha söyleyeceğim, bundan korkiuğum 
"çjn, yildiğim için değil; bunu burada açıkladığım için 
bana veyahut çoluğuma çocuğuma bir şey yapacağı 
eiîJ'ş;ii bende mevcut, ama bundian korktuğum için 
değil; memleketin durumu bu sayın Bakam. Bu da 
maalesef sizin bağlı olduğunuz bar partinin şımarttığı 
bir demeğin, himayekâr kanatları allında büyüttüğü 
bir derneğin memlekette yarattığı şiddet hareketidir. 
Bununla bir memleket evlâdı olarak öğünemezsiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakkalbaşı. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan bir temennide bulunabilir mâyız, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, Bakandan sual sorulacak 
mı diye sordum... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Temennide 
bu'iKHiiîîk için,, işaret ettim, görülmedi efendim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, bitli. Son söz sayiD 
üyenindi, görüştü. 

Sayın üyeler; 
İstatistik Ens itüsü Bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesi hususunu tasvibinize sunuyo

rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 

(Prog.) 

101 

Lira 

111 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İ&'atİEtik verilerin derlenmesi 
ve değerlen dirimi esi hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dagısh-
îamsyan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuvorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 333 000 

64 862 000 

643 500 
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Tümünü cetveîîeriyle birKkte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabiîî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Ensiitüsü Bütçesi kabul edihraiş-
tir. Hayırlı uğurlu olsun. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/496; C. Senatosu 
1/494) (S. Sayısı : 616) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın ilgililer yerlerini alsınlar efendim. 
Sayın Bakan ve sayın Komisyon yerlerinde. 
Grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Ziya 

Gökalp Mülayim. 
Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Ziya Gckalp Mülayim, sayın Hasan Güven, 

sayın İskender Cenap Ege, çayın Hilmi Soydan. 
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın 

Ziya Gckalp Müiâytim'de. 
Bısyurun sayın Mülayim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Saym Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun saym üyeleri; 

Toprak Ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 1977 Büt
çe Kanunu terarcsı üzerinde Cumhuniyet Halk Partisi 
Cısmhuriyeî Senatosu Grupuııun görüşlerini be r tmek 
üzere huzurunuza gelmiş buluşuyorum. 

Snyın senatörler; 
Geçen yıl Milliyetçi Cephe Hükümeti, Toprak ve 

Tanm Reformu Müsteşarlığı Bütçesi için 1 milyar 
143 nıHyon îira ödenek istemişti. Bu ödenek is'ener
ken, 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısında şu he
def gösterilmişti; tasarıdan aynen okuyorum : 

Sayın senatörler; 
Biz geçen yıl da bu Bütçenin Cumhuriyet Senato

sunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sözcü-
slzydüık. O zamanki konuşmamızın bir yerinde şöyle 
demiştik r 

«MC Hükümeti topraksız ve az topraklıdan yana 
somut işleri değil, reform uygulamasını yozlaşîırıcı 
nitelikte bir çok işler yapmış olarak karşımıza gel-
me'Istedir. Buna rağmen, 1976 Bütçe tasarısında 1 mil
yar 143 milyon liralık bir ödenek istemekte ve 1976 
yılı Kasım ayına kadar (Ki, 1 Kasım 1976'da Urfa' 
da temlki tasarrufların serbest kalacağına dikkatini
zi çekerim.) 1 490 000 dönüm arazi kamuîaş'tırılaca-
ğını ve 8 419 kişiye toprak dağıtılacağım söylemek
tedir. Burada yalnız ilginç bir noktayı belirtmek is-
teıinı. O da 1975 programında 11 bin kişiye toprak 
dağıtılacağını geçen bütçe konuşmalarında söylemiş
lerdi. 11 bin kişiye toprak dağıtılacağı söyleniyor
du ve bunun için 1 milyar liralık bir bütçe istenmiş
ti. Aradan 1 yıl geçti, sadece 163 kişiye toprak da
ğıtıldı; 11 bin kişiye dağıtılmadı. 1975 yihnda yaptık
larına bakarak, 1976 yılında MC Hükümetinin bu 
konuda nasıl hareket edeceğini keptirmek mümkün
dür. MC Hükümeti eğer iktidarda kalırsa, 1976 yı
lında da toprak reformu yapmaya değil, toprak re
formu uygulamasını yozlaştırmaya devam edecektir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuşmamızı geçen yû burada bütçe görüşme

leri sırasında yapmıştık. îşte aradan 1 yıl geçii. Bu 
süre zarfında MC Hükümeti maalesef aynen devam 
ei'ü. Şimdi yine karşı karşıysyız. 

MC Hükümeti Yüce Senatoya Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı 1977 Malî Yılı Bütçe Kanun 
tasansını sunmuş bulunuyor. Bu sefer de, aynı müs
teşarlığın 1977 Bütçesi için 1 milyar 107 milyon 465 
bin lira ödenek isteniyor ve Karma Komisyona su
nulan Bütçe Kanun tasarısmda 1976 yılında yapılan
lar ve 1977 yılında yapılacaklar ise şöyle belirtili
yor : 

«Tüm tapu ve kadastro işlemleri tamamlanmış 
olan Urfa iilnde 1 Kasım 1976 tarihi itibariyle 
1 752 478 dönüm arazi kamuîaştırılarak, 24 köyde 
toplam 96 702 dönüm arazi dağıtılmıştır. 

Akçakale ilçesinde 6 adet kooperatif kurulmuş ve 
faaliyete geçmiştir». 

Tasarıda kaç kişiye toprak dağıtıldığı belirtilme
miştir. İlgili Bakan Sayın Mustafa Kemal Eıkovan 
3 Kasım 1976'da yaptığı basın toplantısında şimdiye 
kadar 24 köyde 636 aileye toprak verildiğini söyîe-

«Hedefler : 
1976 yılı Kssmı ayına kadar 1 mıüyon 490 b*n dö

nüm arazi kamulaşiırıîarak, kamulaştırma işlemleri 
tamamlsiııacak ve 1 milyon 173 bin 810 dönüm arazi 
dağıtıma tabi tutulacaktır. Uygulama bölgelerini ço
ğaltmak, bölgelerde toprak verimliliğini artırmakla 
çiftçi vatandaşlara yardımcı olmak, yerleşim ve yaşa
ma şartlarını sosyal adalete uygun bir düzeye çıkart» 
matk amacına dönük 8 419 yeter gelirli tarımsal aile 
işletmesi, 20 adet toprak ve tanm reformu koopera
tifi, 2 adet toprak ve tarım reformu kooperatifleri 
birliği ve 8 adet örnek merkez köy kurulması bu 
yıîki hedefimiz olacaktır.» 

— 421 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1977 O : 4 

mistir. Nitekim, bu, Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lığına sunulan raporda da aynen yer almıştır. Demek 
ki, 1 Kasım 1976*ya kadar sadece 636 kişiye toprak 
dağıtılmıştır. 

Bütçe tasarısında hedef olarak da 1977 yılında 
«IMa'da dağıtıma tabi tutulacak arazilerden 1 mil
yon dönümünün projeleri hazırlanarak dağıtımı ya
pılacaktır.» deniliyor. 

Sayın senatörler; 
Şimdiye kadar toprak dağıtımıyle ilgili olarak ver

miş olduğumuz rakamlardan açıkça görüldüğü üzere, 
MC Hükümeti, toprak reformu konusunda yapılması 
gerekenden vazgeçtik, kendi söylediklerini bile yap
mamaktadır. Bütünüyle 74 bin kişinin toprak iste
mine karşılık 30 bin kişinin topraklandırıîms'sı plan-
Irtısan Urfa'da, MC Hükümetinin kurulmasından he
men sonra 6 Haziran 1975 günü yaptığı basın top-
lamtpmda Devlet Bakanı Millî Hareket Partili Sayın 
Kemal Erkovan, 1975 yılında 11 bin kişiye toprak 
aratılacağım söylediği halde, 1975 yılında sadece 
163 kişiye toprak dağıtılmıştır.- Aynı şekilde, 1976 
Bütçe Kanunu tasarısında 1976 yılı içerisinde 8 419 
kişiye 1 173 810 dönüm toprak dağıtılacağı yazıldığı 
halde, 1976 yılı içerisinde sadece 573 kişiye toprak 
dağıtılmıştır. Dağıtılan toprakların tamamı ise 96 702 
döî;limdür. Toprak dağıtımı yönünden MC Hüküme
ti, söylediklerinin 1975'te ancak % 1,5'lnl, 1976'da 
İse % 6*sım gerçökîeştire'bi'nıiş veya gerçekleştirmiştir. 

Sayın senatörler; 
Ba ne biçim Hükümettir ki, toprak reformunun 

can damarı olan toprak dağıtımında, kendi söyledik-
leıûni bile yerine getirmemektedir. Şuna şunu yapa
cağım, şu kadar toprak dağıtacağım diye belirli bir 
ödenek isteğiyle Meclisin karşısına çıkmakta; 1 yıl içe
risinde veri'en ödeneğin tamammı sarf e tünekte; fakat 
söylediklerini yerine getirmemektedir. 

Şimdi, yine yeni bir bütçe tasarısı ile karşı
mıza gelmiş, utanmadan, 2 yıl önce, sonra geçen yıl 
dağıtacağını söylediği 1 milyon dönüm araziyi dağıt-
ma'k için yeniden 1 milyar lira ödenek istemektedir. 
Geçen yıl söylediklerini yerine getirmeyen bu Hükü
metin, bu yıl söylediklerini yerine getireceğine inana
cak mıyız?.. Açıkça söylüyoruz, biz inanmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Belki denilecektir ki, canım toprak dağıtılmıyor, 

ama 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasın
da söz konusu olan bir çok hazırlıklar, bir çok araş-
tîrmalar ve eğitsel çalışmalar yapılıyor. Nitekim, Büt
çe Karma Komisyonuna sunulan ve C. H. P.'li üye

lerin muhalif kaldıkları raporda, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca yapıldığı söylenilen bir çok 
eğitim, araştırma ve yatırımlar, en ufak ayrıntılarına 
kadar belirtilmiştir. Uzun yıllar toprak reformu ile 
uğraşan bir kimse olarak bu açıklamaları dikkatle 
okudum ve gerçek bir toprak reformuyla ilişkilerim' 
anlryamadığımı itiraf etmek zorundayım. Esasında bü
tün ba çalışmaların reformu yozlaştırma amacı güt-
tiiğa ise gözümüzden kaçmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Bu Bütçe tasarısını ve Karma Komisyona sunu

lan rapoıu okuduktan sonra burada Toprak Refor
mu konusunun esasına kısaca dönmekte yarar oldu
ğu kanısına vardım. Çünkü Hükümetin, A. P,'nin yıl
lardır savunduğu, toprak dağıtımına yer vermeyen 
«tarım reformu» ilkesini aynen benimsediği kanısı 
b?nde uyandı. 

Arkadaşlar; 
Toprak reformu konusu ülkemizde yıllardan beri 

tartışılır. Tartışmaların esasında, topraksız veya ye
ter toprağı bulunnıay&n çiftçiye toprak sağlamak ya
tar. Toprak dağıtımı yapmadan, bir bölgedeki çiftçi
nin muhtelif aiîyapı yatırımları ve teknik tedbirlerle 
gelirlerinin artırılması Toprak Reformu d eğiktir. Bu
nun içindir ki, Toprak Reformu; özel toprakların be
lirli büyüklüğün üzerindeki bölümlerinin kamulaştırı-
'fonr-'k, varolan Hazine toprakları ile birlikte, toprak
sız ve az topraklı köylülere dağıtılması ve bu kişi
lerin Toprak Reformu kooperatifleri içinde örgütlen-
•diriînıeleri, şeklinde tarif edilmektedir. Şunu da ay
rıca belirtelim ki, toprak dağıtımından yararlanama
yan kimselerin kooperatifler içinde örgütiendirilmele-
rl de Tsprsk Reformu değildir. 

Toprak Reformunun sosyal, ekonomik ve siyasal 
O'.^.£A üzere 'başlıca üç amacının varhğıda hepimizce 
bilinmektedir. "Reformun sosyal amacı, tarımda top
rağın ve gelirin dengeli bir şekilde dağılımını; eko
nomik amacı, toprağın en verimli bir şekilde işlenme
sini sağlamaktır. Siyasal amacı ise bir taraftan toprak
ta çalışan milyonlarca köylüye ekonomik ve 
özgürlüğüne ve dolayıssyle huzur ve refaha kavuştur
mak, onlara Anayasanın öngördüğü hakları özgür
ce kullanma olanağını uygulamada sağlamak, öte 
yaiidan büyük toprak sahiplerinin haksız aşırı siya
sal güçlerini ortadan kaldırmaktır. 

Sayın senatörler; 
Toprak Reformunun bu üç amacı vardır; fakat 

en önemli amacının, Anayasamızda da belirtildiği üze
re, topraksız ve3'a yeter toprağı bulunmayan köylüye 
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toprak sağlamak olduğa inkâr edilebilir rai? Bu amaç, J 
en etkili bir şeklide gerçekleştirilmedikçe, diğer alnaç
ların gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Toprak da
ğıtılmadıkça, Toprak Reformu yapmak asla söz ko
nusu olamaz. 

Beîki denilecektir ki, siz toprak yapamıyor diyor
sunuz, ama geçen yıl Toprak ve Tarım Reforma Müs
teşarlığı Bütçesine 1 milyar lira ödenek verildi. Bu 
paranın tamamı harcandı. O halde Müsteşarlık bu 
paraları ne yaptı, nerelere harcadı? 

Bu paraların nerelere harcandığı Bütçe Karma Ko-
mbyonuna verilen raporda bütün ayrıntıları ile anla
tılmaktadır. Geçen yıl Müsteşarlığa verilen 1 milyar 
Ura, Toprak Reformu uygulamasını yozlaştırmaya 
ve bu arada M. H. P.'îi teknisyenleri ve militanları 
Devlet kesesinden beslemeye harcanmıştır. Hatta re
form örgütünde çalışan ve çalışıyor gözüken M.H.P.' 
11 militanlardan M.H.P.'nln aidat topladığı iddiaları bi
le vardır. 

Düşüsün ki, 1976 yilmda sadece 636 kişiye top
rak dağıtan Müsteşarlık örgütünde, bütçe tasarısında 
belirtildiğine göre 320 kişi çalışmaktadır. Ayrıca 509'e 
yakın kimsenin yevmiyeli çalıştığı veya çalışıyor gös-

teriîdiği iddiaları vardır. Ayrıca, Urfa Toprak Refor
mu bilgesinde yol, sa, elektrik, okul gibi konulara 
yüz milyonlarca lira harcanmıştır. Bu konularda bir 
çok eğitim ve araştırma projeleri yapılmıştır. Hatta 
rap'orda belirtildiğine göre araştırmaların bir çoğa bi
lim adamlarına yaptırılmıştır. 

Böylece bütün bir çalışma ve araştırmalarla, Top
rak Reformu uygulamasındaki yozlaştırma bir çok 
araştırmaların ve eğitsel faaliyetin arkasına gizlenme
ye çalışılmıştır. 

Sayın senatörler; 

Bugün uygulamada görülen yozîaşisrma yöntemi
ni, 1972 - 1973 yıllarında zamanın Toprak Reformun
dan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Prof. İlhan Öz-
trak da, teknlsyenlerce hazırlanan Toprak Reformu 
Kanun tasarısını yozlaştırmak için kullanmış ve tasa
rıyı blUniselleşîlriyorum diye reformun yozlaştırılma-
sında en önemli ro! oynayan endeks meselesini önce 
tasarıya, sonra da yasaya girdirmiş idi. O zaman eiî-
dekse karşı çıkmıştık; geçen yıl da konuyu buraya 
getirip tartıştığımız hatırlanacaktır. Aradan 3 yıl geç
tikten sonra, endekslin reform uygulamasını geciktirici 
etkM Bütçe Karma Komisyonuna sanman raporda 
da kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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Sayın senatöîîer; 
Bir kaç yıldır, Toprak Reformunda dağıtıma çok 

az yer verip, bir çok araştırmalar yapmak ve ileride 
topraksız ve az topraklıların değil, toprak ağalarının 
yararlanacağından şüphe etmediğimiz. bir çok altyapı 
yatırımlarına milyarlar sarf edilmektedir. MC Hükü
meti İ 976 yılında toprak reformundaki yozlaştırma
yı bilim selîeştirniişjir. MC partilerinin, reformu yoz
laştırmada çok tecrübeli olduklarına da şüphe yok
tur. 

örneğin; Yüksek Denetleme Kurulu raporuna gö
re 3 milyon 862 bin 768 dönüm kamuîaşîırıîarak arazi 
olduğu halde; bir çok yöne'tmeîûk değişikliği ve uy
gulama öyunlanyle ancak 1 752 448 dönüm arazi ka
mulaştırılmış ve kanunî süre olan 1 Kasım 1976'da 
kamulaştırma tamamlanmıştır denilmiştir. Böylece 2 
milyon dönüm araziyi kamulaştırma dışı bırakmayı 
başarmışlardır. Kaldı ki biz, kamuîaşhrıîdığı söylenen 
1 ırcüyon 752 bia dönüm arazinin de gerçekten kamu-
laşhrıldığıridan şüphe etmekteyiz. Kâğıt üzerinde ka-
mulaŞtırıldığı İddia edilen bu arazinin önemli bir'kıs-
mının da muhtelif nedenlerle sahiplerine geri verile
ceğine inanıyoruz, Gerçekte 1 Kasım 1976'ya kadar 
Urfa'da ne kadar arazinin kamulaşhrıîdığınm hesa
bım geîecds yıl yine ba kürsülerden yapacağız, Şim
diden kesin bir şey söyieyemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
MC Hükümeti 2 yıldır Toprak Reformu konusun

da, yozlaşmış olan yasanın uygulamasını da yozlaştır
maktan başka bir şey yapmamıştır. Milleti reformdan 
baktırmak isiemişSir. Bunda da nispeten başarılı ol
duğunu maalesef İnkâr edemeyeceğiz. 

Sayın senatörler; 
1976 yılında Reformla ilgili çok önemli bir olayı 

da hatırlatmak isterim. O da, gazetelere intikal etti
ğine göre, Anayasa Mahkemesinin 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Yasasını iptali meselesidir. 
Anayasa Mahkeme'iünin bu konudaki kararı Re'smî 
Gazetede yayınlandıktan sonra, yeni yasanın hazır
lanması için 1 yıl süre tanınmıştır. Bütçe tasarısında 
bu konuya hiç değinilmemiştir; ama esasında çok 
önemli bir konudur. MC Hükümeti bu iptali üzeri
ne ne yapacaktır, bilinmemektedir. 

Anayr.'sa Mahkemesinin ToprpJk ve Tarım Refor
mu Yasasını iptali konusundaki görüşümüzü de ba 
vesileyle kısaca belirtmek isteriz. 

Biz, 1757 sayılı Yasa 1973 yılında çıkarken, bu Ya
sa ile Toprak Reformu yapılamayacağım, yasanın 
yozlaşmış olduğunu, bu Yasaya göre yapılacak bir 
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uygulamanın, Toprak Reformuna umut bağlamış mil
yonlarca topraksız ve az topraklı köylüde hayal kı-
riMıği uyandıracağını belirtmiştik. Nitekim C. H. P.' 
nin 14 Ekim 1973 seçimleri için hazırladığı «Ak Gün
lere» adh seçim bildirgesinde de bu yasayla ilgili 
ola-fcCi aynan şöyle denilmişti : 

«12 Mart sonrası döneminde hazırlanan Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu da uzun maceralardan 
sonra yürürlüğe girmiştir. Toprak Reformunu isteme
yerek bînimsemek, daha doğrusu benimser görünmek 
zarımda kalanlar, bu Kanuna, Toprak Reformunu 
iyice yozîaştıracak bir nitelik vermeye özel dikkat gös
termişlerdir. Bu Kanuna göre yapılacak Toprak ve 
Tarım Reformu genclilkle lâftan ibaret kalacaktır. Bu 
reforma umut bağlayacak köylülerde hayal kırıklığı 
uyandıracaktır». 

Sayın senatörler; 
Daha Yasa çıktığı zaman yukarıda b^ih'tllen fi

kirleri iîeri süren bir parti sözcüsü olarak, bu Ya
sanın şekil yönünden Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmesinden memnun olduğumuzu belirtmek isteriz, 
Zira bu Yasanın özellikle son iki yıldır, Toprak Re
formuna inanmayan MC Hükümetince uygulanması, 
topraksız köyîülerü bayağı umutsuzluğa düşürmeye 
başîamışh. Hatta bu Yasa, aynı şekilde bir kaç yıl 
daha uygulansa idi, kimse bir daha Toprak Refor
mu sözünü duymak istemeyecekti. 

Eskiden beri iddia ettiğimiz üzere Toprak Refor
mu, topraksızdan yana, geniş kitlelerin desteğini ge
rektiren ve öiyasaî yönü ağır basan bir operasyon
dur. Halbuki şimdiki durumda bu söz konusu değil
dir. Yapılan altyapı yatırımları ile toprak reformu 
•bötesindeki büyük toprak sahiplerine büyük çıkar
lar sağlanmış; bu da, gerek topraksız köylülerde, ge
rekse aydınlarda toprak reformuna karşı bir güven
sizlik ve umutsuzluk yaratmıştır. Bu nedenle, Toprak 
ve Tanın Reformu Yasasının Anayasa Mahkemesin
ce iptali, tsım anlamıyle bir Toprak Reformu isteyen
ler için umut tazeleyici ve sevindirici olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Toprak ve Tarım Reformu Yasasının bu yıl iptal 

edilmesi de mutlu bir tesadüftür. Zira bu yıl genci 
seçim yılıdır. Bu yıl «toprak işleyenindir» ilkesine gö
re gerçek bir Toprak Reformu yapacak ve bunu 
programında açıkça bîîirtmiş olan demokratik sol 
C H. P.'nin tek başına iktidara geçeceği yıldır. Böy
lece, topraksız ve az topraklı milyonlarca- köylünün 
tek umudu olan C H. P., halkın oyianyle tek başı
na iktidara geçecek ve «toprak işleyenindir» ilkesine 

göre hazırlamakta olduğu yeni Toprak Reformu Ya
sası tasarısını süratle Meclisten geçirecek; ülke ça
pında geniş bir Toprak Reformu uygulamasına girişe
cek; yüzler değil, yüzMnlere toprak dağıtacak ve bun-
lan haîk kooperatifleri içerisinde örgütlendirecelkîir. 

Sayın senatörler; 

Sonuç olarak biz, yukarıda belirltiğim'iz nedenler
le, Toprak Reformunu daha da yozlaştırarak ülke
mizde Toprak Reformuna umut bağlayan yüzbinSer-
ce topraksız ve az topraklı vatandaşımızı umutsuzlu
ğa düşürecek olan ve Devlet olanaklarını büyük top
raklılara ve bazı siyasî parti mensuplarına aktarma 
amacını güden bu Bütçenin ülkeye yararlı olmayaca
ğı kanısındayız. 

Böylece Grupumuzun Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı 1977 Bütçe tasarısı üzerindeki görüşle
rimizi belirtmiş bulunuyoruz. 

Yüce Senatonun sayın üyelerine C. H. P. Senato 
Grapu ve şahsım adına saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından aJkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mülayim. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye yok. 
Sayın Mülayim, siz şahsınız adına da söz iste

miştiniz, bilinci sıradasınız, konuşacak mısınız efen
dini? 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Son 
sözü almak istiyorum. 

BAŞKAN — Son söz, konuşma imkânı bulama
yan ve sırada olan üyeye verilir. 

Şahısları adına söz alanların isimlerini okuyorum : 
Sayın Ziya Gökalp Müiâyim, Sayın Hasan Güven, 
Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Hilmi Soydan, Sa
yın Lûîfi Bilgen. Söz alış sırasına göre söz vereceğim. 

Sayın Hasan Güven, buyurun efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Toprak Reformu, bugün kanımca Tüikiye'nin en 
başta gelen sorunlarından biri. Gerek ekonomik yön
den, gerek sosyal yönden geri kalmış bir ülke ola
rak yurdumuzda güncelliğini sürdürmektedir. 

Toprak Reformu sorununu temel olarak Anaya-
ssznız etkin bir çerçeve içerisine almıştır. Ancak, ça-
ğmnzda reform hareketlerini temel olarak toplumun 
taoıp, yerleşmesi karşısında çoğu kez benimseme
yenler, benimser görünüp, ikinci hamlede bunu yoz
laştırmak suretiyle etkisiz kılmanın yollannı ararlar. 
Toprak Reformunu, insan kafasını kanştırmak için 
ilgisi olmayan «izm»îerle kanştınrlar. 
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Halbuki, demin de belirttiğim gibi, anaamaç eko-
nonılki'ir; toprağı en iyi, en eiMn bir şekilde işlet
menin yöntemlerini bulmak, onun yanı sıra sosyal
dir; daha büyük insan kitlelerinin topraktan yarar
lanarak geçimlerini sağlamak... 

Toprak sorunu denince âkla üç sistem geîir; ya 
toprağı bugün olduğu gibi bırakacağız, ya tüm dev
letleştirmek suretiyle işletme yollarını arayacağız ve
yahut Toprak Reformuyla toprak mülkiyetini yaygın
laştırmak suretiyle; yani daha evvel sıraladığım sMe-
me göre daha geniş bir müîkiyet sistemiyle işletme 
yollarını arayacağız. 

Anayasamızın öngördüğü bu üçüncü sistemdir ki, 
topraik mülkiyeti toprağın alınması, gaspı diye bir so
run değil, aksine toprağı yaygın bir mülkiyet zemi
ni üzerine oturtturmaktır. 

Aslında toprak mülkiyetindeki katılaşma bizlere, 
Osmanlılardan gelen değil, Batıdaki Roma hukuku
nun katı müükîye't anlayışından gelen bir sıçrama
dır. Hele ve hele İslâm hukukunda toprak yönünden 
öngörülen düşünce bugün bizim sistemimizin de ile
risindedir. Sadece kişilerin kullanma hakkı mevzu
bahistir. Sorunlara böylece net perspektiften bakma
dığımız için, «izm»leri karıştırmak suretiyle zihinleri 
karıştırmanın yolunu aramışızdır. 

«Toprak işleyenin, su kullananın» dendi, buna tsn-
ki gösterildi. Haîbukü, İslâm hukukunda daha ileri 
olarak, «toprak, onu verimli kılanındır» deniyor. Ya
ni, herhangi bir toprak benim eSimde bulunup da, be
nim geri işletme tekniğiyle araziyi kullanmam, gerekli 
bakımı yapmamam sonucu, dönüm başına 500 kilo 
buğday verirken, (belki fazla söyledim) ehli olan b> 
insanın elinde eğer bu 1 000 kilo veriyorsa, benden 
ona devri hem hak, hem de adalet ölçüsüdür. 

İşle burada iki sorun meydana çıkıyor. Demek ki 
bir yönden en verimli kılacak şekilde hem işletme
sini alacağız, bir yönden de bir çok insanı topraik sa-
lijbi kılmak suretiyle onun geçim kaynaklarını çoğalt
mak ve Türkiye'deki işsizliği, Türkiye'deki geçim dar
lığım, Türkiye'deki gelirîerarası dengesizliği giderici 
yolları bulacağız. 

Toprak Reformunun bu hedefe" varabilmesi için 
biıMrine bağlı arazinin dağıtımı sorunu, onu etkile
yen, iîeri düzeye getirecek olan modern işletmecilikle 
takviyesi, onun yanı sıra kooperatifçilikle üretilen 
malların pazara kadar, hatta tüketiciye kadar köylü
yü koruyacak tarzda, öbür yanıyle de tüketiciyi bü
yük aracı balkısından kurtaracak şekilde koruma
nın yollarını arayacağız. 

O halde ekonomik yönüyle araç, gereç, gübre, ile
ri teknükJe üretim gibi ziraî girdiler, eğitilmiş eleman, 
kredi sorunu, ulaşım, pazarlama gibi sorunları topye-
kûn çözecek bir şekilde reformun içerisinde düşüne
ceğiz. Sosyal yönden toprağı büyük kesimler itiba
riyle elinde tutanlar, toprak üzerinde yaşayan insan
ları da isler islemez bunun sonucu tutmak olarak bu
lundururlar. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Feodal düze
nin temel ntfteîiği budur. 

O halde, topraktan mahrum, toprak ağasının elin
deki toprakta yaşayan insan, onun arazisi üzerinde 
bulunan diğer araç gereçten farkı yoktur. Ona benli
ğini kazandırmak, onu bağımsız kılabilmek için evvel
emirde kendisini yeteri kadar toprak sahibi kılmak 
suretiyle, bir yönden bağımsız bir mülkiyet sahibi kı
lıp, ekonomik yönden, demin bahsettiğimiz araç, ge
reç, gübre, kredi ve kooperatifleşmeyle de takviye et
mek suretiyle güçlendirmek gerekir. Sonuç itibariyle 
ekonomik güce kavuşan insan, siyasî bağımsızlığına da 
kavuşur. Ekonomik göç siyasî bağımsızlığı peşi sıra 
rürükler ve geri kalmış bir düzeyden daha ileri bir 
düzeye geçilmiş olur. 

Toprak Reformu bu kademeler içerisinde yapılır
ken, üretimi etkileyecek altyapı hizmetlerinin de köy-
'bre, kentlere girmesini sağlar. Nedir bunlar?.. Yol. Ne-
lir bunlar? Su. Nedir bunlar? Elektrik. Onun yanı 
sıra eğitim sorununu, eğitimin tarımı daha iieı'i bir 
^.üzeyde işletilmesini sağlamanın yanında, diğer ke-
"Mmlerde de etkin bir şekilde gelişmesini sağlar, sağlık 
Vzîîieileri ilerler, kültür hizmetleri; onun yanı sıra 
''oplumda yan yana dayanışma içerisinde yaşamanın 
* rj gönüllüleri ç/kar. Zaten töreler birbirine dayana 
•Tayana ayakta durur. 

İşte asıl bugün hedef olarak amaçlayacağımız mil
liyetçiliğin temelinde de, bu ilkelerle insanları bir ara-
va gei'irme, birleştirme, kaynaştırma, yönlendirme, ay
ılıkları yek etmek yatar. 

Nifağın başladığı yerde miliîyetçiîik de yoktur, 
millet sevgisi de yoktur. Kavganın olduğu yerde is
lenen iîeri hedeflerin gerçekleşmesinin olanağı bu-
\snmaz. 

Şimdi, Toprak Reformu bizde nasıl gelişti : 
Biraz evvel Sayın Mülayim bazı örneklere değin

ler. Evvelemirde (Sayın Karaağaçh burada yoklar) 
T£>pra'k Reformunda Anayasa neyi istedi?.. 37 nci 
iaddeyi şöyle bir analiz edersek; 

1. Toprağın verimli işletilmesini temin, 
2. Toprağı olmayan veya yeteri derecede topra

kı olmayan kişiye toprak temin etmek, 
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3. Tarım bölgesi ve çeşidine göre toprak geniş- | 
ligini tespit etmek, i 

4. Çiftçiye işletme aracı temin etmek, demek I 
suretiyle demin anahailarım dar çerçevede çizdiğimiz 
Reformun temel somalarını Anayasa kendi bünyesi 
içer'ıİRe almıştır. O haîde yapılacak Toprak Refor
munda temel istikamet bu olacaktır. 

Toprak sorununun sanayi sorununda da ayrı ele ı 
alınmasına imkân yoktur. Zaten hele geçimini, dış 
ticaretini daha çok tarıma dayamış ülkelerde sanayi
ye kaynak aktarılması da tarımdan gelecektir. Bu 
bakımdan entegre bir durumda kendiliğinden gözü
müzün önünde durmaktadır. 

O haîde, Türkiye'de toprak durumu ne?.. 1974 
taıihli bazı rakamları vereceğim : 2 800 000 kîşi 50 
dönümden az arazi işletir. Mevcut çl"içi sayısının 
°/o 69'u olur; ekilen arazinin % 25'ini karşılar. 

BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz bitti, lütfen 
bağlayınız efendim. I 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Grupumun söz hakkı vardı. Grupumdan sonra ban 
konuşuyorum. Bu hakkı kullanabilirim; onun için 
ima ettim, bu durumu bari «su! yönünden çözelim. 
Sayın Mülâyim'in 1 saat hakkı vardı Grup adına; 
zannediyorum, yarım saatim dahi konuşmadı. Ben za- J 
ten o kadar fazla da konuşmayacağım ve ondan son
ra konuştuğuma göre, bu hakkı gayet rahatlıkla küî-
lana!îi!irim ve uygulama da böyle oldu bagüne ka
dar. 

'BAŞKAN — Sayın Güven, şahısları arlına söz 
veren kısma geçtim. Şahıslan adına söz alan sayın 
üyeler kısmında isminiz var. 1 

Sayın Mülayim Cumhuriyet Halk Partisi Gnı?u 
adına konuştuktan sonra, ikinci kez konuşma arzusu
nu ifade etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grupan-
dan da ikinci defa konuşma arzusu Divana iletilme
di; rica ederim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Ben gelir gel
mez bunu sizlere ilettim efendim. 

'BAŞKAN — Sîzin iletmeniz bir şey ifade etmez. 
Çünkü ben, şahısları adına konuşmak isteyenlere söz 
vermeye başlıyorum, diye tekrar Genel Kurula ilân 
ettim efendiim. 

Buyurun devam edin, bağlayın efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 

fazla tarafsizlik ilkesi içerisinde bizlerin bazı hakla
rım iiîsîöıyorsunuz. Biraz evvel burada açıklama ar
zusuyla gelip 15 - 29 dakika konuşanlar oldu. Ben isa, j 

doğrudan doğruya bir hakkımızı peşinden kullanmak 
istiyorum; bu yola da gitmedim. 

ALÂBDBİN YILMAZTÜRK (BaSu) — Böyle bir 
hak yok; kişisel koniîşiîialar 10 daOdka. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Öy2e oldu; 3 kî-
'şi konuştu burada. 

BAŞKAN — Gayet tabiî ki, tarafsız hareket ede
ceğiz Saym Güven, bunu takdir buyurursunuz. 

Cffiîihuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci kez 
söz takibi yapılmadı ve şahısları adına konuşmak iste
yen sayın üyeler kısmına geçtiğim zaman, Saym Mü
layim tekrar şahsı adına söz istemiş oMuğu halde, 
«Şahsınız adına konuşacak mısınız?» diye, sual tar
zında kendilerine ifade ettim. Konuşmak islemedik
leri için siz 2, şahsmız adına söz istemiş olduğunuz 
kısımda 10 dakikalık hakkınız! kullanmak üzere söz 
verdim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Saym Başkan, 
ben buraya gelir gelmez, bu dileğimi ilettim sizlere. 

BAŞKAN — Sizin sonradan dilek belirtmeniz, şa
hıslan adına konuşmaya başlamamıza engel değildir 
efendim. 

Buyurun efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağîayac&ğnıı 
Sayın Başkanım; peki. 

Şimdi, bu konuyu kısaca geçmek zorunda kalıyo
rum. 

Türkiye'de Toprak Reformu yapıldığında Urfa\Ia 
20 - 39 bin aileye toprak dağıtımı öngörülmüştü. 
1 . 11 . 1973 - 1 . 11 . 1976 yılları arasında 3 862 768 
hektar arazinin de kamulaştırılması keza beîirtilliği 
haîde, bu sürenin bitiminde 1 852 000 dönüm arazi ka-
mukşîînîmış olup, bunun sadece 97 bin dönümü an
cak tevzi edilmiştir. Tevzi edilecek kişi 11 500 olma
sına karşm, sadece 636 kişiye toprak tevzi ediîmİştir. 

-Bunun yanı sıra, 1 100 000 dönüm Hazine arazisi
nin Urfa'da bulunduğu, 1 652 000 dönüm de tevzi 
edilmemiş arazisinin mevcut olduğu gerçeği karşısın
da, Devletin erinde bulunan 2 657 000 dönüm arazi 
maksadına uygun tevzi edilmemiş durmaktadır. Bu
nun mahiyetinin de ne olduğu hakkında mutlaka Ba
kan bir açıklama yapacaktır. 

Görülüyor ki, Toprak Reformu diye büyük iddia
larla Anayasaya dayanarak getirilip bu kadar Dev
let masrafı yapmak suretiyle, arazinin kıymetini yük
seltmek suretiyle, onun sahibi olan toprak ağasına 
Devlet eliyle daha fasla bir imkân da sağlanmış oldu. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerimi bağlıyo
rum. 
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Tüı<k!rye*de 8,5 milyar hektar sulamaya müsait I 
arazi vardır. 1976 yılında sulanan miktar 2 400 000 
hektar civarındadır. Toprak Reformu en verimli, en j 
gelişkin bölgelerden başlamak suretiyle Türkiye'de hep 
aynı anda başlaması ve yürütülmesi ve mutlaka da 
5 - 10 yıHık bir müddet içerisinde sonuçlanması gere- l 
kir. Bu yapılmadığı takdirde busun adına reform 
denmez. I 

Türkiye'yi geri kalmışlık ayıbından kurtarmak, 
ekonomik yönden güçleştirmek, köye altyapı hizmet
lerini getirmek, uygar düzeye yönlendirmek ancak ve 
ancak etkin Toprak Reformu tedbirleriyle olar. 

Tüık köylüsüne haketîiği bu sosyo - ekonomik re
fahı hep birîikte verelim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Söz sırası saym İskender Cenap Ege'dedir. Yok

lar. 
Söz sırası Saym Hilmi Soydandadır. 
Buyurun sayın Soydan. 

HİLMÎ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; I 

Türkiye'de bir Toprak Reformu yapılması Ana
yasa emridir. Anayasanın 37 nci maddesi hükmü esas 
tutularak Türkiye'de, 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu çıkarılmak suretiyle tatbikatına gi
rişilmiştir; fakat meseleyi biraz maziye götürdüğümüz 
zaman, Toprak ve Tanm Reformu Kanunu yapılma
dan evveî 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu adında bir kanunla bu tatbikata başlanmıştır. 

Tatbikat yapıldı ve birtakım dağştsm oldu. Ne ol
du? Norm 50 veya 100 döaüm veya 150 dönüm ol-
m^k suretiyle dağıtım yapıldı. Yapılan tatbikat şöy
le neticelendi. 

50, 100 veya 150 dönüm bir normla yapılan tat- , 
bikatia bir de görüldü ki, kura arazide bu vatandaş 
50, 100 veya 150 dönüm arazi üzerinde kalmadı; hele 
bir de kuraklık olduğu zaman tutunamadı, araziyi 
ashnda 25 sene satmama hükmü amir iken, bugünkü 
tatbikatta gidin bakın, % 80 nispetinde kuru arazide 
vatandaş bunu geri sattı. Diyeceksiniz ki, 25 sene 
satmama vaadi var, ama şöyle bir hükme bağladı; 
Borçlar Kanununun 22 nci maddesi, Noter Kanunu
nun 44 ncü maddesine göre 10 sene sonra (vade ne 
zaman gelirse) ferağ vaadi ile sattı. Şimdi gidin, Ah
met'e verilen 50 dönüm arazi, göreceksiniz ki, Meh
met'in elindedir. Arazi çıkmış; resmiyette onun, ama 
tasarruf eden başkası. 

Toprak ve Tanm Reformu Kanununa gelince : 
Onda da aynı şekilde 25 sene satmama hükmü der
piş edilmiştir. Bu hüküm mevcut diğer kanunda mu
vaffak olmadı da, acaba bu Toprak ve Tanm Be-
foımu Kanununda muvaffak olabilir rai?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 37 nci maddesine baktığımız zaman, 

1 nci fıkrada bir verimlilik esası vardır. Bunun se
bebi nedir? Bizim gayemiz, bu toprağı işletmek, nü
fusun % 3 oranında artışı karşısında verimli hale 
getirmek... 

Şimdi diyoruz ki, bütün teknik imkânlara kullan
dık; gübreyi verdik, toprağı sürdük, ektik; bütün 
imkânlar tamam, kanunun amir gördüğü. Fakat, su
lu oîmadîğı zaman bu nereye bağlıdır? Hava şartına 
bağlıdır. Demek ki, sen bütün teknik imkânlarım kul
landığın halde, yağmur yağmadığı zaman bu Toprak 
Reformunun istihsalin, üretimin amacı tamamen or
tadan kalkıyor. Hatta değil 490 - 500 dönümden ge
çimini temin etmek, ektiği tohumunu dahi alamıyor. 
Bugün Türkiye'deki tatbikat budur. Ben de bir çiftçi 
çocuğuyum ve Anadolu'nun kalkınmamasınm sebebi 
de budur. 

O halde bunun çaresi nedir? 50 dönüm, 100 dönüm 
veya 150 dözrüm normda eskiden Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununda hüküm derpiş edilmişti, şimdi ise 
Reform Kanununda bu hüküm var; ancak bu kadar 
dağıtılıyor. Bizim gayemiz; çiftçiyi bu toprakta tuta
cağız, köyden şehire göçü önleyeceğiz, verimi artıra-
cağsz ve onu ciddî, toprağın sahibi kılacağız, ama muh
terem arkadaşlarım bunun ben tatbikatını yapıyorum, 
ziraat ile iştigal ediyorum ve samimiyetle konuşuyo
rum; particilikle bir siyasî maksatla da konuşmuyorum. 

10 dönüm sulu arazi dahi bir kıymettir. Değil 50 
dönüm; fakat 1 000 dönüm susuz arazi bir kıymet 
değildir, hava şartına bağlı olduğu için, hangi şartı 
yaparsan yap; yolunu yap, altyapısını yap, tekniğini 
yap, bunları bütün kullan; ama sonu neye geliyor?.. 
Suya geliyor. 

Anadolunun kuraklık durumu malum. Zaten Ana
dolu bu yüzden kalkınamamış. Yağmur yağmadığı 
zaman; hele 2 sene yağmur yağmadım! Ziraat Ban
kasına borç, borç, borç; borcu veremiyor, muraba
hacının eline düşüyor, hadi bakalım göç... Ben çok 
biliyorum ki, adamın 1 000 dönüm 1 500 dönüm ara
zisi var, ekipmanı da var; sürüyor, ediyor, nadasını 
tam manasıyle yapıyor, fakat bir kurak olduğu za
man, bir de bakıyorsunuz ki, borçlanmıştır, muraba
hacının eline düşmüştür, araziyi de satıyor ve bir mu
hacir durumuna düşüyor. 
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O halde, bu Reforma bir zaruret var muhterem 
arkadaşlarım; fakat bugünkü Kanım, benim anlayı
şıma göre, 4753'ün bir tekrarıdır. Ben reform niteli
ğinde görmüyorum. Türkiye'de az yapacağız; ama 50 
dekar vereceğiz yerine göre, 100 dekar vereceğiz, bu 
Reform tatbikatının sulu arazide olması lâzımdır. Ku-
ru arazide ben bir reform tatbikatına inanmıyorum. 
Sulu arazide 50 dönüm verdiğiniz zaman, köylü va
tandaş burada kalacak; ailesiyle, çoîugu - çocuğuyla 
suya dayanarak öiü emeğini burada değerlendirecek
tir, muhterem arkadaşlar. Kum arazide bunun tat
bikatına giderseniz, kooperatif usulüne giderseniz, 
ya Ziraat Bankasına borçlanacak, ya kooperatife 
borçlanacak ve kuraklık sebebiyle de bir netice alına
mayacaktır. Bu suretle de 37 nci maddenin derpiş 
etliği verimlilikten bahsetmek mümkün olmayacak
tır. 

Meselenin bu yönüne temas ettikten sonra, bir de 
1757 numara!ı Kanunun şekil yönünden Anayasa 
Mahkemesince iptali konusu var. Anayasanın 38 nci 
maddesi burada tadil edilirken, (Arkadaşlarım bilir
ler) bendeniz 38 nci maddenin tadili meselesini Ana
yasanın giriş espirisine aykırı gördüm. Vergi değeri 
üzerinde Anayasanın 38 nci maddesinin tadili me
selesinde, bu hususun, Anayasanın bütün anahüküm-
lerine aykırı olduğunda burada birtakım görüşme
lerde arz etmiştim. Tabiî bu hususta bir de önerge 
vermiştim, 8 rey mi, 6 reymi; her iki kanattan da 
geldi, bizim önerge reddedildi. Vaktaki 38 madde de 
Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi, 
Anayasanın anaespirisine aykırı bularak, Anayasa
nın vergi değeri üzerindeki tadili meselesini iptal 
etti. 

Şimdi, Anayasanın 38 nci maddesi iptal edilince, 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununa burada bir 
hüküm koyduk; nedir? Vergi beyanı üzerinden istim
lâk yapılacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir yıl 
süre tanımış. Halen o maddede vergi esası münde
miçtir. Anayasanın 38 nci maddesi de tadil olduğu
na göre, şimdi Sayın Hükümetten bir şey soruyorum; 

Bu gibi reform tatbikatında veya diğer istimlâk 
tatbikatlarında; İstimlâk Kanununu o zaman biz ta
dil ederken gerçek bedel üzerinden tadil etmedik. 
Yaînız Anayasa Mahkemesi, 38 nci madde vergi be
yanı üzerinden olduğu için, böyle bir ihtilâfla «Vergi 
beyanı üzerine kamulaştırmanın yapılacağı» hakkın
da bir hüküm vazetti ve bu hususta bir de karar ver
di. Fakat İstimlâk Kanununda gerçek bedel yaşıyor, 

38 nci madde de gerçek bedel üzerine rücu edince, 
şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum: 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tatbikatını 
veya diğer tatbikatları; Anayasanın iptal edilen 38 
nci maddesinin gerçek bedeli üzerinden mi istim
lâk edeceksiniz, yoksa (hâlen vergi bedeli bir sene 
müddetle yaşamaktadır) vergi bedeli üzerinden mi 
istimlâke devam edeceksiniz? Bu durumu da Sayın 
Hükümetten öğrenmek isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, tam vaktinde bi

tirdiniz Sayın Soydan. 
Sayın Lûtfi Bilgen?.. Yoklar. 
Sayın Bakan görüşmek istiyor musunuz efendim?. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Ankara Milletvekili) — Başka konuşacak 
arkadaş yoksa görüşmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim yok. 
Tenkitlere cevap vermek üzere Sayın Devlet Ba

kam Erkovan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe
si hakkında arkadaşlarımızın görüşlerini dinlemiş 
bulunuyorum. Bu görüşlerin ve bu tenkitlerin ışığı 
altında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
faaliyetleri hakkında bi?gi vermek ve bu eleştirileri 
de kısaca cevaplandırmak istiyorum. 

1757 sayılı Kanunun öngördüğü hizmetler iki 
anEgrupîa toplanabilir. Bunlardan birisi, reform uy
gulama bölgesi; yani reform ilân edilen bölgedeki 
faaliyetler. Diğeri de, bütün Türkiye sathında yapı
lan faaliyetler olarak iki katagoride düşünmek duru
mundayız. Ben Toprak ve Tanm Reformunun pe
şinen bütün Türkiye çapındaki uygulamalarından 
kısaca malumat arz ettikten sonra, Urfa Bölgesin-
deki faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu emrine geçen arazi
ler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, tapu
ya bağlı oîmayanlann tespiti konusunda çalışmala
ra Müsteşarlığımızca başlanmış, tapulaması yapılan 
10727 köyde 7 962 766 dönüm Hazine arazisinin 
vs*rhğı ortaya konmuştu. Bu arazilerin takriben 
% 80'i tarıma elverişli kültür arazisidir. 

Tapulaması yapılmayan 22 928 köyde Hazine 
arazilerinin tespiti yapılmaktadır. Bu arazilerden 200 
köyde topraksız ve az topraklı 11 947 aileye 400 771 
dönüm arazi kiraya verilmiştir. 
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185 köyde 1 357 292 dönüm mera tahsisi yapıl
mıştır. 218 konuda 10 081 dönüm arazi çeşitli amaç
larla tanm dışına tahsis edilmiştir. 129 konuda 13 549 
dönüm arazi değişik amaçlarda kullanılmak üzere 
Hazine tasarrufuna bırakılmıştır. 209 konuda 30 544 
dönüm arazi kamu kuruluşlarına tahsis edilmiştir. 
Bu suretle bü&in yurt sathındaki faaliyetlerimizi kı
saca rakamlarla arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi Urfa Bölgesinde yapılan faaliyetler hak
kında kısaca malumat arz etmek istiyorum. Bu su
retle de sayın konuşmacıları cevaplandırmış olaca
ğım. 

Bunlardan birisi kamulaştırma. 1 Kasım 1976 ta
rihinde önce bölgeye toprak sahiplerine ödenmesi 
için gönderilmiş olan para miktarı asgarî % 15 ola
rak 97 686 985 TL. dır. Bu paranın kanuna göre 
tamamının ödenmesi mümkün değildir. Bu miktar
dan 60 996 652.90 TL. Toprak sahiplerine ödenmiş
tir. Aynca 33 553 095 TL. da Ticaret Bankasının 
borcu olarak kesilmiştir. Böylece 1 Kasım 1976 da 
tamamlanan ve tapu tescillerine göre 1 752 478 dö
nüme ulaşan kamulaştırılmış arazinin bedeli tama
men ödenmiş olup, yukarıdaki dökümünü verdiği
miz peşinat toplamı da 122 842 456 TL. m bulmuş
tur. 

Aslında kamulaştırılan arazilerin müsteşarlık em
rine geçmesi için İstimlâk Kanununda olduğu gibi 
paranın hak sahibine ödenmesi mecburiyeti de yok
tur. Tapuya, kamulaştırıîdığına dair şerh verilmesi 
kafi gelmektedir ve 1 Kasım 1976 tarihinde Urfa ilin
de kamulaştırma muamelesi tamamen bitirilmiştir 
ve bugün Urfa'da Kanunun tanıdığı 1030 dönümü 
aşan toprak sahibi kimse kalmamıştır. 

Kamulaştırma muamelesinden sonra, günün mev
zuu haline getirilen toprak dağıtımı mesedesine de 
kısaca değinmek istiyorum. Sık sık bahsedilen bu ko
nuda da toprak dağıtımı durumu şöyledir: 

Bir karış toprak dağitımım yapmamış veyahut 
becerememiş olanların, toprak dağıtımının azlığın
dan söz etmesi cidden düşündürücü bir meseledir. 
Toprak dağıtımı hazırlanan programa göre devam 
etmektedir ve bugüne kadar 892 aileye 123 159 dö
nüm toprak dağıtılmış olup, 117 424 dönüm daha 
dağıtılacaktır ve dağıtım devam etmektedir. 

Toprak dağıtımı, kamulaştırılan arazinin hemen 
ölçülüp, biçilip, taksim edilmesinden sonra toprak
sızlara verilmesi gibi basit bir işlem olarak düşünü
lemez. Urfa'da kamulaştırılan arazilerin hemen 
dağıtımı hukukî ve teknik sebeplerle gecikmektedir. 

Urfa'da arazilerin % 90'ı müşterek müikiyetlidir. 
Kanuna, hukuka saygılı olmak, vatandaşın hakkım 
korumak gerekirse, (ki, buna uymalı mecburiyetin
deyiz) kamulaştırılan araziler derhal ele alınarak ön
ce hukukî problemleri halledilmektedir, gerekirse 
arazi toplulaştınlması yapıldıktan sonra dağıtılacak 
toprak genişliğine göre parselasyon planı ve kadastro 
haritaları yapılarak dağıtılan topraklar üzerinde hiç 
bir hukukî problem bırakılmadan sıhhatli ve süratli 
bir dağıtım uygulanmaktadır. 

3 Şubat 1977'de başlayan toprak dağıtımı ile Vi
ranşehir ilçesi Muratlı köyü ve 13 mezrasında 15 
bine yakın nüfusu barındıran 2 248 aileye 44 960 
dönüm sulu arazi daha verilmiş olacaktır. 1976 - 1977 
yılı toprak dağıtımı toplamı 240 586 dönüm olacak
tır. 

Kamulaştırma ve dağıtım meselesi bu şekilde tes
pit edildikten sonra, gerek Sayın Mülayim bey kar
deşimizin, gerek Güven bey kardeşimizin kooperatif
lerle ilgili, yapılan mastır planla ilgili ve toprak re-
zervleriylc ilgili beyanlarına gelmek istiyorum. 

Sık sık bir mastır plandan bahsedilmektedir. 
Urfa'da 3 800 000 dönüm arazinin kamulaştırılma
sı gerekirken 1 752 000 dönüm kamulaştırılarak, 
kendi tabirleriyle, «Ağaların arazileri reform dışı 
bırakıldı» denilmektedir. Bu doğru bir beyan değil
dir. Hataya kesin olarak bir son verilmesini hassaten 
arkadaşlardan rica ediyorum. 

Sözü geçen mastır plan 1973'te hazırlanmış, hiç 
bir onaydan geçmemiş, global nitelikte veri kaynağı 
meçhul bir uzman görüşünden ibarettir. Mastır plan 
olarak adlandırılan rapor elimizdedir. Bu raporun 
21 nci sayfasında yer alan ve Urfa'da toprak mülki
yet durumunu gösteren tablolar ile tabloların hemen 
altında yer alan ifadeler birbirini hiç tutmamaktadır. 
Tablolarda istatistik bilgileri şöyledir. 

Arazi: 1 000 dönümden fazla, işletme sayısı 284 
aile, toplam arazi miktarı 1 319 347 dönüm. 

Arazi: 1 999 dönüm arazi, işletme sayısı 24 337 
aile, toprak toplam 2 970 093 dönüm. 

Ayrıca Urfa'da 2 357 027 dönüm Hazine arazi
si bulunduğu da ifade edilmektedir. 

Bilindiği gibi, 1757 sayılı Kanuna göre ortala
ma 1 030 dönümden fazla olan araziler kamulaştı
rılmaktadır. Buna göre yukarıdaki tabloda Urfa'da 
284 aileden kamulaştırdacak arazi potansiyeli, bu 
ailelerin her birine 1 030 dönüm bırakıldıktan sonra 
1 026 827 dönüm kalmaktadır. Hazine arazileri ola
rak gösterilen 2 357 027 dönümlük rakam gerçeklere 

— 429 — 



C. Senatosu B : 30 5 , 2 . 1977 0 : 4 

uymamaktadır. Hazine arazilerinin militan 1 168 000 
dckıiim olarak tespit edilmiştir. Ne var ki, reform 
bölgelerinde Hazine arazileri esasen kamaram em
rindedir. Yeniden kamulaştırılması diye bir husus 
da söz konusu değildir. 

Özetlenecek olursa, söz konusu «Mastır plan.» 
diye adlanthnlan ve sadece bir uzman görüşünü yan
sıtan rapor esas alınsa dahi, kamuiaşacak arazî mik
tarı 1 milyon dönüm civarındadır. Buna karşılık 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu mikta
rın % 70 fazlasıyie 1 752 000 dönüm araziyi kamu-
laştıranştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda okluğu za
man Müsteşarı da, Urfa'da kamulaştırılacak arazi
lerin oiaplamının 900 bin dönüm olduğunu açıklamış
tır. Zannediyorum bu beyan bir gazetede de çıktı, 
bunu gösterebilirim; 900 bin dönüm olarak gösteril
miştir. Halbuki biz 1 752 0C0 dönüm arazi buîmu-
şuzdur. Bizim tahminimizde 1 600 000 dönümdü; 
ciddî rakamın ise 1 752 000 dönüm olduğu tespit 
edilmiştir. Bu husus gazete kupüründe görülmekte
dir; 4 . 1 . 1975 tarihli Cumhuriyet, o zamanın 
Müsteşarı Sayın Profesör Saim Kendir, Urfa'da bu 
yıl 900 bin dönüm kanralaştırılacak araziden başka 
arazi olmadığını beyan etmiştir. Bu rakamların ne
relerden alındjğmı bilemiyorum, ama genellikle eli
mizde ciddî araştırması yapılan Urfa envanteri 
vardır. Urfa envanterinde ve bizzat kendimizin 
orada yaptığı faaliyetlerle bizim tespit ettiğimiz ra
kamlar en sihhaîh ve en doğru rakamlardır. 

Ayrıca Saym Güven, bu rakamların Başbakandık 
Devlet Murakabesinden alındiğını beyan etmiştir. 
Orada da buna benzer bir rakam vardır; o rakam da 
sıhhatli değildir. Köy İşleri Bakanlığının 4§ numara
lı köy envanter etüdlerfne göre Urfa başlıklı yayı
nında, tüm Urfa için 2 000 dönümden büyük, 4 825 
adet aileye ait toplam toprak varlığı 2 800 000 dö
nümdür. Tabiatıyla 1 030 dönüm kadar olan işlet
meler bu miktardan çıkarıldığında miktar, iki mil
yon dönümün çok altına düşmek durumundadır. 
Buna göre Urfa'da kamulaştınlacak arazi miktarı
nın 3 800 000 dünüm olması maddeten imkânsız
dır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 tarım sayı-
ıranın geçici sonuçlarına göre de Urfa'da, bin dö
nümden fazla 283 işletme ve 1 milyon 295 dönüm 
toprak varlığının mevcudiyetinin tespiti de bizim be
yanatımızı teyit etmektedir. 

Kamulaştırılan arazi miktarı tapulamanın bitme
sinden, mal sahibi sicil kütüklerinin tamarnlanmasın-

j dan ve toprak endekslerinin belli olmasından sonra 
kesinliğe kavuşuyor. Nitekim, Hükümetimiz zama-
nsnda kamulaşörma potansiyeli 1 milyon 60Ö bin 
dönüm olarak talınıin edilmiş ve bu rakama çok ya
kın olarak da 1 752 000 dönüm arazinin kamuiaş-
tınldîğı görülmüştür. 

Urfa'da Toprak Reformunun yozlaşürıldığı ifa
de edildi. Bu yozlaştırma tabiri tabiî muhalefetin 
gene! bir sloganı haline gelmiştir. Yozlaşhrıîmaktan 

J ne kastedildiğini şu güne kadar ben anlayamadım. 
1757 sayılı Kanunun bize verdiği bütün imkânlar 
'kullanılmış, Kanunun tespit ettiği hedefler ve faali
yetler de zarnamnda yerine getirilmiştir ve dağıtım 
da Urfa'da devam etmektedir. Urfa'da ağaların veya 
bize göre fazla toprak sahibinin himaye edilmesi 
mantıken mümkün değildir. Şu anda Urfa'da 1 030 
dönümün üzerinde topraklı vatandaş kalmıştır. Böy
le bir topraklı vatandaş kalmadığına göre, altyapı
nın Urfa'ya gitmesiyle hangi ağanın veya hangi ha
yalî şahsın hiraaye edileceğini mantıken bulmak 
mümkün değil. Mantık, ağaların himaye edildiği yo
lundaki bir genellemeyi nakzetmektedir. Çünkü, 
1 030 dönümün üzerinde topraklı kimse kalmadığı
na göre, ağaların himaye edildiği yolundaki ifadenin 

' doğ-ruluğu mantıken mümkün değildir. 

Bunun dışında, kurulan kooperatifler de (anlatıl
dığına göre) büyük toprak sahiplerinin eline geçmiş
tir veya büyük toprak sahiplerinin tahtı tasarrufu 
altındadır, gibi bir düşünce ifade edildi. Halbuki, ku
rulan kooperatifler tetkik edildiği zaman, elli endeki 
düşünülürse, 172 dönüm toprak almış kişiden daha 
fazla toprağı olan bir kişi yoktur. Yani, 172 dönüm 
toprağı alan kişiler tarafından kooperatifler kurul-

i muştur.. Meselâ, kanunen 1 030 dönüm alma hakkı 
oMuğu halde, öyle bir kişi kooperatifte üye değildir. 
Daha ziyade topraksız ve az topraklı çiftçilerimiz 
kooperatifler halinde teşkilatlandırılmıştır. 

YrJmz, kamulaştırma, toprak dağıtımı ve koope-
peratifierin dışında üçüncü beş yıllık plana da gir-

I miş bulunan ve «Köykent,» «Tarımkenî» tabiriyle 
ifadesini bulan yerleşim yerleri de düzenlenmiştir ve 
örnek köy çalışmaları bölgede hızla yapılmaktadır. 
Aşağı yukarı Urfa'nm Toprak Reformu girmiş, da-

! ğıtımı ve altyapısı yapılmış bütün yerlerde çiftçile-
i riraizin yaşayış şekilleri ve Devlete olan güvenleri 
I değişmiş ve bu sureti! Toprak Reformunun bölge-
'• deki devlet-vatandaş ilişkisi; samimiyete dayanan, 
| inanca dayanan ilişkisi kurulmuş ve bu feslefe Top-
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rak Reformunun uygulanmasıyle Urfa'da hızla de
vam etmektedir. 

Yalnız, burada, «Toprak Reformu yozîaştırıl-
dı, toprak işleyenindir felsefesi hâkim olduğu zaman 
gerçek manada Toprak Reformunun yapılacağı» dü
şüncesi ifade edildi. Yani «Toprak işleyenindir» fel
sefesi iktidara gelir ise, Türkiye'de Toprak Refor
munun daha iyi olacağı ve ancak Türk çiftçisinin 
yüzünün böyle güleceği ifade edilmiştir. «Toprak iş
leyenindir» felsefesi hâkim olmadığından, Toprak 
Reformunun yozîaştırıldığı manasına gelen konuş
ma yapılmıştır. Türk Anayasasında aşağı yukarı hu
kukî sistem veya ekonomik sistem tespit edilmiştir; 
bunun ifadesi karma ekonomidir. Saym Sözcüsü
nün «Toprak işleyenindir» sözünü: Anayasa çerçeve
si dışındaki bu fikri bir felsefeye oturtmak mümkün 
değildir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Anayasa çerçe
vesi içinde tabiî. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zaten öyle. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Yani, bugünkü hepimizin it
tifak ettiği Anayasa cari ise, bunun tespit ettiği eko
nomik düzen Türkiye'de yürürlükte ise, «Toprak iş
leyenindir» sözü bu Anayasa çerçevesi dışında bir 
düzeni ifade etmektedir. 

, HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hayır!.. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Devamlı askıda 

ka'.ırsa da Anayasa dışı olur. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İşlemeyeninki ne ola

cak Sayın Bakan?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman doğa 

yasası işler. 

DEVLET BAKANİ MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Aniattacağun efendim do
ğa yasasının nasıl işlediğini. 

Cumhuriyet Halk Partili sayın arkadaşlarımızın, 
«Toprak işleyenindir» sloganı ile neler yapmak iste
diklerini, acaba bundan neyi kastettiklerini Meclis 
zabıtlarından ve yetkililerin beyanlanndan öğrenmek 
istedim. Çünkü, Anayasanın çizdiği ekonomik düzen 
içerisinde «Toprak işleyenindir» diye bir ekonomik 
sistemi ben hatırhyamıyorum. Böyle bir Anayasal 
fikri kabullenemiyorum. O halde, bununla ne de
mek isteniyor, ölçüleri boyutları nedir; kendileri de 
tarif etmediklerine göre, ifadelerinden bulabilir mi
yim; dedim. 

Cumhuriyet Halk Partisi memleketin büyük ve 
temel üretici gücü olan köylü kesimini, köylerimizi, 
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] çiftçilerimizi bu düşüncelerle belirli bir cephe içerisinde 
mütalaa etmek suretiyle bu noktada bütünleştirmek iste
mektedir. Saym Ecevlt, sol örgütlenmesinin ne şekiî-

j de olacağını ifade ederken şöyle bir beyanda bulun-
j nusştur; üç ayaklı bir örgüt olacaktır. Benim görü-
i şüme göre, bir ayağı örgütlenmiş işçi hareketi, öbü* 
ı ayağı kooperatifçilik hareketi, üçüncü ayağı da bun-
! ların siyasal partisi diye tanımlamaktadır. «Demok-
j raîi'k solda işçi köylü eleîe. (Sayfa 32)» 
j Ecevit bu sözleriyle işçi ve köylü iktidarından 
j bahsetmektedir. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi ba-
İ sın organlarıyle de, köyün sefalet içinde buhınduğun-
\ dan, taban fiyatlarının düşük tespit edildiğinden 

bahsederek köylüyü Devlete karşı olma veyahut de-
i vamlı gayrımcmnun o!ma havası veya politikası es

tirilmek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak 
j istemektedir: 

1. Taban fiyatlarının düşük olduğunu beyan et
mektedir. O halde köylünün ürettiği mahsule yüksek 
düzeyde taban fiyat ücreti vermeniz gerektiğini be
yan etmektedirler. 

Bir başka yerde tekrar bakıyorsunuz, taban fiyat
ları konusu bir aldatmaca içindedir. Bir yandan taban 
fiyatları ayarlanmasının tamamı toprak ağalarının, 
büyük çiftçilerin lehine bir uygulama olduğunu söy-

J itiyorsunuz. Öte yandan taban fiyatları az tespit 
j edildi, diye köylüyü altatmaca şeklinde birbirine zıt 
> görüşlerle Cumhuriyet Halk Partisi siyasî sahada bir 
j samimiyetsizlik örneğini tespit etmektedir ve saml-
! miyetsizlik örneği vermektedir. 

«Toprak işleyenindir, su kullananındır» sloganını 
I da ortaya atan Ecevit.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O kadar anla-
• masınız Saym Bakan. Samimiyet nedir, ne değildir? 

! DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
1 KOVAN (Devamla) — Anlatacağım, Bu sloganı or-
j taya atan Ecevit, köylerdeki halkımızı birbirine dü-
j sürmeyi hedef aümıştır. 

«12 Mart'a Nasıl Getirildik» kitabının 54 ncü 
i sayfasında bu sözlerden mülhem olarak o zamanın 

derneklerinden ve bugün de tekrar kurulduğunu duy-
| duğuınuz Dev-Genç'te, «Biz köylere gidip köyîüle-
! ri kışksrtacagız, onlara toprak işgal ettireceğiz. Bu 
| konuda bizim lafa ihtiyaçsınız yok. Türkiye'de top-
< rak ve köyiü meselelerini anlayabilmek için Lenin'in 
. kitaplarından lüzumlu stratejiyi tespit ettik» gibi bir 
İ seminer düzenlenmiştir. 
! FİKRET GÜNBOĞAN (İstanbul) — Saym Ba-
| kan, ne demek istiyorsunuz siz? 
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DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Dev-Genç'in seminerinde 
tayin ve tespit edilen strateji ile Sayın Ecevit'in 
«Atatürk ve Devrimcilik» kitabının 114 ncü sayfa
sındaki şu sözleri arasındaki paralelliği ve ondan son
raki aşırı tahripçiliği görmemek mümkün değildir. 

«Altyapı devrimlerini, değişikliklerini bir çoğu 
okur-yazar olmayan köylüler; Antalya'nın Elmalı 
köylerinde, İzmir'in Torbalı'sında, Ataian'da, Göîîü-
ce'de yapmaya başlamışlardır bile. Halkın, köylünün 
kendiliğinden geliştiği Anayasa doğrultusundaki bu 
devrimci eylemler, bu altyapıya yönelen eylemler 
yalnız bu saydığsm köylerde değil, adı basına geçme
miş daha nice köylerde yürütülmektedir.» 

Demek ki «Toprak işleyenindir» sözünün nere
den geldiğini ve nereye götürülmek istendiğini ifa
de bakımından bunları belirttim. 

Yine Sayın Ecevit bu toprak işgallerini şu veya 
bu kuvvetle durdurmanın mümkün olmadığını da 
beyan ettikten sonra, «Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tutanak Dergisi 1969 Bütçe Müzakereleri» diye
rek, köylü vatandaşı hukuk dışı eylemlere teşvik ve 
tahrik etmektedir. Ecevit, «Toprak işleyenin, su kul
lananın» sloganının yalnız şu anayasalarda olduğunu 
zannederim bilebilmektedir; Romanya, Çekoslovak
ya, Komünist Çin, Arnavutluk Anayasalarında bu 
tabir vardır. Bizim Anayasamızda «Toprak işleyenin
dir» tabirine dayalı bir ekonomik düzen yoktur. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — İslâm hukukun
dan verdik; toprak onu verimli kılanındır. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Yoktur. 

O halde, «Toprak işleyenindir» dediğinize göre, 
toprağı dağıtmaya lüzum yoktur. Bugün sizin «Ağa» 
dediğiniz kişi de toprağı işlettiğine göre, dağıtmaya 
lüzum yoktur; mantıken reforma da lüzum yoktur. 
Onun için.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bakan 
15 senedir Anayasa yürürlükte, hiç bir etkin tedbir 
gelmiyor, sürüncemede bırakılarak bu önleniyor. 
Bunu belirtmek istedik. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Toprak ağası 
şehirde oturuyor. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Toprak Reformu Kanunu 
uygulanmaktadır ve Toprak Reformu Kanununu 
beğenmezseniz, onun yolu başka; ama bugün Tür
kiye'de 1757 sayılı Toprak Reformu Kanununu en 
iyi düzeyde uygulamış bulunan bir Hükümetle karşı 
knrşıyasınız. 

Zannediyorum bu, «Toprak işleyenindir» sözü, 
bizzat özel mülkiyete veya mülkiyet hakkının özüne 
tecavüzdür ve Anayasada böyle bir yer yoktur. 

Bunun dışında, buradaki çalışan personeli Cum
huriyet Hükümetinin diğer dairelerinde çalışan ve ça
lıştığı branşta ehliyetini ispat etmiş kişileri bizzat o mü
essesenin en yüksek yetkilisinden rica ederek, muva
fakatini alarak buraya getirdik ve Toprak ve Tanın 
Reformu Müsteşarlığında çalıştırıyoruz. İstatistik Ens
titüsü Başkanlığı bütçesinde de söylendiği gibi, özel 
oîarak belirli bir militan ekibi getirmiş değiliz. Cum
huriyet Hükümetinin müesseselerinde bizden evvel 
memur oîarak çalışılmış; fakat orada ehliyetini ispat 
etmiş kişileri yetkililerden rica ederek buraya getir
dik ve onlar sayesinde bugünkü en iyi hizmeti vere* 
bildik. Bunun için burada «Ülkücü Gençlik» veya 
«Militan kadroları» falan diye bir şey yoktur. Yal
nız, devamlı adet haline gelen ve ben Hükümetin bir 
Vekili olmama rağmen, bir partinin de yöneticisi ol
duğumdan dolayı devamlı icraatlarımız bırakılarak 
şahsımız hedef alınmakta ve Türkiye'de cereyan eden 
anarşik olayların birçoklarının müsebbibi olarak gös
terilmek gibi hata işlenmektedir. Bu hata ile; yani bu 
yanlış tespitle veya bu hayalî tespitle ne sayın Cum
huriyet Halk Partililer doğru bir noktayı bulabilir
ler, ne de biz doğru bir noktayı bulabiliriz. Türki
ye'deki anarşik olaylardan, talebe olaylarından şikâ
yetçi olmayan kimse yoktur. O halde, bu talebe olay-
larmın veya Türkiye'deki hürriyetçi demokratik re
jime yönelik diğer hareketlerin gerçek menşeini bul
madığımız müddetçe veyahut doğru teşhis koymadı
ğımız müddetçe bu memleketin çocukları olarak bir
birimizi itham etmekle Türkiye'deki bugünkü ortamı 
tashih edemeyiz. O halde Türkiye'de bugünkü ortam
da mevcut gerçek sebebi bilmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Benim tespitlerime göre bunun üç sebebi vardır. 
Bunlardan birisi, sol fikir eylemsiz olmaz. Bir insan 
sol bir ffkri temsil etmişse, mutlaka fikirle eylem iç 
îçedh.'. Sol fikri benimseyen arkadaşlar... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi sol fikir? 
Demokratik sol da buna dahil mi, değil mi? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Müsaade ediniz. 

Sol fikri temsil eden... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Meselâ biz 

falan mı yani?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Müsaade buyurunuz. 
Soî fikri temsil eden... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demokra
tik sol falan mı? Biz falan mı yani?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Fikri 
dinle... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye din
leyeyim yani?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dinlemi
yorsan çık dışarı, ben dinleyeyim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye çıka
yım? Sen sus, sen karışma, san kim oluyorsun?.. Sen 
çık dışarı... 

BAŞKAN — Bir dakika... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bana, «çık 

dışarı» diyor... (Gürültüler). 
BAŞKAN — Ne oluyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. 

(Gürültüler). Sayın Yılmaztürk, Sayın Gündoğan lüt
fen... 

Sayın Bakan konuşmalarını bitirdikten sonra sual 
sorabilirsiniz. O zaman gayet sükunetle suallerinizi 
cevaplarlar. Biz bu imkânı size sağlayacağız efen
dim. 

Sayın Bakan, lütfen devam ediniz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Devrimci olduklarını beyan 
eden, sol fikri temsil eden hareketin içerisinde, fikir
le beraber eylem vardır. O halde... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anayasa soldur, 
Anayasa devrimerdir. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Müsaade buyurunuz beyefen
di. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
bu nereden konuşuyor? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Ben biliyorum nereden ko
nuştuğumu. 

BAŞKAN — Sayın Öztiirk... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anayasa içinde 

konuş. Anayasa baştan sona kadar sol fikri, devrim
ciliği savunur. Açta oku bir başından sonuna kadar. 
Hiç okumadın mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Sol fikir içinde ey
lem vardır» sözünü lütfen açıklayın efendim. Mutlaka 
solun bütün fraksiyonlarını kastetmiyorsunuz her
halde? Lütfen açıklayınız efendim. 

Lütfen susalım efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — İkinci husus; artık, Marksist, 
Leninisî fikri veya Maoist fikri benimseyen kişiler, 
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dünyanın neresinde bu fikri tatbike koymak istiyor
larsa, 1966 senesinde Havana'da toplanan bu aşırı sol 
fikri temsil edenler, ideolojik mücadeleye bir unsur 
daha kattılar. İdeolojik mücadeleye kattıkları bu un
surda terörizm ve anarşizm vardı. Oradaki alman 
kararda Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da; nerede ide
olojik bir mücadele yapacaksa Marksist, Maoist ve 
Leninist fikri temsil edenler terörizmi de beraber yap
mak ve aynı zamanda başlatma kararını almışlardır. 

O halde, 1968'rîe Fransa'da başlamak suretiyle 
Türkiye'ye kadar intikâl eden bu hadiselerin menşei
ni bu şekilde tespit edemezsek, birbirimizi suçlamak
la gerçeği bulamayız. Bu topraklara bağlı olan, Mil
letin bütünlüğüne inanan ve Devletin bütünlüğüne 
saygılı olan sol da namusludur; fakat Marksfst, Le-
niijisî ve Maoist fikri ideolojik olarak bir memleket
te hâkim kılmak isteyen insanın fikri ile eylemi be
raberdir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Getirin meseleyi 
sizinle beraber çözelim; Hükümettesiniz getirin me
seleyi... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — İkincisi, bunun uzantısı dışa
rıdadır. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 
Başkan, bunların Toprak Reformuyla ne ilgisi var 
efendim?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Lütfen minder
den kaçmayın, mindere dönün, Toprak Reformunu 
anlatın. 

•DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
•KOVAN (Devamla) — Türkiye'de olan anarşik olay
lar az evvel izah edildi... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bırakın bunları 
İçişler; Bakanı anlatsın. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen... 
Lütfen Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Efendim, siz itham edecek
siniz, diyeceksiniz ki, burada militan yetiştirdiniz, bu-

şunu yaptınız, bunu yaptınız... 
HASAN ILDAN (Elâzığ) — Yetiştirdiniz... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 

lütfen. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Bunların olmadığını, yanlış 
teşhis konduğunu veya sözcülerinizin yanlış teşhiste 
bulunduklarım, yanlış tespit yaptıklarını, gerçek tes-

| pitin böyle olması gerektiğini söylüyorum. Bu şekilde 
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anlaşırsak Türkiye'deki hadiselerin üzerine giderken 
müşterek taraflarımız çoğalır ve ittifak ederiz. Yoksa, 
siz beni, ben sizi itham ettiğim müddetçe gerçeği unu
turuz. Zaten Marksist, LemnEst, Maoist fileri benim
seyen insanlarında arzusu bu; herkesi birbirine düşür
mek suretiyle kendi emellerine ulaşmaktır. 

O halde, bu memleketin ciddi bir siyasî teşekkü
lü olarak bunun teşhisini doğru koymadığınız müd
detçe, bir başkası bunu doğru koymadığı müddetçe 
siz beni, ben sizi veyahut siz Hükümeti, Hükümet 
sizi itham ettiği müddetçe Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu bunalımdan çıkması mümkün değildir. 

O halde, sol fikri; yani Marksist, Leırnist ve Ma
oist fikri benimseyenlerin eylemleri mutlaka olacak
tır. Fikir eylemle beraberdir. O halde, ikincisi; bu ka
rar haline alınmıştır. 

Üçüncüsü, gerek Türk aydını, gerek batı aydını 
detant politikası karşısında sükût etmiştir. Detant po
litikası tatlı bir uyku veya rehavet durumuna getir
miştir; Türk aydınını da, Avrapa'daki batı aydınını 
da. O halde, detant politikası ideolojik yayılmaya ma
ni değildir sözünü söyleyenlere karşı, hürriyetçi de
mokratik rejimi benimseyenlerin uyanık oiması ge
rektir. Hürriyetçi demokratik rejimi benimseyen ve 
ba rejimin doğruluğuna inanan Türk aydını detant 
politikası karşısında müsamahalı olmamak durumun
dadır. «Hürriyet içerisinde bir arada yaşamak benim 
ideolojik yayılmama mani değildir, dünyanın neresin
de Maoist, Leninist bir fikri müdafaa etmek suretiyle 
hatta daha ziyade LenFnisî bir fikri müdafaa etmek 
suretiyle ölen kişinin Moskova'ya heykelini dikece
ğim, benim ideolojik yayılmama detant politikası ma
ni değildir» diye, dünyadaki nizam kavgasını yapan
ların karşısında detant politikasıyle hürriyetçi demok
rasiye inanan insanların birbirine; bir milletvekilini 
fazla çıkartacağım düşüncesiyle birbirine düşmeleri 
üzücüdür ve cidden Türkiye için düşündürücüdür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zaman darlığını da 
dikkate alarak lütfen konuya avdet ediniz. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — Bir tespit daha yaparak söz
lerime son vermek istiyorum. 

Türkiye'de zannediyorum asayişle ilgili kuruluşlar 
şu şekilde bir tespit yapmışlar; (Hürriyet Gazetesi 
15 . 5 . 1976) «Sol kuruluşlar ve çalışma faaliyetleri.» 
Diyor ki burada : 

1. Öğrencileri ideolojik yönde eğitmek, onları 
anarşik eylemler doğrultusunda tellimde bulunmak, 
boykota ve işgale sürüklemek çabasındadırlar. 

2. Halkla ilişkilerinde onların sınıf mücadelesi
ne hazırlayıcı bir tutum içindedirler. 

3. Bunların bazıları gizli birer yeraltı örgütüdür
ler ve niteliklerine uygun bir şekilde faaliyet göster
mekledirler. 

4. Bu ilişki organik bir bağlantı içinde çalışmak
tadır. (Bu kuruluşlar bu şekilde çalışmaktadırlar). 

5. Bu kuruluşlar bölgecilik, mezhepçilik, azınlık 
ırkçılığı ve kürtçülük akımlarını körüklemekte, des
teklemekte ve sonuçta bir kurt devletinin kurulması
nı amaçlamaktadırlar. 

6. Bu kuruluşların bulundukları yerler yurt ça
pında anarşik olayların organize edildiği merkezler 
durumundadır. 

7. Bu teşekküller her türlü kitle haberleşme ve 
basın - yayın araçlarından geniş ölçüde yararlanarak 
yığınlara sınıf bilincini aşılamak ve bu yönde netice 
almak istemektedirler. 

8. Memleket çapında mevcut rejime ve iktidara 
karşı genel bir memnuniyetsizlik havası yaratarak öz
ledikleri Marksist, Leninist, Maoist düzeni kurmayı 
amaçlamaktadırlar.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Doğru, ama ne 
ilgisi var Toprak Reformuyla?.. 

DEVLET BAKAM MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Müsaade buyurun efendim. 

«9. Ba kuruluşlar doğrudan doğruya milletin 
mukaddes inançlarına, namusuna, ırzına, canına ve 
malına, yer yüzündeki son bağımsız Türk Devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine ve onun Anayasasına, 
kanunlarına, vatan sever aydınlarına karşı amansız 
bir savaş açmışlardır.» 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Orta Doğu Gazetesi 
mi? Ne okuyorsun? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Hürriyet Gazetesi. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) —'Orta .Doğu Gazete
sidir. Başka ne olabilir?.. 

BA(ŞKAN — Sayın Bakan devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
K.OVAN (Devamla) — Orta Doğu'da bunu yazabi
lir. Doğru fikirleri yazmak ayıp değildir ki.. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Onu burada okuma
nızın ne gereği var? Evinde oku... 

DEVLET BAKANİ MUSTAFA KEMAL £R-
KOVAN (Devamla) — Gereği var efendim; gereği 
var... 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; lütfen efendim karşı
lıklı konuşmayalım. 

Sayın Bakan devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Sayın sözcüleriniz burada çık
tılar «Türkiye'deki olayların müsebibleri sizsiniz» de
diler. 

Ayrıca burada bir arkadaş çıktı, bunları söylüyo
rum can emniyeti istiyorum, gibi şakaya da gelse al
tında ciddiyet ifade eden ve zabıtlara geçen beyanda 
bulundular. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sizinkinde hiç cid
diyet yok. Getirip gazete okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen konuya avdet 
edin. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — İkincisi, «Bunun dışında sağ 
kuruluşların da olduğu söyleniyor. Bunlar ne yapı
yorlar : 

Sol kuruluşların okullarda ve yurt çapında mey
dana getirdikleri yıkıcı olaylara mukabil, hareketleri 
organize etmektedirler. Bu kuruluşlar milliyetçi, mu
kaddesatçı görüşten hareket ederek, kendi görüşlerini 
tabana yaymak için bildiri, bülten, broşür, tiyatro, 
gazete, kitap gibi yayın araçlarından faydalanarak 
faaliyet göstermektedirler. Ülke ve millet bölünmez
liği ilkesinden hareket ederek solun yıkıcı, bölücü 
eylemlerini en aza indirgemek çabası içindedirler. 
Okullardaki boykot ve işgal gibi anarşik eylemleri kı
namakta, zaman zaman engellemektedirler» Millî kül
türü yaymak, millî değerlere saygılı olmak amacına 
yönelmişlerdir. Bu kuruluşların tek amacı komüniz
mi Türk yurduna sokmamaktır. Bu kuruluşlar, için
de sayıları çok da az o'sa bu nitelikleri taşıyan bazı 
gruplar da vardır.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuya avdet edin 
efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Sözlerime son-veriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Gerek Toprak Reformu Müsteşarlığı, gerek İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığı ile ilgili Bütçe müzakere
lerinde bazı hatip arkadaşlarımız Anayasa içerisinde 
olmayan, («Su kullanındır» tabirinde de söylediğim 
gibi, bu fikir Anayasada yok.) fikirler ifade etmişler
dir. Anayasada ekonomik düzen tespit edilmiştir, bu
nun adı karma ekonomik düzendir. Bir iktidar gelir 
kamu kesimine ağırlık verebilir, bir başka iktidar ge

lir özel kesime ağırlık verebilir, ama «toprak işleye
nindir.» diye bir sloganla Anayasa içerisinde bir eko
nomik düzen yoktur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ekonomik düzen de
ğil ki... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kamulaştırma... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-

KOVAN (Devamla) — O halde, kendi hayalî ideo
lojilerini kamuoyunda tutturabilmek veya bunun mü
nakaşasını yapabilmek için hayalî hedefler icadedil-
mektedir. Meselâ, bugünkü iktidar kapitalist düzenin 
iktidarı olarak mütalaa edilmektedir. Biz kapitalist 
düzenin iktida'rı değiliz; Anayasadaki karma ekono
mik düzeni temsil ediyoruz. 

O halde, sömürü düzenini söyleyebilmek veyahut 
«Toprak işleyenindir, su kullananındır» sloganlarını 
Türkiye'de işler hale getirebilmek için sunî hedefler 
icadetmek lâzımdır. Ne yapmak lâzım? Bugünkü Hü
kümeti kapitalist ekonominin hükümeti olarak göste
rebilmek lâzım. Bugünkü Hükümetin içerisindeki fi
lânca partiyi şu veya bu şekilde bir militan besleyen 
parti olarak gösterip hedefe dikmek suretiyle kendi 
fikirlerinizi meşrulaştırmak gibi bir noktaya getirmek 
durumundasınız. 

Türkiye'nin mücadelesini elbirliği ile Anayasa çiz
gisi içerisinde yapmak herkesin hakkıdır; fakat ha
yalî noktalara belirli fikirleri, belirli kişileri dikerek 
Türkiye'de sol fikrin yayılmasını temin etmek müm
kün değildir ve burada izah ettiğimiz düşünceler için
de hiç b?r anarşik olayın içerisinde, hiç bir kanunsuz 
olayın içerisinde ne Hükümeti, ne de Hükümetin 
mensup olduğu siyasî partilerdeki kişileri gösterme
niz mümkün değildir. 

Nerede anarşik bir olay varsa, orada sol hareket 
vardır. Çünkü, anarşik olayın bulunduğu yerde Mark
sist, Leninist, Maoist fikrin hâkim olmaya veyahut 
bu fikrin harekete geçtiği, yayılmaya geçtiği yerde 
eylem de vardır. Eylemsiz Maoist, Leninist bir fikri, 
herhangi bir ülkede tatbik etmek mümkün değildir. 
Bütün anarşik olayların temelinde bu fikir yatar. Ne
rede Marksist, Leninist, Maoist fikir varsa orada ey
lem vardır. Eylemsiz Leninist hareket, eylemsiz Ma
oist hareket mümkün değildir. İnanıyorsak, bunun 
kitabı da böyledir. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Top
rak Reformuyla ilgisi yok bunların... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Lütfen konuya 
gelsin. 
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DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Devamla) — Çünkü, gayri millîdir, gayri 
insanîdir, gayri nizamîdir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne günlere kal

dık yahu... 
BAŞKAN — Son söz Sayın Ziya Gökalp Mülâ-

yim'de. 
Buyurun Sayın Mülayim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Biraz evvel burada, konuştuğumuz Bütçeyle çok 
ilgisiz bir konuşma Sayın Bakan tarafından söylen
di. Uzun uzun Maocuiuktan, Lenincilikten bahsetti 
ve sanki burada Maoculuğu veyahut Leninciliği mü
dafaa eden bir grup varmış da Bakan onlara cevap 
veriyormuş gibi yarım saat konuştular. 

Yalnız, Sayın Bakanın konuşması arasında, Top
rak Reformundan sorumlu bir Bakan olarak, «Top
rak işleyenindir» i anlamamış olduğunu gördüm ve 
bunun için, «Anayasamızda yok; ancak komünist ül
kelerde yeri vardır.» dedi. Ben şahsen uzun yıllar 
Toprak Reformuyla uğraşan bir kimse olarak Türki
ye Cumhuriyetinde Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığından sorumlu bir Bakanın, «Toprak işleye
nindir» i anlamamış olmasını, bilmemesini, ülke için 
çok üzücü buldum. 

«Toprak işleyenindir» sözü yeni değiî. Kitabımız
da ta 1969 yılında, «Toprak işleyenindir» diye bir de 
makale yazmıştık ki, Bakana takdim edeceğim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin ki
tabınızda... 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Evet, 
benim kitabımda. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üniversite pro
fesörler kumlunun kabul ettiği kitapta. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Olabilir. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Aynı 
şekilde, Cumhuriyet Halk Partisinin programında da 
«Toprak işleyenindir» den biz bahsediyoruz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin ki
tabınızda, Anayasada değil. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Oku
yorum; yeni kabul edilen «Demokratik Sol Cumhuri
yet Halk Partisi Programı» inda. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Parti 
Programını okumayın burada, 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Evet, 
komünizmle ilgisi var mı?. 

«Demokratik Toprak Reformunun temel ilkesi 
uyarınca toprak işleyenin, su kullananın olmalıdır.» 
Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin Programıdır. «De
mokratik Toprak Reformunun temel ilkesi...» 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anayasa 
mı ki, sizin kitabınız?.. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ana
yasaya gelelim... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Oraya ge
lin. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ana
yasanın 37 nci maddesi der ki; «Devlet, toprağın ve
rimli olarak işletilmesini gerçekleştirme ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıyle gereken tedbirleri alır.» 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Devlet alır 
ama. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Evet, 
devlet adına. 

Anayasamız önce şunu kabul etmiş : Topraksız 
insanlar var, toprakta çalışıyor; fakat toprağı yok. 
Bu ne demektir?.. Toprak, toprağı işlemeyenlerin elin
de demektir. 

Bir kiracıyı düşünün. Kiracı, işlediği toprağın sa
hibi midir? Değildir. Türkiye'de yüzbinlerce kiracı 
vardır. 

Ortakçıyı düşünelim tanmda. Yüzbinlerce ortakçı 
vardır. İşlediği toprağın sahibi midir?.. Değildir ve 
nitekim 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ya
yasında da, bütün yozlaştırmalara rağmen bu ilke 
muhafaza edilmeye çalışılmıştır. «Kiracı veya ortak
çı olarak işleyen kimselerin toprağı kamulaştırılacak-
tır.» denilmiştir. Demek ki, 1757 sayılı Yasa da «Top
rak işleyenindir» ilkesini kabul etmiş. Esasında yoz-
laştınlnıadan önce daha fazlaydı; fakat buna rağmen 
kabul etmiş. 

Yine düşünelim; İstanbul'da oturan bir kimse 
Adana'da bir toprak sahibi ise ve oradaki idarecileri 
vasıtasıyle bu toprağı işletiyorsa; ortakçıları veya ki
racıları vasıtasıyle bu toprağı işletiyorsa (ki, Türki
ye'de bunun gibi yüzlerce, binlerce arazi vardır) bura
da toprak işleyenin midir?.. Hayır. Toprak, işleme
yenin elindedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
senelerden beri (ki, Anayasanın esprisine de uygun
dur) «Toprak işleyenin olmalıdır.» diyoruz. Bu top
rağı işlemeyen kimselerin elinde bulunan arazisinin 
tamamı; (Hatta 1757 sayılı Kanuna göre, yine Sayın 
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Bakan bilirler) tamamı kamulaştırılacaktır kanun mu
cibince ve toprağı işleyene verilecektir ve yine, «Top
rak dağıtıldığı zaman, toprağı kendisi işleyecektir.» 
deniliyor. 

O halde, Sayın Bakan nereden çıkarıyor ki, «Top
rak işleyenindir» ilkesi komünist ülkelerde varmış... 
İtalya'da toprak reformu yapıldı, aynı ilkeye göre. 
Formoza'da, Güney Kore'de birçok toprak reform
ları yapıldı; «Toprak işleyenindir» ilkesine göre. 

Aksine, komünist ülkelerde toprak işleyenin elin
de değildir. Toprağın mülkiyeti devletindir komünist 
ülkelerde. Orada toprakta çalışanlar işçi olarak çalı
şırlar. Bunu da Sayın Bakanın, yine Toprak ve Ta
rım Reformundan sorumlu bir Bakanın bilmemesi 
veyahut bilmiyor gözükmesi hakikaten Yüce Senato
nun huzurunda üzücüdür. 

Yine Sayın Bakanımız, «Cumhuriyet Halk Parti
si birkaç senedir (Toprak Reformu yozlaştırılıyor) 
diyor; nedir?..» demişlerdir, tşte budur yozlaştırma. 

Düşünün ki, Sayın Demirel'in veyahut bugünkü 
Cephe Hükümetinin Bakanı çıkıyor, «Toprak işleye
nindin bilmiyorum. Bunlar Anayasaya aykırıdır, ko
münistliktir.» diyor ve diğer taraftan da iddia ediyor 
ki, «Toprak Reformu yapıyorlar, toprak dağıtıyor
lar veya toprak kamulaştınlıyor...» tşte bu yozlaştır
madır. Nitekim yozlaştırılmıştır. 3 milyar lira para 
sarfedilmiştir. Yalnız Urfa'da 630 kişiye toprak da
ğıtılmıştır. Bu mudur toprak reformu?.. Değil. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Sizinki 
nasıl?.. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Cum
huriyet Haîk Partisinin Toprak Reformunun nasıl 
olacağını, Cumhuriyet Halk Partisi 1977 seçimlerinde 
halkın oylanyle iktidara geldiği zaman gösterecek
tir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gelmeye
cektir ki... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Rüyanda mı gör
dün? 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Onu 
seçimler gösterecektir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Boş lâf
lar bunlar. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Siz 
mi geleceksiniz yani?.. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Cemil Kara, Sayın 
Esatoğlu, lütfen karşılıklı konuşmayın. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Yal
nız, burada konuşan ve «Toprak işleyenindir» i bil

mediğini söyleyen veyahut komünist ülkelere yakış
tıran veyahut yozlaştırmayı bilmediğini söyleyen Ba
kanın, Hükümetin Başkanı Demirel'e çok yakışan bir 
Bakan olduğunu da söylemek isterim. 

Demirel (Ki, bugünkü Başbakan) 1969 yılında ba
kın ne diyor Toprak Reformu için; bugün Cephe Hü
kümetinin Bakanı, «Biz Toprak Reformu yapıyo
ruz» diyor. Başbakan Demirel ise Sayın Abdi İpek-
çi'yle yaptığı röportajda : 

«Türkiye'de Toprak Reformu yapılmasına lüzum 
ve imkân yoktur. Çünkü, Türkiye'de bir Toprak Re-
formuyîe dağıtılacak toprak yoktur. Mühim olan me
sele, kimin toprağını alıp kime vereceksiniz..» diyor. 
1969 yılında ve bundan sonra bugünkü Hükümet, 
«l milyar liralık bütçeyle biz reform yapacağız» di
yorlar. 

Bu espri bizim yıllardır tartıştığımız konuya uy
gun oluyor; Sayın Bakanın söyledikleri de. Çünkü, 
«İşte reform yapıyoruz.» diyorlar; ama dağıtım yok. 
Bu yıllardan beri Adalet Partisinin ileri sürdüğü bir 
fikirdi : 

«Toprak Reformu nedir, Tarım Reformu yapalım. 
Toprak dağıtıpda onun bunun toprağını alıp kime 
vereceksiniz? Makine verelim, kredi verelim, gübre 
dağıtalım ve bununla Toprak Reformu yapıyor ola
lım.» derler idi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O tarım refor
mu tarım... 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ha
kikaten, bugünkü Cephe Hükümeti de bunu yapmak
tadır ve Sayın Bakan da (Üzülerek söylüyorum) «Top
rak işleyenindir» i hâlâ anlamamış olması ki, bunu 
Demirel de senelerce söylerdi; «Bu (Toprak işleyenin) 
nedir?.. Memleketi komünizme götüreceksiniz.» diye. 
Halbuki, bizzat başında bulunduğu Bakanlığın uygu
ladığı Kanunda bu espri vardır. 

Toprağı kendisi işlemiyorsa, (Kanunda vardır) 
toprağın tamamı kam ulaştırılır; «Hududa yer veril
meden.» der Kanunda; 1757 sayılı Kanunun zanne
diyorum 6 ncı maddesinde. Böyle bir madde Kanun
da olduğu halde hâlâ Bakan çıkmış, «Bu komünist 
ülkelere mahsus bir ilkedir.» diyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Mü
layim, on ayda Cumhuriyet Halk Partisi kaç çiftçiye 
kaç dönüm toprak verdi?.. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisi on ayda hazırlıkları, altyapı ya
tırımlarım yaptı ve verdiği Hükümete teslim etti. Ha
kikaten Sayın Bakan, Bakan olduktan sonra, Milliyet-
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çi Cephe kurulduktan hemen bir ay sonraydı, 6 Ha
zirandaki verdiği beyanatta, «Bu sene 11 bin kişiye 
toprak dağıtacağız.» dedi. Çünkü bütün hazırlıkları 
yapılmıştı. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER-
KOVAN (Ankara Milletvekili) — Ben öyle bir beya
nat vermedim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ba
sın toplantınızın tarihi var. Biraz evvel konuşmamda 
söyledim. 6 Hazirandaki basın toplantınızda söyledi
niz. 

BAŞKAN — Saym Mülayim, lütfen Genel Kuru
la hitap edin efendim. 

Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Bunu 
söyleyen Bakan o yıl 163 kişiye toprak dağıtıyor. Hü
kümet tabiî; ben Bakanı suçlamıyorum. Esasında Top
rak Reformu gibi önemli bir konudan, siyasal bir ko
nudan sadece bir Bakan sorumlu olamaz. Bundan 
Cephe Hükümeti sorumludur ve biraz evvel okudu
ğum fikirlerin sahibi Sayın Başbakan Demirel bun
dan sorumludur. «Türkiye'de Toprak Reformu yap
tırmayacağız» diyorlardı ve nitekim yapılmıyor; her 
ne kadar iddia edilirse de... 

Efendim, Sayın Bakanın burada sol fikirle ilgili 
mütalaaları çok ilginçti. Ben Toprak Reformu Büt
çesi ile hiç bir ilgisini görmedim, onun için cevap
landırma veya o konuda bir fikir söyleme ihtiyacını 
duymuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik 
sol bir partidir, eylemini göstermiştir, tatbikatını gös
termiştir. 10 aylık bir iktidarında nasıl bir uygulama 
yapacağını da hepimiz beraberce gördük. Bugün bu
rada bunları tekrarlamaya gerek yok. Programımızda 
da Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl bir parti olduğu 
bütün ayrıntıları ile yazılıdır. Hiç bir zaman Maoist, 
Leninist bir parti de değildir. Bunu da söylemeye lü
zum görmüyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mülayim. 
Saym üyeler; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi

nin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu yüksek tasvibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

— 438 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına, 1977 malî yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 107 565 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 721 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tanm Reformu 
uygulamaları 787 743 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 300 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Toprak ve Tanm Reformu Müste
şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1107 465 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Gelir 
Türü Lira 

3 Özel gelirler 1 107 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte yüksek 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığınca 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi, bu maddeye bağh 
(C) işaretli cetvelle birlikte yüksek tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi yüksek tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 201 nci mad
desi gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Büt
çeden ödenmesi gereken meblâğ 1977 malî yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu 
amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Ba

kanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan ayrıca açık oya sunulacaktır. 
Ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 
1. -— 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi : 31 . I . 1977) (1) 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Saym üyeler program gereğince Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Bakanlığı temsil eden Sayın Genel Müdür yerini 
aldı. Temsil yetkisini okutuyorum, zapta geçmesi için. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1977 ma

lî yılı Bütçesinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lundaki müzakeresinde, Bakanlığımı temsil etmek 
üzere Genel Müdür Galip Esmer'e yetki verilmiştir.. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Alparslan Türkeş 

Başbakan Yardımcısı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Hükümet adı

na Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Galip 
Esmer ve Komisyon yerini almış olduğu halde büt
çenin müzakeresine başlıyonîz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum : 

Sayın Hasan İldan, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına. 

Sayın Ergun Özkan, Adalet Partisi Grupu adına. 
Söz sırası Sayın Hasan tldan'da, buyurun Sayın 

İldan. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (Elâ
zığ) — Sayın Başkan, saygıdeğer senatörler; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünü Grup 
adına arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Sayın senatörler; 
3 Şubat 1977 gününden bu yana, bu Senato çatı

sı altında Bütçe müzakerelerini hep beraber izliyo
ruz, dinliyoruz. Bu Bütçe müzakereleri sırasında Hü
kümet adma birçok bakanlar ve yetkili kişilerde hu
zurumuzda birtakım konuşmalar yaptdar ve bu ko
nuşmaları yapanlardan bir tanesini de biraz önce hep 
beraber izledik. Biraz önce konuşan Sayın Bakan ken-

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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di Bakanlığı ile ilgili olan konularda ne kadar bilgi
siz, ne kadar meseleye uzak, ne kadar meseleyi anla
madığını ortaya koydu. 

ŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Bütçesi gö
rüşülmüştür. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Başkan olarak 
müdahale ediyorum. Lütfen siz müdahale etmeyin. 

Sayın tldan lütfen Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde konuşun. Biraz evvel konuşulan ve 
Sayın Bakanın hazır bulunduğu konu bitmiştir. Sa
yın Bakan buradan ayrılmıştır. Sırası geldiğinde yine 
bu fikirlerinizi ifade etme imkânı Parlamentoda her 
zaman sizin için doğabilir. Lütfen Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşuyorsunuz, devam edin 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Sayın Başkan. 

Bütçe, Hükümetin politikasını, bu politikayı yü
rüten kişileri yakından ilgilendiren bir konu. Benim 
söylediğim de bu konunun' içerisinde mütalaa edilen 
bir beyandı, arz ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hem de 
Grup adına konuşuyor. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın tldan. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De

vamla) — Önce şu hususa değinmek isterim; 
Görüşmeye başladığımız, bir bütçeden ziyade, ge

nel manada bir rakamlar yığını veya rakamlar toplu
luğu diyebileceğimiz bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 
Çünkü bu Bütçe, bu ülkenin ekonomik, sosyal ve si
yasal potansiyelini en iyi ve âdil bir şekilde kullan
mayı zorunlu kılan bir yasa olması gerekir. Oysa ki, 
şu anda görüştüğümüz Yasa tasarısı bu düşünceler
den çok uzaktır. Şöyle ki; 

Bütçe tasarısı tertip edildiği veya tasarı hazırlan
dığı dönemlerde basına yansıyan birtakım fikirlerle 
bu Bütçenin nasıl ve ne kadar memleket çütarlarıyle 
uzaktan oluştuğunu hepimiz basından izlemiş bulu
nuyoruz. Bu husus o sıralarda geniş şekilde basına 
yansımıştır. 

Bu durumda görünen odur ki, 4 yamadan oluşan 
hükümet bohçası, Türkiye gerçeklerini ve gerçek kay
naklarım nazara alarak bir Bütçe hazırlamamıştır. 
Bu hususu böylece vurguladıktan sonra bir hususa da
ha değinmek istiyorum. 

Bütçe, bir ülkenin kaynaklarının topyekûn değer
lendirilmesi, hızlı ve dengeli kalkınmayı sağlayıcı ve 
huzur getirici esas prensipleri oluşturur. Oysa, Tür

kiye'de özellikle MC İktidarı döneminde bu böyle ol
mamıştır. Kısaca genel manzaraya bakmanın bunun 
böyle olmadığını ortaya koyduğunu hepimiz müşaha-
de edebiliriz. 

31 Mart 1975 tarihinde MC İktidarı veya Cep
hesi Türkiye'de oluşmuştur. «Cephe» kelimesi öyle 
zannediyorum ki, birçoklarımıza yabancı değildir; ta 
bizim Kurtuluş Savaşımızda «Garp Cephesi» ve İkin
ci Dünya Savaşında «Güney Cephesi, Kuzey Cephe
si» gibi bu deyimin savaşta kullanıldığı hepimizce ma
lumdur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bulgaristan'da 
da Vatan Cephesi var, 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — MC oluştuktan bu yana, kuruluşunu ifa
de eden «Cephe» deyimine uygun olarak Türkiye'yi 
bir dahilî savaş haline getirmiştir. 

1 Nisan 1975 gününden bu yana sokakta faili meç
hul 154 genç öldürülmüştür. Günümüzdeki savaşla
rın birçoklarında, savaş birçok gün boyunca birçok 
cephelerde devam ettiği halde, ölüm sayısı bu adede 
varmamaktadır. 

Bugün ülkemizde analar, babalar her an ve her 
gün, ilkokuldan üniversiteye kadar çocuklarının ak
şam eve sağ mı, yoksa ölüsünün mü geleceği korkusu 
ve kâbusunu yaşamaktadırlar. Bunu bu ülkede yaşa
yan 42 milyon insana reva gören Cephe İktidarı baş
ka bir ülkede olsa, bu iktidarın başı her halde o ül
kenin sokaklarında rahat gezemez. 

Bu denli şaibeli bir kişinin Başbakan olduğu her 
dönemde huzursuzluk ve anarşi böylesine boyutlara 
ulaşmıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
istirham ediyoruz. Tapu ve Kadastro konularında ko» 
nuşacak. 

BAŞKAN — Konuya şimdi giriyorlar efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Bu Sayın Başbakanın iktidarda bulundu
ğu dönem, kan, kâbus, ıstırap, anarşi ve ölüm döne
midir, görülen yalnız budur. MC iktidarının Türkiye 
için hazırladığı bedel de sadece budur; ama öyle ina
nıyorum ki, halk bir gün bunun hesabım elbette so
rumlu kişilerden soracak. 

Bir günlük basının büyük puntolarla yazılan man
şetlerine baktığımız zaman, kamuoyu «artık yeter» 
diyor, üniversite rektörleri kaba kuvvete karşı tüm 
siyasal kuruluşların birleşmesini istiyor. Anarşi olay
ları yurdun dört bir tarafına yayıldı. Faşist darbeye 
karşı hazırlıklı olmalıyız. Barolar Birliği, Ankara 
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Barosu, İstanbul Barosu, Yazarlar Sendikası, TÖB-
DER, DlSK, Türk - iş ve birtakım işveren sendika
ları ve kuruluşları ortaya bu tip düşünceleri koymak
tadırlar. 

BAŞKAN — Sayın İldan, lütfen konuya gelin'.:. 
Rica ediyorum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde konuşun lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Tamam efendim. 

Sadece Ocak ayı içerisinde öldürülen gencin sayı
sı 23 ve ortalama günde 2 kişiye yaklaşmaktadır. 

Cumhuriyet tarihimizde bir benzeri daha görül
memiş tek tip ve ısmarlama ders kitapları da bunla
ra eklenince, Türkiye'deki anarşinin esas kaynağının 
ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hususu da böyle 
vurguladıktan sonra, şimdi asıl konumuz olan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllarca önce Sayın Dr. Refik Saydam Türkiye' 

deki düzenden bahsederken şöyle demiştir; «Bu dü
zen A'dan Z'ye kadar bozuktur» O gün de böyledir, 
bugün de bu düzen A'dan Z'ye kadar bozuktur. 

Nitekim, halk yararım her türlü zümre çıkarların
dan üstün tutan demokratik sol bir siyasî parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisi, 1969 seçim bildirgesinde, 
1973 «Ak Günler» kitabında ve 1976 programında 
açık ve kesin olarak Türkiye'de bugün halihazırda 
mevcut düzenin bozuk olduğunu ve bunu mutlaka 
değiştireceğini Türk kamuoyuna ilân etmiştir ve bu 
ilânın sonucu olarak da, 1973 yılında Türkiye'nin en 
büyük siyasî partisi haline gelmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu düzenin adı 
ne?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Bizim getireceğimiz düzen, demokratik sol 
ve âdil düzen, insanca yaşama, insan haysiyetine uy
gun yaşam düzenidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesini de 
bu ilkenin ışığı altında inceleyerek, bozuk yanlarını 
açık ve seçik olarak ortaya koymaya çalışacağını. 

Bu Genel Müdürlük, bu bozuk düzenin bir parça
sını ve dönen bu çarkın bir kısmını teşkil etmektedir. 
Yalnız, bu bozuklukları ortaya koyarken de, yönetici
lerin kişiliklerini veya yönetim kadrolarında görev 
alan kişileri bu bozuklardan tenzih ettiğimi bildirerek 
sözlerime başlıyorum. 

Türk Köylüsünü, Türk işçisini, Türk esnafım, Türk 
çiftçisini ve bir bakıma bütün Türk halkını yakından 

ilgilendiren bir konunun da tapu ve kadastro hizmet
leri olduğu aşikârdır. 

Bu hizmetlere MC İktidarının gereken önemi ver-
, diğini gönül rahathğıyîe kabul etmek mümkün değil

dir. 
1934 yılında başlatılan şehir kadastrosu çalışma

ları 2613 sayılı Yasaya uygun olarak Türkiye'de faa
liyete geçmiştir. Geçen 43 yılda 53 il ve 119 ilçenin 
kadastrosu; 1950 yılında başlatılan tapulama çalışma
ları sonucunda ise, 12 145 köy ve bucağın tapulama
sı yapılabilmiştir. Halen 14 il ve 453 ilçe merkezinde 
ve 24 079 köy ve bucakta yaşayan çiftçi, köylü, şe
hirli, işçi, esnaf olmak üzere Türkiye'de 25 milyon 
civarında vatandaşımız, halen tapulama ve kadastro 
bekleme ve bunun intizarı içerisinde bulunmaktadırlar. 

Oysa ki, tapulama hizmetlerinin başlatıldığı 1950 
yıllarında Türkiye tapulama ve kadastrosunun 20 
yılda; yani 1970 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Bu 
şekilde programlanmıştır. Aradan 26 yıl geçmiş olma
sına rağmen, 450 bin kilometrekare olarak kabul edil
miş olan ve toplam tarım alanlarımızın yaklaşık ola
rak 150 bin kilometrekaresi; yani °/0 30'u ancak biti-
rilebilmiştir. 

5 milyon parsel civarında olduğu sanılan şehir ka
dastroda 42 yılda 1 956 580 parselin ancak kadastro
su yapılabilmiştir. Tapulama ve kadastro çalışmaları
nı bu tempoyla devam ettirdiğimiz takdirde, Türkiye 
tapulaması ve kadastrosunu en iyi tahminle ancak 52 
yıl sonra bitirmiş olacağız. Bu dahi çok şüphelidir. 

Aynca, kadastro ve tapulamadan sonra, köy ve 
kentlerimizde taşınmaz malların uğradığı değişiklik
leri günü gününe izleyip pafta ve tapu kütüklerine iş
lemediği için, her 25 - 30 yılda yapılan bu hizmetlerin 
yenilenmesi gerektiğine göre, tapulama ve kadastro 
hizmetleri Türkiye'de asla bitmeyecektir. 

Sayın senatörler; 
Bir hükümet, bir devlet düşünebiliyor musunuz ki, 

bir işi veya hizmeti bitirmek istesin de bu iş veya hiz
met bitirilmesin. Bu mümkün değil. 

İleri ülkeler; Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya, Yu
goslavya hukukî kadastrolarını çoktan bitirmişler ve 
bununla yetinmeyerek taşınmaz mallarını, toprak çe
şitlerini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini ve vergiye 
esas olacak değerleri gibi birçok kamu kuruluşlarının 
aradığı bilgileri kapsayan çok yönlü kadastroya geç
miş bulunmaktadırlar. Tapulama ve kadastro; aya, 
yıldızlara gitmek gibi bilgi ve teknoloji ve hatta bü
yük malî külfetleri gerektiren bir hizmet değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bedava yapılıyor 
tabiî. 
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C. H, P. GRUPU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Aksine sarf edilenleri fazlasıyle ödeyen 
bir verimli hizmettir. Bu hizmetlerde üretimler per
sonel sayısına bağlı bulunmaktadır. Devlet isterse, ta
pulama ve kadastro hizmetlerini en geç 1 5 - 2 0 yıl 
İçerisinde ikmal edebilir, bitirebilir. 

Bu sorunun temeli, esası ve çözümü, tapulaması 
yapılacak toplam alanı saptamak, bu alanı kaç yılda 
bitirilmek istendiğini belirtmek ve buna göre her yıl 
tapulaması yapılacak alan ile kadastrosu yapılacak 
parselleri hesaplayarak bu miktarda yıllık iş üretecek 
personeli yetiştirip, hizmete sevk etmekten ibarettir. 

Bugün Türkiye'mizde lise ve üniversite mezunla
rımız kapı kapı dolaşıp iş aradığı, açılan bir işe 150 
kişinin bildirildiği halde 3 ilâ 5 bin kişinin müracaat
ta bulunup, imtihanlara katddığı bir dönemde per
sonel bulamamak diye bir sorun herhalde Türkiye'de 
mevcut olamaz veya düşünülemez. Kanımca, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili yöneticileri 
bu hizmetlerin ne bitirilmesi gerektiğine ne de biti
rilebileceğine inanmamaktadırlar. Asıl büyük noksan
lık da bu noktadan geliyor. Bu yüzden tapulama ve 
kadastro hizmetlerinde yılldi, iş üretimi plan hedef
lerine ulaştırılmak için bu hizmetlerde çalışacak per
sonel sayısının artırılması gerekirken, mevcut belge
lere göre tapulama hizmetlerinde 1963 yılında 440 
sayıya ulaşan ekip, 14 yılda sadece 269 ekip artırıla
rak 1976 yılında 709 ekip adedine ulaşmıştır. Yani, 
bu 14 yıl süre içerisinde her yıl ortalama 15 - 20 ekip 
veya 35 - 40 kadar personel kazanılabilmiştir. Ona 
karşılık tapulama bölge sayısı, 292'den 420'ye yük
seltilmiştir. Her tapulama bölgesine 1,6 ekip düş
mektedir. * 

Kadastro hizmetlerinde ise, 1965 ydında 113 ekip
le çalışmakta iken, 1974 yılına kadar hiç bir artırma 
yapılmamış, 1974 yılında 131 olan ekip sayısı 1976 
yılında 167'ye ulaşmıştır. Bu hizmetleri 12 yılda sa
dece 53 ekip; yani 160 personel artırılmıştır. Her yıla 
düşen ortalama personel artırma adedi 10 ilâ 15'dir. 
Buna rağmen kadastrosu başlatılan ilçe sayısı 35'den 
120'ye yükseltilmiştir. Her müdürlüğe 1,4 ekip düş
mektedir. 

Üretimi artıracak araç, gereç gibi teknolojik im
kânlardan yararlanılması da gerekmektedir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne bütün bu olanaklar sağ
lanmıştır. Şu anda 400 civarında arazi otosu alınmış, 
2 uçak ile havadan çekilen fotoğrafları harita haline 
dönüştüren 20 civarında kıymetlendirme aleti, son 
derece modern fotoğraf laboratuvarlarına teşkilât ka-
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vuşturulmuş bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen, 
1977 Bütçe Kanun tasarısında yer alan hizmetlerin 
yıllaıa göre üretimlerine bir göz atıldığında bütün hiz
metlerin gittikçe artacağı yerde önemli ölçülerde azal
mış olduğu görülmektedir. Bu Bütçe tasarısının ka
dastro hizmetleriyle ilgili sayfalarında yer alış sırası
na göre durumu kısaca aşağıdaki şekilde arz edece
ğim : 

1. Tapulama çalışmalarını bütünleyen en önem
li hizmetlerden birisi, nirengi hizmetleridir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hizmetlerinin 1963 
yılında 13 572 kilometrekarelik alanın nirengi işleri 
tamamlanmıştır. 1970 yılında 14 490 kilometrekare, 
1971 yılında 22 600 kilometrekare, 1973 yılında 9 594 
kilometrekareye, 1974 yılında ise, 6 744 kilometre
kareye, 1975 yılında ise 6 600 kilometrekareye düş
müştür. 

Plan hedefleri ise, yıllık 19 000 kilometrekaredir. 
1975 yılında bu hedefin ancak % 30'u 1971 - 1976 
döneminde, planlı dönemlerin tümünde ise ancak 
°fo 40 kadarı gerçekleştirilmiş, 5 yıl içerisinde toplam 
açık 100 bin kilometrekareye yaklaşmıştır bu verim 
düşüşünden dolayı. 

2. Tapulama çalışmalarını tamamlayan en önem
li hizmetlerden birisi de uçuş hizmetleridir. Bu hiz
metlerin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için milyon
larca lira sarf edilerek 1974 yılında eskiden mevcut 
olan 2 uçağa ilâveten, onların çalışmadığı kabul edi
lerek yeniden 2 modern uçak satın alınmıştır. 1967 
yıllarında miadı dolmuş eski uçaklar ile 19 398 kilo
metrekarelik, 1968 yılında 14 138 kilometrekarelik 
iş üretilmiştir. Buna karşılık, 1972 yılında 13 666 ki
lometrekarelik, 1973 yılında 12 372 kilometrekarelik, 
1974 yılına ki, son 2 modern uçak alındıktan sonra 
3844 kilometrekare, 1975 yılında ise, 38 000 kilomet
rekareye iş, üretim, verim bu şekilde düşürülmüştür. 
1975 yılında ise, 38 000 kilometrekareye iş, üretim, 
verim bu şekilde düşürülmüştür. 

Bu iş üretiminin plan hedefi, 19 600 kilometreka
redir. Son yılın gerçekleştirilmesi % 30 civarındadır 
ve toplam açık keza 100 bin kilometrekareye yak
laşmaktadır. 

Tapulamada üretim, planlı dönemde olsun, yıl
dan yıla artacağı yerde, azalmış olduğu keza belgele
rin incelenmesinde anlaşılmaktadır. Önceki yıllardan 
araç, gereç, teknolojik bilgi ve imkânlardan yoksun 
olarak yapılan çalışmalardan elde edilen iş üretimle
rini teknolojik gelişme, araç ve gereç arttığı nispette 
artması gerekirken, azalması calibi dikkattir. 
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Bu bölümden sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. 
Daha az araç ve gereçle, daha az teknoloji ve per
sonelle daha fazla iş, daha fazla araç gereç, personel 
ve teknoloji ile daha az iş üretilmiştir. 

Bu neden böyle olmuştur? Bunu sizlere kısaca 
izah etmek istiyorum. Bunun gerçek nedeni fotogra-
metrik yöntemle elde edilen toplam üretimin, klasik 
yöntemle elde edilen üretimden daha az olacağım 
yeryüzünde ilk defa Türkiye'de, bu son yıllarda ispat 
edilmiştir. 

Tapulama çalışmaları, 1766 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine aykırı olarak anormal şekilde dağıtılmıştır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Bütçe Ko
misyonu raporlarından alınan bilgilere göre, 1976 yı
lında 700 ekip ile 420 tapulama bölgesinde çalışılmak
tadır. Bu bölgelerin 302'si 118 bölge müdürlüğünde bu
lunan ve çalışan personel, yetkili kılınmak suretiyle 
yürütülmekte ve yönetilmektedir. Bu duruma göre 
her tapulama bölgesine 1,5 ekip gönderilecektir. Bu 
1,5 ekiple 60 i!â 90 köyün tapulaması yapılacaktır. Bu 
ekspler, bu kadro ile yılda ancak 2 köyün tapulamasını 
yapsa dahi tüm ilçenin tapulaması için 30 ile 45 yıl 
bekleme zorunda kalacaktır. Böylesine bir davranışın, 
bir yönetimin neden ileri geldiğin izah etmek müm
kün değildir. 

Böylesine dağınık çalışmaları, halkı ve köylüyü 
oyalamaktan başka bir işe yaramayacağı da açık
ça görülmektedir. Bu aksaklıklar 766 sayıh Tapu
lama Kanununun 5 nci maddesi ile önlemek islenil
miş, sözü edilen maddeye göre her tapulama bölge
sinde bir müdür ile yeteri kadar kontrol eleman ve 
en azından 4 teknisyen ve 4 yardımcıdan kurulu 4 
birliğin bulundurulması zorunluluğu vardır. Aynı Ka
nunun 3 ncü maddesi ise, her il ve ilçe merkezini birer 
bölge olarak tarif ve kabul etmiştir. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü yetkilileri bütün bu konuları 
bilerek, belki bir ölçü içinde bazı politik baskıların 
sonucu olarak personel sayısını düşünmeden, ihtiya
cını hesaplamadan 300'e yakın yetkili bölge ihdas et
miş bulunması üretimin düşmesinin esas nedeni ve ilk 
sebebi olduğu kanısındayım. 

Dağınık çalışmalar yüzünden tapulama birliklerini 
motorize hale getirmek için, satınalınan 400 arazi oto
su yönetim ve kontrol elemanlarının elinde kalmış, 
üretici teknisyenler bu araçlardan çoğu zaman ya
rarlanamamışlardır. 

Tapulama teknisyenlerinin tapulamanın Türkiye'de 
başladığı yıllardan bu yana çalışma koşulları değiştiril
memiş, yaşamları köylüye, köylünün kaderi ise, onla-
lara daima bağlı bırakdmıştır. 

J Bu nedenlerin dışında diğer bir neden de 850 civa
rındaki merkez ve taşra örgütü yöneticilerinin; yani 
tapu sicil muhafızlarının, tapulama ve kadastro mü
dürlerinin % 25'i ilk, % 40'ı ortaokul mezunu duru-

) nıundadırlar. İlkokul mezunlarının yönetici kadrola
rına getirilme şansı % 17 iken, ortaokul mezunlarının 
bu şansı % 9, lise mezunlarının şansı % 8, yüksekokul 
mezunlarının şansı ise % 6'dır. 

Burada şu hususu da kesinlikle belirteyim ki, hiz
met bu ölçüler içerisinde ehliyetsiz ellere terk edil
miştir. 

Tapu hizmetleri de yukarıda arz ettiğimiz durum
dan daha fazla iyimser durumda değildir. 

1. Bu hizmetlerin düzenli yürütülebilmesi için, 
i her şeyden önce bu Genel Müdürlüğün Teşkilât Kanu

nunun günümüz şartlarına öncelikle uydurulması lâ-
zımgcldiğine kaniyim. Yani yukarıdan beri izah etti-

ı ğim verim düşüşüne neden olan sebepleri ortadan 
! kaldırmak için bu Teşkilât Kanununun değişmesi ge-
| rektiğine kaniyim. 

2. Bu kuruluşta çalışan 11 000 civarındaki perso-
i nelin yaklaşık olarak 10 000i' yıllardan beri kuruluş ka-
j nunlannm eksikliği ve kadrosuzluk nedeniyle derece 
\ yükselmesi yapılamamaktadır. Bunlara ihtiyacı olan 
] kadrolar da süratle verilmeli ve sağlanmalıdır. 

] 3. En zor koşullar altında çalışan tapulama, ka-
I dastro, nirengi, kıymetlendirme ve uçuş hizmetlerinde 

çalışan personele verilen yan ödemeler yetersizdir. 
İ Bu hizmetlerde çalıştırılan personelin çektiği mahru-
I miyetler nazara alınarak yan ödemeleri diğer Devlet 
ı kuruluşlarındaki emsallerinin seviyesine mutlaka çı-
İ kardinalidir. 

S 4. Öteedn beri hizmetin bir gereği olarak fazla 
j mesai yaptıkları halde, bu mesailerinin karşılığını ala-
i mayan tapulama, kadastro, nirengi işlerinde çalışan 

personele de bu mesailerinin karşılığı verilmelidir. 
i 5. Kimi personelin yeri sık sık değiştirilirken, 
' kimi personel başladığı yerde emekli olma olanağı ta-
j nıyaıı yer değiştirme yönetmeliği kesin kurallara ve 
] bölgesel esaslara göre yeniden düzenlenmelidir. 
1 6. Tapulama müdür ve kontrolörlerinin tasarrıı-

na girmiş bulunan arazi otolarından birlik teknis-
i yenleri yararlandırılarak, tapulama birlikleri motorize 
| hale getirilmek suretiyle iş verimliliği süratlendiril-
| ineli ve mutlaka sürat sağlanmalıdır. 
I 7. Teftiş kadrolarının meslekte yetişen kişilere ar-
I îîrılması için yönetmeliğe sonradan konulan yaş had-
, dinin de kaldırılması gerekir. 
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8. Merkezdeki örnekleri üzerinde yapılan eski ka
yıtların yenileme işlemleri terk edilerek, taşradaki ku
ruluşlardan ve sonraki değişiklikler de işlenilerek ge
çerli hale getirilmesi hususu mutlaka temin edilme
lidir. 

9. Fennî ve hukukî değişiklik belgeleri yılı için
de merkezdeki örneklerine işlenebilir hale getirilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu
na kani bulunmaktayım. 

10. Tapulama ve kadastro hizmetlerinde ve Dev
let hizmetlerinde doğan bir zorunluluk olmadıkça 
yeni bölgeler açılmamak, Tapulama Kanununun 5 nci 
maddesine aykırı olarak açılan ve işin dağılmasına, 
verimin düşmesine sebep olan bölgelerdeki personel 
sayısı yasalarda gösterilen verimlilik seviyesine ve 
miktarına mutlaka çıkarılmalıdır. 

Sayın senatörler, 
Yukarıda izah ettiğimiz aksaklıkların behemehal 

düzeltilmesi gerekmektedir. Hizmetin gereği gibi ba
şarılı olabilmesi ve halk yararına çalışabilir hale ge
tirilmesini, bugünkü iktidardan yürekten diliyorum. 
Bunlar, bugün gerçekleşmediği takdirde, 1977 Ekim 
ayında yapılacak seçimlerde Türk halkının kendi ik
tidarı olan C. H. P.'yi iktidara getirdiğinde demok
ratik sol anlayışın gereği olan bu düzeni ve bu ak
saklıkları değiştireceğimizi Türk kamuoyuna C. H. P. 
nin Grup Sözcüsü olarak huzurunuzda ilân ediyorum. 

Bütçenin Türk kamuoyuna ve sözcülüğünü yaptı
ğım Genel Müdürlüğe ve tüm personeline hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarını. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tldan. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sa

yın Ergun Özkan'da buyurun Sayın Özkan. 

A. P. GRUPU ADINA ERGUN ÖZKAN (Niğ
de) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; 

1977 malî yılı Bütçesi vesilesiyle Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün görevleri ve bu görevlerin ye
rine getirilmesiyle ilgili görüşlerimizi Grupum adına 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün hizmetleri çok yaygın ve yoğundur. Özellik
le memleketimiz gibi vatandaşların % 70 oranındaki 
büyük çoğunluğunun toprağa bağlı olan geçim şartları 
ve milletimizin toprağa vermiş bulunduğu büyük de
ğer, bu Genel Müdürlüğün hizmetine önem ve ağırlık 
kazandıran başlıca faktörlerden biridir. 

Gerçekten sahipli gayrimenkullerin % 40 oranın
daki önemli bir kısmının henüz tapuyu kaydedilme
miş olması ve yine tapuda kayıth oldukları halde, 
tapu daireleri dışında meyhane senetleriyle yapılmış 
alım satımlar veya harici taksimlerle zilîiyetliğe da
yalı tasarruf düzeni bir taraftan gayrimenkul hukuku
muzun ihtilaflı yanım meydana getirmekte, diğer ta
raftan da bazı sosyal ve ekonomik huzursuzluklar do
ğurmaktadır. 

Bugün hukuk mahkemelerindeki davaların büyük 
bir kısmı gayrimenkul mülkiyeti ihtilâfına dayanmak
tadır. Vatandaşlar yıllarca köyü ile adliye arasında gi
dip gelmek suretiyle mülkiyet hakkını tespit ve tescili
ne uğraşmaktadırlar. Bu durum taraflar arasında 
husumetlere dönüşmekte, köyün huzurunu ve birliğim 
bozmaktadır. Bazen köylerin hudut veya merasında 
görülen anlaşmazlık ise komşu köylerin aralarını aç
makta ve zaman zaman vahim sonuçlara ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan, toprağını işleyen çiftçi, tapusunun 
bulunmamasından dolayı ekonomik sıkıntılara maruz 
kalmaktadır. Meselâ traktör ve benzeri ziraat aletle
rini almak yahut tarlasının verimini artırmak için aça
cağı kuyu ve yapacağı su kanallarına nakdî 
yardım alabilmek gibi Ziraat Bankasından te
min edeceği çeşitli kredilere karşı tapusunu ib
raz ve teminat olarak vermek mecburiyetinde
dir. Ayrıca, kullandığı tapusuz tarlanın birgün 
mera veya Devlete ait arazidir şeklinde bir iddia so
nucu elinden alınma endişesi de mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; 

Yukarıda kısaca arzına çalıştığım gerçekler naza
rı itibare alındığında mülkiyet hakkına son derece 
bağlı olan milletimizin indinde tapu mezkûr hak için 
bir teminat, ekonomik yönden bir yardımcı ve sosyal 
yönden de bir huzur vesikasıdır. Bütün bunlar ve bun
lara inzimamen gayrimenkullerin durmadan artan kıy
metleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Genel Mü
dürlüğün görevlerine önemle eğilmeyi zorunlu kılmak
tadır. 

Bu hizmetler 67 vilâyet, 572 ilçe ve yaklaşık 40 bin 
köyü ve buralarda yaşayan 42 milyon insanı doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 
Hizmetin bu önem ve özelliğidir ki, yurdumuzda ta
pulama ve kadastro çalışmalarının biran önce tamam
lanması için her türlü tedbirin alınmasını kabul et
tirmektedir. Genel Müdürlüğün kdastro ve tapula
ma olarak iki koldan yürüttüğü ve bu tek amaçlı ça
lışmaları şöylece gözden geçirebiliriz : 
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Bugüne kadar 53 il ve 119 ilçenin belediye şuur
ları içindek gayrimenkullerin kadastrosu yapılarak 
1 956 588 parselin tapu sicillerinin tesis edildiği ve 
14 ille 93 ilçede de çalışmaların devam ettiği anla
şılmaktadır. Kadastrosu sürdürülen 4 ilde de esasen 
kadastronun tamamlanmış olduğu; fakat sonradan 
genişleyen belediye sınırları içine giren alanları kap
sayan bir çalışmanın yapılmakta olduğu görülmüştür. 

İl ve ilçelerde merkez belediye sınırları dışında ka
lan ve bütün köyleri kapsayan tapulama çalışmaları ise 
111 bölgede sürdürülmektedir. Aceleyi gerektiren ve 
özellikle yatırım projelerinin uygulanmasıyle ilgili 
olup, müstakil bölge olarak açılmasına imkân bulun
mayan 314 yerde de bu bölgeler tarafından yetkiyle 
tapulama çalışmalarının sürdürüldüğü görülmektedir. 
Yapılan incelemede tapulamanın başladığı tarihten 
Kasım 1976 sonuna kadar bu bölgelerde 13 916 kö
yün tapulamasının ele ahndığı, 12 145 köyün tapulama 
işinin tamamlandığı, 1771 köyde çalışmaların sürdü
rüldüğü ve bunlardan da 249 köyün bitmek üzere ol
duğu anlaşılmıştır. Tapulaması yapılan bu yerlerde 
13 794 507 parselde 152 0*19 770 dönümlük alanın 
planları yapılmış ve tapu kütükleri düzenlenmiştir. 

Bu hizmetlerin 1976 İcra Programı açısından ger
çekleştirme oranına gelince; Kadastro çalışmalarında 
175 bin parsel ve yüzölçüsü olarak da 75 bin hekta
rın gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kasım ayı iti
bariyle 85 bin parselin kadastrosu yapıldığı ve yıl so
nuna kadar bunun 120 bin parseli bulacağı ve 75 bin 
hektara karşı 72 bin hektarlık alanın kadastrosunun 
yapılmış olacağı sonucuna varılmıştır ki, bu program 
hedefinin % 95 oranında gerçekleşeceğini ifade et
mektedir. Ayrıca yurdun çok dağınık bölgelerindeki 
tabiî âfetler dolayısıyle ve başta Lice olmak üzere 
48 bölgede âfet kadastrosunun gecikmesiz olarak ya
pılmış olduğunu kaydetmek gereklidir. 

Tapulama çalışmalarında ise, 1976 yılı tapulama 
çalışmalarında elde edilne sonuçların 10 bin kilomet
rekareyi bulacağı anlaşılmaktadır. Bu, yıllık progr-
mın °/0 65 oranında gerçekleşmesi demektir. Tapula
ma çalışmalarında plan hedefinin gerisinde kalınma
sının başlıca nedeni, ödeneksizlik olduğu görülmekte
dir. 1976 yılı içinde yolluk ve işçi gündeliklerine ya
pılan zamların bütçeyle karşdanamadığı ve böylece 
ekip çalışmalarının bu düşüklüğü neden olduğu tes
pit edilmiştir. Buna karşılık, toprak ve tarım refor
mu uygulama bölgesi olarak ilân edilen Urfa ilindeki 
çalışmaların programlanan süreden önce bitirilmiş ol
ması ve Kıbrıs Türk kesiminde çalıştırılan ekiplerin 

elde ettiği başarılı sonuçlar önemle kaydettirilmeye de
ğer bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün devamlı 
ve günlük işleri arasında da tapu işleri gelir. İl ve il
çelerimizde günlük tapu işlerinin her yıl artan bir se
yir takip ettiği görülmektedir. Tututlan aylık çizel
gelere nazaran 1976 yılında il ve ilçelerdeki tapu dai
relerinde 1,5 milyon işe karşı, 1 milyar 800 milyon 
lira Emlâk Alım Vergisi, Harç ve Malî Denge Vergi
sinin tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 

Buraay kadar yapılan açıklama ile Genel Müdürlü
ğün görevlerinin önemi ve seyrinin belirtilmesine ça
lışılmıştır. Bu hizmetin daha rasyonel yürütülmesi ve 
vatandaşların haklı şikâyetlerinin önlenebilmesi için 
alınması gerekli tedbirlere de değinmek kaçınılmaz bir 
zorunluk halindedir. 

1. Genel Müdürlüğün görev alanı ve iş hacmi 
karşısında kadrosu yetersizdir. İşleri günü gününe kar
şılamak ve programlan zamanında gerçekleştirebil
mek ve terfi edemeyen binlerce memurun çalışma şev
kini artırmak için yeterince kadro verilmesi lâzım
dır. 

2. Tapu binaları hizmete elverişsizdir: Yangın, 
su baskını ve deprem gibi tabiî âfetlere karşı güven-
verici değildir. Hizmet araçları yetersiz ve verilen öde
neklerle bu ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir. 

3. Eski Arap harfli kayıtları okuyanların adedi 
çok azalmıştır. Fazla mesainin yapılabilmesi imkânları
nı sağlamak suretiyle ileride karşılaşılması muhakkak 
olan güçlüklerden bu hizmet kurtarılmalıdır. 

4. Tapulama ve kadastronun arazi çalışmalarında 
büyük önem taşıyan araçların zamanında hizmete ko
nulabilmesi için Devlet Malzeme Ofisinden öncelik 
tanınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gayrimenkul mülkiyet hakkını düzenlemek anaga-

yesiyle kanunî nitelikte tapu sicilleri tesisine çalışan 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne vatan sathındaki 
güzel ve değerli çalışmalarından dolayı takdirlerimizi 
sunar, Bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, he
pinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun Özkan. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları adı

na söz isteyen sayın üyeleri arz ediyorum : 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Sava?.. Yoklar. 
SsşyMi Hikmet AsJanoğlu, buyurum efendim. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1977 yılı 
Bütçesi vesilesiyle bu Genel Müdürlüğün sorumlulu
ğuna giren hizmetlerin seyrine ilişkin kişisel görüşle
rimi özet olarak açıklamış olacağım.: 

Genel Müdürlüğün 1977 yılı bütçesinde yer alan 
ödeneklerden önceki yıla nazaran 45 995 000 lirası 
yatırım ve 56 272 500 lirası cari giderlerde olmak 
üzere 102 267 500 liralık bir fazlalık görülmektedir. 
Şüphesiz bu fazlalık hizmetlerin yürütülmesindeki sı
kıntıları ve bu nedenle program aksamalarını bir öl
çüde gidermiş olacaktır. Ancak, 67 il 572 ilçe ve 40 
bin dolayındaki köyün ve buralarda yaşayan 42 mil
yon vatandaşın beklediği bir hizmet için bunu yeterli 
saymak mümkün değildir. 

Bütçe raporlarından anlaşıldığına göre il ve ilçe
lerdeki tapu dairelerinin 1972 ydı içinde Emlâk Ahm 
Vergisi, Malî Denge Vergisi, harç olarak Devlet 1 
milyar 800 milyon lira doğrudan geMr sağlamaktadır. 
Buna karşılık bu daireler vatandaşların günlük işle
rini arzulanan sürat içinde yerine getirebilecek kadro 
İKîkânsiîdan yoksun bulunmaktadır: Tapu dairelerinin 
çalışma serleri elverişsiz olup, kayıt ve evrakın mu
hafazası açısaldan güvence vermemektedir, kadastro 
ve tapulama çalışmalarında büyük masraf ve emek
lerle meydana getirilen pîan ve kütüklerin bu elve-
î'şslz binaları içinde muhafazaları mümkün olma
makta ve bu kıymetli belgeler tabiî afetlerin her 
türlüsüne maruz bulunmaktadır. Ayrıca, bu daire
lerin döşeme ve demirbaş burumları da iç açıcı de
ğildir. 

Kadastro ve tapulama çalışmalarına gelince bu 
işler hemen bütün parlamenterlerin gördüğü, bildi
ği ve lıaiîa ısrarlı isteklere muhatap oldukları bir hiz
met niteliği kazanımşiır. Vatandaş, mahkemelerde 
yıllarca süren uyuşmazlıklarını tapulama ve kadastro
nun yapılması ile sona ereceği inancım taşımakta 
ve bu nedenle tapulama ve kadastro çalışmalarında 
bu sıkıntıların çaresini aramaktadır. 

Diğer yandan, sahipli arazilerin çoğunlukla tapu
larının bulunmaması ona sahip olanların ahm - sahm 
ve özellikle kredi alabilme imkânlarını daraltmakla
dır. Toprak reformu, imar düzenlemeleri turistik ve 
sanayi tesislerinin kurulması da tapulama ve kadast
ro hizmetleriyle çok yakından ilgili ve ilişkiM bulîin-
mnktadır. Verilen bilgilerden anlıyoruz ki, bugüne ka
dar yaklaşık olarak 14 bin köyün tapulaması ele alın
mış ve bunlardan 12 394 köyün tapulaması tamam
lanmıştır. Diğer köylerde ise, çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Ayrıca, 53 il ve 119 ilçenin kadastrosunun yapıl
dığı 10 il ve 93 ilçede de bu çalışmalaran sürdürüldü
ğü anlaşılmıştır. Yıllık icra programlarının ortalama 
% 80 oranında gerçekleştirildiği anlaşılan bu çalış
malarda daha verimli sonuçların alınmasını sağlayıcı 
tedbirlere önem vermek gerekmektedir. 

Bütçe raporundan edindiğimiz bilgilere göre, büt
çeye konulan işçi ve bilirkişi karşılıkları yetersiz kal
makta ve arazi çalışmaları bu yüzden aksamaktadır.; 
Arazi çalışmalarında taşıt araçlarının yeri ve önemi 
büyüktür. Bu hizmetler için öngörülen araçların vak
tinde hizmete konuiamamasımn program aksamaları 
yarattığı görülmektedir. Deviet Malzeme Ofisinin bu 
araçların sağlanmasına öncelik vermesini temenniye 
şayan bulmaktayız. Kadro eksikliği ve tıkanıklığı bir 
çok memurların terfilerini imkânsızlaştırmakta ve 
memurların şevk ve gayretlerini düşürmektedir. Bu 
ise her gün tapu dairelerine başvuran vatandaşların 
haklı ya da haksız şikâyet ve sızlanmalarına neden 
olmaktadır. Bu şikâyetlerin haklılık ve haksızlık de
receleri şüphesiz sağlanacak imkânlarla ölçülmesi lâ
zım gelecektir. 

Sözlerimi iki ana temenni ile sona erdireceğim : 
Orman içi köyleriyle ormana bitişik köylerin tapu
lama işleri ormam idareleri ile Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün uyuşmazlığı, kanunî boşluklar ne
deni ile muallakta kalmakta, ovadaki köyler tapulan-
makfa; fakat orman içindeki köyler bir türlü, orman
cıların mukavemeti dolayısıyle tapulanamamaktadır. 
Bu bir ıstırap kaynağıdır. Bu hususta Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün girişimde bulunmasını öncü
lük yapmasmı temenni ediyorum. 

İkinci husus şudur. Osmanlı Devletinden müdevver 
gayet kıymetli vesaik vardır. Zannediyorum ismi Def-
ter-i Hakanı ve saire gibi şeylerdir. Bunların mikro
filmleri alınmalıdır. Bütün dünyada bu tip müessese
lere mikrofilm girmiştir. Allah esirgesin, bir afetin, 
yangının ne zaman geleceği bilinmez. Bunların mu
hafazası ve tarihî belgeler olarak ebediyete intikalini 
sağlamak ancak bu çalışmalar sayesinde mümkün 
olur. 

B&ni sabırla dinlediğiniz için gecenin bu saatında, 
hepinize saygılar sunar, Bütçenin aziz Milletime ve 
Genel Müdürlüğe hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.-

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim sayın Hikmet 
Arslanoğhı. 

Efendim, söz isteyenler konuşmuşlardır. Hükü
met adına cevap vermek istiyor musunuz efendim? 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 
GALİP ESMER — Efendim, müsaade buyurursanız 
teknik yüzeyde kısa bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyona ayrılan kısımdan buyu
run sayın Galip Esmer. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ 
GALİP ESMER — Sayın Başkan, sayın seiıaîörler; 

Sorumluluğunu taşıdığım Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün hizmetleri açısından çok değerli eleş
tiriler izledim, şüphesiz yararlandım. Bendeniz, bir 
hususu yüce Senatonun önünde açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. Yıllarca sayın hatipler, İsviçre'de, Frainisa' 
da, Almanya'da, İtalya'da bu işler çoktan bitli, Tür
kiye'de de bunun bitmesi için asırlar lâzımdır, diye 
ifade buyurmuşlardır. Oysa, dünyanın hiç bir ülke
sinde hukukî kadastro bitmemiştir. Hattâ ülke olarak 
38 809 kilometre karelik bir alanı kaplayan İsviçre' 
nin bile 1917 yılında başlayan kadastrosu henüz ta
mamlanmamıştır. Elmlizdeki son resmî bültenlere gö
re İsviçre'nin topraklarının % 33'ü henüz kadastro 
görmemeştir. Fransa hukukî kasatresu da 1954 yılın
da başlamıştır, bizim çok gerilerimazdedir. İtalya ve 
Almanya'da ise bir malî kadastro sistemi uygulan
mıştır ki, bu bizim Türkiye'mizdefci taşKircıaz mal 
uyuşmazlıklarım çözen bir kadastro niteliğimin çok 
dışındadır. 

Acaba, Türkiye, bu çalışmalarla dünyanın neresin
dedir? Bunu kendi görüşlerimizi de arz etmeden dün
ya otoritelerimn elimizdeki belgeleriyle hemen kısaca 
arz etmek isliyorum : 1972 senesinde Türkiye'de top-
laiîan Uluslararası Kadastrocular Kongresi ve bura
daki izltenıhnlerden sonra İsviçre ve İtalya'da meslekî 
dergilerde yayınlanmış olan yazılarda deniliyor ki, 
Türkiye, tapulama ve kadastro çalışmaları açısından 
dünyaya örnek teşkil edecek bir organizasyon için
dedir. Eğer, Türkiye'deki şartlar İsviçre'de olsa İsviç
re bu işi belki de asırlar boyunca taimamlayanıaya-
caktır. Gerçekten, Türkiye'de tapulama ve kadastro 
işlerini havadan fotoğraf almak, nirengi, yapmak, da
ha doğrusu, harita işi olarak değerlendirmek bizim 
sorunumuzu hallelîmez. Harita almak kadastro ve ta
pulamada bir araçtır, bir ihtiyaçtır, fakat kadasltrosu-

nım kendisi değildir. Türkiye'nin en büyük problemi 
gaynnıeakul ihtilâflarından arınmış bir düzen kur
maktır ki, biz, buma hukukî kadastro diyoruz. Bugün 
Türkiye'de bir köyün sınırlarını tayin etmek bile yıl
lara maloînıaktadır. Bu nedenle kadasitronun ve ta
pulamanın ağırlığı teknik metotların çok çok ötesin
de hukukî ihtilâfların arınmasına bağlı olarak kal
maktadır. 

Acaba bizde kadastro ve tapulama işleri ne zaman 
tamamlanır? 

Tüzel kişilik olarak 36 204 köye sahibiz. Bugüne 
kadar 14 bin köyü ele almış bulunuyoruz. Biraz ev
vel sayın Aslanoğlu'nun da işaret buyurdukları gibi 
bu ele ahnan köyler çeşitli bölgelerde arazisi geniş ve 
ova kısımlarıdır. Böylece 160 hin 'kilometrekareyi 
bulan çalışmalarımız geride bize bir o kadar saha
nın tapulamasının kaklığını göstermektedir; ancak 
dağlık ve ormanlık olan bu sahalarda yine sayın Ars-
lanoğlu'nun işaret buyurduklan gibi ormanla olan ih
tilâflar bizim çalışmalarımızı ağırlaştırmaktadır. 

Son çıkan Orman Kadastrosu Kanunu ile orman 
teşkilâtı bir taraftan orman kadastrosunu yaparken 
biz da onlardan yararlanarak ihtilâflardan arınarak 
kadastromuza hız vermiş bulunuyoruz. 

Netice olarak şunu arz edeyim ki; Türkiye ka-
dastıo ve tapulama çalışmaları bakımından böyle ka
ramsarlığa pek müsait bir ortam içerisinde değildir. 
İmkânlarımız elverirse Urfa'da olduğu gibi ki, bu yi
ne Uluslararası Kadastrocular Kongresine örnek ça
lışma olarak girmiştir, aşağı yukarı programlanan sü
reden aîtı ay evvel Urfa'ann bütün köylerinin, 700 
köyünün tamamlanmış olması bu hizmetlerin ne se
viyede olduğu hakkında bir fikir vermeye yeterJidar. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü
dür. 

Sayın üyeler, bu suretle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü hakkındaki görüşmekr 
bîtmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu yüksek tasvibimize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESt 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 57 018 400 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tapu, tapulama ve kadastro 
hizmetleri 672 296 600 

BAŞKAN — Bölümü oyları

nıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 239 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü (A) cetveHyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler..; Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi kabul edilmiştir. Yeni bütçenin genel müdürlüğe 
yeni başarılar getirmesini diHyorum. 

Sayın üyeler, İmar ve İskân Bakanlığı BütçcsinJn 
görüşülmesine geçeceğiz. Yalnız sayın Bakanlık tem-
sildlerinin gelmesine imkân vermek için yüksek izni
nizle Birleşime en dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.15 

»>•« 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 00.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

D) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin 5 nci Oturumunu 
açıyorum, 

Program gereğince İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesini görüşeceğiz. Sayın İmar ve İskân Bakanı Nu
rettin Ok, Bakanlık yetkilileri ve Komisyon hazır. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum: C. H. P. Grupu adına Sayın Selâhaddin Babür-
oğîu. Millî Birlik Grupu adma Sayın Haydar Tunç-
kanat. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu adma Sayın 
Cihat Alpan ve Sayın Şerif Tüten. A. P. Grupu adı
na Sayın Cahit Dalokay. 

Konuşma sırası C. H. P. Gnıpu adına Sayın Se
lâhaddin Babüroğlu'nda, Buyurun Sayın Babüroğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığının 1977 yılı Bütçesini 
eleştirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. C. H. P. 
Grupumın saygılarını sunarım* 

Sayın senatörler, 
Türkiye'de doğal afet, özellikle deprem afeti sürp

riz değildir. Sürpriz olan, önceden bilinen bu afetlere 
karşı hükümetlerin hâlâ yeterince tedbirleri almaması 
ve sağır davranmasıdır. Bu bir bakıma iktidara ege
men olan siyasal felsefe ile de ilgilidir. Her mahalle
de bir milyoner yaratma iddiasıyle yola çıkanlar, 
kuşkusuz ulusal serveti üst düzeyde bir azınlığın elin-
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de tutmak isteyeceklerdir ve zenginliği böyle kullana
caklardı!. 

Bu nedenle, Türkiye'nin az gelişmiş yörelerine, 
Doğu ve Güneydoğuya sıra gelinceye kadar halkı
mız daha uzun süre çile çekecektir. 

Bu tür siyasal anlayış ve uygulamaların en az 
ikinci Dünya Savaşından sonraki Türkiye'de mey
dana getirdiği fizikî, sosyal, ekonomik yapımız orta
dadır. Bir yanda susuzluktan kıvranan insanlar, ço
rak, ağaçsız ve ürünsüz geniş topraklar, öte yanda 
sel felâketinden ıstırap çeken halkımız, büyük kent
lerimizin işlek yerlerinde spekülasyona elverişli dü
zenin ortaya koyduğu üst üste çok katlı, havasız, 
ışıksız yapılar, kent çevresinde teknik ve sağlık koşul
lara isyan eden gecekondular. 

Birer doğa harikası olan kıyılarımızda salaş dü
zenin salaş tipli beton kaleleri. Ülke insanlarını de
niz görmekten men eden beton barikatlar. 

Birer trafik tımarhanesi haline gelmiş olan kent
ler böyle, köyler öyle. 

İnsanların aya ayak bastığı, kalp transplatasyona-
nun başanldığı, konuşulan daktilonun yapıldığı bir 
dünyada, bir zamanların uygar, en güçlü imparator
luğundan gerçek sahiplerine kalan bu topraklarda 6 
ya da 7 şiddetinde bir depremde Bingöl'de bakıyor
sunuz c/c 90 konutlar yıkılmış, başınızı döndürüyor
sunuz Van'da sarsılan yerlerde dümdüz görüyorsu
nuz. Bu şiddetteki depremlerde uygar ülkelerde hiç 
zayiat olmuyorken, Türkiye'nin Doğusunda kat kat 
fazla, Batısında yine onlarınkinden fazla zayiat olu
yor. Bu dengesizliği ne zaman hangi kafayla gidere
ceğiz sorun budur. 

Sayın senatörler, 
Geçen yıl Lice'de 24 . 11 . 1976 günü 14.20*de 

Van yöremizde vukubulan 7,6 şiddetindeki deprem
le 1966 yılında Varto - Hınıs yöresinde olan depre
min bir çok yönden talihsiz benzerlikleri vardır. 

Uygulamalar, şikâyetler, yöre halkı ve İktidar iki 
depremde de aynıdır, 

Van yöresi depremi, felâket sözcüğünü taşan bir 
vahametle en kötü koşullarla ortaya çıktı. Bir başka 
felâket de, çok sesli, çok başîı iş yapmaktan çok yay
gara ve şamataya hevesli üyelerden oluşan Cephe 
Hükümetinin varlığı idi. 

Van depremi anında üç arkadaşımla Cumhuriyet 
Halk Partisi adına Van'a gitmiştim. Afetler konusun
da Türkiye'de büyük deneyler birikimi olmasına kar
şın, Hükümetin uyguladığı sakar ve dağınık perso
nel politikası tüm deney sahibi ve becerikli, bilgili 
görevleri devre dışında bırakmıştı. | 

Van'da yerel yönetime Hükümetin telâş ve şaşkın
lığı sıçramış, yöneticiler kimden emir alacağını bile
mez durumda, Van'da tam bir karmaşıklık her şeyi ile 
egemendi. 

Normal zamanda bulunması gereken akaryakıt, 
yakacak, giyecek yeterince yoktu, isteyene bir tanker 
göndereceğini söyleyen Sayın Demirel de bir şey söy
lemiyordu, 

Yollar, arsalar, gereç, araç ve yardıma gelen kuv
vetlerle doluyor; ama bunlara görev verecekler orta
da görünmüyorlardı. Yardıma gelen ünitelerin yöneti
cileri birer ateş etrafında toplanmış ısınırken, hemen 
yanı başlarında, analar, ablalar, babalar, yıkılan evle
rinin enkazını ağlama ile elleriyle temizliyorlardı. Vi
lâyet, «150 kürek 150 kazma» yardımını radyolarda 
tekrar ettiriyordu. Bunca deneye karşın İmar ve İskân 
Bakanlığı ancak merkezden dört gün sonra hasar tes
pit komisyonlarını gönderebilmişti. 

Hükümet üyeleri, radyolar ve televizyonda halkın 
ıstırabı üzerinde siyasî istismarın sadistleri gibi de
meçler veriyor ve görevlileri şaşkına çeviriyorlardı. 

Hükümet içindeki uyumsuzluk ve disiplinsizlik 
halka yansımış, Hükümeti oluşturan siyasî partilerin 
örgütleri başka havada idiler. Kimi «Orduya sefer
ber ettik. Uçaklar bizim, seçim bizim...» Kimi «Va
liler bir yana, müftüler başkanlığında gerçek görev 
yapan bizim komitelerimizdir, seçim bizim...» beriki
ler «Konutları biz yapacağız, son voleyi biz vuraca
ğız, seçim bizim...» diye tüm ıstırapları ve yurttaşın 
acılan üzerinde siyasî istismarın dikâlâsını yapıyor
lardı, 

Bakanlıklararası devamlı çalışması gereken Afet
ler Koordinasyon Kurulundan sorumlu ve tek yöneti
cisi olması yasal bakımdan da gereken İmar ve İs
kân Bakanlığı sinmiş, başkalan bir şey söylüyor, baş
kaları konuşuyor... Tablo bu. 

İyice bozulmuş, yozlaştınlmış bürokrasi hangi ba
kanlığın emrinin muteber olacağı hesabını yaparken, 
bereket bir Korgeneral insiyatifi orada eline alıyor, 
tanığı olduğumuz bir olayda işler biraz düzelmeye 
doğru gidiyor. Çetin günlerdi, çok ağır koşullar altın
da çalışıldı; doğru; ama affedilmesi pek zor, akılsız
lıklar ve beceriksizlikler de burada sergilendi. 

Bu tür olaylar için organize ve deneyler hazine
si olan Kızılayımızın devre dışı bırakılması teşebbüs
leri oldu. O Kızılay ki, tüm görevlileri sandviç yiye
rek görevini sürdürürken, yerel yönetim çok değerli 
saniyelerini ve dakikalarını yöreye peş peşe gelen 
bakanlan karşılamak ve ağırlamakla meşguldü. 
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Hava meydanına, bir Alman Albay hâkim olmuş, 
emirleri o veriyor; bazı firmaların müflenaz getirdiği 
çadırları, ilerideki ticareti için reklâm yapıyorlardı. 
Özel olarak koca Türkiye Van'da yardıma rezil ol
muştu. 

Önceden bilinen ve hazır olması gereken görevli
ler, M. C. Hükümetince başka görevlere savruldukla
rı için bu boşluğu yabancılar dolduruyordu. 

Sorumlu yöneticiler ve siyasîlerin umursamazlık
ları, kendilerine ilişkin olan konularda büyük hoş
görü hastalığı ile övünmekten utanmaya vakit bula
mıyorlardı, 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de eksik olan, sadece uygulanmasına baş

lanmamış afetlere karşı tedbirler ve uygulamalar po
litikası olmaması değildir. Mevcudu dahi kullanama
yan, elindeki örgütü tanımamış siyaset adamları ve 
yöneticilerinin beceriksizliğidir. 

Kuşkusuz, bu felâketlerin üstesinden gelememesi
nin baş sorumlusu bu düzen ve az gelirli kişileri ken
dine problem etmemiş olan siyasî İktidardır. 

«Yasa yetersiz, örgüt yetersiz.» diyenler, onları 
en çok kullanmayan kişilerdir i 

7269 sayılı ve 1051 sayılı Yasalara göre, afet iş
lerinde kullanılmak üzere 6 yönetmelik, 2 büyük pro
je yapılmıştır. Sayın Senato üyelerinin bunlardan tek 
tek malumatları vardır, 

Âcil yardım, kurtarma, tedavi, yedirme, içirme, 
giydirme ve geçici iskân; muhtemel afetleri önleyici 
tedbirler; muhtemel afetlere maruz bölgeleri sapta
mak; daimî iskân işlerine ait elde yasa ve dokumanlar 
vardır. Hasar saptaması, hak sahipliği saptaması, yer 
seçimi (Lojistik ve planlama etüdü.) harita, aplikas
yon, parselasyon, borçlanma, kamulaştırma, konut ve
ya işyeri inşaatı, altyapı tesislerinin nasıl yürütüleceği, 
hangi örgütlere görev verileceği belirlidir. Buna rağ
men iş yapılmamış olması, kendilerine mazeret ara
malarını doğru buîmuyoruz, 

Sayın senatörler; 
1966 yılı Varto - Hınıs deprem uygulamalarının 

uslanmamış, ders alınmamış anlayışı Lice ve Van'da 
hortlamıştır. 

Sayın Bakan, Bayındırlık Bakanlığından İmar ve 
İskân Bakanlığının yüksek kademelerine önemli ölçü
de personel transfer etmişti. Bu arada ilginç bir trans
fer de, en ziyade himayeye mazhar Bayındırlık Ba
kanlığında önceleri iş yapmış üç beş müteahhidin 
İmar ve İskân Bakanlığının ihale ettiği işlerin başına 
irade olarak otutturulmuş olmasıdır, 
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Şimdilik geri planda kalmış olan söylentileri ve 
uygulamaları bu vesile ile getirmek istiyorum. Böyle
likle, Bayındırlık Bakanlığından transfer memurlar ve 
onların ahbabı müteahhitlerin oluşturduğu çerçevenin, 
çatının haksız yere onurları zedeleniyorsa burada bu
nu önlemiş olalım ya da hukukun mengenesinin ku
surlular hakkında ergeç öğütücü işlevini yapmasına 
burada öncü olalım, 

Bu ekip, nedense afet işlerinin acelelik özelliğim 
kaybetmiş olanlarına da çok acele işleme tabi tut
muştur. Çoğu kez muvazaalı ihaleler düzenlemişler
dir, uyduruk ya da parçalanmış keşiflerle işleri Sa
yıştay denetiminden kaçırmışlardır. Gerçek dışı ke
şifleri ayn ayn satışa çıkarıp; ama işlerin hepsini yine 
nasılsa önceden bilinen, adı bilinen ve transfer ahbap 
müteahhitlere vermişlerdir. Dosyalar burada, fotoko
piler burada. 

Sayın senatörler; 
Bir başka uygulama da, yeteneği müteahhitlik 

kamesiyle belli olan müteahhitlere işler ilk etapta iha
le edilmiştir. Sonra arkada karnesi yetersiz olan ya 
da komisyonca işe girmesi sakıncalı görülen başka ki
şilere işlerin devredilmesi sağlanmıştır. Tabiî burada 
herkes hissesini almıştır. Daha doğrusu, aracı olan 
müteahhit hissesini almış arkadakine işi aktarmıştır. 
Bu uygulama öylesine yangınlaştınîmıştır ki, teknis
yenler arasında İmar ve îskân Bakanlığının yapı uy
gulamalarına aracılık, tefecilik işlemini soktuğu bi
çiminde değerlendirilmektedir. 

Bir başka olaya geçmek istiyorum: 
Denizli'de bir başka uygulama daha yapılmıştır. 

Yine en ziyade himayeye mazhar transfer müteahhi
de kazı, makine ile yaptırılmış, fiyat elle verilmiştir. 
İşyerine Bakanlıktan giden görevliler müteahhitlerle 
beraber çalışmışlardır. Sayın Bakan kuşkusuz biliyor
lardı!, Bu uygulamada makinesiz iş yapılmış olarak 
7 milyon lira gibi bir para fazladan ödendiği söylen
mektedir. Sayın Bakanın bunu yalanlaması beni se
vindirecektir; ama Sayın Bakana şunu söylemek iste
rim: «Kazı kesiti üzerinde karma uygulamayı gerek
çe göstererek teknisyenler bir teknik konuda cevap 
verdirirlerse bu takdirde konunun sorumluluğuna ken
dileri de girmiş olacaklardır.» 

İşlerin hangi müteahhide verileceği önceden bili
nen bir mekanizma, ahbap ilişkisi içerisinde tüm gü
vencelerden yoksun olarak yürütülmüştür. 

I
Bir ayrıcalıklı uygulamanın sürdürülmesi Kamuya 

çok pahalıya mal olmaktadır. Bunun bir pahası var
dır: Saçı bitmemiş yetimin verdiği vergi, ıstıraplı afet-
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zedelerin yaralarını sarmak için harcanacak fonun is
rafı, bu tanıdık, ahbap kişilere çıkar sağlanması dam
gasından bu yönetimi kolaylıkla kurtaramaz. 

Lice kanalizasyonuna da değinmek isterim, Gediz 
depreminde yapılan Gediz Hastanesi ihalesi ve o tür 
sorumlular Af Kanunu ile canlarını kurtarmışlardı, 
(belge göstereceğim inşallah zamanım kalırsa) aynı 
model Lice kanalizasyonunun ihalesinde uygulanmış
tır. Lice kanalizasyonu için transfer ahbap üç müteah
hitten teklif aldırılmıştır yahut teklif verdirilmiştir. 
Bunlardan Naci Uca, Bayındırlık Bakanlığında memur 
iken müteahhit yapılan; zamlı teklif vermiştir, En
ver Durmaz zannederim bir siyasî partide etkin bir 
yerdedir, % 5 tenzilâtla iş vermiştir, Murtaza Din-
çer, c/c 7 tenzilâtla teklif verdirilmiştir ve iş % 7 
teklifle Dinçer'de kalmıştır. Bu sırada filer Bankasının 
yaptığı ihalelerde bunun 1,5-2 katından daha ucuza sa
tıldığı halde işler c/c 7 tenzilâtla verilen bu müteahhit 
aynı zamanda afet işleri olması dolayısıyle sadece 
mukavele masrafı ve diğer masraflar olarak 250 lira 
ödemiştir. Bu da çabadır. 

Bu arada ciddiyetine güvendiğim Simel aynı yöre
de 20 günde 28 kilometrelik içme suyu şebekesini ba
san ile ve daha az maliyetle yapmıştır; ama transfer 
müteahhit, gene yetinmemiş bu işle, muflonlu boru 
kullanıp kullanmaması hususuna da itiraz etmiş ve 
ihtisası olan tiler Bankasına verilmeyen bu iş, ihtisası 
olan tiler Bankasından muflonlu mu, muflonsuz mu 
yapılması sorulmuş, İHer Bankası muflonlu yapılma
sı üzerinde ısrar edince Sayın Bakan, Simel'den 1,5 
milyon liralık muflonlu boruyu bu müteahhide ver
mek durumunda kalmıştır ve müteahhit işin kaymağı 
olan kazıyı yaparak ayrılmıştır. Bu müteahhide, Tür
kiye Emlak Kredi Bankası parayı ödemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka soruna yine değinmek istiyorum. Ba

kanlık bir teminat mektubu almadan özellikle aktarma 
ahbap müteahhitlere faizsiz ve bir iş karşılığı olmak
sızın keşif bedeline çok yakın tutarlarda avanslar ver
miştir. Tek tek fotokopileri ve adları dosyadadır. 
Önceden sözleşmelere avans verileceği yazılmadan 
ihalelere talip olan kişileri bu tür bir rekabete sokma
dan ve yine önceden bilinen kişilere bu işler dağıtıl
mak suretiyle; Sayıştay Yasasının 55 - C, Genel Mu
hasebe Yasasının 83 - C ve Anayasamızın 127 nci 
maddesi açık ve seçik olarak çiğnenmiştir. Lice'de 
Van'da Fon Sarf Yönetmeliğine aykırı komisyonlar 
kurulmuştur ve bu komisyonlarda görev alan kişilerin 
bilgisizliği ya da tecrübesizliği olacak ithal edilecek 
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onutların teminat mektuplarını 4 aylık aldıkları için 
eksik kalan işleri Fransızların yaptıramadıklarından, 
söylentilere göre kesin olarak rakamları alamadım; 
4 milyon ya da 7 milyona yakın Frasızlaraın yapması 
gereken bir iş böylelikle yapılmamıştır. Bunun bir.so
rumlusu olması gerekir ve teker bu konuda yalanlan
mış olmayı çok arzu ederim. 

Bir başka sorun; Ürgüp sorunudur. Ürgüp'te 3 
grup inşaatın İnciler Şirketine devredilmesi işidir. 
Örgütte 20 - 25 mimar ve mühendis olduğu halde 
yine bir fen memuru buraya görevlendirilerek il imar 
müdürlüğüne gönderilmiş, il imar müdürlüğünde ev
rakları eline geçiren bu fen memuru evrak üzerinde 
müteahhit lehine silinti yapmak suretiyle 4 milyon 
lira kazı parası verilmesini sağlamış, il imar müdürlü
ğündeki personel ve valinin reaksiyonlarını ifade eden 
yazılar buradadır. Ayrıca 369 günlük bir zaman geç
tikten sonra verilmiş ve temeller 80 santimden 150 
santime çıkarılmak gibi birtakım ayrıcalıklı işler ya
pılmıştır.. 

Saym senatörler ve Sayın Bakan; 
Bu kürsülerde, bakanların kendi örgütlerine ait 

misafirhanelerde paraları ile kalmaları acı acı eleş
tirilmiştir. Sizin üst kademenizde görevlilerden yılba
şında Tarabya kral dairesinde bir müteahhidin misa
firi olarak kalan var mıdır Tarabya'da çok önemli 
bir mevkide çok yakın bir hısımım vardır. Buna dik
katinizi çekerim ve İstanbul'daki Aksaray müteahhi
dinizle ilişkisi nedir?.. Sayın Bakan bu gibi geniş tak
dir hakkım kullanan kişilerden ve kamu görevlilerin
den memuriyet hayatına sığdıramayacakları servcîi 
edinip edinmedikleri hususunu belirlemek için varis
leri de dahil olmak üzere onlardan mal beyannamesi 
alınması teamülü vardır. Böyle bir şey düşünüyor 
musunuz?.. Belki aklınıza bir şey gelebilir. Bir ta
rihte kişisel varlığımı basına ilân ederken yani mal 
beyanımı ilân ederken bunun nereden bulunduğunu 
da söylemek kaydıyle beyan ettim, (tspat edemediğimi 
de başkalarına bağışlamak durumu ile). 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Bakan 2 015 kişiyi yeniden göreve alarak 

170 kişiyi de kararname ile atayarak Türk tarihinde 
personelle oynama rekorunu kırmıştır. Pek çok mev
cutlu, 3 394 kişiden ibaret olan tmar İskân Bakanlığı
nı 5 500 yahut 5 900 kişiye jet hızı ile çıkaran Sayın 
Bakan, 7 269 sayılı Yasanın emrettiği afetler fonunu 
ve 2 sayılı mesken fonundaki parayı iş görmeyen iş 
verilemeyen kalabalığa ödemek durumuna girmiştir. 
Bunca insan varken ve bankaların gücüne rağmen 
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Sayın Bakan Van'daki Devlet işlerini ve etütlerini 
ihale etme çabalarına girmiştir. Özel bürolara ihale 
etme çabalarına girmiştir. Başbakanlık Bütçesindeki 
eleştirilerimiz nedeniyle tekrar bu proje üzerinde ça
lıştıkları haberini aldım. Öğrendiğime göre Kamu ku
ruluşlarının görevleri, araştırma, dosya burada; bu 
dosyaya göre araştırma, anket, proje, mühendisîıik iş
leri, mülkî görevler dışarıda bazı özel bürolara 3 e 
bölünerek 40 milyon iira karşılığında ihale edilmek 
çalışmaları içerisindedir. Bu ihale dosyasında özel 
kesim bürolarından, proje bürolarından daha güçlü 
ve daha organize olan mahallî idarelerin, valilerin, 
bakanlık araştırma dairesinin, mesken Genel Müdür
lüğü tarafından yayınlanmış bir sürü raporların oî-
duğunu ifade eden şu rapor varken, İmar Planlama 
Müdürlüğünün, Malzeme Genel Müdürlüğünün, İller 
Bankasının TEK'in, Köy İşleri Bakanlığının görev
leri ve çalışmaları etütleri bu müteahhitlere bir el
den verilecek ve sonra öyle anlaşıhyor ki, para ile 
bunlar geri alınacaktır. 

Bu teklif isteme belgesinin içinde çelişkiler dolu
dur, herkesle tariişmaya hazırım ve müteahhitlere en-
uygun işleri ihale etme maddeleri vardır, böyle uygu
landığı takdirde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bir devlet hizmetinden kaçma ve İmar İskân 

Bakanlığını tanımama süç üstü vesikasıdır, eğer bu 
ihale edilirse, ya da teknisyenlerin bir (kusura bakma
yınız) yutturmacasıdtr. Görülüyor ki, yönetim ka
nunla kendine verilmiş olan görevi yapamayacak ka
dar kendine yabancılaşmıştır. Öteki ünitelerini tanı
maz, öteki güçlerini tanımaz durumdadır, bakanlığın 
darilerini, bürolarını Sayın Bakan gezdiği zaman gö
recektir neler olduğunu. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin konut ağığı, toplam konut gereksinme 

mizin % 20 - % 21'i deyindedir; yani konut sorunu
muz dehşet verici bir düzeydedir. Türkiye gelecek 
yıllarda konut patlaması bekleyen bir ülkedir. Bü 
ciddî sorunu Hükümet anlamış görünmemektedir. 
Oysa, bizim oluşturulmasını dilediğimiz ulusal konut 
politikamız çok karmaşık olan konut sektöründe, 
isteyene konut vermeyi amaçlar. Bu nedenle yasaları 
uygulayacak normları, standartları saplamak ve finans
manın nasıl sağlanacağını göstermek ilgili örgütleri 
kurmak çalışmaları güvenceler içinde götürülmesini 
öngören bir politika düşünürüz. Sorun; hukukî, eko
nomik ve kurumsal çatı sorunudur. Bunlarda kamu 
baş rolde olacaktır. 

Konut politikasını, parçacı konut politikası, sos
yal konut politikası, tümcü konut politikası olarak 
tanımlarsak ve bu tanımı kabul edersek; Cephe Hükü
meti parçası konut politikasını; yani yoz, keyfî, sav
ruk bir politikayı uygulamaya tutsak durumdadır. 
Sayın Nurettin Ok, Bütçe Karma Komisyonunda ne
ler söyledi, neler söyledi şimdi arz ediyorum; 

Bütçe Karma Plan Komisyonunda 20 ayda 16 200 
konutu dahi bitiremedikleri hatırlatıldığı zaman, rad
yolarda, televizyonlarda Kamu e'iyle yılda 100 000 
konutu yapacakları sorulduğu zaman Sayın Bakan ba
kınız ne cevap veriyorlar: (Tutanaklardan arz edi
yorum) «Türkiye'de 100 tane, 500 tane konut yapa
bilen varsa çıksın ortaya «diyor.» Biz bugün inanç 
ve iman içerisinde hedef gösterdik, 100 000 konut bu
dur. Yoksa yaparız der miyim, akıl, mantık, havsala 
bunu alıyor mu Ali Topuz bir politika yapayım de
di, 100 bin konut 100 bin liradan 10 milyar lira tu
tar Kamu eliyle.» 

Sayın senatörler, 
Sayın Bakan söylüyor bu çelişkili sözleri, tutanak

lardan aldım. 
Sayın Nurettin Ok devamla, «Ben bu cümleyi slo

gan şeklinde söyledim. Herkes bir slogan yakalamış, 
ben de bir slogan yakalamışım, hedefimiz kamu eliyle 
100 bin konut üretmektir, diye her temel atmada söy-
dim, 100 bin konut hedefimiz, arzumuz, gayemiz, 15 
milyar verin yapayım. 100 bin konut yapabilecek güç
teyim, takattayım, arsam var. Başka birisi çıksın 200 
bin konut yaparım desin.» 

Sayın senatörler, 
Bu sözler bir Cumhuriyet Hükümetinin Bakanın 

3 dakikada 4 çelişkiyi hünerle dile getiren sözleridir. 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda söylediği söz
leridir. Bu bir kahve sohbeti değildir. 

Sayın Başkan, 
Biz bu kafa yapısında ve bu genel kültür düzeyinde 

birini nereden bulalım, kalkıp zamanı, parası, yolu, 
yöntemi düşünülmeden, bugünkü koşullara bakma
dan yılda kamu eliyle 100 bin konut yapacağım desin; 
ama seslenilen halka saygı duyulmayacaksa, lafla ola
caksa, «200 bin ne demek, yılda 250 bin konut yapa
cağız» diyen de çıkar. 

İşte Sayın Erbakan'la temel atma yarışı sırasında 
Sayın Demirel çıktı, «Kamu eliyle yılda 250 bin ko
nut yapacağız» dedi. 

Nasıl olacak diye düşünüyorduk, meğer bu da bir 
sloganmış, niyet etmişler, ne zaman kısmet olursa, 

o zaman yapacaklarmış. Radyolardan halka kapalı 
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olarak sanki bu bir yılda yapılacakmış gibi anlattıkları 
söz de, bir aldatmaca sporu im:ş. Nasıl ki sosyal gü
venlik konularında Erbakan «pansuman» dediyse, bu 
da bir başka tür pansumanmış. 

Değerli arkadaşlar. 
Sosyalist ülkelerde kamu eliyle yılda bundan faz

la konut yapıldığı doğrudur; ama orada adamlar cid
dî, ciddî bunu yapıyorlar. Siz onların bu yaptıklarına 
özenti duyup, sloganlarınıza yerleştiriyorsunuz. Ben, 
sizi Anayasamızın içine davet ederim. Bizim Anayasa
mızın içerisinde bu konut politikasının nasıl yapılaca
ğını.. Hele hele Adalet Partisinin programı içeri
sinde var. Sadede geliniz ve onu yapmaya bakınız. 

Sayın Bakan Komisyonda yine imar müdürlükle
rini kendisinin kurduğundan söz ediyorlar. (Zabıtlar
dan okudum, gitmek zorunluğu vardı dinleyemedim) 
Sayın Bakan, ininiz bulutların üzerinden aşağıya, ti 
imar müdürlüklerinin ne zaman kurulduğunu öğreni
niz. Yoksa, kendi bürokrasiniz sizin «her şey ben, 
ben, yaparım ben,» havanıza hava basmak için gerek
siz atamalarla şişirdiğiniz örgütleri yeniden örgütle
me olarak mı söylüyorlar? Mamafih, bu da bir tür 
tatmin tarzıdır, tatmin olunur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Bakan iki yıldır bağıra bağıra Bütçe Ko

misyonunda «Para ne ki, parayı basarsın, bulursun» 
diyorlar. O halde, Bütçe Komisyonundan 15 milyarı 
niye istiyorsunuz? Bas parayı, 15 milyarı bul, yılda 
100 bin konutu yap, biz de sizi kutlayalım; ama bu
rada Sayın Başbakan, Maliye Bakanı, «Enflasyonla 
mücadele edeceğim» diyor, «Enflasyon» diye bağırıp 
duruyor. Siz bir hukuk diplomasını cebinde bulundu
ran kişi olarak kalkıp «para basarsınız, bulursunuz» 
diyorsunuz. 

İşte değerli arkadaşlarım, Hükümetin kültür dü
zeyi, bu Bakanı bu. Eğer bu sözleri şakadan söyle
dim diyorlarsa, o başka bir mesele. 

Sayın Bakan, size de, arkanızdaki bazı Kamu gö
revlilerine de söylüyorum; Devlet hizmeti her şey
den önce ciddiyet ister, ciddî olmak ister. Ağzına ge
leni ölçüsüzce söylerseniz, sokak oynar, bulutlar ça
kar, huzurlu ülkemizi huzursuz edersiniz, bu karam-
bolda vurgunlar vurulur, Hazine talan edilir, siz
ler gibi sorumlular, hatta günahsız bizler de sırça 
köşkün içerisinde fark etmeden uyutuluruz; ama ülke 
sizin ceremenizi çeker ve bu memleketi cehenneme 
döndürürüz. 

Kuşkusuz, Devlet olmak, Devlet adamı olmak, 
Hükümet etmek, kamu yönetimini yürütmek, bir ka

bine üyenizin de dediği gibi başka bir espriye daya
nır. Bunun eğitimi vardır, bunun zamana ihtiyacı var
dır, bu bir insan doğası ve bilgi işidir. Fikir karga
şası içinde olanlar sadece kendilerine değil, ülkemize, 
çocuklarımıza, hatta siyasî partilerimize (bizimkini 
de katıyorum) zarar verirler. Kamu görevlerinde per
vasızlığın sonucu, soğuk almaktır, hem de insan baş
tan üşütür, dikkat etmek lâzımdır. 

Sayın Bakan, arkanızdaki memurlarınıza herhal
de sormuşsunuzdur. «Bütçe Komisyonunda 100 konut, 
500 konut yapan karşıma çıksın» dediniz. Şu dosya
da mukavelesini zannediyorum beraber hazırladığı
mız ve 4 bini belediyelere verilecek olan konut da
hil olmak üzere 15 bin konutun yapılması başlandığı
nı oradaki genel müdürleriniz ve belediye başkanları 
mukavelenin bittiğini radyodan, televizyondan söyle
diler. Bunlar eğer bir Bakanı aldatmışlarsa, o Bakan 
benim Yapmanuşlarsa, bunlara ne iş yaptınız? O me
murlar sizin emrinizde duruyorlar. 100 konut diye 
soruyorsunuz. Yoksa sizin bu «16 200 konut yaptım» 
dediğiniz, bu 15 bin konut üzerine ilâveniz midir? 
Bunlarda Devlet adamı olarak dikkatli davranmak 
lâzım. Elbet gelecek daha hızlısını yapacak, elbet 
güvenoyu alarak gelmiş olan bu tür Hükümet, bizim 
güvenoyu almamış karma Hükümetimizden daha 
hızlı çalışacak; ama bunu kişileştirirseniz, insanlar 
karşınıza böyle çıkar ve «aynı görevlilerden de so
run» der. Bu bir vicdan borcudur, ahlâk borcudur, 
sorun. Yalan varsa, yarın size de aynı yalanı yerinizi 
boşalttığınız zaman onlar yaparlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Başka yasaların gösterdiği ve 775 sayılı Gecekon

du Yasasının emrettiği gelirlerin çoğu sağlanamıyor
sa, sağlanan paraların hemen hepsi yönetim giderleri, 
bağışlar ve bakanların keyfî tasarrufuna akıyorsa, 
borç taksitleri borçlulardan geri alınamıyorsa, kurum
lardan alınan paylar faizleriyle birlikte geriye veril
mesine gidiliyorsa, bir hastalık vardır. Kamu görev
lileri ihtiyacın çok üstündeki atamalar ve israf kar
şısında sadece hukuk devleti anlayışına saygılı bakan
lar görevde iken öneride bulunabiliyorlar, despot ba
kanlar karşısında susma yolunu tercih ediyorlarsa; 
o ülkede, o kurumda, o bakanlıkta ağır sorunlar, bu
nalımlar vardır. 

Yine bir kuruluş, kapasitesinin % 10 - 15'iyle ça
lışıyorsa; o kuruluş kangrendir, kanserdir, uzakları 
da aramayınız, öyle anlaşılıyor ki, İmar ve İskân 
Bakanlığı, zaten çok iyi işlemeyen İmar ve tskân Ba
kanlığı şimdi bu düzeye gelmiştir. Çaresizlik içerisin-
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de görevlerini, resmî görevlerim özel proje büroları- 1 
na ihale etmeye kalkışan bir Bakanlığa, zannediyo
rum yukarıda söylediğim sözler iyi bir gerekçe teşkil 
eder. I 

Değerli arkadaşlarım, I 
Sayın Bakan Komisyonda, küçük belediyelerin ya

rım kalmış işlerine harcanmak üzere PL 480 fonun- I 
dan 190 milyon liranın İller Bankası Müdürler Ku
rulunun kararlanyle dağıtıldığını» söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, I 
Maliye Bakanlığı Müsteşan ve İller Bankası ilgi- I 

Hleriyle bizzat yaptığım temaslara göre, Sayın Bakan I 
bunları yasa dışı tasarruflarla partizanca kullanmıştır. I 
Ya Sayın Bakan gerçekleri söylemiyor, ya sayın gö
revliler söylemiyorlar. Aslında İller Bankası Müdür
ler Kurulu böylesine bîr partizanca işlem için bu pa- I 
ranın kullanılmasına müsaade etmişse, Anayasanın I 
memurlardan istediği husus da dahil olmak üzere, en 
azından görev ihmali ve partizanca davranmaya alet I 
olma ve görevden kaçma suçu işlemiş olurlar. 

Daha önemli bir şey; anlaşılması mümkün olma- I 
yan ve zannediyorum tarihimizde ilk defa tekrarla- j 
nan biı olay cereyan etti, Bütçe Karma Komisyonunda, 
İller Bankasının sehven unutulan 2 milyarlık ödenek 
ihtiyacı Maliye Bakanlığı Bütçesine oylarınızla, özel
likle Adalet Partili arkadaşlarımızın oylarryle ko- I 
nuldu. I 

Değerli arkadaşlarım, I 
Hükümetin hafızasını kaybetmesini kabul ederim. 

Hükümet hafızasını yitirebilir (mazereti de var için- I 
deki kavgadan dolayı) ama bu millî kuruluşumuzu, 
Türkiye'deki kuruluşlar arasmdaki çok güçlü oldu- I 
ğuna inandığımız bu kuruluşu bu ihmalin içine sok
ma ayıbını, sokma günahını işlemeyiniz. İniniz bulut- I 
lann üzerinden aşağıya, eğer bir maskeniz varsa in
diriniz, bir fırıldağınız varsa, başka türlü siyasî işi- I 
nizi döndürünüz; ama bu büyük kuruluşu lekeleme- I 
yin. I 

Sayın senatörler; 
Başka bir soruna atlamak istiyorum, zamanı tam 

takip edemedim. Bizim ülkemizin vâki zengin yeraltı 
kaynaklan yoktur. Çeşitli türde cevherlerimiz çok
tur; ama bunların da rezervleri azdır. Şili'nin bakırı, 
İran'ın, Arabm geniş petrol kaynakları da yoktur; 
ama bizim ülkemizin kıyıları, doğal güzellikleri, ta
rihî yerleri, turistik yönden zenginlikleri vardır. Bun
lar tükenmez önemli ulusal kaynaklanmızdır. 

1605 sayılı Yasanın 7 nci ve 8 nci maddeleriyle 
imar hukuku, belediye sınırları ve mücavir sınırlar I 

I dışına çıkarılmak suretiyle tüm Türkiye, imar huku
ku içine konuldu ve 1974 - 1975 yıllarında kıyılar 
konusunda bir yönetmelik çıkarıldı; ama bu yönetme-

j İlk bir başlangıçdı. Tapulama Kanunu ve Medenî Ka-
I nunda değişiklikler getirmek gerekiyordu. Sayın Ba

kanın bunları bugüne kadar getirip getirmediğini 
I bilemiyorum, açıktan beyan edilmemiştir. 
I Ayrıca, bu Kıyılar Yönetmeliği ve genelgeler, ak

tif denetleme mekanizmasını kuran birtakım işlevleri 
I de veriyordu. Sayın Bakan bunlar üzerinde ciddî su-
I rette eğilmediğine göre, bu önemli sorunun önemini 
I anlamamış olacaklar. 
I Yeşil Bursa'yı bir sanayi kenti haline getirerek, 
I san Bursa haline getiren zihniyet, şimdi de Trab

zon'dan alınan o fena örneğe rağmen Batı ülkelerinin, 
uygar ülkelerin kirli sanayidir, diye kapısını kapa-

I dığı çimento sanayimden, çimento fabrikasının bir 
diğerini Antalya gibi turistik hazinesi çok güçlü olan 

I bir yere kurmak teşebbüsüne girişmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, birinci konuşma 

sürenizin bitmesine 10 dakika var, hatırlatıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan; 

I Kent sorununa değinmek isterim. Hangi toplum, 
I üzerinde yaşadığı topraklann kullanışında yerleşme 
I yerlerinin düzeninde ve yeni kurulmasında teknolo-
I jlye, türlü bilim dallarına ve ileri kentleşme kural

larına kapalı olarak kentleşmeyi geliştirirse, o top-
I hım çağı izleyemez. 

Büyük servetler bîr anda verilse, sahip olunsa 
i dahi eğer arsa spekülâsyonu önlenemiyorsa, çağa 
I uygun bir kentleşme düzeni karalamıyorsa, o toplum 

yeterince kalkınamaz. Kentleşme dinamiği geniş halk 
kitlelerinin çıkarını öne alan bir mekanizmada ka!-

I kımrtamn kaldıracı olarak Kullanılmalıdır. Çünkü, 
I söz konusu olan artmlamayan miktarı dünya ölçü

sünde de sınırlı olan topraktır. Hele az gelişmiş top
lumların sorunlanm kentleşme olayından soyutîaya-
madığımız gerçeği ortada iken, kentleşmede fizikî 

{ planları yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisini 
kendinde tutan İmar ve İskân Bakanlığının tarihî so
rumluluğu çok büyüktür. «Bana ne» diyemeyecek 

I tek sorumlu kuruluşumuz budur. 

Binaenaleyh, «Antalya'dan bana ne» diyemezler. 
i Dünya atom çağından feza çağına merdiven daya-
j mıştır. 21 nci yüzyıla dünya içinde Türkiye ve top

lumumuz nasıl girecektir?... Gelecekte kentlerimizm 
I özelliği ne olacaktır?... Hizmet kesiminde, sanayi ke-
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siminde çalışacakların miktarı ne olacaktır?.., Çalış
ma süreleri ne olacaktır?... Çevre sağlığı, kişilerin ya
şam güvenceleri nasıl sağlanacaktır?... Köylerdeki zo
runlu boşalma hevesi nasıl durdurulacaktır?... Bu 
kentleşme sorunuyle ilgili önemli hareketlere bugün 
iktidara egemen olan zihniyet sorun getiremeyecek
tir. Yeni bulammiar ve kargaşalara neden olacak bu 
uygulamalar içerisinde görülmektedir. 

Kentlerimizin gelişmesi ad. altında sürekli olarak 
yık - yap ve yap - satçılığın spekülatif uygulamaları 
ulusal servetimizi bir güve gibi için için kemirmek
tedir. Kâr kentler oluşturan, arsa spekülâsyonunu 
kamçılayan, mülkiyet ve vergi anlayışının kentler aley
hine kullanılma yöntemini bugün ileri kapitalist ül
keler dahi terk etmiştir. Kanada'nın Vancouver ken
tinde toplanan 76 ncı Harita Konferansmdaki karar
lan incelediğimiz zaman, bu sözlerimin doğruluğuna 
siz de karar vereceksiniz. 

Kentsel arsa, kentsel altyapı, kentsel konut poli
tikaları ayrıntılarıyle saptanıp, uygulamalara başlan
malıdır; ancak bu yoldan sorunun üstesinden geli
nebilir. Parçacı politikayla sorunun üzerinden gel
mek mümkün değildir. 

Arsa, altyapı, konut gibi toplumumuzun alt gelir 
gruplarının gereksinmelerine öncelikle cevap vermek, 
Cumhuriyet Halk Partisinin kentleşme ve konut po
litikasının amacıdır. Kamu yararını artırıcı sosyal pa
hayı azaltıcı ve de düzende değişmeler yapıcı politi
kamızın bazı kesimler tarafından direnmeye maruz 
kalacağını biliyoruz. Yürürlükteki sistemle bazı ça
tışmalar olabilecektir; ama Türkiye'nin topraklarım 
başka türlü verimli bir biçimde kullanma olanağı yok
tur. 

Tarıma teknoloji girdikçe, haberleşme tekniği git
tikçe gelişdikçe, köylümüzün gözü açılmaktadır. Feo
dalite sarsıntı geçirmektedir. Köylünün ihtiyaçlarının 
tümünün artması, onun uygaılaşma göstergesidir. Bu 
nedenle yeni organizasyonlara ihtiyaçlar vardır ve 
toplumumuz üzerinde bu ağırlığını hissettirmekte
dir. 

Bu kez kooperatifleşme baskısı, çevreden mer
keze gelmeye başlamıştır. Bundan ürkmemelidir, de
ğerli arkadaşlarım. Konut kooperatifleri, kredi koo
peratifleri, üretim kooperatiflerini etkinlikle yaşa
tacak olan köy - kent uygulamalarına bu nedenle 
hemen başlanmalıdır. 

Şimdi, zaman geçirilmeden konut kooperatif
leri Yasası çıkartılmalıdır; (Başlatılmış çalışmalar her 
defasında yarım kaldı) bunların İmar ve İskân Ba-
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kanilığıyîe sıkı yasal bağı kurulmalıdır. Kâr güt
meyen statüde toplu konut yapımına yönelmiş ku
ruluşlar olarak konut kooperatiflerine süreklilik ka
zandırmalıdır. Sınırlı sayıda üyeye değiî, geniş bir 
topluma sürekli olarak cevap verecek bir duruma 
getirilmelidir. Batının uygar ülkelerindeki örnekle
ri sıralamak istemiyorum. Vardır ve zaten Bakanlı
ğın yayınlan içerisindedir. Elverir ki, Bakanlığın 
yayınlarına lütfedip bakılsın. 

Biz, köy - kentlerden söz ederken, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Pfanı merkez köylerinden, MiHî 
Hareket Partisi de tarım - köylerinden söz ederler; 
ama bizim anlayışımızla onlarınki arasında bir fark 
vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin amaçladığı köy -
kentler kırsal yapının üretim düzeyinde de değişik
lik yapılacağına ortam olmasını sağlayan merkezî 
nitelikli köylerdir. Çünkü, bu sağlanmazsa, merkez 
köylerde de ilçede de bırakınız kişileri, servisleri da
hi tutma olanağı yoktur, göç devam eder. 

Toprak reformunu geniş anîamıyle uygulayarak 
tarımsal üretimi kooperatiflerce düzenlemesini an
cak köy - kentlerle geliştirebiliriz. Yalnız; pazarla
ma, yalnız kredi kooperatifleri değil, üretim koope
ratifleriyle yaşamı bütünleştirecek köy kentler et
kili olacaktır. «İmar ve İskân Bakanbğıyle bunla
rın ilişkisi ne?..», diyeceksiniz. Tüm bakanlıkların 
işîeriyle İmar ve İskân Bakanlığının ilişkisi var
dır; çünkü Türkiye'nin fizikî planlamasını yapmak
la görevli bir kuruluş. 

Köy - kentlerde aKtyapı donatısının maliyeti dü
şürülecek, köylerin toplulaşünlması, tanm toplu
munda sanayi toplumuna geçişi sağlanacak, ayrı
ca kentlerde aşırı yığılmayı önlemek, tanm maki
neleri ve diğer makinelerin merkezî bakımını sağ
lamak, sanayii kıra yaymak kolaylığını elde etmek 
(ki, Erbakan nedense buna değinmek isteniliyorlar) 
ve bizim yönümüzden daha önemlisi tanm düzeninin 
kooperatifler eliyle değiştirilmesi olanağına kavuş
maktır. 

Sayın Başkanını, kaç dakikam var acaba?.. Bir 
konuya girmek istiyorum, yoksa 15 dakikamı kul
lanmak durumum var. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim, buyu
run efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA-
BÜROĞLU (Devamla) — Gecekondu sorununa 
çok kısa olarak değinmek istiyorum müsaadeniz
le. 
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Tüketim yorgunu varlıklılar, üretim yorgunu 
emekçilerin durumlarını tüm ayhntılarıyfe anla
yamazlar. Kentleşmede bu çok önemli bir sorun
dur. Bakınız, yapı ustası, yapı işçisi kendi yaptığı 
gecekonduda derme çatma işçilik yapar; ama çalış
tığı daha düzenli yerlerde işçiliğinin daha güzelini 
oralarda yapar; yani bu emekçi kişiler ürettiğini, 
güzelini kendi yemez, başkasına yedirir. İşte bizim 
aıcmızdaki çatışma bu. Ürettiğini (Kendisine de ola
naklar ölçüsünde ve bu Anayasa içerisinde) kendisi
ne de yedirmede aramızda fark var. 

Konutu kendisi üretene bu nedenle teknik bilgi 
ve kredi kolaylıkları sağlamalıdır. Yurttaşlârunızı 
kendilerine barınak yaparken onları yasalarla çatışır 
duruma getirmemelidir. C. H. P.'nin demokratik sol 
konut politikası bunu sağlayacaktır. Bugüne kadar 
ne özendirici ne cezaî tedbirler gecekondu sorunu
muz İçin başarılı olmamıştır. Önemli olan gecekon
du sürecinin yasalaşhrılmasıdır, gecekondulara se
çimden seçime tapu verileceğini söylemek oy topla
ma amaçlı bir aldatmacadan başka bir şey değildir. 

Bir yanda gecekonduların yasalaştırılması, ras-
vonelleştiriimesî, konut standartlarının yükseltilme
si, gecekonduların bulundukları yerlerin imar pla
nı ve altyapının yapılması takip edilmesi gerekli
dir. 

Aslında kişilere birer konut vermek de sorunu 
çözmez. O kişilere Anayasamızın öngördüğü insan
ca yaşam düzeyini sağlamak gereklidir. O da kişiye 
iş vermek, kişiye işyeri vermek, çalışma olanağı sağ
lamak olur. Bu, tüm devlet politikasıyle ilgilidir. 

Son yıüarda devlet otoritesinin zayıflaması ve 
türlü alanlarda olumsuz etkilerini göstermesinin bir 
örneğini yapı kesiminde gecekondular yerine gün-
düzkondularda görüyoruz. Ankara Karşıyaka De-
metevîerindeki gecekonduların % 40'ı ticaretini yap
maktadır, 6 ile 9 katlık binaların yapıldığına tanık 
olmuşuzdur. Hiçbir vergi, hiçbir harç vermeksizin 

Demetevierde yapılan işleri yasalaştırmak için iki ay
lık bir plan, her gün kimin neyi yapacağını bizat 
masada izlediğimiz bir plan son anına geldiği za
man her nedense, hangi else (İlle Sayın Bakanın yö
netimi demiyorum; geniş söylüyorum) Demetevlerin 
yasalaştırılmasına engel olmuştur. Bu konuyle Ba
kanın yakından ilgilenmesinde ve Bakanlıklararası 
çalişnıa günlü hizmeti lütfen arkadaşlardan isteyip 
bir incelemesinde yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci konuşmamda gerekirse bir başka konuya, 

oldukça enteresan bir konuya değineceğim, saygı
larımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 
Konuşma sırası M. B. G. Sözcüsü Sayın Hay

dar Tunçkanat'ta, Buyurun Sayın Tunçkanat. 
M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
MUlî Birlik Grupu adına İmar ve İskân Bakanlı

ğı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Bakanlıkla ilgili konuşmamızı, konut, doğal âfet
ler ve Arsa Ofisi olmak üzere, 3 konu üzerinde top
lamak istiyoruz. Bundan önce, bu Bakanlık bütçele
rinde ve Bakanlıkla ilgili yasaların görüşülmesinde, 
birçok eleştiri, görüş ve kanaatlerimizi bu kürsüden 
açıkladık. Şehirlere akın, gecekondu, konut yapımı, 
tabiî âfetler, nâzım plan, şehirleşme, altyapı tesisleri 
gibi sorunlar üzerindeki olumlu ve yapıcı eleştirileri
mizden yararlanıldığı veya üzerinde durmuş olduğu
muz eksik ve hataların düzeltildiğine ilişkin bir be
lirtiye rastlamadığımızı üzülerek söylemeliyiz. 

Kırsal alanlardan şehirlere göç teşvik edilmiş, plan
lı şehirleşme yerine, plansız büyüme seçildiği içindir 
ki, şehirlerde bugün karşılaşmakta olduğumuz, asa
yişsizlik, konut ve araç sıkıntısı, gelişigüzel konan ge
cekondular, elektrik, su, yol, kanalizasyon yetersizli
ği ortaya çıkmış, şehirlerde yaşayan halk, sağlık ko
şullarından yoksun, salgın hastalıklara açık, kötü bes
lenme ve işsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır. Her ge
çen yıl şehirlerin sorunları, artan nüfuslarıyle oran
tılı olarak bir çığ gibi büyümekte, yoksul belediye
ler sorunlara çare bulamamakta, imar yolsuzlukları, 
planların partizan ve çıkar çevrelerinin baskılanyle 
sık sık değiştirilmeleri, sorunları içinden çıkılmaz bir 
hale getirmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Planın ilkelerine uyularak, plan
lı şehîrleşmeye gidilerek, ilgili tedbirler zamanında 
alınmış olsaydı, şehirler bugün için yaşanılması, her 
geçen gün biraz daha zorlaşan, düzensiz, çirkin, pis 
ve oturmak zorunda kalanlara sıkıntıdan başka bir-
şey vermeyen düzensiz ve asayişsizliğin kol gezdiği 
yerleşme merkezleri haline gelmezlerdi. 

Bakanlık, Kuruluş Kanunu ile her tür afetlerden 
önce ve sonra gerekli tedbirleri almakla görevlendi
rilmiştir. Afet İşleri Genel Müdürlüğü de 1969'da 
Bakanlık kuruluşu içine alınmıştır. Bu Müdürlüğün 
de yasa ile verilen görevleri şöyle sıralanabilir. 
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1. Âcil yardım; özellikle bunun üzerinde dura
cağım. Bunlar da : 

— Kurtarma, 
— Tedavi, 
— Yedirme, 
— tçirme, 
— Giydirme, 
— Geçici iskân ve, 
2. Muhtemel afeti önleyici tedbirleri almak, 
3. Muhtemel afete maruz bölgeleri tespit etmek, 
4. Daimî iskân, 
— Hasar tespiti, 
— Hak sahibi tespiti, 
— Yer seçimi, 
— Harita, 
— Aplikasyon, 
— Parselasyon, 
— Kamulaştırma, 
— Konut veya işyeri inşaatı, 
— Altyapı tesisleri. 

Yasada belirtilen bu görevler için yönetmelikler 
de çıkarılmış ve valinin başkanlığında, il âcil yardım 
örgütleri kurulmuş, örgüt, hizmetlere göre; gruplar 
halinde toplanmış. Şemalar ve hizmet gruplarının te
şekkül biçimleri incelendiğinde, bu âcil yardım ör
gütlerinin doğal bir âfet vukuunda, acz içinde, seyir
cilikten ileriye bir iş görmeyecekleri hemen anlaşıl
maktadır. Değişik kuruluş ve dairelerdeki memurlar
dan oluşan hizmet gruplarının vaka mahalline sürat
le giderek, âcil yardım ihtiyacını karşılamaları için, 
ne güçleri ne eğitimleri ve ne de araç ve gereçleri 
vardır. İşlemesi mümkün değildir. Hâlâ ülkemizin 
koşulları altında, sadece «Biz, gerekeni yaptık, böy
le bir örgüt de kurduk, çalışıp, çalışmaması bizi il
gilendirmez» diyerek sorumluluğu üzerinden atmak
tan ibarettir. Böyle durumlarda felâkete uğrayan 
bölgelere, gerçekten, (göstermelik değil) âcil ve etkin 
bir yardım yapılmak isteniyorsa, bunun için kurul
ması gerek örgüt bellidir. Bu örgüt kurulmadığı 
içindir ki, afete uğrayan bölgelere âcil yardım şimdi
ye kadar maalesef götürülememiştir. Götürülemez 
de. Biz bu görüşümüzü bir örnekle kanıtlamak istiyo
ruz; 

Türkiye'nin Silifke ve Marmara'nın bir bölgesi 
dışındaki bütün toprakları deprem kuşağı üzerinde
dir. Tarihin çok eski devirlerinden günümüze kadar, 
ülkemizin değişik bölgelerinde depremler olagelmek
tedir. Bu doğal âfetin sebep olduğu mal ve can kay
bı, her defasında yüksek olmaktadır. Bunun neden-

I lerine baktığımızda, yer seçiminin yapılmadığı, pek 
az da olsa yapıldığı hallerde, de, yerleşme merkezi-

I nin yeni seçilen yere nakledilememesi, aym yerde bir
kaç yıl ara ile meydana gelen depremlerde, babadan 
görme usullerle tekrar yapılan taş, çamur ve toprak 

I yığını evlerin sağ kalanlara mezar olduğu görülecek
tir. 

Varto'nun bir adı da Güm - Güm'dür. Eski ha
ritalarda bu ad yazılıdır. Ora halkına 1966 depremi
nin nasıl olduğunu sorduğumuzda, aldığımız cevap 
şöyle olmuştur. «Yerin altından, «güm, güm», diye 
bir ses geldi, sonra yer sallanmaya başladı, bir toz 
bulutu yükseldi ve gerisi malum.» Yaşlıların Varto'da 

I çak eski tarihlerde de büyük deprem olduğunu ve 
birçok kimsenin öldüğünü naklettiklerini söylediler. 

Lice'de yeni seçilen yerleşme bölgelerine taşınan 
I köylerdeki can ve mal kaybı; eski yerinde kalanlara 

oranla daha az olmuştur. Bunlar gerçektir. Jeoloğla-
I rın yerlerinin değişmesini önerdikleri halde, yeni yer

leşme bölgelerine gitmeyerek eski yerlerinde kalan 
köylerin sonu büyük felâket olmuştur. Evleri hasar 
görenlere Hükümetçe yapılan nakdî ve ayni yardım
lar eski evlerin tamiri için kullanıldığından 1 yıl son-

I ra olan depremde yeniden yıkıldıklarım gördüğümüz, 
yapıların hemen hepsi, yuvaıîak taş, çamur ve top
raktan yapılmış, depreme dayanıksız, mağaradan fark-

I sız yapılardı. Önceki depremden kurtulanlardan bir 
kısmı son depremde evlerinin yıkıntıları altında kala
rak can vermişlerdi. Can kaybının az olduğu deprem
ler, yaz aylarında ve gündüz saatlarında, herkesin ge
nellikle dışarıda oldukları zamana rastlayanlardır. 
Kış aylarında ve gece olanlarında ise can kaybı her 
zaman yüksektir. Deprem kuşağı üzerinde bulunan 
birçok ülke, yerleşme yerlerinin seçimini önceden yap
tıkları ve depreme dayanıklı yapıları zorunlu kıldık-

I lan için, oralarda depremlerin meydana getirdiği mal 
ve can kaybı bize oranla, aynı şiddetteki depremler
den çok daha az olmaktadır. 

Depremi önceden haber verecek bilimsel ve tek-
I nik çalışmalara da Bakanlık yeterince önem verme

miş, bu alanda, bir hayli ilerlemiş olan, Sovyetler 
Birliği, Birleşik Amerika ve Cin ile işbirliğine de gi-

I rilmemiştir. 
Son yıllarda başlayan bu tür çalışmalar için ayrılan 

I ödeneğin azlığı da bizim görüşümüzü doğrulamakta
dır. 

Âcil hizmetlerin Bakanlıkça nasıl yapıldığım gör-
I mek için dilerseniz hep birlikte depremin meydana gel-
| diği küçük bir kasabaya gidelim ve olanları görelim. 
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Deprem haberini alır almaz yola çıktığımızda yol
ların yer yer yarılmış olduğunu köprülerden bazılarının 
yıkıldığını ve toprak kayması ile bazı bölümlerin ka
pandığım görüyoruz. Fakat, altımızda arazi vitesli va
sıta ve yedekte kalas ve kazma kürek bulunduğu için 
güçlükle yolumuza devam edip 30 km. lik yolu, üç 
saatte bitirerek depremin olduğu kasabaya yaklaştığı
mızda, evlerin yıkılması sonucu meydana gelen yan
gınların siyah dumanlarının, kasabanın üzerinde yük
seldiğini görüyoruz. 

Zaman zaman deprem değişik aralık ve şiddette 
devam etmektedir. Kasabaya geldiğimizde büyük bir 
sessizlikle karşılaşıyoruz. İçerlere girdiğimizde, yıkı
lan enkaz altından iniltiler ve imdat sesleri, çığlık ve 
ağlaşmalar duyuluyor. Sağ kalanlardan bir kısmı, ne 
yapacağını şaşırmış, sağa sola koşmakta, bazdan otur
muş yanık bir türkü söylemekte, kimisi ağlamakta, 
bazdan oturmuş düşünmekte, Bir kısmı bize hiddet
le bakarak, nerede kaldınız şimdiye kadar neredey
diniz? diyerek çıkışmakta ve yardım istemekte. Evcil 
hayvanlardan sağ kalıp ipini koparanlar sokaklarda 
dolaşıyor. Alevler bir kısım evleri yutup bitiriyor ve 
bir diğerine atlıyor. Kasabanın sakinleri, kaymakam, 
hükümet memurlan, belediye başkanı ve diğerleri po
lis ve bekçilerden de bir kısmının evleri yıkıldığı ve 
bir kısmı da enkaz altında kaldığı için kasabada ne hü
kümet ve ne de belediye otoritesi kalmış. Direkler yı
kıldığı için elektrikler kesilmiş haberleşme durmuş, 
hükümet binası da yakılmış olduğundan bir otorite de 
kalmamış, kısacası, birkaç kişiden ibaret olması ge
reken ilçe âfetler âcil yardım örgütünün de bir araya 
gelerek, eğer sağ kalmış ve yaralı değillerse, bir iş ba
şarmaları mümkün değildir. 

tik yardım olarak, yangınların söndürülmesi, ya
ralıların âcil tedavileri için hemşire ve doktor, en
kaz altındaki yaralı ve yaşayanların çıkarılmalan için, 
çok sayıda kazma kürek, ayakta kalan evlere girile
meyeceği için çok sayıda çadır, yiyecek, ilâç, sargı 
bezi ve sedyeye ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz. 

Saatler ilerliyor ne bir yardım ne bir haber. Bu 
arada bir askerî birliğin geldiğini görüyorsunuz. Fakat, 
onlarda da kazma kürek pek az, sonra, enkazın nasıl 
kaldırdacağım ve yaralıların enkaz altından nasıl çı
karılacağım bilmiyorlar ve onlarla gelen bir doktor 
ve iki sıhhiye erinin de ihtiyacı karşılamaktan çok uzak 
olduğunu görüyor ve bir şey yapamamış olmanın üzün
tüsü ve öfkesiyle yanıyorsunuz. Komşu illerden de 
depremi duyan halk kendi olanaklarıyle yardıma gelmi-
ye başlıyor; ama onlarda eğitilmemiş, bir kumanda 
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altında olmadıkları için ya yakınlarını bulmaya çalı
şıyor veya gelişigüzel eline geçirdiği bir şeyler ile yan
gın söndürmeye, yahut da enkaz altında kalanlara yar
dım için uğraşıyor. Bu arada yardım için gelenlerin 
arasında soyguncuların da bulunduğunu fark ediyor
sunuz, ama bunlan bir kargaşahkta birbirinden ayn-
manın da ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. 

Saat başı radyo haberlerini dinlemek için yanımız
daki pilli radyoyu açtığımızda, TRT, Başbakanın ha
beri üzüntüyle karşıladığını, Hükümetin her türlü ted
biri aldığım, înıar ve İskân Bakanıyla, Ulaştırma Ba
kanının bir askerî uçakla deprem mahalline hareket 
ettiğini, bu deprem felâketinde hayatlarını kaybeden
lere Taundan rahmet ve yakmlanna başsağlığı dileği 
ve Devletin her türlü imkânlarını seferber ederek ya
ralan süratle saracağından kimsenin şüphesi olmaması 
haberini yayıyor. 

Hava soğuk, bulutlar kar yüklü, felâketten sağ kur
tulanlar için geceyi geçirebilecekleri sıcak bir yer, sa-
nnacak battaniye, sıcak bir aş, içecek su, enkaz altın
da kalanların süratle çıkarılması için gelecek ekip
lerin gece de çalışabilmeleri ve soygunu önlemek için 
bir veya iki jeneratör getirilerek çalışmaların aydınlık
ta aralıksız sürdürülmesi gerekli. Yaralıların yerinde 
tedavisi için hem seyyar bir hastanenin burada kurul
ması zorunlu. Gelen ekiplerin de, çadırları ile, yi
yecekleri ile, ışıklan ile, yatak ve yorganlan ile birlik
te gelmeleri gerekli. Onlarda, bizim gibi, arabasına at
layıp gelirlerse, burada ne yatacak yer, ne yiyecek 
ne de yakacak ve ışık olmadığı için, onların yedirilip 
içirilmesi ve yatınlması da ayrı bir yük olur ve ça
lışmalar yapılamaz, kuru kalabalık alınacak tedbirleri 
de zorlaştırır. 

Başlangıçtaki ilk sessizlik yavaş yavaş kaybolma
ya, dışardan gelenlerin bağrışmaları içerdekilerin fer
yattan ile karışmaya başlamış. Sonra, buraya civar 
illerden gelecek yardımları da zamanında, bu felâket
zedelere de dağıtacak bir teşkilât ta yok, Kızılay'ın 
bir memuru ortalıkta dolaşıyor; ama sadece aidat top-
luyormuş, kendi başına bir şey yapması mümkün de
ğil. Ankara'dan gelecek Kızılay ekibinden söz ediyor. 

Civar ilçe, nahiye ve köylerden gelen halk kendi 
olanakları ile yardıma koşuyor; ama yararlı olama
dıkları belli, Kazma, kürek, vinç, kaynak makinası, 
greyder ve buldozerlere ihtiyaç var. Karayolları ekip
leri yollan açmakla meşgul, zaman ileriliyor, komşu 
illerden gelen ve ilden gönderilen bir kaç yangın sön
dürme aracı, sokaklar tıkandığı ve yer yer çöktüğü 
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için her yere giremiyorlar su da kıt olduğu için yangı
nın kendiliğinden sönmesini beklemekten başka çare 
yok! 

Saat 16.00'ya doğru iki askeri helikopterle Bakan
lar ve yanlarındaki heyet depremin altüst ettiği kasa
baya iniyorlar, Vali de yanlarında, sokakları dolaşı
yorlar ve ilgililerden izahat alıyorlar, kendilerinden 
yardım isteyen felâketzedelere, her türlü yardımın ya
pılacağını vaat ediyorlar. Fakat, bir şeyin de yapılma
dığını ve mevcut teşkilâtla yapılamayacağını herkesle 
birlikte onlarda görüyorlar, EHe tutulan gözle görüle
bilir tek örgüt gelen askerî birliklerdir. Bakanın T R T 
ye verdiği beyanatta; felâkete uğrayan vatandaşlara 
her türlü âcil yardımın yapıldığı ve ihtiyaçlarının kar
şılandığı bildiriliyor. 

Gecenin karanlığı yavaş yavaş çökerken, yetersiz 
olan enkaz çalışmaları da duruyor. Enkaz altında 
sağ kalan yaralılar, ölüler ile birlikte kaderlerine terk 
edilmiş oluyorlar. Gerçek durum kısaca budur. 

Hiç bir şey yapılmadığı halde, sanki her şey ya
pılmış gibi gösterilerek bunun sadece propagandası ya
pılmaktadır. Yetkililer ellerini kollarını sallayarak ge
lip, lâf yardımı yapacaklarına, beraberlerinde bir kaç 
kazma kürek, çadır ve battaniye getirseler daha ya
rarlı bir iş yapmış olurlardı, 

Doğal afetlerle, şehirlerin hava saldırılarına uğra
maları arasında fark yoktur. Hava bombardımanlarına 
uğrayan şehir ve kasabalarda da âcil ihtiyaçların sü
ratle karşılanarak hayatın normale döndürülmesi zo
runludur. Her türlü doğal afetlerde ve savaşlarda şe
hir, kasaba ve köylere yapılacak hava saldırılarından 
sonra, onlara ilk yardım elini uzatacak Sivil Savunma 
Teşkilâtıdır. Fakat, bu teşkilât, bizde olduğu gibi gös
termelik bir kuruluş değildir. İngiltere'deki Sivil Sa
vunma Teşkilâtının birbuçuk milyondan fazla üyesi 
vardır. Ve bunlar enkaz kaldırmada, yaralıların en
kaz altından çıkarılmasında, sedyeye konmasında, 
ambulansa yerleştirilmesinde uzmandırlar. Su baskın
larında, yangının nasıl söndürüleceğini de, mahallî ve 
civar kuruluşlarla nasıl işbirliği yapılacağı, bölgenin 
kordan altına alınarak güvenliğin sağlanmasında, su, 
yol, elektrik hatlarının tamirlerinin nasıl yapılacağında, 
idare amirleri ile, muvazzaf birliklerle nasıl işbirliği 
yapılacağı konusunda eğitilmiş, yasa ve yönetmelikle
rinde, kimlerin neler yapacağı, hangi işlerden kimle
rin sorumlu olacağı, açık ve seçik olarak belirlenmiş 
ve Sivil Savunma örgütü buna göre örgütlenmiştir. 
Savaşta muvazzaf birlikler cephe ve savaş görevleri 
alacaklarından, bu görevleri Sivil Savunma Teşkilât-

na verilmişlerdir. Ancak, böyle büyük ve yurt sathına 
yayılmış ve oralardaki erkek ve kadın personelden 
kurulmuş sivil savunma teşkilâtı ile veya ordusu ile ve 
onların yönetiminde diğer örgüt ve kuruluşların da 
yardımı ile, her türlü araç ve gereçlerden yararlan
mak sureti ile, felâkete uğrayan bölgeleri süratle âcil 
yardım görürülehilir. Bunun dışında, herbiri kendi ba
şına buyruk, Bakanından, Valisinden askerine kadar 
herkesin düzensiz ve koordinasyonsuz biçimde, ne 
yapacağını bilmeden yardıma koşması, yardım değil, 
bugüne kadar olduğu gibi sadece lâf ve kargaşalık 
üretir, âcil yardım götüremez. 

Muş Valisi, Varto depreminden sonra, bölgeye 
akın eden bakanlar ve Bakanlık mensupları ile, elle
rini kollarını sallayarak küçük bir valizle gelen dok
tor ve diğer gönüllülerden acı acı şikâyet ederek, bun
lara, oturacak çalışacak, yatıracak ve yedirecek yer 
bulmakta karşılaştığı güçlükleri belirtmiş ve «Ben Va
li olarak, bu beylerin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara 
yer bulmaktan, felâketzedelerin dertlerine bakamaz 
oldum. Halbuki, herkes ihtiyaçları ve şikâyetleri için 
bana geliyorlar, ben ise onlara hiç bir şey yapamı-
yordum. Odamı ve telefonumu dahi Bakanlar ve 
Özel Kalem Müdürlerinden sıra bulup ta kullanamı-
yordum» dediler. Adapazarı depremiriinde Vali Alâ-
ettin Eriş'ten de aym şikâyetleri dinledim. Barışta ve 
savaşta, doğal afetlere veya hava saldırılarına maruz 
kalacak şehir ve kasabalarla, köylerimizi, buralarda 
yaşayan halkımızın uğraması muhtemel felâkeîlerde-
ki can ve mal kaybını önlemek yolunda, diğer ülke
lerin, özellikle; İngiltere, Almanya ve Japonya'nın ne
ler yaptığı ve ne gibi tedbirler aldığı belli. Çok geç 
kalınmıştır. Eğer bu depremler, Tanrı korusun, bü
yük şehirlerimizden birini sallayacak olursa, ki bu 
her zaman olabilir. Bugünkü yapılar ve düzensiz bü
yüyen şehirlerimizin uğrayacağı felâketin çapı, Erzin-
canın uğradığının on katından daha az olmayacağını 
size hatırlatmak isterim. Bugün âcil yardım altında 
toplanan hemen herşey Ankara'dan yönetilmekte ve 
Mahallî idarelerin elinde, idarî yetkiler dışında bir-
şey olmadığı için her defasında, Ankara'dan gelecek 
emir, Ankara'dan gelecek Bakanlar ve heyetler, An
kara'dan sevk edilecek yardım malzemesi beklenmek
tedir. Ankara'nın da bu merkezî otoriteye göre ör
gütlenmiş ve âcil yardıma zamanında koşabilecek yurt 
düzeyine yayılmış bir teşkilâtı olmadığı için de bu 
Bakanlığa verilmiş olan «Her türlü afetlerden önce 
ve sonra gerekli tedbirleri almak» gibi bir görevi yap
ması mümkün değil. Afet İşleri Genel Müdürlüğün 
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de, kuruluş yasasında belirtilmiş görevleri yapması, 
bugünkü kuruluşuyle yerine getirmesi mümkün değil
dir. 

Kızılay'da büyük birkaç şehirdeki kan bankası 
ve aşocağı merkezi gibi biıkaç tesis dışında aidat 
toplama dışında âcil yardım yapabilecek bir teşkilâta 
sahip değildir. Ama depolar Ankara'dadır. Çadır, bat
taniye ve aşocakları buradan yollanacaktır. Verilen 
çadır, kazma ve kürekler sürekli yerleşmeye geçilin
ce dahi ihtiyaç sahiplerinden toplanamadığı için her 
zaman çadır mevcudu ihtiyacın altındadır. Ve zama
nında vaka yerine ulaştınlamaz. 

Kurulmuş olan deprem fonundaki paraların baş
ka yerlerde harcanması için 1571 sayılı Yasa değişti
rildi. Herhalde bu nedenle olacak ki, bu fondan do
ğal afetlerde kullanılmak için Bakanlık, hiç bir ha
zırlık yapmamış ve heı zaman olduğu gibi elimizi 
dış yardıma uzatarak kutup tipi çadır, yiyecek, giye
cek dışardan istenmiş, yardımsever halkımızın açtığı 
yardım kampanyasında da para, giyecek ve yiyecek 
toplamıştır. Bunların dahi dağıtılması, hak sahipleri
ne zamanında ulaştırılması, bir sorun olmuştur. Bun
ları organize edip düzenleyen bir örgüt olmadığı için 
de bu işler hep böyle düzensizlik içinde yürütülmek
te, şikâyet ve suiistimallere neden olmaktadır. 

Vali beyin emriyle, nüfus memuru deprem için 
gelen aynî yardımları, ayakta kalabilen bir okul bina
sını depo olarak kullanıp muhafazaya memur edilir
se, önüne dikilecek bir jandarma neferi ile gece gün
düz çeşitli yerlerden gelen, değişik malzeme ve yiye
cek maddelerini, nasıl teslim alsm, nasd hesabını tut
sun ve kimlere nasıl dağıtsın. 

Deprem bölgesine gidecek, âcil yardım malzeme
leri; battaniye, kilim, gazocağı, şeker - çay, gazlâm-
bası, bisküvi, fasulye, pirinç, tuz, biber, gibi bozul
mayacak şeyler bir paket içinde 4 kişilik aileler için 
önceden standart olarak hazırlanıp bölge depoîannda 
saklanır ise bunların dağıtılması kolay olduğu gibi 
herkese aynı şeyler verileceğinden, «ona verilen ba
na verilmedi» şeklindeki şikâyetler de önlenmiş olur. 

Kızıliîym elindeki çaduların kış aylartnda kulla
nılmaya uygun olmadığı ve yetersiz olduğu da herkes
çe bilinmekledir. Çünkü, dağıtılan çadırların çoğu, 
her ne sebeple olursa olsun geri alınamamakta, kış 
aylarında, özellikle Doğuda, bu çadırlarda barınmak 
olanaksızdır. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyoruz : Afetlerden ön
ce ve sonra her türlü tedbirleri almakla görevli Ba-
kanliğtnız; 1571 sayılı Yasa uyarınca kurulan fonda 

toplanan para ile, ne kazma - kürek, kaç adet kutup 
tipi çadır veya normal çadır yaptırdınız? Âcil du
rumlarda kullanılmak üzere, yukarıda belirttiğimiz 
biçimde, yiyecek ve giyecekleri önceden satmalıp do
ğal afetlere uğraması muhtemel bölgelere açtığınız 
depolara yerleştirdiniz mi? Eğer böyle veya benzeri 
hazırlıklar önceden yapılmamış ise; âcil yardım ola
rak, son Van ve Ağrı depremlerinde Bakanlıkça ne
ler yaptınız ve bunlar yeterli oldu mu? 

Varto depreminden sonra geçici yerleşme için 
100 milyonlar ve daimî yerleşme için sonradan, 100 
milyonlar harcanmış ve harcanmaktadır. Yapılan 
hasar kıymetlendirmelerinden sonra eski evlerin ta
miri için, hasar derecesine göre verilen paralar da, 
depreme dayanıksız yapıların tekrar üretilmesine ne
den olmaktadır. Bu da yanlış bir' uygulamadır, dü
zeltilmezdir. 

Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile doğal 
afetlerde askerî birlikler, âcil yardım görevini bir 
ölçüde olsun yapabilen tek kuruluştur. Onlar da 
bu konuda görevlerinin gereği olarak, eğitim gör
medikleri için yeterince yararlı olamamaktadırlar. 
Bakanlık da, bu görevi onun yerine yüklenecek ha
zır bir kuvvet bulduğu için olacak, kâğıt üzerinde 
kalmaya mahkûm, âcil yardım örgütü ile yetinmeyi 
yeğ saymıştır. 1961 - 1975 yılları arasında doğal 
afetlerde yapılan tüm âcil yardım tutarının 26 mil
yon lira dolaylarında oluşu da bu görüşlerimizi doğ
rulamaktadır^ 1961 - 1975 yılları arasında 3 269 yer 
doğal afetlerden etkilenmiş ve 117 427 konut yıkıl
mış ve 53 730 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 
yılda 53 730 vatandaşımızın hayatlarını kaybetme
sinde önleyici tedbirlerin alınmaması yanında dep
rem sonrası yapılması gerekli âcil yardımların zama
nında ve etkili biçimde yapılmamış olmasının da pa
yı büyüktür. 

Konut sorunu da bundan pek farklı değildir. Da
ha bundan 16 yıl önce yapılmış bir araştırmaya göre; 
o tarihlerde bir gecekondu sahibi olmak isteyen bir 
vatandaş 7 - 15 bin lira ödemek zorundaydı. 56 -
66 m2 lik sosyal konutların da o tarihlerdeki mali
yetleri 1 5 - 2 5 bin lira dolaylarında idi. Konut so
runlarını köklü bir biçimde çözmek, gecekondu ya
pımını önlemek, kira artışlarını önlemek ve dar ge
lirli vatandaşları konut sahibi yapabilmek için ilk 
uygulama olarak; o tarihlerde üç büyük şehirde 
10'ar bin konut yapımı ile işe başlanacak ve 7 veya 
15 bin lirayı Emiâk Kredi Bankasına yatıracak va-

| tandaşîara anahtar teslimi konut verilecekti. Bunun 
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ilk uygulamasına da Emlâk Kredi Bankası, İmar 
ve İskân Bakanlığı tarafından geçilmişti. Bugün 
Ankara'nın Telsizler semtinde kurulmuş olan site 
bunun canlı örneğidir. Zamanla bu uygulama daha 
da genişletilerek konut ve kira bir sorun olmaktan 
çıkarılacaktı. 16 yıl sonra 42 milyon olan nüfusu
muzla konut sorununun çok daha artmış olduğu ev 
kiralarının roket hızı ile yükseldiği günümüzde bu 
Bakanlık yılda 10 bin konut yapımını amaçlıyor ve 
amacını da gerçekleştiremediği halde bununla övünü
yor. 

Belediyeler eliyle 3 470 konut, 43 il ve belediyede 
Bakanlık eliyle 6 165 konut, geri kalmış yörelerde 
yapılacak 2 200 ünite halk konutlarıyla, siz Tür
kiye'nin konut ve kira sorununu çözmeyi amaçlı
yorsunuz. Bu mümkün değildir. Bakanlığınız ve 
size bağlı banka yıMa prefabrik 6 - 8 katlı apart
manlar biçiminde, bölgelerin iklim koşullarına göre, 
yılda en azından 50 bin ucuz yeni sosyal konut üret
melidir. 

Ayrıca, gecekondu ıslahı Ve yenileme için de bir 
hayli gayret harcanması gerekir. Bütün bu ana so
runlar, köklü tedbirlerle ve büyük atılımlarla ger
çekleştirilebilir. 

Bugün bir gazete, konut sahibi olmak isteyen 
vatandaşlardan ayda 1 000 lira toplayarak 40 bin 
kişiye ev sağlama kampanyası açmıştır. Ayda 40 
milyon ve yılda 460 milyon lira toplayacaktır. Bu 
40 000 konutun tümünün ne zaman teslim edileceği 
de belli olmadığına göre toplanacak paranın mikta
rını varın siz hesaplayın. Vatandaşta mevcut olan 
bu potansiyeli, bu gazeteden önce Bakanlığın de
ğerlendirmesi çok daha yerinde ve doğru olurdu. 
Gerçekte, bu Bakanlığın da bir görevidir. Hastaş 
örneği ortadadır, maceradır. Onun için Bakanlıktan 
bu konunun üzerine önemle eğilmesini istirham edi
yorum. 

Arsa Ofisi Yasası, Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülürken, bu yasayı düzeltme gayret ve çabaları
mız sonuç vermeyince; «Yasa ölü olarak doğmuştur» 
demiştik. Evet, Arsa Ofisi de kendisinden bekle
nen arsa spekülâsyonunu önleme, ucuz arsa sağlama 
ve Devlet arsalarının koruyuculuk görevlerinden hiç 
birini, yeterince yapamadığı da bir gerçektir. 

Sözlerimi bitirmeden önce depremle ilgili olarak 
dışarıdan istenen ve gelen yardımlarla birlikte, yi
yecek ve giyim eşyası dağıtmak ve konut inşaası ve
ya haber için gelen yabancılar buralarda çektikleri 
filmler, resimler ve yaptıkları röportajlarla bölücü-
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lük yapmakta, ülkemiz aleyhinde kötü propogan-
dalar gerçekleştirmek için, bunları televizyonlarında 
göstermektedirler. Bunların sınırlanmaları ve kon
trol altına alınmaları zorunluluğuna da ilgililerin dik
katlerini çekmek isterim. 

Dışa el uzatmaktan artüt vaz geçelm, bu utanç 
verici duruma artık bir son verilsin. 

Hepinizi Grupum adına saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçkanat. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 

Sayın Cihat Aîpan buyurunuz, 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALP AN (CumhurBaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığının 1977 malî yık Bütçe 
Kanunu tasarısını kısaca değerlendirmek ve Hü
kümet Programı ille Anayasa Mahkemesinin Bütçe 
kânunlarını ilgilendiren son bir kararına dayana
rak, uygulanmaları yolunda özel bir dikkat ve ça
ba gösterdiğimiz 1571 ve 1658 sayılı kanunların 
bundan sonraki yürütümleri hakkında grubumuzun 
düşünce ve temennilerini açıklamak için söz almış 
bulunuyorum. 

Bütçenin değerlendirilmesine başlarken; her ta
sarıya kattığı raporlarla, bunlar üzerindeki çalış
malarımızı geleneğe ve ricalarımıza uyarak kolay
laştıran Bütçe Karma Komisyonuna teşekkürleri
mizi sunar, adedi bilgileri yuvarlayarak arz edece
ğimi beîirtmek isterim. 

İmar ve İskân Bakanlığı için Hükümetçe 2,5 mil
yar lira önerilmiştir. Geçen malî yıla nazaran % 96,5 
oranında artırılmış olan bu ödeneğe, Bütçe Kar
ma Komisyonunca 248 miîyon lira ilâve edilerek öde
nek toplamı 2 milyar 750 milyon liraya çıkarılmış, 
artış oranı ise % 100'ü de geçmiştir. Bu artış oranı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının % 1531,7 Orman 
Bakanlığının % 350'yi aşan en yüksek iki oranından 
sonra gene! bütçe içinde üçüncü sırayı teşkil etmek
tedir. 

Bütçe Karma Komisyonuna verilen rapordan an
laşıldığına göre; Komisyonca yapılan ilâve, Afet İş
leri Genel Müdürlüğü idaresinde toplanan 1 milyar 
100 miîyon liradan 840 milyon liranın Kasım, 1976 
nihayetine kadar harcanması sonucunda elde kalan 
250 miîyon lira ile sağlanmıştır. Bütçenin; 

Genel yönetim ve destek hizmetlerim içeren 101 
numaralı programına 126 milyon lira. (Geçen sene, 
bu maksat için verilen paradan 25,5 milyon lira 
fazla) 
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Bölge - metropoliten alan ve şehir imar plan
larının yapılmasını ve belediyeler için teknik yar
dımların yürütülmesini sağlayacak 111 numaralı 
programına 631 miîyon lira, (Geçen seneden 311 
milyon lira fazla), 

Kentsel alanlardaki konutların düzenlenmesi ve 
yapı malzemesi standartlarının tespiti için uygu
lanacak 112 numaralı programına 1 milyar 900 mil
yon lira. (Geçen yıldan 1 milyar 104 milyon lira faz
la) 

Doğal afetlerin zararlarını önleyici ve giderici 
işleri İçeren 113 numaralı programa 52 milyon li
ra. (Geçen yıldan 12,5 milyon lira fazla) 

Transferlerine ilişkin 900 numaralı programı
na ise 5 milyon lira. (Bu da, geçen yıldan 3 miîyon 
Kra kadar fazladır.), 1977 bütçe yılında arz ettiğim 
bu ödeneklerin, 

Karma Komisyonun ilâve ettiği 248 milyon li
radan 25 milyonun 111 numaralı programa (Yani, 
belediyeler için teknik yardımların yürütülmesini 
sağlayacak programa), 223 mi'yon liranın ise 112 
numaralı programa (Kentsel alanlardaki konutla
rın düzenlenmesi ve yapı malzemesi standartlannin 
tespiti için harcanacak programa) tahsis edilmiştir. 

tmar - İskân Bakanlığı 1977 Bütçesi; bu genel 
ve yerel seçimler yılında, esas itibariyle büyük şe
hirler lehinde ve daha çok gecekondular için kul
lanılacağı intibaını vermektedir. 

Son Ağrı - Van depremi yüzünden birbiri üze
rinde birikmiş külfetleri çok ağırlaşmış bulunan 
doğa! âfetlerin zararlarını önleyici ve giderici İş
lere önem, öncelik ve hız verilmesi gereken bir dö
nemde bu derecede farklı bir tercihin açıkça yapıl
masını ve dolayısıyle bütçenin programlara dağıtı
lan ödenek miktarlarını âdil, başlanmış işîere uy
gun ve samimî bulmuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Hatırlayacaksınız; 1971 yüında vaki olan Bur

dur, Bingöl depremlerinden sonra bazı tekel mad
deleri fiyatlarına 18 Haziran 1971 tarihinden itiba
ren yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak bir 
deprem fonu hesabında toplanması ve münhasıran 
deprem afetleri için harcanması maksadiyle 1571 
sayılı Kanun 9 Mart 1972'de kabul edilmiştir. Özel
likleri ve çok zararh sonuçları bakımından diğer 
tabiî âfetlerin hiçbiriyle mukayese edilemeyecek olan 
depremlere karşı gerekli ve sürekli bir kaynak sağ
layan 1571 sayılı Kanun, daha yarar derecesi idrak 

edilmeden kabulüne grupumuzun muhalefet ettiği 
1658 sayılı Kanunun ki, bu Kanun da 21 Şubat 1973 
tarihinde yürürlüğe girmiştir; vâdesi belirsiz ola
rak ilâve ettiği tek bir geçici madde ile evvelâ su
landırıldı ve kapsamı genişletilen uygulaması ise 
aynı yıî içinde yapılacak dördüncü dönem genel ve 
yerel seçimlerin politik maksatları için istismara 
müsr*:t bir hale getirildi ve nihayet elde edilen i!k 
hâsılata göre gelir bütçesine 747 milyon getireceği 
tahmin edilen 1974 malî yılından itibaren bütçe 
kanunlarına konulan bir madde ile de, 1571 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesinin uygulanması durdu
ruldu ve budan sonraki yılların hâsılatı da gelir büt
çelerine katıklı. 

1977 malî yılında bu tekel zamlarından 1 mil
yar 645 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edili
yor. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek isti
yorum: Hükümetin, deprem fonuna et koymasın
dan önce toplanmış oton hâsılatın, depremler dışın
daki maksatlar için de harcanmasına izin ve esas 
veren 1658 sayılı Kanunun uygulanmasına nedense 
bugüne kadar hiç dokunulmadı. Acaba alacak ve 
verecekleri dondurmak için mi? 

Bütçe Karma Komisyonuna verilen raporun 2 nci 
bölüm (E) paragrafı ki, o paragrafı çok kısa oldu
ğu için aynen okuyorum: «Genel Müdürlüğe 1976 
malî yıh Bütçesinin anaprogram 113, alt program 
02 ve faaliyet proje 001 bölümünden 25 milyon TL.' 
sı ayrıldığı, 1658 ve 1571 sayıh Yasalar gereği Mali
ye Bakanlığından istenen 980 milyon TL.'na karşılık 
olarak alınan 450 milyon TL.'sı 1975 yılından devre
den fon hesapları bakiyesi toplamı 164 milyon 904 
bin küsur», ve devam ediyor... 

Bir açıklık taşımadığından Sayın Bakanın 1571 
ve 1658 sayıh kanunların uygulamaları hakkında 
burada bir açdvlanıa yapmalarını, bu mümkün de
ğilse ayrıntın ve yazılı bir cevapta bulunmasını rica 
ediyoruz. 

Çünkü, mezkûr ibareye Bakanlık, deprem fo
nundan 530 milyon lira alacaklı görülmektedir. 1975 
Bütçe görüşmeleri sırasında elde ettiğim bilgilere 
göre, bu paranın 450 milyon civarındaki kısmı, o 
sırada Türkiye Emlâk Kredi Bankası üzerindeydi. 
Bankayı çalıştırabilmek için mevduat olarak veril
diğini sandığım bu para, 1658 sayıh Kanuna göre 
bütçeye katılabileceğinden, Bakanlık için önemli bir 
alacaktır. 

Bu hususa değinmişken, deprem fonundan be
lediyelere hibe olarak yapılacak yardımların mün-
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hasıran deprem bölgelerindeki belediyelere tevcih 
ediSınesini tavsiyeye değer bulduğumuzu da ilâve et
mek istiyorum. 

Sayın senatörler, 
Mahiyeti Anayasanın 126 ncı maddesiyle belir

lenmiş o*an, «Bütçe Kanunu iîe, 1571 sayılı Kanu
nun ve diğer özel maksatlı kanunların uygulanma
sının durdurulamayacağı» ilkesine ve Anayasa Mah
kemesinin bu hususu açıklayıp, hükme bağlayan 21 
Kasım 1974 tarihü ve 74,26 esas, 74/48 karar sayılı 
bir ipta! kararına dayanarak, Maliye Bakanlığı 1975 
yı!ı Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi sırasın
da yaptığım konuşmada, deprem fonunun gelir büt
çesine acınması deprem felâketine uğramış Doğudaki 
vatandaşîarımızın 8 - 1 0 metrekarelik ahşap kabin
ler içinde çektikleri maddî ıstıraplarını aynen de
vam ettirecek ve doîayısıyle bu ıstırapları manevî 
bakımdan daha da artacaktır. Artık bu türlü ıstı
raplara son verecek girişimlerde bulunmak zorun
dayız. Aksi takdirde değişik hükümetler dönemin
de değ'şik ır:-3melelere, hatta haksız'ık veya maz
hariyetlere maruz kalan vatandaşlar arasında eşit
sizlik doğar, adaletsizlik ve huzursuzluk oîur, Dev
lete güven ve sadakat kaybolur. Buna meydan ver
memek Hükümetin, verdirmemekse Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vazifesidir. 

Bu sebeple, deprem fonunda toplanan ve top
lanacak olan hâsılatın, gelir bütçesine alınmasını ön
lemek ve Doğuda daimî iskânı sağlayacak inşaata 
önümüzdeki mevsimden itibaren girişilmesini sağ
lamak için Bütçe Kanunu tasarısının 99 ncu madde 
(R) fıkrasının da kaldırılmasını gerekli görüyoruz, 
ifadesinde bulundum. Bunu sağlamak için de mad
delerin oylanması sırasında gerekçeM iki önerge 
verdim. Aynı girişimi 1977 yıh Bütçe Kanununun 
90 ncı maddesi aleyhinde de yaptım. Her iki öner
gem Anayasa ile Anayasa Mahkemesinin bütün Dev
let organlarını bağlayan hükümlerine uymayan Büt
çe Karma Komisyonunun muhalefeti yüzünden Ge
ne! kurullarımızca reddedildi. 

Sayın Maliye Bakanını ve Bakanlığı, müteakip büt
çe çalışmaları bakımından uyarmak ve konuya yö
neltmek maksadiyle 6 Nisan 1976 tarihinde verdi
ğim yazılı soru, menfî olarak cevaplandırıldı; fakat 
işin peşini bırakmadım, 1976 yıh Bütçe Kanununun 
bazı maddelerinin iptali istemi ile Anayasa Mahke
mesine müracaat eden Cumhuriyet Halk Partisine, 
hazırladığı dava dosyasına 90 ncı maddeyi de dahil 

etmesi ricasında bulunduk, bunu kabul ettiler. Ana
yasa Mahkemesi ipta! ettiği bazı maddelerle bir
likte 90 ncı maddeyi 23 Şubat 1963 tarihli ve 196 sa
yılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununa iliş
kin (T) fıkrası hariç olmak üzere uygulanması ge
rekir hükmüne bağladı; yani bu hükümle 90 ncı 
maddenin (T) fıkrası dışındaki bütün fıkraları, ta-
b.î bu arada bizim 1571 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin uygulanmasını durduran fıkrası da iptal edil-
miş oMu. Bu karar Resmî Gazete ile yayımlanıp he
nüz yürürlüğe girmemekle beraber; basın tarafın
dan 25 Ocak 1977 tarihinde Türk kamuoyuna inti
kâl ettirildi. Bunu, Bütçe Karma Komisyonumuz da 
duydu öğrendi tabiî; ama konunun arz ettiğim ev
veliyatını da bilen ve Hükümetin, Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu konsolide Bütçeye 13 mil
yar 248 milyon ilâve edilmesi ve tümünden % 4 ora
nında ödenek tenkis edilmesi için iki türlü işlem 
yaparak önümüzdeki raporunu 225 milyar 812 mil
yon lira toplamında bağlayan Bütçe Karma Komis
yonu, Hükümetçe ısrarla tekrarlanan Anayasal ve 
hukuksal hataları yine benimsemiş olarak karşımı
za çdumş bulunuyor. 

Hükümetin ve Bütçe Karma Komisyonunun bu 
tutumlarım katiyen tasvip etmeyen ve bandan bü
yük üzüntü duyan Grupumuz, tesellisini Anayasa 
Mahkemesi kararının yayınlanıp yürürlüğe girme
sinden sonra 1977 geîir bütçesinin tahminine göre 
1 milyar 645 milyon lira olarak gerçekleşmesi bek
lenen deprem fonunu, maksadı uğrunda kullan
mak imkânının doğacağı ve bu sayede Ağrı - Van 
bö'gesi deprem felâketzedekriyîe birlikte diğer bü
tün deprem bölgelerinde yürütülen işlemlerin ba-
şariyîe tamamlanabileceği ümidinde bulunmakta
dır. 

Bu ümidin güçlenmesi için 1977 yıh Bütçe Ka
nunu tasarısının 84 ncü maddesiyle deprem fonunun 
gelir bütçesine dahil edilmesi hakkındaki önerinin, 
Bütçe Karma Komisyonu raporunun 73 ncü sayfa
sında belirtilen önerinin, metinlerden çıkarılması için 
vereceğimiz önergeyi Sayın Bakanın şimdiden des
teklemesini ve Anayasa Mahkemesi kararını karşı
lamak üzere tasarının 84 ncü maddesindeki kanun-
ların uygulanmasını, çıkarılacak değişiklik kanun-
lariyle yeniden önlemek maksadiyle Hükümetçe gi
rişilebilecek çalışmalara deprem fonunun dahil edil
memesi yoEunda çaba harcamasını rica ederek konuş
mamın temenniler bölümüne geçiyorum: 
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Sayın senatörler; 
Hükümet Programından aynen okuyorum: 
«Deprem bölgelerinde felâketzedelere dağıtılmış 

konuların sakinlerine yüklenmiş geri ödeme yükü, 
konsoHdasyon suretiyle hafifletilecektir.»( 

Evet, Hükümet bu vaatte bulunmuştur. Bu, bir 
Hükümet taahhütüdür; fakat 1975 ve 1976 Bütçe 
kanunîanyle deprem fonunu işletmeyen Hükümet 
bu taahhüdünü yerine getirmek için gerekli olan ka
nunu da iki yılJan beri çıkartmamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin son kararı Hükümete ge-
ç"iıîlğl zamanı telâfi edecek ve milletimizi sevindi
recek büyük bir şans. Sağlanması ve kullanılması ko-
• y v? giderek artışı yeni imkânlar kazandıracak

tır. 

1571 ve 1658 sayılı kanunların uygulanmaları sa
yesinde kuKanıîabikcek olan bu şanstan fay
dalanarak, sosyal hukuk devleti niteliğinin sorumhı-
h:ğunu yüklendiğimiz tarihten bu yana; yani 27 Ma
yıs Anayasasının yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 1961 
tarihinden bu yana vaki olan depremler yüzünden, 
tabiatın kahrına ve büyük zararlarına uğramış bu
lunanların, kalan borçlarım hafifletmeyi değil ta
mamen kaldırmayı esas tutmalıyız. 

Bundan sonra deprem felâketine uğrayabilecek 
vatandaşlarımızın zararları ve yeniden iskânları ise, 
birikecek deprem fonu ile birlikte bütçeden kar
şılıksız olarak sağlanmalıdır. 

Bütün vatandaşlarını, kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak ve bölünmez bir bütün halinde yaşatmak 
ve korumakla görevli olan ve bu görevi ile nitelik
leri Anayasada belirtilmiş olan Türkiye Cumhuri
yetinde çoğunluğun faydalanmadığı, vergi muafiye
ti ve istisnaları, yatırımların, ihracatın ve döviz ka
zandırıcı hizmetlerin özendirilmesi amacıyle kul
lanılan 100'ü aşkın türde malî araçlar vardır, malî 
avantajlar vardır. Bu araçların neler olduğunu sa
dece ilgililer bilir, fakat para tutarlarıyle toplamı
nın kaça vardığını kimse tahmin bile edemez. 

Bu konuda, taze ve inanılır bir misâl vermek 
için bu yılın ilk 10 ayında ihracatı özendirmek üze
re 2,5 milyar lira vergi iadesinde bulunulduğunu; 
yani bu kadar paranın karşılıksız olarak dağıtıldı
ğını belirtmek isterim. 

Bazı seneler bu miktarın daha fazla olduğu ve hat
ta 7 milyar liraya kadar yükseldiği söylendiği halde, 
biz, demin arz ettiğim gibi, tabiatın kahrına uğramış 
fakir vatandaşımızdan, Devletin yardımlarının da top-
îanmasıyle yaptığı harcamayı geri istiyoruz; bun
dan vazgeçelim arkadaş'ar. 

İhracat yapanlara bu sene iade edilen ve ihra
cat toplam değerinin yüzde 23'ünü teşkil eden bu pa
ra, Devlete ödenmeyeceğine göre, Hükümet, dep
rem felâketine uğrayanlara verdiği parayı şu ve
ya bu ölçüde oZmak üzere ne için geri almak isti
yor?.. Tekrar ediyorum, bundan mutlaka vazgeçe
lim. 

Bu konuya ve önerilerimize ilişkin kanunların 
çıkarılması hususunu, seçim beyannamelerini ha
zırlamaya koyulmuş olan siyasî partilerimizin de 
dikkatlerine sunarız. Böyle kanunlar çıkarılıncaya 
kadar, yaptırılacak olan binaların, vatandaşlarımıza 
kolayca ma! edilebilmeleri için Türkiye Kızılay Der
neğinin aracılığından faydalanılabileceği kanaatin
deyiz. Çünkü, Kızılay Derneği, Tüzüğünün 6 ncı, 
18 ci„ 20 nci maddeleriyle, 22 Kasım 1972 tarihli ve 
1630 numaralı Kanunun 59 ncu maddesinde de be
lirlediği üzere, özel kanunların verdikleri görev ve 
yetkiler gereğince Hükümetin, vakıfların, özel ida
re ve belediyelerin, köylerin, resmî ve özel kurum
larla bütün derneklerin bütçelerinden ve maların
dan yapılabilecek bağışlan kabul edebileceği gibi, 
bu bağışların ileriye sürülecek şartlarına ilişkin 
mükellefiyetleri yerine getirme iktidarına da sahip
tir. 

Bu gibi hizmetler, Kızılay Derneğimize karşı, 
memlekette ve milîetlararası alanda duyulan güven 
ve itibarı, şüphesiz daha da artıracaktır. 

Sayın senatörler; 
Köy îşîeri Bakanımız geçenierde, birinci dere

cedeki deprem kuşağı üzerinde bulunan köylerimi
zin, felâketlere uğramalarını önlemek için tüm o'a-
rak yeniden inşa edilmelerini öngören özel bir plan 
üzerinde çalışıldığını ve bu maksatla Avrupa İskân 
Fonundan da kredi sağlandığını açıklayan bir de
meç verdi. Hepimizi pek çok sevindiren böyle bir 
planın uygulanması, İmar ve İskân Bakanlığını da 
yakından meşgul edecektir elbette. 

Bu münasebetle, Bakanlıkça uygulanan ve giderek 
genişletileceği Sayın Bakan tarafından defalarca ifa
de edilmiş olan sosyal konutlar politikasının bu plana 
paralel bir uygulamaya götürülerek, bundan somaki 
inşaatın, bir avuç saçmanın etrafa saçılması gibi değil, 
yoğunlukla birinci derecedeki deprem kuşağı üzerin
de bulunan şehir ve kasabalarımızda yaptırılmasını 
ve bu işe, kalkınmada öncelikli yörelerin doğu illerin
den başlamak üzere girişilmesini de tavsiyeye değer 
buluyoruz. 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 , 1977 O : 5 

Büyük yangınların da dahil olduğu tabiî âfetlere 
karşı 7126 sayılı Kanunla görevlendirilmiş olan diğer 
bir kamu kuruluşu da İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil 
Savunma idaresidir; fakat bu kuruluşumuzun şimdiye 
kadar hiç bir âfet bölgesinde önemli hizmetler yap
tığını ve bu türlü hizmetlere iştirak ettirildiğini maale
sef görmedik. 

Her olağanüstü halde ve savaşta önemli görevler 
yüklenecek olan teşkilâtını bu gibi hizmetler için 
yeniden düzenlemek en mükemmel bir mahiyette do
natmak ve her ihtimale karşı eğitip hazırlamak sorum
luluğunu da taşıyan bu kuruluşumuzu, tabiî âfetlerin 
vukuunda diğer kuruluşlarımızla birlikte harekete ge
çirmek îmar ve tskân Bakanlığı ile Mülkî İdare Amir
lerinin koordinatörlük görevleridir. Tabiî âfetlerde gö
rev düşen bütün kuruluşlar arasında ez cümle Sivil 
Savunma İdaresi ile İmar ve İskân Bakanlığı arasın
da etkili ve başarılı işbirliğinde bulunulabilnıesi için, 
Memleketin her köşesinde baş gösterebilecek, her türlü 
ihtimalleri karşılamaya elverişli plan taslaklanyle bun
lara ilişkin ayrıntılı uygulama talimatlarının müştere
ken hazırlanması ve bunlara uygulanabilirlik kabi-
syeti kazandırılması için müşterek eğitim ve tatbikatlar 
yaptırılması gerekir. Her âfet vukuunda gördüğümüz 
ve sonrasında üzüntü ile izlediğimiz tutarsız davra
nışların önlenmesini, uğranılan büyük zararların te
lâfi edilmesini ve edinilen tecrübelerin değerlendiril
mesini sağlayacak Devlet tedbirler manzumesi ancak 
bu suretle oluşturulabilir. 

Memleketimizin tabiatı değiştirilemeyeceğinden bu 
türlü müşterek çalışmaların aralıksız olarak devam 
edilmeli ve hazırlanacak plan taslaklanyle talimatlar 
elde edilecek yeni imkânlara göre geliştirilmelidir. 

Sözlerimi bitirirken, Kontenjan Grupu adına önü
müzdeki Bütçenin hazırlanması için emek vermiş olan
lara teşekkürlerimizi ve bu Bütçenin emniyetli ve hu
zurlu bir ortamda Memlekete ve öncelikle felâketze
delerimize yararlı olarak uygulanması için çaba gös
terecek bütün görevlilere basan temennilerimizi su
nar hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpan. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu sözcüsü Sa

yın Cahit Dalokayda, buyurun Sayın Dalokay. 

A. P. GRUPU ADINA CAHlT DALOKAY (Elâ
zığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri, Sayın Bakan, güzide Bakanlık erkânı; 

Yüksek huzurlarınızda görüşmesi yapılan 1977 
Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının imar ve İskân 
Bakanlığı ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosunun 

Adalet Partisi Grupu adına görüş ve kanaatlerimizi 
arz etmeye çalışacağım. 
Yüce heyetinizi Grupum adına saygıla selâmlarım. 

İmar ve İskân Bakanlığı, sosyal, ekonomik ve do
ğal değişim ve gelişimlerin muhasalası olan birtakım 
meseleleri çözmek, husule gelen sayısız neticeleri 
tanzim etmek gibi son derece güç, güç olduğu kadar 
da önemli, hassas ve ulvî bir vazifeler manzumesi
nin sahibidir. 

Mamur ve müreffeh Türkiye idealini gerçekleş
tirmek, çağdaş uygarlık seviyesine mümkün olan 
hızla yetişmek için, vatanımızı en ücra köyünden, 
en büyük kentine kadar her türlü altyapı tesisleri ile 
birlikte imar etmeyi amaçlarından en önemlisi sa
yan Adalet Partisi, geçmişteki iktidar dönemlerinde 
oîduğu gibi, bugünkü icraî sorumluluk döneminde 
de bu husustaki yapıcı ve müspet çalışmalarını başa-
n ile yürütmektedir. İcra içerisinde yurdumuzun 
imran işlerine geniş çapta katkısı olan imar ve İs
kân Bakanlığına büyük ehemmiyet atfetmekteyiz. 

Demokrat Parti zamanında yurdun imran ve 
kalınmasına atfedilen bu ehemmiyetledir ki, 1958'de 
7116 sayılı Kanunla kurulmuş ve giderek yurdu
muzda medenileşme gayretinin ortaya çıkardığı so-
runîann büyük çapta muhatabı olan bu Bakanlığın 
bugüne kadarki çalışma gayret ve muvaffakiyetlerini 
huzurlannızda takdirle anmak isteriz. 

Hemen belirtelim ki, zaman zaman kendi iradesi 
dışında tekevvün eden ve bizzat kumanda edeme
diği birtakım kaynaklardan istikameti tayin edilen 
oluşumlar karşısında, mahdut denebilecek imkânlar 
içerisinde istenilen hedeflere ulaşabilmek gerçekten 
zor bir iştir. Onun için imar ve İskân Bakanlığı ne 
kndar gayret etse, ne kadar başarılı olsa yine de yap
tığı işler bir ölçüde kendisine yönelen hizmetin büyük 
ağırlığının gölgesinde kalmak durumundadır. 

Değerli senatörler, 
Yüksek malumlarıdır ki, plan ve programların 

tahakkuku için, gelişen ekonomimizin üç temel sek
törü olan tarım, sanayi ve hizmetler kesiminin bir 
denge sistemi içinde tespit ve önceliklerinin buna gö
re belirtilmesi lâzımdır. 

Sanayileşmiş ülkelerde tarım, endüstrinin yanın
da modern bir hüviyette gelişip bu kesimdeki istih
dam genel nüfusun yüzde 9 ile % 14'ü mertebesine 
indirilerek, ekonomik ve sosyal istikrar sağlanmış
tır. Bu bakımdan 1970 verilerine göre, yüzde 64.1'i 
kırsal alanda yaşayan nüfusumuzun tarım kesiminde 
tutulmasının imkânsız oluşu ve artan nüfusun eko-
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ııomiye baskısı dolayısıyla Üçüncü Beş Yıllık Planda 
kalkınmamızın sürükleyici sektörü sanayi kesimi ol
muştur. 

Bütün dünyada görüldüğü gibi, memleketimizde 
de sosyal hayattaki gelişine ve nüfus artışı yanında 
sanayileşme, hızlı şehirleşmeyi doğurmaktadır. 

Şehirleşme hareketinin getirdiği çeşitli meseleler 
karşısında» şehirlere akını yasak tedbirlerle durdur
ma düşüncesinin ileri sürüldüğü de görülmüştür. 
Toplum hayatının bünyesinden gelen bu hareketi 
bilhassa hür demokratik düzen içerisinde caiz görül
meyecek tedbirlerle önlemek mümkün olmadığı gi
bi, esasen bu arzu edilecek bir şey de değildir. An
cak burada, şartlar içinde cereyanın sebep ve neti
celeri bakımından bir düzenleme ve bilhassa şehir
leşmeden doğan durumun ıslahı bahse konu olmak
tadır. 

Şehirlere akını bir ölçüde önleme tedbiri olarak 
biz köylümüzü köyünde tutabilmek için şehirde ne 
varsa köyde de o olsun ve köy hizmetleri en iyi 
şekilde yapılsın diyoruz. 

Şehirleşme hâdisesinin sürati karşısında kötüm
ser değiliz. Şehirleşme halkımızın medenî hayata 
daha geniş bir şekilde katılması ve kamu hizmetle
rinin kitlelere daha geniş ölçüde ulaştırılması de
mektir. Şehirleşme ayrıca, kültürel gelişmeyi hız
landırıcı bir unsur olarak da mütalâa edilmelidir. 

Sağlıklı bir şehirleşme, sanayileşme ve buna da
yalı hizmet sektöründeki gerçek bir gelişme ile or
taya çıkar. Millî Ekonomiye yaptığı çoğaltan etkisi 
doJayısıyle dengeli bir şehirleşme, gelişmekte olan 
ülkeler için bir kalkınma yoludur. Bu bakımdan 
şehirleşmeyi, doğurduğu problemlerin bölge planla
ması ve sosyal hizmetler yolu ile çözümlenmesi ha
linde, olumlu bir hadise olarak değerlendirmek lâ-
zsnıdır. 

Son beşinci bilimini idrak ettiğimiz Üçüncü Beş 
Yıllık Planda, şehirleşme hızının 1972 - 1987 döne
minde yüzde 5,9 civarında olacağı tahmin edilmiştir. 
Böylece dönem başlangıcı 1972'de Türkiye nüfusu
nun yüzde 38'i, şehirde, yüzde 62'si kırsal alanda ya
şarken, 1987'de bunun tersine döneceği, 1.995'de ise 
65 milyonu bulacak nüfusun şehirlerde yaşayacağı dü
şünülmüştür. 

Bu rakamların ifade ettiği değişim ve gelişimin 
üzerinde önemle durmak lâzımdır. 

Eğer şehirleşme, ekonomik gelişme ve sanayileş
me ile uyumsuz ve aşırı nüfus yığılması şeklinde or
taya çıkarsa, esasen bugün birçok kentlerimizde ken

dini göstermiş olan önemli altyapı ihtiyaçları daha da 
artacak ve sınırlı yatırım kaynaklarından daha bü
yük payların bu üretken olmayan alanlara kaydmî-
ması mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Şehirleşmede yatırımların kuruluş yeri bakımın
dan dengeli dağılımı önemlidir. Yatırımların teşvik 
politikaları, bu dengeyi dikkate alacak tarzda ayar
lanmalıdır. 

Belirli noktalarda nüfus, sermaye ve ekonomik 
faaliyet yığılması olmadan, şehirlerin sanayileşmeye 
dayalı bir tarzda gelişmesi için geniş çapta etüt, plan
lama ve biilmsel çalışmaların yapılması lâzımdır. 

Bakanlık, Planlama ve imar Genel Müdürlüğü
nün bu yolda olumlu ve kıymetli çalışmaian mevcut 
olup yurt çapında 8 bölge ve 15 altbölge üzerinde 
bölgesel seviyedeki planlama çalışmaian ikmal edil
miştir. Bu yıl sürdürülecek çevre düzeni planlamala-
n, sanayi planlama ve organize sanayi bölgeleri yer 
seçimine ait çalışmaların süratle ikmalini beklemek
teyiz. 

Değerli üyeler; 
Ekonomik ve sosyal kalkınmamızdaki geiişnie ile 

birlikte nüfusunun muayyen merkezlerde toplandığı
nı ve şehir saydannın arttığını görüyoruz. Şehir sa
yısı 1960 yılında 148 üten, 1970'de 262'de yükselmiş
tir. Demografik şehirleşme hareketi daha çok 500 
binden fazla nüfuslu şehirlere yönelmiş, 1970'de bu
ralarda yaşayanlann sayısı toplam şehirli nüfusunun 
% 31'ini kapsamamıştır. 1960 - 1970 yıllan arasında 
ülke içi toplam göçlerin yüzde 60'ınm üzerindeki kıs
mını, İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleri çekmiştir. 
Diğer önemli bir artış da, 100 bin ile 200 bin nüfuslu 
şehirler grupunda olmuştur. Böylece karşımıza, bir 
büyük şehirler meselesi ortaya çıkmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda şehirlerimiz daha da büyü
yecek, büyük şehirlerimizin sayısı artacaktır. 

Büyük şehirlerin büyük problemleri vardır. Bu 
problemler ihtiyaçlara göre çözümlenmezse büyük 
zorluklarla karşılaşılır. Bu bakımdan, İmar planları 
ve planifikasyon ihtiyaçların gerisinde kalınmadan 
tanzim olunmalıdır. 

Çevreyi kirletmeden, tabiatı tahrip etmeden, şe
hirleşmeyi bir intizam içinde yapabilmek, şehirlerimi
zin millî karakteri muhafaza edilerek, sevilir ve ya
şanabilir, havası, temiz, trafiği rahat, altyapıları ih
tiyaca kâfi, sağlık ve kültürel tesisleri yeterli bir şe
kilde gelişmesini temin edebilmek, bugün olduğu gi
bi, önümüzdeki yıllann da en önemli meselelerinden 
biridir. 
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Kalkman Türkiye'nin; Türk mimar ve mühendi
sinin, Türk plancısı ve ekonomistinin birçok mese
leyi çözerken, şehirleşme meselesini de çözmeyi ba
şaracağına inanıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Hızlı şehirleşme, bilhassa büyük şehirlerdeki ko

nut ihtiyacının artmasına sebep olmakta ve bu ihti
yacın karşılanmasında önemli sorunlar yaratmak
tadır. 

Büyük yerleşme merkezlerine göç edenlerin ko
laylıkla iş bulup geçim sağlayamamaîarı, konut a'a-
cak ve yaptıracak imkândan yoksun bulunmaları ko
nut açığmm nedeni olmuş, bu da gecekondulaşmayı 
doğurmuştur. 

Konut sorunu genellikle, miktar ve evsaftaki ye
tersizlik olarak, iki dengesizlik şeklinde ortaya çık
maktadır. 

Sorun bu biçimde tamamlanınca, kamuca yapıla
cak müdahalenin, hangi nokta ve seviyelere yönel
tileceğinin belirlenmesi ve bu yoldaki politikanın tes
pitinin gereği ortaya çıkar. 

Türkiye'de konut sorunu, İkinci Dünya Savaşı 
sonlarında önem kazanmıştır. Bu dönemde belirli bir 
yerleşme, şehirleşme ve konut politikasının izîenme-
yişi, bu konudaki sor unlan artıranşür. Ayrıca konut 
arzının dar gelirlilere yöneitilemeracsl, şehir çevrele
rinde gecekondulaşmaya ve şehir hizmetlerinin ye
tersiz kalmasına yol açmıştır. 

Planlı dönemde, belirli yaünm tavam içinde aza
mî sayıda konut üretimi ilkesi ortaya konularak, lüks 
konut yapımımın sınırlanması ve sosyal konut stan
dartlarının tayini ile dar gelirli ailelere kiralık konut 
sağlanması ve arsa spekülasyonunun önlenmesi gibi 
temel amaçlar belirlenmiştir. Gecekondu sorununun 
çözümünde de politikanın dayanağı temel ilkeler tes
pit edilmiştir. 

Birinci Plan döneminde çıkarılan 775 sayılı Ka
nunla, gecekonduların önlenme, ıslah ve tasfiye uy
gulamasına gidilmiştir. Önlemeye öncelik verilerek 
mevcut gecekondu bölgelerine altyapı tesislerinin gö
türülmesine ve oturulması mümkün olmayan konut
ların tasfiyesine çalışılmıştır. Ancak, ayrılan kay
nakların yetersiz oluşu ve Kanunda, gecekondu sakin
lerine arsa mülkiyetinin devrinin de öngörülmesi ne
deniyle, uygulamada tam bir başarı sağlanamamış
tır. 

İkinci Plan döneminde, konutla yakından ilgili 
arsa spekülasyonunu önlemede önemli bir araç ol
mak üzere, 1164 sayılı Kanunla, Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak, Ofisin kuruluş ve 
sermaye yetersizlikleri, beklenilen seviyede uygulama 
vermesini engellemiştir. 1970 yılında kabul edilen 
Finansman ve Emlâk Vergisi Kanunları da, lüks konut 
yapımını sınırlama ve spekülasyonu önlemede kısmen 
etkili olmuştur. 

Üçüncü Plan dönemine konut sektöründe yüzde 
21 ile yüzde 24 arasında bir üretim açığı ile girilmiş
in*. 

Devam edip gitmekte olan konut açığmı kapatma 
yolunda İmar ve İskân Bakanlığı ve Bakanhğm Mes
ken Genel Müdürlüğünce, özellikle 1975'te başlayan 
ve 1976'da yoğunlaşan ciddî adımlar atıldığını gör
mekteyiz. 

Geçen yıl Mesken Genel Müdürlüğü 1 milyar 
262 milyon 148 bin liralık bir programın uygulayıcı
sı olmuştur. 

Dar gelirli aileler için kiralık ve mülk olarak 1976 
ydi'ida inşaatına başlanan 9685 ünite konutun, prog
ramlandığı üzere, bu yıl ikmal edilerek vatandaşların 
hizmetine sunulmuş olacağına inanıyoruz. 

Ayrıca, geri kalmış yörelerde çalışan memur ve 
görevliler için 2 200 konutun ihalesi yapılarak in
şaatına başlanmış olmasını şükranla karşılıyor, bun
ların da 1977'de süratle ikmalini diliyoruz. 

Bu meyanda evvelce başlayıp ödenek yetersizliği 
dolayısıyle yanın kalan 2 000 ünite nüve konutun 
tamamlanmış olması ve Seydişehir'de yapılan 7 000 
ünite kiralık konutun da ikmal edilmek üzere bulun
ması sevindiricidir. 

Konutla ilgili olarak üzerinde önemli durulacak 
ve özellikle son ysllarda olumlu çalışma ve atılımlar
da bulunduğunu gördüğümüz bir kuruluşumuz da 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasıdır. 

1976 yılında bu Bankanın yapı tasarrufuna dayalı 
kredi sisteminin mukavele miktarları 200 bin liraya 
çıkarılarak bekleme süresinin 2 yıla indirilmesini, 
yurt damdaki işçilerimiz ve diğer çalışanlar için de 
bu şikenin bir yıl olarak tespitini, keza kooperatif
lere açılsn kredilere ait şahss limitlerinin bu sene 
başında 100 bin liraya yükseltilmiş bulunmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Bankanın, Emekli Sandığa statüsüne tabi memur
ların, emekli ikramiyelerini bu bankaya yatırmaları 
şartı ile kendilerine bir yıl sonra, yatırdıkları ikra
miye tutarı, kadar konut kredisi vermeyi kararlaş
tırılmış olması büyük bir sosyal boşluğu dolduracak 
nitelikledir. 
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Diğer taraftan, Bankaca inşasına devam edilen 
2 269 konutun kısmen tahsislerinin yapılmış olması
nı, 1 100 konutun da yurt dışındaki işçilerimize ay
rılarak sa&şlarma başlanmak suretiyle, getirilen hiz
metin yanında, ülkemize 30 milyon dolarlık döviz ka
zandırılmış bulunmasını da, Bankanın topla konut 
yapımı hususundaki olumlu çalışmaları arasında zikre 
Ş337an buluyoruz. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin bugünkü sosyal, ekonomik ve siyassl 

bünyesi sosyal konut politikası diye adlandırdığımız 
bir benimsemeyi gerekli kılmaktadır. Gerek İmar ve 
İskân Bakanhğmın benimsemekte bulunduğu ilkeler, 
gerekse kalkınma planlarımızda tespit edilmiş olan 
hedef ve prensipler, sosyal konut politikasına yöne
lişin içinde olduğumuzu göstermektedir. 

Sosyal konut politikasının uygulanması, ancak bu 
konuda gerekli yöntemlerin hazırlanması, engelleyi
ci etkenlerin doğurduğu soranların çözümlenmesi ile 
mümkün olabilir. Bununla ilgili kamu politikacının 
da uzun vadede bir tedbirler manzumesi içerisinde 
yürütülmesi gerekir. Aynı zamanda özel sektörü de 
kendi politika ilkeleri doğrultusunda geliştirilip kuv
vetlendirme ve bunun tedbirlerini almada kamuya 
görev düşmektedir. Zira, mesken sorununu münhası
ran kamu kaynağı ile çözmeye imkân yoktur. Bu se
bepledir ki, Üçüncü Planda konut için ihtiyaç olarak 
öngörülen 57 milyar lirada özel sektör üretimine yüz
de 65 civarında bir pay ayrılmıştır. 

Sosyal konut politikasının uygulanmasında, arsa, 
yapı endüstrisi ve yapşda sanayileşme, standartlaş
ma, konut mevzuatı ve konut finansmanı gibi darbo
ğazlar ve sorunlara sebep olan hususlara da değinmek 
istiyorum. 

Konut meselesini arsadan ayırmaya imkân yok
tur, Yüksek arsa fiyatları konut üretiminde maliyeti 
büyük ölçüde artırmaktadır. Şehirleşmenin hızlandı
ğı ülkemizde arsaya duyuian ihtiyaç arttıkça, fiyat-
Isr yükselmekte, bu âa arsa spekülasyonunu doğur-
möktadır. Bu konuda kamunun frenleyici ve yön ve
rici bir rol oynaması lüzumu aşikârdır. 

Bu yolda Arsa Ofisinin etkin bir arsa politikası 
uygulaj^abiknesi ve cebirlerimizde arsa stoklan yapa
bilmesi için, döner sermayeci artırılmalıdır. Ayrıca 
Ofisin güçlendirilmesini teminen, tapu harçlarından, 
emlâk vergisi, ve emlâk ahm vergisinden muaf tutul
malıdır. 

Burada hemen kaydedelim ki, zaznaıı zaman ileri 
sürüldüğü üzere bir şehir planı içinde bulunan tüm 
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mesken, ticaret sahası ve diğer bir şekilde kullanılma 
sahası tespit edilmiş arsaların topyekûn kamulaştır
ma düşüncesini aşın bir müdahale olarak görüyor, 

i böyle bir görüş ve uygulama yöntemini payîaşmıyo-
| ruz. 
! 
j Ülkemizde yatırımların yaklaşık yüzde 60'ını in-
i saat yatırımları ve bunun yüzde 70'ini de yapı mal-
I zemesl teşkil etmektedir. Konut üretiminin devamlı 
j ve etkili bir nitelik kazanmasını, konut maliyetini 
j ucuzlatma yönünden yapı malzemesinin yeterli, ucuz, 
I ve kaliteli üretimi, önemlidir. Bu bakandan yapı mal-
j zemesi endüstrisinin teşviki ve bu yolda tesis kuracak 
| ezel ve karma müteşebbislerir desteklemek üzere, 
I bir «Yapı Malzemesi Endüstrisi Teşvik;* Fonu» nun 

teşkil edilmesi faydalı olacaktır. 
Kamu kredilerinin belli bir standardın altındaki 

| konutlara verilmesi ve Emlâk Vergisi Kanununun, 
{ vergiyi bir bakıma maliyete dayandırması, genel an-
| lamı ile konut alan büyüklüğü ve kullanılan eleman-
| k r yönünden bir standartlaşma yaratacak mahiyette-
! d ir. Bu bakımdan konut standardının yalnız alan stan-
| dsrdı olarak ele alınması yetersiz olacağı cihetle, va

sıf tarifi de geîiriiraelidlr. 

İmar ve İskân Bakanlığının Kuruluş Kanunu ica-
bî, konut sektörünü düzenleyecek politikaların daha 
iyi tespiti ve uygulamaya dönüştürülmesi için, bazı 
yeni temel yasaların çıkarılması lüzumlu hale gel
miştir. 

775 saydı Kanun, konut sorununa ilişkin yürür-
j Kikteki tek korsun mahiyetinde olup, bugün sorunun 
i tüllüne çözüm getirecek hükümleri taşımamaktadır. 
i Ba sebeple mezkûr kenunda değişiklik yapılması ya-
j nmda, konut sektöründe ihtiyaçlarla imkânları den

gelemek, konut yapımını düzenli bir sisteme bağlaya-
I rak, sektörü değişen konut talebine karsı duvarlı bir 
! hale getirmek üzere, Konut Kanunu, Konut Koope-
j ratifleri Kanunu ve Ucuz Konut Alanları Kanununun 

bir an önce çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

Halen yurdumuzda kamu kaynaklı konut kredisi 
veren kuruluşlar; İmar ve İskân Bakanlığı, Türkiye 

1 Emlâk Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
| Bağ - Kur'dur. Bu kuruluşlar tarafından verilen kre

dilerin vade» faiz ve miktarları yönünden tabi oluna
cak şartlarda bir uyum sağlanmalıdır. 

j Emekli Sandığının de iştirakçilerinin konut sahi
bi olabilmelerine yardımda bulunmak üzere, bir kre-

İ di organizasyonu kurması ve bu yolda mevzuat ça-
| kşmalanmn yapılması çok yararlı olacaktır. 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 1 milyar lira 
olarak tespit olunan sermayesinin 250 milyon lirası 
henüz ödenmemiştir. Bütçe Karma Komisyonunda bu 
maksatla 50 milyon liralık bir ödeneğin verilmesi ye
rinde bir karar olmuştur. Mütebakisi de ilk fırsatta 
ödenmeli ve bu bankanın daha yaygın bir hizmet 
uygulamasına imkân sağlamak üzere sermayesinin 
yükseltilmesi konusunda çalışmalar yapılmahdsr. 

Bankacılık anlayışı ve şartları içinde çalışmaya 
mecbur kalan bu kuruluşun müşteriye uyguladığı yük
sek faiz ayrıca vergiye tabidir. Bu sebeple Bankanın 
hizmete ilişkin bütün kredileri için Banka ve Sigor
ta Muamele Vergisi muafiyeti tanınması ve kredi 
faizlerinin diğer kuruluşlarla olduğu gibi % 5'e in
dirilerek, aradaki farkın Bankaya ya da müşteriye 
sübvansiyonlarla ödenmesini gerekli görmekteyiz. Ay
rıca 775 sayılı Kanun uyarınca ödenen 156 milyon 
lira tutarındaki gecekondu fonuna katılma payının 
da isdes», Bankaya kaynak yönünden büyük zarar 
sağlayacaktır. 

Bilindiği gibi, Bankaca konut kredisi en az. 10 
yıl süre ile açılmakta ve dolayısıyle geniş ölçüde kay
nağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bankanın ileriki yıllar
da vermeyi taahhüt ettiği krediler büyük ölçüde müş
terilerin tasarruf eğilimleriyle orantılı olduğundan, 
Banka gücünün üzerinde taahhüde girmekten çekin
mektedir. Bu sebeple konut kredileriyle ilgili olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından bu kuru
luşa yeterli miktarda esnek reeskont imkânları sağ
lanması yerinde olacaktır. 

Konut bahsini geçmeden önce, biîgün hayat paha
lılığına büyük etkisi olan kira konuşana da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Kiraları makul bir seviyede tutabilmenin, halkın 
geçim şartianm iyileştirecek müspet yollardan bir ta
nesi olduğu muhakkakta-. Kira sorununun çözümü, 
konut piyasasında arz ve talep arasında denge sağla
mak yamnda, konut sakinlerinin gelirleri ile kiralar 
arasında verimlilik ve adalete dayanan bir uyum sağ
lamakla kabildir. Bu konu; konutlara! satış fiyatları 
ile maliyet; ayrıca, konut maliyeti ile kira gelirleri 
arasında bir bağlantı kurulmasını ve bu amaca yöne
lik yeni bir mevzuat çahşmasmı gerektirmektedir. Bu
nunla beraber hemen şu hususa işaret edelim ki, ki
ra sorununun çözümünde, özellikle yüksek kiralardan 
bunalmış dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacım 
karşılamak amacıyle kamunun kiralık konut yapı
mına hız vermesi ve özel kesimde belli standartta ki-
rchk konut yapimınin teşvik edilmesi ea müessir yol 
olacaktır. 

Değerli senatörler; 
Anayasamızın bir emri okluğu kadar sosyal refah 

devleti anlayışının tabii sonucu olarak Türk vatan
daşının meşru ve hukukî yollardan, devlet ve fert 
güç'erinin yan yana gelmesiyle bir yuvaya kavuştu
rulması, Adalet Partisi olarak mesken politikamızın 
ve siyasî hizmet anlayışımızın başlıca temel hedefle
rinden biridir. 

Bir milletin her ferdinin otoracak bir meskene sa
hip olabilmesi, siyasî ve sosyal istikrar ve dengenin 
en önemli faktörlerinden biri olup, bu suretle vatan
daşın, toplama olan güvenci ve rejime inancının ne 
kırlar yüksek olacağı unutulmamak gereken bir hu
susta™. 

Sayın senatörler; 
İmar ve İskân Bakanhğmm ayrıca. Belediye Tek

nik Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İller Bankası do
layısıyle, demokrasinin temel taşlan olan mahallî 
idareler, bilhassa belediyelerle büyük çapta ve ehem
miyette ilgisi ve ilişkisi vardır. 

Birçok demokratik ülkelerde olduğu gibi bizde de 
kamu görev ve hizmetleri Devletle mahallî idareler 
arasında bölüşülmüş durumdadır. 

Ülkemizde sosyal adalet ilkeleri ile bağdaşır den
geli bir gelişmenin gerçekleşmesi için, Merkezî Hü
kümetin yurt ölçüşünde yürüttüğü kamu hizmetlerin* 
psraüel olarak mahallî idarelerimizin de kendine dü
şen kamu hizmetlerinin üstesinden gelebilmeleri lâ-
zmıün: 

Büyük mahalli sorunların çözümlenebilmesinde, 
gene? politikanın uyguiayıcssı merkezî idarenin ma
hallî idareyi desteklemesinden daha tabiî bir şey ola
maz. Ancak, merkezî hükümetin mahallî idareleri 
takviyesi için genel bütçeden aysrabileceği yardım im
kânları sınırlıdır. Bu sebeple mahallî idarelerin imar 
işleri ile uğraşmak ve onları malî yönden desteklemek 
üzere, 4759 saydı Yasa île İller Bankası kurulmuştur. 

Kent gelişmelerini düzenleme faaliyetlerinde, alt
yapı ve sair belediye hizmetlerinde, belediyelere bü
yük ölçüde yardım eden ve tümü ile bir imar ünitesi 
olan İller Bankası, malî ve teknik gücün birleştirilme
sinden oluşan bir Türk buluşudur. 

Bu Banka kendisine mevdu hizmetlerde üstün va
zife anlayışı içindeki yetişkin yönetici ve personeli ile 
daima başardı olmuş, yatırımları son yıllarda çok mü
him boyutlara ulaşmıştır. 

Bankanın daha yaygın ve etkin hizmet verebilme
si için lüzumlu mevzuat değişikliklerine ve sosyal ted
birlere de kısaca değinmek istiyorum. 
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Bankanın iştigal konusu içinde önemli bir yer tu
tan, belediye içmesu tesislerinin, kentler, bilimsel ol
mayan kriterlerle ayırıma tabi tutularak, muhtelif 
kuruluşlar tarafından, değişik usuller ve ayrı stan
dartlarda eie alınmaları, hizmeti aksatmaktadır. 

Planlama, projelendirme ve uygulama yönünden 
diğer kent soranlarından ayrı tutulamayacak içmesu 
tesisleri, tümü ile İller Bankası tarafından ele alın
malıdır. 

Bir belde halkınm müşterek mahallî ihtiyaçlarına 
ilişkin hizmetlerin büyük bir bölümü, gelecek kuşak
ların da istifade edeceği mahallî kamu tesislerinin 
yapımını gerektirmektedir. 

Mükelleflerin vergi ödeme gücünün sınırlı oldu
ğu gözönünde tutulursa, bu tesislerin bütün yükünü 
bugünkü kuşağa yüklemek mümkün olamayacağı gi
bi, bu, adalet ilkelerine de uygun değildir. O halde 
büyük ve pahalı olan bu tesislerin finansmanına ge
lecek kuşaklann da iştirakini sağlamak gerekir. Bu ise 
mahallî idarelerimizin uzun vadeli, faizsiz veya az 
faizli krediye olan ihtiyaçlarını ortaya koyar. 

Mahallî idarelere uzun vadeli kredi verebilecek 
tek kuruluş İller Bankasıdır. Bu meyanda nüfusu 50 
binden az olan belediyeler altyapı ve sair programa 
girmiş tesisleri için, 5116 sayılı Kanunla İller Banka
sında ihdas olunan belediyeler fonundan faizsiz kredi 
alabilmektedirler. Ancak, İller Bankası kaynakları ve 
belediyeler fonu bugünkü hali ile belediyelerin kre
di taleplerini karşılayabilecek seviyede değildir. 

Ortaklarına daha geniş ve etkin hizmet verebilme
si için, Bankanm kuruluş kanununun tadili ve serma
yesinin 4 milyara çıkarılmasını öngören ve İçişleri 
Koalisyonunda bulunan tasarının bir an önce kanun
laşması gerekmektedir. Ayrıca belediyeler fonu nü
fusu 50 binin üstündeki belediyelere de teşmil edil
meli ve daha değişik konulara tahsisi imkânı sağla
narak, fon gelirleri artırılmalıdır. 

Diğer taraftan Bankanın eliyle dağıtılan belediye 
paylarının ikisini teşkil eden, Akaryakıt ve Temel 
maddeleri İstihsal Vergisi gelirlerinin, otomatik ola
rak Bankaya intikali sağlanmalı, genel bütçeye öde
nek konulmak suretiyle seneden seneye tediye sistemi 
terked ilmelidir. 

Son 12 yd içinde çıkarılan talikim ve terkin ka
nunları ve programlanan yatırımları için bütçe ka
nunları ile bankaya hibe olarak verilen meblağ dola-
yısıyle, belediyelere normal gelirleri dışında genel 
bütçe kaynaklarından geniş yardım sağlanmıştır. An
cak, belediyelerin içinde bulunduğu malî sıkıntıyı ha-
O e t e n bu tatbikat sağlıklı bir yol değildir. 

Malumları olduğu üzere, belediyeler, genel bütçe
den ayrı özel bütçeye sahip, muhtar, mahallî idare
lerdi!'. Kentlerin esas sahibi olan belediyeler, yasalarla 
kendilerine verilmiş, görev ve yetkiler içerisinde yap
makla yükümlü bulundukları hizmetleri, kendi büt
çeleri ile karşılamak durumundadırlar. Bununla be
raber, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, büyük finans
manı gerektiren ve programa girmiş olan altyapı ve 
sair mahallî kamu tesisleri için, İller Bankası kana-
hyle genel bütçeden geniş yardım sağlanmaktadır. 
Nitekim bu maksatla 1977 bütçesine 4 milyar liralık 
bîr ödenek konmuştur. 

Mevcut 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
bugünkü haliyle, belediyelerin malî sorunlarına cevap 
verebilecek durumdan uzaklaşmış bulunduğu da bir 
gerçektir. Ancak, bilhassa büyük belediyelerimizin 
mevcut kaynak ve imkânlarını harekete getirmek ve 
alacaklarını tahsil etmek hususunda yeteri: çaba gös-
termediklerini de burada ifade etmeden geçemeyece-

Üzülerek söyleyeyim ki bu belediyelerin başkan
ları, seçildikten sonra bir siyasî partinin değil, bütün 
hemşerilerinin belediye başkanı olduklarını unutarak, 
kendilerini günlük siyasete kaptırmış görünmektedir
ler. 

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da, siyasî maksatla 
çöpler günlerce sokaklarda, meydanlarda bırakılarak 
tüm İstanbul halkının sıhhati ve hayatiyle nasıl oynan
dığı kamu efkârı tarafından ibretle müşahade edil
miştir. Elektrik su ve havagazı gibi sarfiyata ait tah
silat yapılmaz, üstelik birçok kimseler kayırılarak işe 
alınıp, bunlara aydan aya sadece dolgun ücretler öden
mek suretiyle cari masraflar kabartıhrken, hükümet
çe, yardım yapılmadığı için temizlik işçilerine ücret 
ödenemediği gerekçesiyle çöplerin kaldırılamayaca
ğ ı n Belediye Başkanı tarafından çekinmeden ilân 
edilmiş bulunmasındaki sorumsuzluğu yüksek tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Saysn Maliye Bakanı Bütçe Karma Komisyonun
daki takdim konuşmasında, İstanbul Belediyesine im
kânlar içerisinde nasıl ve ne miktar yardım yapıldığı
nı izah etmiş bulunmaktadır. 

Kaydedelim ki İller Bankasından mahallî idarele
rin cari harcamalarında kullanılmak üzere uzun va
deli kredi sağlanması mümkün olmadığı gibi, beledi
yelerin cari hizmet açıklarını karşılamak için ne büt
çede bir ödenek mevcuttur ve ne de kanun bütçeye 
bağlı bir ödenek koymaya cevaz vermektedir. 
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Bu durumda takip edilecek yol, Belediye Gelirleri 
Kanununun belediyelerin malî soranlarını, kendileri
ne verilen görevlerin boyutları gözönünde tutularak 
halledecek bir şekil ve şümulde çıkarılmasıdır. 

Değerli senatörler; 
Yurdumuzun coğrafî yapısı ve jeolojik bünyesi 

sebebiyle vukubulan su baskınları, heyelan ve ardı 
ardına gelen depremler, telâfisi mümkün olmayan in
san kaybı yanında, büyük hasar ve maddî zararlara 
yol açmaktadır. 

Afet vukuunda en süratli şekside felâketzede va
tandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olmak, Dev
letin bütün imkânları ile onlaruı her türlü ihtiyaçları
nı karşılamak, yaralarım sarmak hükümet anlayışımn 
en baliğ ifadesidir. 

Türkiye'mizin bir baştan bir başa deprem kuşa
ğında bulunması, İmar ve İskân Bakanlığına mevcut 
mevzuatla tahmil olunan görevler yanında, afetler ko
nusunun ayrı bir ağırlık ve önem taşımasını aktüel 
bir hale sokmuştur. 

Tabiî afetlerde, hususî ile tahribatı çok geniş, kur
tarma ve âcil yardım hizmetleri önceden tahmin edi
len ölçü ve şartları büyük mikyasla aşan depremde, 
yapılacak bütün işleri tek başına İmar ve İskân Ba
kanlığına yüklemek, tatbikatta görülen bazı aksak
lıktan dolayı sadece bu teşkilâtı tenkide muhatap tut
mak insafsızlık olur. 

Afetler Genel Müdürlüğü ve Bakanhğa bağlı di
ğer kuruluşlar, her geçen yıl geçmiş tecrübelerden de 
istifade ederek, daha iyi ve daha müspet hizmetler 
vermektedirler. 

Depremden sonra harap oîan yörelerimizin nasıl 
insanüstü bir gayretle inşa edildiğini, felâketzede yurt
taşlarımızın geçici ve daimî iskân sorunlarının nasıl 
süratle halledildiğini memnuniyetle müşahade etmek
teyiz. 

Bu meyanda, şimdiye kadar görülmemiş bir hızla, 
Lice'nin yeniden inşa edilerek, vatandaşların hizme
tine sunulmuş olmasının, her türlü takdirin üstünde 
bir başarı olduğunu tekrar belirtmek isteriz. 

Değerli senatörler; 
Son defa, bizi milletçe ifadesi gayri kabil kedere 

boğan, acı ve o nispette elîm bir felâket olan Van ve 
Ağn çevrelerindeki deprem dolayısıyla, hayatlarını 
kaybetmiş vatandaşlarımıza tekrar Tanrıdan rahmet 
diliyor, geride kalanlara başsağlığı temennilerimizi 
sunuyoruz. 

Felâketin vukuundan itibaren, başta Silâhlı Kuv
vetlerimiz ve onun fedakâr mensupları olmak üzere, 

| Kızılay, İmar ve İskân Bakanlığı ve diğer Devlet ku-
raîuşlanmn felâketzedelerin yardımına koşarak, zor 
çartîar altında göstermiş oldukları gayret ve çalışma
larını huzurlarınızda takdir ve şükranla anmayı bir 
borç biliyoruz. 

Ba afet vesilesiyle bir kere daha tespit etmiş bu
lunduğumuz ve bu felâkete bizim için büyük bir te
selli kaynağı olan bir hususa da bilhassa işaret etmek 
isterim : 

Kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
büi'ün oîan büyük Türk milleti, her zaman olduğu gi
bi bu kederi de birlikte paylaşarak, felâket anından 
itibaren bütün imkânları ile felâketzede yurttaşlarının 
yardımına koşmak suretiyle bir defa daha, birlik be
raberlik ruhu ile bütünleşme ve dayanışma örneğini 
vermiştir. 

Esasen asi! milletimizin karakterinde mevcut bu 
ulvî davranışına şahit olmaktan büyük gurur ve ifti
har duyuyor, bu millî birlik ve beraberine şuurunu 
hiç bir bedbaht düşünce ve kuvvetin tahribe, gücü
nün yetmeyeceğine gönülden inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken Cenabı Haktan yurdumu
zu bu gibi âfetlerden korunmasını niyaz eder, İmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesinin memleketimize, mille
timize ve Bakanhğa hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
Grupum ndma Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cahit Da-
îokay. 

Söz sırası, gruplar adına ikinci kez oîan konuşma 
hakkını kullanmak üzere Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grupundan Sayın Şerif Tüten'dedir. 

Sayın Aîpan, konuşma süresinin 30 dakikası kul
lanılmıştır; sîzin de 30 dakikalık hakkınız vardır. Bu
yurun Sayın Tüten. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUFU ADÎ-
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunu sayın üyeleri; 

İmar ve İskân Bakanlığı hakkında Grupumuzun 
Ssysn Alpan tarafından değinilmeyen bazı konuları 
üzerinde durmak için söz almış bulunuyorum. 

Gecenin bu geç saatinde sizleri ve Bakanlığın ve 
ora bağlı kuruluşların değerli mensuplarını görevim 

! doiayısıyle îakdir ettiğini değerli mensuplarını daha 
İ fazla işgal etmeden görüşlerimizi tespit ettiğim süre-
) den çok daha kısa ve bazı genel görüntüler halinde arz 

etmeye çalışacağım. 
Geçen yıl görüşmelerimizde Grupumuzun görüş-

j îerini belirtirken değindiğim gibi, İmar ve İskân Ba-
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kanlığının temel görevleri çeşitli kananlara göre kendi 
bütçesinde belirtildiği gibi şöyle sıralanıyor: 

Dengeli şehirleşmenin gerçekleştirilmesi, kalkınma
da bölgesel dengenin sağlanması, kentsel ve metrepo-
liien yerleşmenin dengeli olması, (aynen kendi prog
ramlarından okuyorum) gecekondulaşmanın önlenmesi 
kentsel konnt sorunlarının çölüme ulaştırılması, ye
terli, ucuz, iklim koşullarına uygun yapı malzemesi 
üretimi ve bunların teknik esaslara göre kullanılması, 
genel hayatı etkileyen âfetlerin etkilerini azaltacak 
teknik ve yasal tedbirlerin önceden alınması ve bun
ların oluşundan sonra da yeniden yerleşme koşulları
nın sağlanması. Özetle bu. 

Şimdi, her yıl bu görevlerle ilgili sorunlar azalı
yor mu. Artıyor mu? Bunu yine hep birlikte sizlerin 
takdirine bırakıyorum. 

Görüntü odur ki, hangi iktidar devrinde olursa ol
sun hiç ayrıntı yapmadan ifade ediyorum, bu Ba
kanlığın çalışmalarıyla ilgili uygulamada veya politi
kada bir eksiklik var demektir. Çünkü, başta amaç
larını okuduğum uygulamalarda bir azalma olmadığına 
göre, büyük ölçüde; meselâ dengeli şehirleşme gerçek
leştirilemediğine göre, bölgesel denge tam aniamıyie 
sağlanamadığına göre, kentsel ve metropoliten yerleş
menin dengeli olması sağlanamadığına göre, yeterli 
gecekondulaşma tam mânasıyie önlenemediğine ve 
gittikçe arttığına göre, yeterli, ucuz, iklim koşullarına 
uygun yapı malzemesi üretimi (Bakanlık üretebilir mi? 
Onu da ayrıca kısaca değinmeye çalışacağım) ve bunların 
teknik esaslara uygun olarak kullanılması sağlanamadı
ğın göre (oturduğumuz evlerde, ister özel sektör tara-
fman yapılsın, ister Bakanlık tarafından sosyal konut
lar şeklinde yapılsın hepiniz sıhhi tesisatlarının ne şe
kilde çalıştığım, ne kadar kısa zamanda bozulduğunu, 
çerçevelerinin ne kadar kısa zamanda çakşamaz hale 
geldiğini, daha diğer ayrıntılarının ne halde okluğuna 
hepimiz birlikte gördüğümüze göre) hiç bir devre ve 
iktidar ayrımı yapmadan bir modern dünyadaki bu
gün modern kama yönetimi gelişmeleri karşısında bu 
Bakanlığın çalışmalarında bir eksikliğin mevcut ola
bileceği ve olduğu noktasına işaret etmek istiyorum. 

Şimdi, geçen yıl da dediğim gibi bo sorunların her 
yıl ödenek artımıyîe halledilebileceği zannediliyor. 
Örnek vereyim kısaca atlamak suretiyle, 

Bakanlık bütçesinin 112 nei program kodunda 
gösterilen «kentsel alanlardaki konutların düzenlen
mesi ve yapı malzemesi standartlarınla tespiti» adlı 
ödeneği ele alalım. Burada neler yapılacağa anlatılıyor 
ve bunun için de 1975'te 384 milyon küsur olan öde

nek, 1976 da 789 milyona ve bu yıl da î milyar 663 
milyona teklif olarak çıkarılmış bulunuyor. 

Burada gerçekten azınsanmayacak bir artış var. 
Bunu memnuniyetle kaydetmek lâzım. Ama bu para 
ile, ki bunun ayrıntılarına girdiğiniz zaman bütçede 
% 2ü' - 30'a yakın bir kısmının da yine aylık ücret 
vesair yoluk gibi masraflara gittiğini görüyorsunuz. 
Geriye kalan 1 milyar 40$ milyon civarında bir para 
ile Bakanlığın her yıl karşımızdaki mesken sorununu 
nasıl halledebileceğini gerçekten düşünmek gerekiyor. 

Bir konutun bugünkü fiyatlarla 20,0 bin lira civa
rında bir para ile malcdileceğlni düşünürsek, ister apart
man şeklindeki sosyal konutlar olsun veya tek olsun, 
bu 1 milyar 4€'0 milyon, 200 bin ilâ 7 bini çarptığı
mız saman bu rakama geliyoruz ki, karşımıza ancak 
7 Mn konut yapma olanağı çıkıyor, yılda. Demek ki 
gelecek yd 7 veya bu yılkı gibi 9 bin veya 10 bin ci
varında konut yapılacak demektir. 

Şimdi, yalnız Ankara'nın şehiriçi nüfusu bir yılda 
100 bin civarında artıyor, istanbul yine şehiriçi nü
fusa olarak 150 bin artıyor, İzmir öyle, büyük şehirler 
oyk. Sayımlara göre de Türkiye'nin nüfusu yılda bir 
milyon civarında artıyor. O halde yalnız Ankara'da 
çoğalan Î00 bin nüfus için, (Bunu 5'e böldüğümüz 
zaman bir aile olarak) 20 bin yeni konuta ihtiyacı
mız var demektir yalnız Ankara şehir içi için. 30 - 40 
bine yakın konut İstanbul için gerekli. Bütün nüfu
su bir milyon, köyleri de alırsanız, tabiî bunun yan
sım köy dersek, yarım milyona indirirsek 100 b'n 
konutu bulur. Demek ki Türkiye'de bugün birikim 
hariç, bir konut tıkamkkğı hariç, kiraların artmasına 
da neden olan şu anda konut tıkanıklığı hariç; o hal
de bu birikimi nazara almasak dahi her yıl 100 bin 
yeni konuta ihtiyaç var demektir. 

Bîig'l.n 1 5 milyarı aşan bir ödenekle bunu 5 mil
yara dalı! çıkarsak, demek ki bu Bakanlık tarafın
dan çözülmesi çok zor olan bir atılım olacaktır. O 
hakle. Anayasamızda ve hemen hemen bütün siyasî 
partilerimizin programlarında kabul edilmiş olan kar
ma ekenomik sistemle, dünyanın her yerinde Batılı 
demokrasilerde çözüldüğü gibi bunun da çözülmesi 
gerekiyor demektir. Nasıl çözülecektir?... 

i Değerli arkadaşlarım, sayın senatörler ve teknis-
j yenle;'. Sayın Bakan bilirler, gördük; Amerika'da, 
' Fransa'da bunun için 40 yıla varan vâdeleri içine alan 

% 3 civarında faizle dönen fonlar kurulmuştur. Bu 
fonlardan isüfade edilmek suretiyle mesken sorunu 
ve genellikle mahalli idarelere inslyatif verilmek su-

| reliyle çözülmektedir. 
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Sayın arkadaşlardan örnek verenler oldu. Gerçek
ten gecekondular için bugün vatandaşın sarf etmiş 
olduğu paralar düşünmeye değer, belki de boşa git
miş fonlar olarak karşımızda gözükmektedir. Eğer 
vatandaşa, gecekondu yapma sırasında bu fonlara ya
kın fonlar, Batı memleketlerinde olduğu gibi sağlan
mış olsaydı, belki bugün gecekondulaşmanın mecra
sı Türkiye'de çok değişik olabilirdi. Şimdi ben bunu 
mahallî idarelere atlayarak ifade etmek isteyeceğim: 

Benim bu konuda geçen yıl değindiğim gibi ve ge
çen yıl henüz bitiremediğim; fakat bu yıl bütün yaz 
çalışmak suretiyle yaptığım bir teklif var. Bu, sade
ce büyük şehirlerin sorununu çözmek üzere (değerli 
arkadaşlarım bilirler) Metropoliten Alanlar Hizmet 
Birliği Kanun teklifidir. Hükümet de sadece İstan
bul metropoliten alam için bir teklif getirmiştir. Ki 
bu teklif, benim daha Ankara'da görev almadan ön
ceki üç yıllık çalışmalarımızın değerli İmar ve İs
kân Bakanlığındaki arkadaşların da kısmen kaiks siyle 
bir muhasalası olmuştu. Ama, onda büyük değişik
likler yapılmak suretiyle sadece İstanbul'un hizmetle
rini, o da benim getirmediğim prensipler içinde ge
tirdiği için, ben buna paralel bir kanun teklifi yap
maya mecbur oldum. 

Şimdi, benim teklif imdeki espiri şu. 10 seneden 
fazla şerefle merkezî otoritenin, Hükümetin temsilci
liğini yapmış bîr insan olmama rağmen mahallî ida
relerin gücüne inandığım için bu teklifimde yine yet
kiyi malî kaynak olarak, idari otonomi olarak ve so
rumluluk olarak mahallî idarelere bırakılmasına 
inandığım için bunu getirdim, 

Şimdi gerçek şu. Gerek mesken sorununda olsun, 
gerek gecekondulaşmayı önleme bakımından olsun, 
mahallî idarelere inanmadığımız sürece onları mer
keze daima el avuç açar bıraktığımız sürece, Türki
ye'de ne demokrasiyi kuvvetlendirmemize, ne bu Par
lamentoyu aşağıdan gelen baskıdan kurtarmamıza ve 
dolayısıyle kendi işini yapamaz duruma getirmeyi 
önlememize imkân vard;r ne de bu büyük ölçüde bu 
Bakanlığın değerli mensuplarının sırtına verilmiş olan 
bu sorunları çözme olanağım elde etmemize imkân 
vardır; bu olanağı ortaya çıkarmak mümkün olacak
tır. 

O halde bence yapılacak şey, mahallî idarelere 
gerekli yetkiyi ve gücü vermektir, onlara inanmak
tır. Bizi seçen insanlar, belediye meclislerini de, il 
genel meclislerini de, belediye başkanlarım da seçen, 
onlara oy veren msanlardır Bize niçin oy veriyorlar? 
Burada Devleti idare edecek olanaklar imkânlar oiuş-

Gu3, Hukümeîle? şa veya bu kombinezonlarla kurul
sun, kanunlar çıkarılsın ve memleket idare edilsin, di
ye. Hakkâri'nin veya Edirne'nin herhangi bir beîe-
diyesindeki en ufak Işîe burada da uğraşılsın, onan 
kanalizasyonu veya halihazır haritası veya imar p!a-
nmın teferruatı da buradaki insiyatifle yapılsın diye 
değil. Onlara da dört yıl için siz de bu işleri yapınız, 
diye oy veriyor, onn bekliyor; ama onlara güvenme
diğimiz zaman yapamazlar, deyip bütün paralan, im
kânlar;, yetkileri burada topladığımız sürece bu soru
nu bu problemi çözmek zorlaşıyor, mümkün olmu
yor ve birikimler artıyor. 

Bütün iyi niyetlere rağmen, hen, başta söylediğim gibi 
hiç bir devri iktidarını kastetmeden söylüyorum, böy
le gittiği sürece İmar ve İskân Bakanlığının bütün iyi 
niyet ve çalışmalarına rağmen, bu ödenekler de ne 
kadar artırılırsa - artırılsın; mesken sorunu gecekon
du sorunu, yapı malzemesi sorunu, mahallî idarelerin 
imar planlan ve geliştirilmesi sorunu hiç bir zaman 
kısa devrede çözülmeyecek ve bilâkis bunların biri
kimleri karşımıza daha fazla problemler getirecek
tir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ben, konuşmalarımı bu şekiide özetlemiş oluyo

rum. Daha başka konular vardı; fakat gecenin bu 
geç saatmda onlara değinmeyeceğim, özetlemek ge-
-ekirse, gerçekten her yıl gayet iyi niyetlerle iktidarı 
ile muhalefeti ile buradaki bütün insanlar, bütçe ko-
nıisyoalarıyle bakanlık mcnsuplarıylc bu Bakanlığın 
ödeneklerinin artırılması için samimî gayretleri ve tek
lifleri getiriyorlar, ama ben, geçen yıl da değindiğim 
gibi şunu ifade etmek istiyorum ki, bu tempo veya 
bu sistem Bakanlığın yüklendiği sorunları çözmeye 
yetmeyecektir. O halde temelden bir değişiklik gere
kir, Bu temelden değişiklik, Anayasanın emrettiği kar
ma düzen içinde Bakanlığın her alanda mahallî ida
relerin gücüne de müdahale ederek yatsnmeı olma 
durumundan çıkıp; özel sektörün mesken, mahallî 
idarelerin kendi kalkınmalarını sağlayacak temel ya
saları ve davranışları getirerek merkezî vesayet orga
nının bu alandaki kontrolcüsü ve temsilcisi kalması 
daha isabetli olacaktır. O zaman yapı malzemelerinin 
bizzat geliştirilmesi için bunu inşasından ziyade ha
len yurdun her bölgesindeki iklim şartlarına uyma
yan inşaattaki yapı malzemesinin kullanılmasını sıkı 
Mı- kontrol yapmak, bizzat bu bütçe içinde onu yap
maktan, inşa etmekten çok daha olumlu netice vere
bilir. Dünyanın gelişmiş Batı memleketlerindeki uy
gulamalar da böyledir. Onun için, bizzat yapacağı 
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konulan belirgin hale getirip osun dışında süratli, et- j 
kili, denetçi bir Bakanlık gerçekten daha başarılı ola
caktır. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüten. 
Grupları adına Sayın Tunçkanat, ikinci kes görü

şecek misiniz efendim?... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu?... 
SELÂHADDfN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, bir şey sormak ihtiya
cındayım. 

BAŞKAN — Buyuran. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S, Ü.) — Son söz hatibin esprisiyle Sayın Ba
kandan sonraya kalabilir miyim? 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın üye
ler konuşmalarını ikmal ettikten sonra son söz üye
nindir. Sizden önce başkası söz almışsa son söz ola
rak, o anda ifade ettiğim zaman söz onun olur; ama 
siz bu arzuda olduğunuzu o zaman ifade ederseniz 
size o zaman söz verebilirim. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Son sözü bendenize verebilir misi
niz? 

BAŞKAN — Şu anda kesinlikle bu taahhütte bu
lunmak imkânından mahrumum. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S, Ü.) — Onbeş dakikayı kullanayım, zaten son 
söz için kişisel müracaatım var. 

BAŞKAN — Evet, var efendim, yazdık. Buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarını; 

Konulan atlayarak onbeş dakikaya sığdırmak 
clurumundaysm. Birtakım iddialarda bulundum. 1966 
depreminin bugün Van'da uygulanan bazı olaylara 
benzediğini söyledim, bunların kanıtlarını verme ih
tiyacındayım. Amacım, şimdi bunların mutlaka; ya
ni, İ966'da yapılanların aynen uygulandığını iddia et
mek değil; ama 1966'dan belgeli olarak ders aknısa-
sını sağlamaktır. 

Yalnız, bu sefer Van'a gittiğimiz zaman özaîp 
ilçesinde Belediye Başkanı, depremin ertesi günü ya
pı tekniğini ank 'an tabloları duvara asmıştı, o tab
loları görünce birdenbire açık söyleyeyim, sinirlerim 

bozuldu, çünkü.ben o tabloları kalfa bilgisi kadar da
hi bilgisi olmadığı için bir büyük toplantıda, profe
sörlerin de bulunduğu bir toplantıda iptal edilmesi
ni rica etmiştim arkadaşlardan, o iptal edilen tablo
ların, 100 bin tane basılan tabloları depremin ertesi 
güîîü deprem bölgesine göndermek, doğrusu, hayre
timi mucip oldu. Bunu vurguluyorum. 

Gelelim deminki iddiama: 
Değerli arkadaşlarım; 1966 yılında Varto'daki 

depremde o zamanın Sayın Müsteşarı Turan Akde
mir, kendini (Müsteşar olduğu halde) beşinci kade
mede kişilerin vekâletini yapar göstererek afetler fo
nundan (kend'iniîikini arz ediyorum, dokuz arkadaşla 
beraber almaşlardır) 108 795 lira 22 kuruş almıştır. 
Bu, yasaya aykırıdır, Yargıç. Bakan onayı olduğu için 
başka arkadaşlar aleyhinde kararını kullanmamıştır. 
Şimdi, bu arkadaşın marifeti sadece bu değildir ve 
bu arkadaşımız I I nci Noterden, gitmiştir, Ansoy fir
ması ile (belge burada karşılıklı (Müsteşarken) mu
kavele yapmıştır ve Ansoy firması Müsteşarın başka 
yere borcunu ödemesi için anlaşmıştır ve Ansoy fir
masına da o zamanki Bakanın müsteşarı olarak o za
manki Bakanın bir idare felsefesini anlatmak için arz 
ediyorum) tıpkı şimdi verilen avanslar gibi karşılık
sız ve faizsiz 17 milyon liraya yakındı zannederim, 
müteahhitlere avans vermiştir. Bentderesi konutları 
ve Gediz Hastanesi işlemi böyledir. Tıpkı, Lice ka
nalizasyonunda olduğu gibi üç kişiyi çağırmışlardır 
(Arîsk naylon diyelim, çünkü bu adlî mercie intikal 
etti ve bu davayı bendeniz kazandım, manevî tazıni-
na-:: davası açm-şlard.ı, bunu basma duyurmam dolayı
sıyla, bu belgelerle aynı bugünkü ihale biçimine ben
zeyen üç mütaahkiti çağırmışlar) istediğine vermişler 
ve Almanların 1 milyon marklık tesisat yardımı da bu 
yüzden geri kalmıştır. 

Şimdi, demek ki yeni imkânları, yeni afet işleri
ni bu tarzda kullanmamak ve bundan sakınmak ha
şinidir. Çok iyi niyetle de olsa o teklif alma sistemi, 
o zaman da çok iyi niyetle zannediyordu Sayın Ba
kan, belgeler buradadır Başkanlığa da verebilirim, no
terden tastikii. 

A; rica yine İstanbul'dan o firmanın adına imza 
c-r;c jetkia: müsicjarke.ı ahmmşhr. Müsteşarlıktan 
pyıiıîiîîS, o fîi'man'n başuıa ortağı olarak, genel mü-
&J>~ okupk gitmiştir, fşîe kamuyu önceden bu tür ey-
.«.mleıdep !-urfaircn?: iâz?mdu% Radyolarda, küçük faizli 
krediler ^ eriklig'nien söz ediliyor. Bu küçük faizli 
l-rnct L:?diieri* bu korut kredilerinde de gerçek sa
hiplerine kredinin verilmesi gerekir; bunu özellikle 
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dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Bundan evvelki 
bütçelerin görüşülmesindeki tartışmalardır, benim bu 
konuyu ortaya getirmeme sebep. Belki Saym Bakan, 
bugün ne münasebeti var diyecektir. Vaktiyle 1964 
yılında sosyal konut kredisi olarak Mesken Genel 
Müdürlüğü 40 bin lira konut kredisi veriyordu 10 
ilâ 20 yıl vadeli ve % 5 faizli idi. Bu konut kredisi, 
Ankara'da ve Türkiye'de konutu olmayan, varisleri
nin de konutu olmayan, dar gelirli vatandaşlara ve
rilen bir kredi idi. Bu konut kredisinden bir hanım 
vatandaşımız yararlanmıştır, yararlanması bir şey de
ğil, 1971 yılma kadar bu konut kredisinin ne faizle
rini ne taksitlerini ödememiştir. 1971 yılında, niçin 
görevliler takip etmemiş diye soruşturduğumuz zaman 
görülmüştür ki, belge burada, sekiz kez görevliler 
ayrı ayrı tarihte rica ettikleri, ihtar ettikleri halde bu 
çok saym bayan vatandaşımız parayı ödememekte İs
rar etmiştir. 1971 yılında, faizleri defaten 22 bin li
ra olarak geri alınmış ve ötekileri de, benden sonra
ki bakanlar almışlardır. 

Şimdi, 1971 yılında 40 bin liranın taksitlerini öde
mede acz gösteren ve sekiz resmî yazıya (dosyalarda 
bulunabilen bu kadar, daha var) rağmen bu sosyal 
konut kredisinin faizlerini ve paylarını ödese baş
ka vatandaş yararlanacak, bunu ödemeyen vatandaşla
rımız çıktığına göre, o Sayın Feyzioğîu'nun radyo
lardan söylediği, hem de sübvansiyon yaparak Em
lâk Kredi Bankasına % 3,'e, % 4'e indirdik dediği, 
aslında Mesken Genel Müdürlüğü zaten °/0 3, 
% 4'ten veriyor, ticarî kredi kssmını, veriîen dediği 
kredilerin de böyle kullanılmaması ve bir tarihî ve
sika olması yönünden bunu Saym Başkanlığa veriyo
rum. Bu, bugünkü Başbakamn saym eşi, Sayın Naz
miye Demirci'dir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi bir ihale dosyasından söz ettim. Bu ihale 
dosyası daktilo edildi, tapaj edildi. Bu iş ve etüt iha
lesi teşebbüsü dosyası, zannediyorum henüz daha ne
ticelenmedi, vaktiyle Seydişehir alüminyum işlerinin 
kontrolü için K/104 sayılı Kararnameye göre inşaat 
işleri ayrı, montaj işleri ayrı ihale edilmişti ve bura
da dairedeki avukatın parasından, maaşmdan, affe
dersiniz yüznumaradaki harcanacak tuvalet kâğıdına 
kadar hepsi Etlbank tarafından ödeniyordu; ama 
dışarıdan bir özel firma bunu yönetiyordu, memur
lara fazla para vermek için. Ola ki, (İnşallah dur
dururlar) İmar ve İskân Bakanlığından başka hiç bir 
yerde o şekilde doküman yoktur. 35 milyon lira yal
nız sosyal araştırmalar için Haldun Menteşeoğlu za-
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manında başlamış ve çok güzel çalışmalar vardır; 
kütüphaneleri gezdiğiniz zaman tetkiklerinizde göre
ceksiniz. 1974 yılında Mesken Genel Müdürlüğünün 
yayınladığı kendindeki doküman vardır. Ola ki bun
ları da yine bu şekilde iş ve etüt yani görev ihalesi 
yapılan ve kamu üçe bölünmüştür; büroların isimle
ri de bendedir, 40 milyon lira gibi bir hizmeti dı
şarıya sata. Ve iddia ediyorum, burada imkânı yok, 
maddeler üzerinde kim merak ediyorsa, teknikle ve 
hukukla birazcık ilgilenmiş hangi arkadaşım varsa 
gelsinler, bu taslağın maddeleri üzerinde görüşelim, 
hayretler içerisinde kalırsınız. Sanki, kontrola birta
kım takdir haklan bilhassa bırakılmış gibi zanneder
siniz. O yönden dikkati çekmek istedim. 

Biliyorsunuz Melen Hükümetinin programı bura
da okunurken «Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kı
şın inşaat mevsimini uzatmak için tedbirler alınacak
tır» diye bir ilke konmuştu. Sanki Türkiye'nin baş
ka problemi yok, koca bir Hükümet programına, 17 
ssyfahk Programına bunu koymuştur, O zaman söz
lü soru meselesi yaptık; kışın Doğu Anadolu'da in
şaat süresini uzatacak tedbirleri alacakmış arkadaş
lar. «Ele, betona sodyum klorür koyarız, hangarlar 
içerisinde inşaat yaparız» gibi böyle bir hayalî dü
şüncenin, bu ihale bitimine de yansımasından kork
tuğum için dile getirdim. 

Şimdi Sayın Dalokay, zannederim beni ima etti 
ise, cevabını veriyorum, etmedilerse kusuruma bak
masınlar; «Hiç bir bedbaht, depremde yapılan şey
leri küçümseyemez» dediler Eğer o ben isem, ben 
depremdeki eksikleri eleştirirken bir bedbahtlık duru
muna düşmek istemedim. Ama, keşke o eksiklerin, 
yaîîi yüzde doksanı yalan olsa, eksik olsa sahiden. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, en çok deprem gören bölgedir ve Tür

kiye'de şimdiye kadar olan depremlerde sadece Van 
depremi için Batı ülkelerinde aleyhte protesto ya-
p&lmışttr. Frankfurt'ta yapılmıştır, ona solcular yap
tı diyebilirsiniz, İngiltere'de yapılmıştır, Amerika'da 
yapılmıştır. Sasek Üniversitesinde reaksiyon olmuş
tur. Haksız olabilir bu reaksiyonlar. O zaman demek 
ki siz enformasyonda hata etmişsiniz, o zaman dış 
ilişkilerinizde hata etmişsiniz ya da çok fazla dışa
rıya yardıma muhtaç olmuşsunuz, Burada memur 
arkadaşlar vardır, Bingöl depreminde de dışarıdan 
yardım etmek istediler; Senatoda ve Mecliste de arz 
etmiştik; Kızılhaç «damgamı vurarak okul yapaca -
ğım» dedi. İsmini vurarak birtakım yardımlar geliyor
du, biz onlan reddettik, dış yardım almadık. Ama 
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burada demiyorum, Van büyük bir sıkıntılı devrede 
idi, alınabilirdi. O bakımdan bunu bedbahtlık ölçü
lerine falan getirdiğinizde, o zaman kürsüde hfç bir 
eleştiriyi yapamazsınız. 

AHMET CEMİL KAR 4 (Trabzon) — Siz de 
fazla reaksiyon yaptınız. Türkiye'de en fazla reaksi
yonu siz yapmıştanız. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA SELÂHADDİN BA-
BÜROĞLU (Devamla) — Olabilir, üslûp meselesi, 
çok dikkat etmiştim konuşmaya; ama biraz da kâğı
dı okumama yüzünden olabilir, leypi istedim dinle
yeceğim, olabilir. Ama, söylediklerimin gerçek ol
masını canı gönülden isterim. İsteyene dosyalar ora
da, elimdeki fotokopiler orada; her madde başı için 
elime belge gelmiştir, imzalıdır. Bu belgeler yanlış 
olursa, yani taklit edilmiş belgeler olursa, Sayın Ba
kanın imzalı bir onayı var, ötekiler hep memurların
dır; bunlar en azından inşam kuşkuya düşürecek iş
lemlerdir. Bunları buraya getirmek görevimdir. Tek
rar tekrar söylüyorum, bunların doğru olmaması en 
çok beni memnun edecektir. Bu ülkede hepimiz ya
şayacağız. 

Aslında Türkiye öyle bunalımlı döneme girmiştir 
ki, bu bunalımlı dönemde bunlar dahi Türkiye'yi ka
rıştıracak ortama gelir. 

Bugün apartmanınım beşinci katından pencereden 
gördüğüm Kurtuluş Parkmdaki manzara, insanları 
dehşete düşürecek ölçüdedir. Polisler bir vatandaşı 
bir çocuğa, öldürüyordu. Chadan ikaz ettim öteki 
polislere; «Oldüıeeekler kurtarın» diye, o ikaz etti
ğini polisler döndü, tanımadıkları bana, şurada ağzı
ma almam mümkün olmayan galiz küfürler; yaptılar, 
üstelik oradan seyreden vatandaşlara polis makineli 
tabancasını çevirdi, gözlerimizin önünde ve hepinrz 
tam siper yapmak zorunda kaldık. Polisi bu duruma 
düçüren, genci o duruma düşüren bu ortamı, biz bir
birimize belirli uygarlık düzeyi içerisinde eleştirilerle 
ancak düzeltebiliriz. Bu eleştirilerinde sayın arkada
şsın eğer dediğiniz gibi fievrisi aşmış bir şey varsa si
ze özür dilerim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
bir noktayı tavzih etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Babüroğ

lu, benim konuşmamın sonunda bahsetmiş olduğum 
«bedbaht» tabirini kendilerine muhtemelen İzafe et
tiğim bir söz olarak söylemiş olabileceğimi İfade bu

yurmuşlardır. Bu tabir tamamlyîe umumîdir. Van ve 
çevresindeki deprem dolayısıyle oradaki bazı ufak te
fek ilk yardımdaki aksaklıklardan dolayı bunu o böl
ge halkıma iyi düşünülmeden ayrıcalık göstermek su
retiyle onlara lâyiki veçhile yardım yapılmasına gay
ret gösterilmediğini söyleyen kimseler mevcuttur, 
yani hadisenin vakuundan kısa bir zaman sonra mey
dana gelen hadiseleri kastederek ben söyledim. Za-
tea bendeki yazının hazırlanması da Sayın Babüroğ-
lu'nun konuşmasından çok evvel hazırlanmıştı, De
minki maruzatım birlik ve beraberliğimizin takviyesi 
noktasından ifade edilmiş bir sözdür, buradaki her
hangi bir üyeye izafe edilmiş ve teşmil edilmiş bir 
söz ve ifade değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalokay. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şahısları adına söz is
teyen üyelerin görüşmelerine geldik. Sayın Güven?... 
Yok. Sayın İsmail İlhan?... 

Buyurun Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, vaktin darlığını dikkate alarak Sa

yın Bakana suai tevcih etmek isteyen konuşmacıla
rın bu 10 dakikalık konuşma süresi içinde suallerini 
de sormalarını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, saygı
değer senatörler. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi, Muş bağımsız senatörü olarak dile getir
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

1956 yılında vukuu bulan, Varto depreminin geri
de bıraktığı problemler, aradan 11 yıl gibi uzun bir 
süre geçmiş olmasına rağmen önemini sürdürmekte
dir. 

Bilindiği gibi, 1966 yıknds, Muş - Varto - Bula
nık bölgesi ve civarı, büyük bir deprem felâketine 
uğramıştı. 

Bu depremin sonunda, binlerce vatandaş ölmüş, 
yaralanmış ve onbinîerce aile, evsiz, ocaksız, perişan 
hale gelmişlerdi, 

11 yıldır görev almış hükümetlerin bütün beyan 
ve taahhütlerine rağmen, Varto - Muş - Bulanık dep
reminin yarattığı tahribat, bugüne kadar, büyük öl
çüde giderilememiştir. Depremden zarar gören, evle
ri, işyerleri, ahır ve hayvancılık tesisleri, okulları yı
kılan köyler hâlâ imar edilmemiştir. Depremden za
rar gören hallim büyük bölümü hâlâ, geçici iskân 
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şartlan içinde ve barakalarda yaşamaktadır. İşyerleri 
ve hayvancılık tesisleri hâlâ tamamlanmamıştır. 11 
yıllık bir süreden sonra, bu gerçekleri ifade etmek, 
benim için büyük üzüntü vesilesi olmaktadır. Üzü
lerek; fakat gerçekleri ifade ediyorum. Geçen sene 
büyük bir ümitle burada bu yüce kürsüde İmar Ba
kanlığının çalışmalarını dile getirmiş bir arkadaşınız 
olarak söz alıyorum. 

Geçen yılların bütçe müzakereleri ve gündem dışı 
konuşmalarında daima İmar ve İskân Bakanlığına 
gereken ikazları yaptım. 

Varto - Muş « Bulanık deprem yaraları hâlâ sa-
niamadığı ve sorunları çözümlenmediği için, 1977 ma
lî yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerindeki be
yanlarımı yalnız bu konuya tahsis etmek zaruretini 
duymaktayım. 

Bu vesile ile, son Van depreminde canlarını kay
bedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına 
sabır dilerim. Ağır bir deprem felâketinin hâtıralarını 
yaşayan, deprem sonunda ortaya çıkan zorlukların 
çilesini 11 senedir çekmekte olan bîr yörenin insanı 
ve parlamenteri olarak, Van depreminde büyük yar
dımlar yapan halkımıza, ve dış ülkeler halklarına; 
yabancı devletlere, şükranlarımı ifade etmeyi vazfife 
sayarım, Özellikle, Almanya ile Van arasında hava 
köprüsü kurarak, cömertçe yardım elini uzatan Al
man Milletinin bu tutumunu şükranla kaydederim. 

İmar ve İskân Bakanlığının ve bu bakanlık men
suplarının, son Van deprem felâketi sebebiyle kötü 
hava şartlarına ve büyük zorluklara rağmen mahallin
de yaptıkları fedakârca çalışmaları, komşu vilâyetin 
insanı ve parlamenteri olarak şükranla karşılarım. 

Aynı şekilde, İmar ve İskân Bakanlığının ve bu 
Bakanlık mensuplarının, yurdumuzda son yıllarda 
deprem felâketine uğrayan ve acılarını yürekten pay
laştığım Lice, Gediz, Demirci, Sakarya, Bingöl ve Van 
deprem bölgelerinde yap tıklan hizmetleri takdirle ifa
de ederim. 

Ne var ki, aynı îmar ve İskân Bakanlığı, bugüne 
kadar, Varto Muş - Bulanık yöresinde deprem felâ
ketine uğramış bulanan ve 11 senedir, depremin isti-
rabını, sıkıntılarım yaşamakta olan hemşehrilerime 
gereken ilgiyi göstermemiş, yaraların kanamasını dur
durmamış, İsrarlı takip ve ikazlarımıza rağmen, Var
to halkına gereken yardımı yapmamıştır. 

l î seneden bugüne, hâlâ Varto - Muş - Bulanık 
depremzedeîeri, geçici iskân barakalarında ikamet et
mektedirler. Bugünün hızlı dünyasında, 11 sene sü
ren geçici iskân devresi tahammül edilebilir bir süre 
değildir. 

İmar ve İskân Bakanlığı, gecikme ve ihmalleri en 
kısa sürede telâfi edecek şekilde, bu yöre halkının 
deprem 'ıstırabını ortadan kaldırmak zorundadır. Var
to'nun, munis ve tahammülkâr halkının artık taham
mülü kalmamıştır. 

İ966 Varto depreminden 9 yıllık uzun bir ihmal
den sonra, ilk defa 1975 yılında, Varto'da 14 köyde 
ihale suretiyle ve 15 köyde de evini yapana yardım 
suretiyle konut yapımına başlanmıştır. Varto depre
minde evini kaybeden, İmar ve İskân Bakanlığı, ara
dan 9 yıl gibi bîr süre geçtikten sonra, daimî iskân 
konutları yapımından yardıma başlamıştır. 

Ancak, bu çalışma da devamlı ve netice verici 
olmamıştır. 1976 yılında çerçevesi genişletilmiş; fakat 
bu defa da, çimento ve kereste yokluğu gibi sebep
lerle, yapımına başlanan konutlar tamamlanamamış 
yarım kalmıştır. 

1976 yılında, Türkiye'nin her tarafından mevsim
lik çimento sıkıntısı çekildiği gerçektir. Ancak, bu 
gerçek 11 yıl boyunca Devletin konut yapma vaadi
ni ciddiyet ve sabırla karşılayan 11 yıl boyunca, sa-
bır ve tevekkül gösteren Varto ve Muş halkına kar
şı, makul bir mazeret sayılamaz, sayılmamalıydı. Ne
rede olursa olsun nereden bulursa bulsun Muş - Var
to halkının çimento sorununu, İmar ve İskân Bakan
lığı, Türk Devleti mutlaka karşılamahydı. 

Bu sebeple; benim Varto'iu hemşehrilerimin sa
bırları kalmamıştır. 

1. Lice depremi sebebiyle oraya gönderilen ve 
Muş deprem inşaat amirliği işgücünü büyük ölçüde 
etkileyen, araç ve gereçlerin hemen Muş'a getirilme
si veya bunların yerine yenilerinin gönderilmesini bil
hassa istirham ediyorum. 

2. Muş deprem bölgesinde, teknik personel ye
tersizliği yüzünden yapılmakta olan inşaatlar yeterin
ce kontrol edilememektedir.. Kontrol görevinin iyi 
yapılması için, bölgeye yeterli sayı ve vasıta teknik 
personel sağlanması zorunludur. 

3. Muş'a gönderilecek teknik personele yeterli 
ücret ve yan ödeme verilmeli, Lice'deki uygulamaya 
paralel olarak, İmar ve İskân Bakanlığının Muş'ta ça
lışan personeline de fazla mesai ücreti verilmelidir. 

4. İ 977 yılı çalışmaları için gerekli çimento ve 
keresteyi şimdiden temin yoluna gidilmelidir. 

5. Köylerde yıkılmış bulunan ve halen baraka
larda geçici olarak öğretim yapılan okulların da ye
niden yapılması sağlanmalıdır. Kışı soğuk olmayan 
bölgelerde, baraka tipi okullarda tedrisat mümkün
dür. Fakat, Muş gibi soğuk iklim bölgesinde, kışın 
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sıfırın altında 20 - 25 derece soğukta baraka okulla
rı uzun süre kullanmak mümkün demidir. Halen, 
Varto'da 16 köyde baraka tipi okullarda öğretim ya
pılmaktadır. Öğrenciler, soğuk kış şartları içinde, da
ima haslalık tehdidi altında okullara gitmektedirler. 

6. Muş, nüfusu artan illerimizden birisidir. Bu 
sebeple, giderek konut sorunu büyük önem kazan
maktadır. Konut teminindeki zorluk ve kiralann pa
halılığı sebebiyle Muş'ta, kaliteli Devlet memurunu 
tatmak mümkün olamamaktadır. 

Bu itibarla, Sayın İmar ve İskân Bakanından, 
Muş'ta 200 sosyal konutluk bir sitenin yapılmasına 
önayak olmalarını istirham ediyorum. 

7. Muş'ta, halen imar işlerini yürütecek tecrübe
li ve yeterli eğitim görmüş bir tek inşaat mühendisi 
veya mimar yoktur. Bu itibarla, Muş İmar Müdürlü
ğüne, en azından bir adet inşaat mühendisi veya bir 
adei mimar ve 4 adet fen memurunun acilen tayi
ni sağlanmalıdır. 

8. Muş'ta işfaanı ihtiyacı vardır. Özel idare tara
fından bir işhanı yapılması için 10 . 11 . 1975 tarih 
ve 553 sayılı yazı İller Bankası Genel Müdürlüğüne 
yollanmışta'. Bu hususta, İmar ve İskân Bakanlığı ile 
İller Bankası Genel Müdürlüğünün yardımını bekli
yoruz. 

Deprem, Muş ve Varto halkım büyük sıkıntılara 
sokmuştur. Aynı felâkete daha sonra uğrayan bölge
lerimize gerekli yardımlar yapıldığı halde, aradan 11 
yrl gibi bir şiire geçmesine rağmen, Muş ve Varto 
halkı vaat edilen Devlet yardımından mahram bıra-
kılnııştır. Devam eden bu ilgisizliğe, Muş'üu ve Var-
to'lu hemşehrilerimiz mutlaka üzülmektedirler ve siz
den yardim beklemektedirler. 

Sayın Başkan, bitiriyorum, kusura bakmayın. 
Özellikle Varto halkı hâlâ perişandır ve sürünmek-

tedâ'. Bununla yalnız köyleri kastediyorum; ilçeler 
değil. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Her yıl İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinde söz 

alıyor ve büyük üzüntü ile bu konuyu diîe getiriyo
rum. 

Temennim, 1977 bütçe yılında Muş ve Varto dep
rem felâketzedelerinin yaralarının sarılması, sorunîa-
nmn çözümlenmeğidir. 

Her derdimizde bize büyük bîr yardım gösteren 
ve işlerimizi takip eden İmar ve İskân Bakanlığı 
mensuplarına, Âfet İşleri Genel Müdürlüğü men
suplarına ve bu hususta bilhassa devamlı olarak hiç 
bâr yorgunluk gösîenııeden gece gündüz çalışan İl

ler Bankası Genel Müdürüne bilhassa şükranlarımı 
arz ettikten sonra 1977 malî yıiı Bütçesinin milleti-
:i-sc hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim, Allah'tan 
yurdumuzu her türîa âfetten korumasını niyaz ederini. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Hamdı Özer'de; buyurun Sayın 

Özer. 
KAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş 

ve dileklerimi sunmaya çalışacağım. On dakikalık bir 
süre içinde bu Bakanlıkla ilgili düşüncelerimi dile 
getiremeyeceğim için, sadece afetlerle ilgili konu üze
rinde duracağım. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'miz jeolojik yapısı nedeniyle bir tabiî 

afetler ülkesidir. Deprem, su baskını, çığ ve toprak 
kaymalarıyle, bunların yan etkileri oîan yangın ve 
hastalıklar Türk ulusunu felâketzede bir ulus haline 
getirmiştir. 

Bunun başnedeni, Devletin ilgisizliği, halkın bil
gisizliğidir. Devlet ilgisizdir. Çünkü, afetlere karşı 
öntedbirler almaz. Sel baskınlarını kanalize etmez, 
toprak kaymalarına karşı yeterince ağaçlandırma yap
maz, depremlere karşı dayanıklı ev yapmaz, yaptır
maz ve tüm afetlere karşı yerleşim alanını tespit et
mez. 

Görüyoruz ki, bunca depremler oldu. Ne bir 
vali ve ne de bir kaymakam öldü. Çünkü, onlar dep
remlere dayanıklı evlerde oturur; fakat aynı yerde 
binlerce, onbinîerce halk insanı taş yığınları altın
da bağıra bağıra can verirler. 

Halkımız bilgisizdir. Çünkü, dinimizin kader ve 
tevekkül anlayışı onlara yanlış öğretilmiş ve fakat 
tehlikelere karşı tedbirin şart olduğu öğretiimemiştir. 

Bu halk, çamur harçlarla yapıştırılmış taş yığın
ları üstüne konulan tonlarla moloz ve toprak yığınım 
tepesinde taşır ve kaderi nöbetçi dikerek tevekkülle 
uykuya dalar ve bu uyku onun son uykusu olur. 

Sayın senatörler; 
Depremler dünyayı boynuzunda taşıyan bir ökü

zün silkinmesi değildir. Bunu böyle öğreten cahiller 
Müslüman olamazlar. Çünkü, İslâm dininde ve 
Kur'an-ı Kerimde böyle bir safsata yoktur. Bunu İs
lâm dinine sokan sahte Müslümanlardır. Bunlar, kı-
hç zorayle îsîâmiyete girerek onu bîr hurafe batağı 
haline getirmişlerdir. Bilim ve tekniğin kanıtladığı 
fiziksel ve kimyasal olaylara cin, peri damgasını vu-
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rarak İslâm toplumlarını gülünç hale sokan ve yüz
yılların gerisine atan işte bunlardır. Toplumu bunla
rın pençesinden kurtarmak Devletin görevi olmalı
dır. 

Bu nedenle, ilkokullardan başlamak üzere, tabiî 
afetler ve bu afetlere karşı alınacak ön tedbirler ders 
programına alınmalıdır. 

Öğretmenler, din görevlileri ve tüm aydınlar bu 
konuda halkı eğitmeli ve uyarmalıdır. Aksi halde, 
afetlerle koyun koyuna yatan bu halkı kurtarmak 
mümkün olamayacaktır. Çünkü, bu afetler ne ilk 
ve ne de sondur. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Devletin görevi sadece aletlerden ölenlere ağla

mak değil, bu afetlere karşı ölmemeyi sağlamaktır. 
Devletin görevi sadece bir tasadüfün ölümden kurtar
dığı kimselerin yaralarını sarmak değil, onları, ana
sız, babasız, evlâtsız bırakmamak için ön tedbîrleri 
almaktır. 

Şu halde, Devletimiz, kendi ülkemizin tabiatına 
uygun tedbirleri önceden almakla yükümlüdür. Bu 
nedenle, bir tabiî âfetler bakanlığı mutlaka kurulma
lıdır. Bu bakanlık, her yörenin jeolojik yapısını in
celemeli, buna göre yerleşim alanları ile konut cins
lerini tespit etmeli ve halkın konut ihtiyaçlarını gi
derecek yardımda bulunmalıdır. O afetlere karşı büt
çede yeterli ölçüde fon ayrılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
10 Şu'bat 1976 günü Köy İşleri Bakanlığı bütçesi 

üzerinde gene bu Kürsüde bir uyarıda bulunmuştum: 
Yaradılışnida afetzede olarak doğmuş insanlarımı

zı görmek için Doğu Anad olunun köylerine gidilme-. 
sirii, onların nasıl bir yaşantı içinde bulunduklarını 
ve bar ındı ran konutların acıklı halinin görülmesini 
belirtmiş ve sosyal bir devlet olarak bu insanların kur
tarılmasını ısrarla önermiştim. 

Bugün afet topunun ağzında milyonlarca insanı
mız var. Bu top her an patlayabilir; şu anda bile. O 
halde, her iş 'bir yana, bu insanlarımızı kurtarma İşi 
bu yana alınmalıdır. 

Evet, Türk haîkı fedakârdır, yardım eli daima 
açîktır; fakat Devletimiz bir iane devleti olmaktan 
sıyrılmak ve Sosyal bir devet olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Türk halkının yardım yarışı dünyanın takdirini 

kazanmış ve hepimizin göğüslerini gururla, gözlerimi
zi iftihar yaşîarıyle doldurmuştur. Ancak, bu yardım
lar ve dış yardımlar afetzedelere aynı ölçüde bir ya
rar sağlamış midir?.. Bandan da ikuşku duyduğumu 
belir ime'k isterim. 
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Bunca yardımlarla sadece giden canlar alınamaz; 
fakat kayîboîan malların kat kat fazlası alınabilir. 
Ac&ba bu yardımlar hak ve adaletle yerine ulaşıyor 
mu?. 

Televizyon ekranında Ve gazetelerde bazı afetzede 
yurttaşlarımızın yalın ayak ve yalın kat giysilerle 
göıanmesi bizi üzmektedir. 

Depremin 6 ncı günü Devlet yetkilileri her şeyin 
mükemmel oüduğunu söylerken televizyon ekranîa-
rııila bazı yurttaşlar kendilerine yardım eliriin henüz 
uzanmadığını ifade etmişlerdir. Bir zamanlar Erzin
can afetzedelerine yapılan dış yardımlarla ve özel
likle Romanya'dan gönderilen kerestelerle Ankara' 
daki meibu's eylerinin yapılmış olduğu yolundaki söy-
îeKilüer ulusumuzu yaralamış ve dünya kamuoyunu 
tîlîsinlirm'ştj. Böyle acı ve utandırıcı davranışlara 
karşı İlgilileri uyarıyorum. Kemiyetten çok keyfiyet 
önemlidir. Yolsuzluğun azı çoğu o&maz, yolsuzlu
ğun çirkin sıfatından kaçınalım, millî ve insanî iti -
barımıza gi%e düşürmeyelim. Gazetelerde görüyo
ruz, açsk kamyonlar üzerinde odun istifi gibi çoluk 
çorak yalın kat giysiler içinde bir yerden bir yere bir 
yük gîbi taşmıyorlar. 

YiuSblnlerce insana yetecek giyim malzemesi yol
larda (beğenenlerin talanına uğruyor. Battaniyeler, yi
yecekler, öyle; birçok yerlerde yardım malzemesi pa
zar yeri açılmış ve açıkça satışlara geçilmiştir, bu 
bir gerçektir. Bunu inkâr etmek gerçeğin üzerine göl
ge düşürmek 'mümkün 'değildir arkadaşlar. İnkâr edi
lebilir, ama gerçek yine gerçek olarak acı da olsa 
yerinde kalır. Bunu duyduk ve gözleriyle görenler 
banu söyledi; banu inkâr etmeye lüzum yok. Maale
sef toplumumuzda 'bunlar vardır, bu acı gerçek var
dır; bunun için tedbir almak lâzımdır. Bölgelerde bazı 
kişilerin dili dönebilen ağzı laf edebilen kimseleri mu
temet kabul edip, onlara yığın yığın malzemeyi teslüm 
edersiniz, onden sonrada çoluğa çocuğa dağıttığı gibi 
etrafına satrş yapmak suretiyle o fakir fukaraya gön-
'derllen malzemeleri asıl hak sahiplerine vermezler 
ve 'bu suretle milletin İtibarı, haysiyeti de zedelenir. 
Allah (korusun, yarın bir afet oldumuydu bu sefer dı
şarıdan gelecek yardımlar da bu yüzden durabilir. 
Çünkü, İtimat kalmaz. 

Bu sözlerimle hiç kimseyi hedef almıyorum; ama
cım kimseyi kötülemekte değil. Sadece gerçekleri hu
zurunuzda arz etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, süreniz dolmuştur; lüt
fen cümlenizi bağlayınız efendim. 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan; 
Bazı hususlar vardı; fakat sayın Bakanıma bllâ-

hara bunu bir not halinde 'kendilerine takdim edece
ğim. 

Bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler hepinize saygılar sınarım. 

;BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. Söz 
sırası Sayın Niyazi ÜnsaFda buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Zelzele kuşağında bulunan yurdumuzun zelzele 

yönünden en kriiük yeri neresidir, diye Borsalar sanı
rım hepiniz Erzincan'ı söylersiniz. Yine bir zelzele 
samında en çok konut kaybettiğimiz yer, en çak can 
verdiğimiz yer neresidir denilse yine Erzincan'ı söy
leyeceksiniz. 

38 yi! önce Erzincan'ın uğradığı bu büyük afetin 
izlerinin hâlâ silinmemiş olmasını belirtmek Iç'în ba 
kısa sürede birkaç 'Söz ben de söyleyeceğim. Elbelfeki 
38 yıl önce meydana gelen bir olayın izlerinin silinme
mesini bu Hükümde bağlayacak değilim. Aksine ba 
Hükümet son bir iki yıl içerisinde Erzincan'da yapı
lacak konutlara büyük i!gi göstermiş, daha önce ya
pılması kararla.ştınlan 300 konutu hizmete açmış ve 
şu anda büyük bir kısmının anahtarım hak sahiplerine 
vermiş oluyor. 

Yine, bana ilâveten merkezde 223 konuta daha 
yaptırarak afete uğramış vatandaşlarımıza konut ha
zırlamanın planlarını, hazırlıklarını planını yapmış» 
'ihaleye çskarrnş bulunuyor. Bu hazırlıklarından ve 
yardımlarından ötürü Bakanlığın tüm personeline ve 
Bakanlığa ve sayın Bakana teşekkür ederim. 

Yalnız, Erzincan zelzelesinin Erzincan'daki izleri, 
Erzincan'daki ıstırapları böyle 23ö'er, 3öû'er konut
larla önlenecek gibi değildir. Özellikle merkezdeki 
Bey bağ Mahallesi yeni bir afet sahası gibi karşımız
da durmaktadır. 

Bu 223 ev İçin olsun, 324 ev için olsun yapılan 
tespitler üzerinden aşağı yukarı 10 sene, bir kısım 
içinde daha fazla süre geçtiği için bk takım sosyal 
problemler de yaratmış oluyor. Zelzele sahasındaki 
bir gecekonduda derme çatma bir bina içerisinde barı-
nrr.n çocuklar şimdi büyümüşler her biri ayrı bir evde 
•oturacak duruma gelmişlerdir. Yeni yaşılan evi, yapman 
işleme uygun olarak babasına teslim edip çıkardığı
mız zamanda yeni yaptığınız ev çocukları ile birlikte 
tüm aileyi almadığı için, yeni bir problem, yeni bir 
zorluk meydana gelmektedir. Simim için Bakanlık 
ilgililerinden özellikle bu mailemiz için yeni bir tes

pite gidilerek, bundan 10 sene önce küçük yaşta olan 
çocukların şimdi 17 -18 - 25 yaşîarmda ayrı evlere 
sahip kimseler olduğunu dikkate alarak bunlar içinde 
yeni bir hak tanımak imkânını arasınlar ve bu Bey-
bağ Mahallemizdeki görülen bu sosyal zorluğa orta
dan 'kaldırmalarını kendilerinden bekliyoruz. 

Bu aradr yapılan sosyal konutlarla ilgili tespit et
tiğim bir durumu da sayın Bakanın ve Bakanlık men
suplarının dikkatlerine sunmayı yararlı buluyorum. 
Zira, bu açık bir afete uğramış vatandaşlar dolaylı 
olarak bir de gizli bir afete maruz kalıyorlar. O da 
şudur: 

Bu sene Erzincan'da yapılan ihalelerde, afetlerle 
ilgili ihalelere bakıyoruz % 3, %4 gibi bir indirim 
ila verilmiş müteahhitlerine, halbuki aynı yerde he
men yan yana aynı arazi üzerinde yapılan diğer Mes
ken Genel Müdürlüğünün verdiği sosyal meskenlere 
•bs&ryoruz onlar % 17,18 indirimle müteahhitlere 
vermişler. Aynı yerde, 3ym yıl, aynı ikaîelehle verilen 
ba şeylerdeki % 3 ilâ % 18 arasındaki büyük farklı
lıklar bîer istemez dikkatimizi çekmiştir. Sayın Ba
kanın ba konu üzerinde öncelikle durmasını rica edi
yoruz. 

Yine eğer evveliyatının da araştırırlarsa 324 konul 
kin 1973 -1974 yihnda yapılan ihaleye bakıyoruz 
% 12 İlâ % 18 arasında onlarda da indirim yapmış; 
yanı sosyal meskenlerde yapılan indirimler 1973 yı-
hada'ki alman müteahhitler tarafından afet ekleri için
de aynı ş:kilde yapılıyor. Böylece afetzedelere dolaylı 
yönden bir fiyat yüklenlml meydana gelmiş oluyor. 
Halbuki ba afetlerin müteahhitlerinin özellikle daha 
fazla İndirim yapmaları gerekir, zira bunların işlem
lerinde harç ve damga resmi de yoktur. Burada bir 
hayli yararlanacakları bir durum doğuyor. Bunun 
dışında yine Erzincan'ın sadece Bsybağ Mahallesiyîe 
%>Ii değil, gerek zalzelsden, gerek diğer doğal afet
lerden zarar gören önemli 'birkaç köyü var. 'Bu köy
ler üzerindeki işlemler 10 yılı aşkın bir süredir Afet
ler Genel Müdürlüğünde dosyaîanyîe, tüm işlemleriy
le hazırlanmış durumdadır. Örneğin, Refalye Baş tosun 
köyü, Kıriktaş köyü, Puıaryolu köyü, Çukaryazı kö
yü 'bundan 10 yıl önce oturulmaz diye rapora bağ-
'an'hğı ve bu köylerin yerlerinin değiştirilmesi karar
laştırıldığı halde, köylüler ba evlerde gelecek akıbet
lerini be'k'eye dursunlar, lıar nedense bunlarla ilgili 
işlemler bir türlü sonuçlandırılanuyor. Bunun İçin sa
yın Bakandan, özellikle ismini andığım bu köyler 
üzerindeki işlemleri biraz dsha tezleştirmesi için IL î 
gösterme sini bekliyoruz. 
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Ben sadece bu yerel biı'kaç durumu söylemek için 
söz aldım. Sayın Cihat Alpan'm gayet ciddî bir ha- j 
zırlıkla burada dile geiirdüği ve önerdiği önerilere de 
(kişisel düşüncem olarak aynen katılıyorum. Gayet 
haklı, gayet akılcı önerilerde bulundu. Ben, bu ko
nuya safdece bir noktayı önenerek katılmak istiyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı ile İmar ve İJkân Ba- | 
kanlığı bir koordine sağlayarak Ordumuzun emek 
gücünden de helîi bir payını ba imar işlerinde kulla
nabilirler mi? Sanıyorum ki, ba Ski Bakanlık ara
sında bir koor'dine sağlansa, Ordunun emek gücün- ı 
den belli bir bölümünü bu işlerde çalıştırmalı için I 
gayet rahat kullanabilir, değerlendirebilir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsaî. i 
Söz sırası Sayın Kadri Kaplan'da, buyurun efen

dim. I 
KADRİ KAPLAN (Tah-Î Üye) — Sayın Başkan, I 

sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; | 
Ben henüz mahiyeti anlaşilmamış; yani tatbikatı 

bakımından mrihiyeti anlaşılamamış bir önerge ver- I 
mîş bulunuyorum. Bunun izahı için huzurunuzu iş- | 
gal e'diyorum. Birkaç kelime de kentleşme bakımın- j 
dan arz etmek istiyorum. I 

Kentleşme, eübel'ie ki kazanılması en güç bir mey- ! 
dan muharebesi. Bunu her toplum 'kazanamıyor ve j 
kazanamayan toplumlar da uygarîaşamuyor. Bunu ! 
açıkça hepimiz biliyoruz, ortaya koyuyoruz; ama ted
birleri sumakta gecikiyoruz. Çünkü tedbirler, gerçek- J 
ten güç tedbirlerdir; ama alınması da mutlak olan ı 
tedbirlerdir. 

Bu rrada hemen ifade etmek isterim ki, son yıl
larda bilhassa sahillerin kullanılması bakımından 
Kü!tür Bakanı olmasına rağmen, Boğaziçi alt böüge- i 
sinin korunması yolunda aMığı kararlar bakımından, 
yine son zamanlarda köylerin de imara uygunluğunu 
sağlama bakımradan şimdCki sayın Bakanın bulundu
ğu zamanda alman kararlar, cidden övgüye değer 
kararlaı'dır, tarihî kararlardır ve hu gibi kararlar 
alınmaya devam edildikçe bu meydan savaşı kasanı-
Irbilir. Aksi halde gece'kondueuluğu teşvik ederek, 
foterseniz ismine «akkondu» deyin, isterseniz bir ka
nun getirip «Şu tarihe kadar olanlar yıkılmayacak» 
deyin; hepsi gecekonducısluğu teşviktir ve bu leşvi'kle 
kentleşme olamaz, çarpıklıktan kurtulmak mümkün 
değil. 

Caddenin ba tarafında 14 kaih bina varken, ka
dastro ve plan uygunsuzluğundan ötürü yanındaki 
sakak başında 3 katlı bina yanyana dururken keı-tlş- } 
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ine olamaz. Bunlar çarpıklıktır ve bu çarpıklarn dü
zelmesi şarttır. 

Arsa ve artan değerler için kesin karar almadan, 
kamulaştırma yoluyle veya artan değeri sosyal mes
kenleri gerçekleştirecek bir kuruma aktarma yoluyla, 
hangi yolu denerseniz, biz soüyal hukuk devletiyiz ve 
demokratik prensiplerde bağlıyız, elbette bunun yolu 
bulunabilir, bunları almazsanız çarpık kentleşmeden 
kurtulamazsınız ve kentleşmenin adı o zaman sıhhat 
alâmeti olmaz, kanser aiâmetfi olur, Türkiye'de ol
duğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ölçü olarak HaKç'i veriyorum İstanbul'a; bir 

utanç vesilesi, bir utanç olayı, hadisesidir. Bu olayla, 
ha utanç yığımyle gelecek nesillerin karşısına nasıl 
çakacağımızı şimdiden düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Haliç arfck ıslâh edilemez, Haliç ancak rehabiiite 
edilebilir, o da edilebilirse. Daha gecikirsek, gelecek 
kuşaklara vereceğimiz hiç bir tatlı miras kalmaya
caktır. Arkadan İzmit Körfezi, İzmir gel'yor. Dolan 
yerlere yol geçirip adına imar demekle bu işin içinden 
çıkamazsınız. Asmadan Ayvalık ve daha aklımıza ge
len birçok yerler takip ediyor, Gaziantep, Kayseri 
gJbi. 

Ankara'nın hava kirliliği yıllarca söyleniyor, ted
bir yek. Kitleler halinde insanları ölüme mahkûm et
menin bir tiyatro seyreder gibi seyirci olamayacağız 
herhalde, elbette tedbir almaya mecburuz. Bu tedbir 
Parlamentonun elindedir, isterse alır, bu tedbir ikti
darları aşraîşhr, ba tedbirlerin içinde oy meselesi 
vr.rdır, çevreleri gücendirme meselesi vardır, bazı 
güçlerin karşısına çıks-mama meselesi vardır; ama 
Parlamento bunun karşısına çıkabilir. Bambaşka ted
birlerin almmasını hepimiz biliyoruz, bunu uzatmıyo
rum. 

Bir önerge verdim. Bu önergenin mahiyeti tartışıl
malıdır. Aslında benim anlayışıma göre bütçe geldiği 
vakit genel görüşmeler başladıktan ve bittikten sonra 
bütçe tasansınm 1 nci maddesi okunmalıdır. Oradaki 
makro denge; yani genel denge üzerinde görüşmeler 
yapıÜdıiktan sonra (A) cetvellerine geçmelidir. Biz 
yıllardır bu işi yanlış yapıyoruz. 

Meselâ şimdi bütçe tasarısının 1 nci maddesinde 
% 4 kesilmiştir diyoruz. Kaübîski sizlere getirilen (A) 
cetvellerinin içinde bu % 4'ler kesilmiş değildir. Bilâ-
hara muhasebeden kesilecektir. Zannediyorum tathi-
kaî böyle yürüyor. Bu yanlıştır, bile bile yanlış yapı
yoruz, Evvelâ 1 nci madde okunur, ondan sonra ba
kanlıkların cetvellerine geçilir, o biter, Bütçe Kanu-
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nunun diğer maddeleri devam eder. Hata buradan 
çıkıyor. Benim verdiğim önergede diyorum ki; 

Bütçeyi 222 milyar olarak bağlamışlar; ama (A) 
cetvellerinin toplamı 229 milyardır, % 4 kesilince 
»raya indirilmiş ve hakikaten tartışmalı olan bu du
rum meydana getirilmiş. Buradan artan miktarı şimdi 
bütçesi görüşülen İmar ve İskân Bakanlığının 111 nci 
bölümünde 900 ncü transferler programına; İstanbul 
Haliç ve Kuzeye uzanan havzasının ıslâhı için, İzmit 
Körfez çevre kirlenmesinin ıslâhı için ve Ankara hava 
kirliliğinin ıslâhı için konmalı ve bu bakanlığın göze
tim, denetim ve eşgüdümünde harcanmalıdır bu para, 
başka bir bakanlığın değil. İmar ve İskân Bakanlığı 
bugün en ödde en önemli bir bakanlık haline gelmiş
tir. 

Bışardaki anarşi bir gün önlenir, bir iktidar ön
lemek isterse bugünkü anarşiyi ve öldürmeleri önle
yebilir; ama kentleşmenin anarşisi kolay kolay önle
nemez. Bu kadar önemli olaylarla karşı karşıya kalı
yoruz ve çığ gibi büyüyor bunlar. Verdiğim önerge
nin mahiyeti budur. İstirham ediyorum, bunların pro
jeleri meselesi değil, kamulaştırmadan başlamak daHıi 
bugün için olabilir. Çünkü, belli artık, herkes biliyor 
ki Halic'i böyle bırakamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, özür dilerim; değişik
lik önergeleri üzerinde müzakere açılamıyor. (Anaya
sanın 94 ncü 'maddesi, İçtüzüğün 88 nci maddesi) 
Vermiş olduğunuz önerge % 4 kesintilerin esasen büt
çede genel dengeyi sağlayan bir tedbirdir. Bu tedbirle
rin kaldırılması neticesi vereceği anlaşılacağından bu 
önergeyi şu anda oya sunmak imkânından da mah
rumum. Genel olarak konuşmanıza de^am buyurun 
efendim. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Başkan 
haklı. 

Şimdiye kadar tatbikat böyle gördü, ben de o kı
sım için zaten söz aldım. Müzakere açılması sade
dinde konuşmuyorum. Mahiyeti yanlış oluyor, tatbi
katı yanlış oluyor bazı şeylerde, onu izah ediyorum. 
Önergemin müzakeresi değil. Hakikaten tatbikat buy
la gördü, böyle söyleyeceklerini tahmin ediyorum. 
Birinci maddede yine bunun üzerinde ısrar edeceğim. 

'Benim özetle sonuçlandırmak istediğim şu: 
Olayları biliyoruz, tedbir almaya mecburuz. Kar

ma Bütçe Komisyonu Bütçeyi Î3 milyar artırırken 
elbette cari giderlere değil, bazıı yatırımlara, 
bu memlekete fayda sağlayacak bazı yatırımlara 
fazladan ek ödenek vermiştir. Sonra % 4'ünü 
de kesmiştir, bir denge meydana getirmiştir. Yanlış, 

bu tatbikat yanlış yürüyor, demin arz ettiğim 
gibi. Bu kesilen, şimdi İmar ve İskân Bakan
lığının bütçesi görüşülüyor, benim önerim o; ama 
Başkan 'oylamayabilir tabiî, takdir kendilerinindir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bunu kaballenmelldir. 
Bunda koordinatör Bakanlıktır, öncü bakanlıktır. Ha
liç ve Havzası İstanbul için hayatî önemi olan bir 
meseledir. Her bsknrîdan, sadece güzelleştirme bakı
mından değil; tabiî, Ankara hayalî önemde bir me
seledir. İzmit Körfezi hayatî önemde bir meseledir. 
Parlamentoca bunu ele almamız gerekir, ele almak 
için de bir fon meydana getirmek gerekir. İşte fo
nun yeri burasıdır. Bunu benimserse, birinci madde
de tekrar işe girişiriz ve Boğazın sularını Halic'e Kâ
ğıthane vadisi yoluyla cereyan temin etmek için akıt
mak dahil, belki yarın bir gün Karadeniz'i yine Bü-
ylâkçekmece Gölü ile tünel ve kanalla birleştirmek 
dahil, bu tedbirler alınmazsa, 20&0 yılına herhalde 
çok; rma bugünkünden daha çak kötü şartlarla gir
mek mukadderdir. 

Bu üşüntümü dile getirmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Saygılarımı -sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Sayın Kaplan'ın önergelerinden bahsetmiş olduk

ları lıunıs, Anayasa ve İçtüzük, önergeler üzerinde 
müzakereyi önlüyor. Bu sebeple Sayın Kaplan'ın ko-
nuşmasmı bir fikrin izahı olarak değerlendiriyorum, 
önerge görüşmesi olarak kabul etmiyoruz. 

Şimdi söz 'sırası Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu'nda. 
Yok. 

'Saym Cevdet Aykan? Yek. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu, buyurunuz efendim. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Brrjkan, muhterem senatörler; 
Gecenin bu ilerlemiş saatinde sabrınızı taşırma

dan sözlerimi özet halinde takdim ederek huzurunuz
dan ayrılacağım. 

İmar ve İskân Bakanlığı Birleşmiş Milletlerden 
b:r uzman celbetmlş idi. Bu uzman âcil yardım ko
nusunu incelemiş, 150 sayfalık bir rapor takdim 
etm-ş. Ben de geçen sene bu raporun özetini bura
dan dile getirmiştim. Sayın Bakan vaat buyurmuş
lardı, dikkatli bir tetkik mahsulü o'an bu raporu 
dikkate alacağını; ama hâdiseler Sayın Bakana zan
nediyorum ki, bu imkânı vermemiştir. Bunu hatır
latmakla konuya giriyorum. 

İrrar ve İskân Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi üze
rinde konuşmaya ve daha gerçek bir ifadeyle bazı te-
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menniler ileri sürmeye çalışacağım. Bugünkü dep
remler yarınki düşman hava taarruzlarının ve onların 
yapacağı hasarın sembolik örnekleridir. 7269 sayılı 
onu değiştiren 1051 sayılı Kanunla Tabiî Afetler 
Kanununun birinci maddesi büyük yangınlar ve ta
biî âfetlere maruz kalanları korumayı emreder. Şim
di bu konuyu tahlil edelim. 

Tabiî afet veya büyük yangın vuku bulacak ve 
zarar görenlere İmar ve İskân Bakanlığı ev yapacak. 
önce bunların kurtarılması gerekir. Bunların kur
tarılması için illerde bazı komisyonlar kurulmuştur. 
Zannediyorum miktarları yönetmeliğe göre, 16'ya va
ran komisyonlar il idarî şube başkanlıkları ve bazı 
müesseselerin yönetimindeki kişilerden müteşekkil 
komisyonlar. Bu komisyonların emrü kumanda 
edecekleri bir güç, bir kuvvet yok. Bunların teçhi
zat ve malzemesi yok, olsa bile Sağlık Müdürüne 
«Sen bunları kullan da, bu afetzedeleri kurtar» diye-
mezsinizd Bunları kim kurtarır?.. Bunları bütün 

medenî dünyada kurtaran ve ilk âcil yardımı yapan 
sivil savunma teşkilâtıdır. 1960 yılından beri Sivil 
Savunma Teşkifâtıyle Tabiî Afetler Genel Müdürlü
ğünü bir türlü bir araya getirmeye muvaffak olama
dık. Sivil Savunma Teşkilâtını, İçişleri Bakanlığına 
bağlı olan bu Teşkilâtı desteklemezseniz, bununla 
işbirliği yapmazsanız, bunun teçhizat ve malzemesi
nin temini hususunda ona yardımcı olmağsanız, ta
biî afetler vuku bulur, ordudan tümenler, alaylar, 
kolordular istersiniz, YSE Müdürlüğünden, Kara
yollarından, DSl'den yardımlar isterseniz, kimisi 
enkaz kaldırır yollar açar, kimisi enkazın altında bel
ki yaşamakta olan insanları öldürebilir. Agadir zel
zelesinde 10 gün yaşamış ve kurtulmuş insanlar gö
rülmüştür. 

Bütün medenî âlemde sivil savunmanın yaptığı 
bu işler için kurulmuş teşekküller vardır. Bunlara 
seyyar kollar diyoruz. Seyyar kollar kurulmadıkça, 
seyyar kollar teçhizat ve malzemeyle donatılmadık
ça, bu kurtarma işleri bu şekilde paîyatif tedbirler 
halinde sürüp gidecektir. Her zaman, hele olağan
üstü bir halde ve seferde, bir savaşta felâketzede kar
deşlerimizi kurtarmak için alaylar, bölükler, tabur
lar, tümenler, bulamayacaksınız. Bulmak mümkün 
değildir. Yurdun çeşitli bölgelerinde hem sivil sa
vunma eğitimine medar olacak, hem âcil kurtarma 
işlerini; yani felâketten evvel yapılacak işler İmar 
ve tskân Bakanlığına aittin İkinci devresi dediği
miz, âciî kurtarma ve âcil yardım işlerini tamamen 
yapmak üzere sivil savunma birlikleri kurmaya mec-
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buruz. Bu sivil savunma birliklerinin kurulması 
hususunda 1960'tan beri İçişleri Bakanlığıyle İmar 
ve İskân Bakanlığı arasında bütün gayretlerimize 
rağmen; yahut sivil savunma idaresiyle Tabiî Afet
ler Genel Müdürlüğü arasında bütün gayretlerimize 
rağmen, müspet bîr diyalog kurulamamıştır. Müs
pet bir diyalog kurulamamışta, bir Sayın İmar ve 
tskân Bakanına yaptığımız bir müracaatla Birleşmiş 
Milletlerden âcil kurtarma mütehassısı getirilmiş, 
onun da raporunda İmar ve İskân Bakanlığının üs-
telendiği bunun yanlış olduğu beyan ve ifade edil
miştin Bunu geçen sene uzun uzu izah ettiğim için 
geçiyorum. 

Bunun dışında afet mahiyetini alan büyük yan
gınlara karşı da İmar ve İskân Bakanlığı bir sorum
luluk yüklenmektedir. Afet mahiyetini alan mese
lâ Gediz gjibi, meselâ Edincik gibi (Benim bölgem
de) yanan binaları İmar ve İskân Bakanlığı yaptır
maktadır. Bu yanan binaları yanmadan önce, yan-
mamasını önleyici mahiyette belediyelerin kurama-
dıkları itfaiyeleri elbirliği ile kuralım, diye yıllardan 
beri çalışırız, bunda da muvaffak olmuş değiliz ve 
1580 sayılı Belediyeler Kanununun bilmem 22 nci 
maddesinin kaçıncı fıkrasına göre belediyelerin mec
burî hizmetlerinden bir tanesi de itfaiye kurmaktır; 
ama belediyeler der ki, itaat vaki takat yok. İşte 
belediyeleri güçlendirelim, itfaiyeleri kuralım, hem 
büyük yangınları önlemiş, hem düşman taarruzları
na karşı memleket savunmasına büyük katkıda bu
lunmuş oluruz. Bu hususta da bir türlü işbirliğine 
varılamamıştır. Bunları en üst seviyede ele almak 
lüzumu ve inana içindeyim. 

Bu temennilerle bütçenin hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, saygılar sunarım. (A; P̂  sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Söz sırası Sayın Lûtfi Bilgen'de buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, 
Gecenin bu saatinde 10 dakikayı bile doldurmak 

istemiyorum. 
Afetten, depremden sonra Yan ve Ağrı deprem 

bölgelerine gitmiştim. Tetkiklerde bulundum bir 
görevli olarak. O nedenle söz alma ihtiyacını duy
dum. Bazı arkadaşlarını bir noktaya değinmediler, 
onu belirtmek istiyorum. 

Sayın Bakamınızla Van'da havaalanında karşı
laştık. Burada İmar ve İskân Bakanlığına bağlı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bazı zevatla da ora-
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da görüştük, bazılarım hatırlıyorum şmıdi. Böyle 
bir felâketin tekrar Türkiye'ye gelmemesini dilerim 
Allah'tan. Ancak, böyle bir felâketin de bir la
boratuvar okluğunu kabul ederek bundan faydala
nıp, bundan sonrası içîn tedbirler almak durumun
dayız. 

Depremi önleyemeyiz; ama depremin etkilerini 
önlemek mümkündür. Orada bütün köyleri, ilçeleri 
dolaştım, bir hafta kaidını. Özalp'in en uç köyüne 
kadar gittim. Fizik yıkmtılardan, bir laboratuvar 
misali, mühendislerimiz, inşaatçılarımız ders al
mışlardır, bana da gösterdiler: 

Örneğin bir köy tamamen çökmüş Muradiye, 
Çaldıran gibi yerlerde; ama bir köyde bakıyorsu
nuz bir ev çok az yıkılmış yahut en az hasara uğ
ramış. Hepsi çamur harçlı olduğu haîde o bir ta
nesinde tahta hatıl koymuşlar duvarların arasına, o 
az yıkılmış. Demek ki, bunu beton hatıl yapabil-
seydik yıkılmayacaktı demektir. Bu fizik yönde bir 
laboratuvardır. Bazı çatılar çökmüş, komple çatıla-
rm altında az insan zayiatı olmuş, çünkü bir çadır 
gibi kaplamış üzerlerini az zayiat olmuş. Bunlar 
onların faydalanacağı hususlar. Bir de sosyal labo
ratuvar halindedir burada. Sosyal münasebetlerde 
idarecilerden ricamız bunlardan ders almalarıdır. 
«Dil yaresi geçmez el yaresi» geçer diye bir söz^ 
vardır. Böyle felâket anlan hepsi unutulur geçer, 
ölenler gider, kalanlar onların acısını unutur. Fa
kat, insanların o çok sıkıntılı, sıkışık anlarında 
birbirleriyle temaslarında yapılan kalp kırmalar unu
tulmaz. Bizim yönetmeliklerde de bazı noktaların 
her halde bu yönlerde gözden geçirilmesi gerekir. Bir 
kısım yardım fonları kurulur, heyetler kurulur, ekip
ler kurulur. İnsanlar çakşırlar, tşte o an insanla
rın en hassas olduğu andır. Bunda çok dikkatli ol
mak gerekir. Kasap et derdinde koyun can derdin
de misali. 

Böyle bir afet anının daha ilk gününde bir kı
smı partizanlık olaylarını millet görürse çok kötü 
o.uyor. Ben iddia etmiyorum ki, hiçbir Hükümet 
yetkilisi gidip ona emir versin. Hayır, bunlar ken
diliğinden oluşan olaylardır, mahallî gayretkeşlik
lerdir. 

Bir örnek vermek istiyorum: Van afetin merkez 
olarak en az olduğu yerdir. Depremin en zayıf ol
duğu yerdir, hasarın da hemen hemen hiç olmadı
ğı yerdir, insan zayiatı da yoktur. Muradiye, Çal
dıran afetin merkezidir, hasar tamdır, insanca za
yiat da çoktur. 
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Bir yardım ekibi kurulmuştur ve hattâ malzeme
leri de dağıtan heyet Van'ın merkezinde. Van Be
lediye Başkam yardım komitesine alınmıştır; ama 
Muradiye Belediye Başkanı komiteye alınmamıştır. 
Neden (Resmî ağızların ifadesinden söylüyorum) 
Van Belediye Başkanı tarafsızdır. Vah' bey öyle id
dia ediyor; ama iktidara mensup bir partinin de 
adamıdır. O gayretle çalışır, Muradiye Belediye 
Başkanı Cumhuriyet Halk Partilidir; Başka bir kişi, 
Van C. G. P. il Başkam komiteye alınmıştır resmî 
beyana göre Şoförler Derneği Başkam olduğu için 
araç temininde yardımı olur diye düşünmüşlerdir, 
doğru düşünülmüştür, isabetlidir; ama Muradiye 
Kızılay Başkanı komiteye alınmamıştır. C. H. P.'Ii 
okluğu için. Bunlar yaralıyor insanları, bunun 
yarası biraz geç geçer. 

O kargaşalıkta bazı aksaklıkların olduğu muhak
kaktır, onu kabul ediyorum, normaldir. Asıl he
def, gerçek muhtaca bir yardımın ulaşmasıdır. Bu 
arada ihtiyacı olmayan da alabilir. O büyük gü
nah değildir. Bu cemiyetin bir hastalığıdır. Bazı 
aksaklıklar kendiliğinden olur. Örneğin ölüsü ve ya
ralısı çok olanlar yardımı alamamışlardır. Çünkü ilk 
günde adam enkazdan ölü çıkarmak, hastaneye has
tasını yerleştirmekle meşgul iken, ölüsü yaralısı az 
olanların zamanı çok olduğu için yardım alabilmiş
lerdir. Bu cemiyetimizin bir hastalığıdır. 

Bunlara fırsat vermemek için bizim birtakım yö
netmeliklerde değişiklik yapmamız, yoksa bazı hü
kümler koymamız lâzım. Yani bu büyük laboratu
var tecrübesinden faydalanmamız gerekir. 

Bir de esas olan herkesin kendi yerinde kalkın
dırılmasıdır. Varto depreminden sonra Anadolu'ya 
göç ettirilen insanların hâlâ belini doğrultamadığım 
görüyoruz. Biraz evvel Muş Senatörü arkadaşımız 
beyan ettiler, Van'da afet bölgelerinde, köylerde 
kendileriyle konuştuk. Hiç kimse köyünden çıkmak 
istemiyor; ama idarenin bir kolayına gelen tarafı 
galiba, bunları belK merkezlerde toplamaya gay
ret ettiler, ilk zamanlarda. Kutup tipi çadırlarım 
(Kutup çadırı demiyorum), ilçe merkezlerine veya 
belli alanlarda yerleştirdiler, adeta zorladılar. Biz 
de müşahade ettik. Halk gelmek istemiyordu, Ana
dolu'nun bazı yerlerine gönderdiler yine gitmek is-
temidiîer. Özalp'in İran hududuna yakın en uzak 
köyüne gittim. Aşağı Balçıklı, Yukarı Balçıklı köy
leri var. İkisi de yıkılmış, birinde 14 kişi ölmüş, 
diğerinde hiç kimse ölmemiş. Bir köyün muhtarı da 
tesadüf gidip öbür köyde ölmüş, kısmeti orada. On-
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îar da en soğuk yerde okluğu halde kendi köyle
rinde çadırlar kurulduğu takdirde, başka yere git
mek istemediklerini söylediler. Ekonomik bağdır; 
başka bir şey yoktur; hayvanları vardır, otları Var
dır, samanları vardır. 

Nedense bilmiyorum orada yöneticilerde bir gay
ret fark ettim. Yalnız ben değil, diğer arkadaşla
rını da bunu sezdiler. Hani çok düşünür olma ha
li köylüyü; o afetzedeler kışm ne yapacaklar? Afet
zedelerin her zaman geçirdikleri kış şartları orada
dır. Her zaman aynı yolları kapanmaktadır, her 
zaman doktorlar gitmemektedir; ama bu sene bir 
tek istekleri vardır geçim kaynağı olan hayvanların
dan işlerinden ayrılmamak, Devletin vereceği çadır
da, sobasında, kömüründe ısınmak. Hattâ bazıla
rı kömür de istemiyor «Biz tezeklerimizi kurtardut» 
diyorlar. Buna rağmen bir kısım insanlar âdeta gö
çe zorlandı. 

Ben bunların içinden en ılık yere giden insanlar
la konuştum; Mersin'e gidenlerle konuştum. Orada 
en güzel yerlere yerleştirdiler; Alata Teknik Oku
lunun içerisinde Toprak - Su'nun kampına yerleştir
diler.! Fakat gözleri arkaîanndaydı, köylerinde kal
dığını gördüm^ Halk da yardım ediyordu... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, lütfen, vaktimiz ge
cikti, lütfen cümlenizi bağlayınız efendim. 

LÛTFİ BtLGEN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu bakımdan, bu gibi hallerde tedbir almak için 
en iyi metot, zarara uğrayan insanlarla diyalogu doğ
rudan doğruya kurmak ve onların fikrini almaktır. 
Çare, bu diyalogun içerisinde olacaktır sanırım. 

Orada bir kısım arkadaşlarla karşılaştık; illâ, ben 
en iyi düşünürüm, köylü menfaatini bilmez gibi 
lâflar da dinledik, yetkililerden. Hayır, herkes en 
iyi menfaatini en iyi kendisi bilir. Ben menfaatimi 
başkasından iyi bilirim, siz de, öteki de, herkes ken
di menfaatini bilir. O köylüler de kendi menfaatle
rini orada kalmakta görüyorlar. Yalnız ne ohır?. 
Orası kamuoyuna açık oMu. Geçen sene, daha ev
velki sene bir köye gidip tatbikat yapmayan, aşı 
yapmayan oranın sağlık ekipleri bir köydeki kıza
mıktan ölümleri saklayabilirlerdi; ama bu sene sak
lanmaz olduğu için belki de cesaretleri yok. Onun 
için, âdeta baştan atar gibi bir hal oldu. Ben bun
da kimseyi suçlamıyorum. Kendi yapımız bu. Ora
da bir şeyi daha tespit etmiş bulunuyorum ve onu 
açıklamak istiyorum ve bununla da bitireceğim. 
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Askerlerimiz gerçekten yardım ettiler. Yalnız as
kerlerin sivillerden bir farklı durumu vardı; seferi 
kış elbisesine, giysilerine hüründüler ve rahat ça
lıştılar. Ayakları sağlam ayakkabılı, üstleri kaput
ları, her şeyleri vardı. Onlarla beraber görev yap
maya mecbur olan sivil memurlar çok güçlük çek
tiler. Bir kısmında pardüsü bile yoktu, yazlık ayak
kabıyla çalıştüar. 

Her halde bundan şu neticeyi çıkarmak lâzımdır. 
Demek ki bu yörelerde yığınak yaparken, malzeme 
temin ederken sadece afete uğrayacak insanların yi
yeceği, giyeceği, ev ihtiyacı değil, onlara yardım gö
türecek memurların, Devlet memurlarının da teçhi
zata kavuşması; sağlam ayakkabıya, sağlam kaputa, 
zapkaya, ısınacak şeylere kavuşması için birtakım ted
birler alınması gerekmektedir. 

Şimdi daha çok vaktinizi almak istemiyorum. Şu
nu tekrar ediyorum; Bunu geniş bir laboratuvar 
olarak kabul etmek ve bundan faydalanmak, bunun 
tatbikatım yapan Devlet memurlarının görgü ve bil-
gih-einden faydalanmak gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim* yapılan tenkit ve temennilere cevap 

vermek üzere İmar ve İskân Bakam Sayın Nurettin 
Ok, buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Sabaha karşı artık bu Senato müzakerelerinin 
fevkalâde dinlenmesi zor bir safhasında böylesine 
sorunları geniş kapsamlı ve büyük hacimli bir Ba
kanlığın bütçe müzakeresinde vaki eleştirilere cevap 
vermek üzere huzurunuzda bulunurken, vaktin çok 
kısıtlı olması yönünden fevkalâde teessür duyuyorum. 
Gönül arzu ederdi ki, bu millet kürsüsünde şim
diye dek vücuda gelen bütün eleştirileri, tenkitleri, 
vaki teklifleri enine boyuna bütün ayrıntılarıyle izah 
edelim ve hangi meselenin ne şekilde eleştiriye tabî 
tutulduğunu, buna karşı bugün idareyi elinde tu
tan Hükümet olarak bu meselelere hangi yönüyle 
ışık tutmak gerektiğim bütün aynntılariyle izah et
mek imkânını bulalım. 

Bu yönlü karşılıklı eleştiri ve ona karşı cevap 
verme yönünde vücut bulacak diyalogu temin edebil-̂  
mek üzere çalışmalarımızı kendi Bakanlığımız yörün
gesinde muayyen bir noktaya teksif etmiş ve bu 
amaçla Bütçe Karma Komisyonunda Bakanlığın mü
zakeresi başlamadan önce, Bakanlığın 1976 yılında 
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vücuda gelen çalışmalarım en kaim çizgileriyle de 
olsa sayın üyelere arz etmek için matbu şekilde ken
dilerine ulaştırmış bulunuyoruz. 

Bununla şunu demek istiyorum; 1976 yılında Ba-
kanhk hangi istikamette, hangi meseleleri, ne şekil
de değerlendirmek üzere çalışmalarda bulundu?. Bü
tün parlamento üyelerine dağıtmış olduğumuz bu 
broşürlerle meseleleri aydınlığa kavuşturmak istedik 
ki, bu kürsülerde bu çalışmaların bilinci içerisinde 
meseleler daha vuzuhiyle eleştiri ve tenkit konusu 
olabilsin. 

Gerçekten kentleşme olayının kendi yörüngesin
de vücuda getirdiği çok büyük problemlerin birleş
tiği bir büyük Bakanlık haline gelmiş olan İmar ve 
İskân Bakanlığının sorunlarını yalnızca kendi Ba
kanlığı çerçevesi içersisinde değil, belki onu da aşan 
bir boyut içinde Hükümet sorunu olarak çok kez 
müzakere, mütalâa etmek gereği doğacaktır. 

Değerli senatörler; 
Gerek grupları adına konuşma yapmış olan ar

kadaşlarımı, gerek şahısları adına konuşma yapmış 
olan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Bakanlığımın 
genel anlamda çalışmalarım huzurunuzda arz etmek 
cihetine gidersem, tahmin ediyorum çok uzun bir 
ölçü içerisinde sizlerle konuşmak mecburiyetini du
yacağım. O sebeple, müsaade ederseniz, Bütçe 
Karma Komisyonunda bunun çok daha geniş bir 
konuşmasını yapmış oMuğum cihetle ve ilâveten 
«İmar ve İskân Bakanlığı çahşmalan» diye 1976 
yılındaki çalışmalarını kapsayan broşürlerle bütün 
üyelere lâzım gelen bilgileri vermiş olduğum cihetle, 
bu müzakere sırasında yalnızca arkadaşlarımın vaki 
eleştirilerine cevapla yetinmek mecburiyetinde kala
cağım,, 

Değerli senatörler; 
Özellikle yatırım bakanlıklarını yürüten bakanlar 

elbette muayyen memleket sorunlarım daha büyük 
boyutlara ulaştırabilmek için, daha çok yatırım 
yapabilmek için gerek vatan topraklarının !>a yatı
rımlardan gerçek nasibini alabilmesi için ve gerek
se milletimizin bu yatırımlardan mümkün olduğu ka-
ûm daha fazla istifade edebilmesini temin için yarı
şırlar, çalışırlar^ Esasen politikada da hizmet ya
rışması dediğimiz birtakım karalamaların, kötüle
melerin mânâsız eleştirilerin ötesinde bu hizmet ya
rışını, bu hizmek bayrağını eMen ele daha kuvvet
le dofcştırabiîmek için vuku bulan bir demokratik 
mücadele içerisinde bu işler geSşmektedir. Nasıl, 
nereden kaynak buiacağsz, o bulduğumuz kaynak

ları nerelere, nasıl dağıtacağız?.. Demokrasiyle idare 
edilen her memlekette hizmet yarışması bu mihver 
üzerinde teceli etmektedir ve öyle olmalıdır, öyle 
olduğu zaman birtakım gerçek dışı ithamlar, mânâ
sız mücerret beyanların ötesinde" hizmet bayrağını 
kimin daha İyi dalgalandırdığı, hizmete kimin da
ha çok gönül verdiği, millet huzurunda daha ay-
rmtısiyîe ve açıkhğiyle Ortaya çıkar. Bu kürsüler, 
bu salonlar da esasen bu eleştirilerin düzgün, mun
tazam şekilde tecelli etmesi için yapılmıştır. Hepi
miz burada sabaha karşı bu toplantıda bu meselele
rin müzakeresi için Millet adına en hayırlı kararla
rı alabilmek ve Millet için daha çok hizmet edebil
mek için uğraşmaktayız. 

Arkadaşlarımın bu bütçe üzerinde vukubulan 
eleştirilerinden çok faydalandım. Esasen, gönlü de
mokrasiye fevkalâde yatkın bir arkadaşınız olarak 
eğer meseleler bu düzeyde yapıcı istikamette ve da
ha çok uyarıcı istikamette, ışık tutucu istikamette 
cereyan ederse ondan hem yürütücü makamda bulu
nan kişiler istifade eder hem de onu dinleyen Mil
let, onun takipçisi olarak daha çok faydalanır. 

Yalnız, bu arada bir şeyi ifade etmeye mecbu
rum. Bütün konuşmacı arkadaşlarımın içerisinde 
Sayın Babüroğlu'nun önce konuşmalarına esasen sı
ra itibariyle de cevap vermeye mecburum. Çünkü, 
Sayın Babüroğlu'nun burada vuku bulan konuşmala
rında çoğu yönüyle anlayamadığım bir itham furya-
sıyle karşı karşıya kaldım. Bunu gerek Bakanlığı
mın çalışan elemanlarının şevkini kırmaması için ce
vaplandırmaya mecburum. Gerekse burada bazı 
tutarsız beyanları zaman içerisinde tutarlılık kazana
bilmesini temin için mecburum. 

Değerli senatörler; 
Haddizatında bu hizmet bayrağını Sayın Babür-

oğlu'dan teslim aldığım için böyle bir eleştiriyi yap
mış olmasını kendi yönünden talihsizlik farz ediyo
rum. Ben, bu hizmet şahsıma teveccüh ettiği za
man bu nöbeti kendilerinden teslim aldım ve o lıiz-
metleri daha çok geliştirmek, yürütmek, daha çok 
yüceltmek için elimden gelen gayreti gösterdiğimi 
zannediyordum. Bunu da kanıtlar mahiyette - bazı 
rakamlarla huzurunuza çıkacağım ve elbette bu za
bıtlar zaman içerisinde Millet nezdinde kendine göre 
bir eleştiri yaratacaktır. 

Sayın Babüroğîu, vuku bulan eleştirilerini her
halde çok dikkatli bir tetkike dayamamış gördüm 
veya bazı konuları tamamiyle politik mahiyette söy
lenmesi gereken birtakım beyanlar olarak telâkki et-
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tiği için burada söylemiş olsa gerek. İkisinden bi
risini kabul etmeye mecburuzj Ya eleştiriler birta
kım verilerden, donelerden, dokümanlardan yok
sun, kendisine ulaştırılmış olduğu için burada yan
lış beyan edildi veya mahiyetini, medlulünü, muh
tevasını bilmiş olmasına rağmen politik bir demarj 
için, politik birtakım beyanlarda bulunmak için 
bunları söylemek gereğini hissetti. Benim de göre
vim bunları doğrulamak, benim de görevim bunları 
vuzuha kavuşturmak. 

Bu Van depremi, memleketimiz için cidden büyük 
teessür yaratan, yalnız, memleketimiz için değil, 
dünyada da afet literatürüne geçen büyük bir dep
rem. Allah'a şükürler okun ki, şu kürsü içerisinde 
bugün Van depreminin üzerinden çok uzun zaman 
geçmemiş olmasına rağmen, iklim koşulları fevka
lâde gayrı müsait olmasına rağmen müşahhas ola
rak somut olarak, belirli olarak buraya bir konu 
getirilip, aç kalan, açıkta kalan mustarip insanların 
tablosu ortaya çıkarılamıyor sert iklime ve Şubat 
ayında bulunmuş olmamıza rağmen 40 - 50 bin 
nüfusun oynamış olduğu bir bölgeden, Allah'a şü
kürler okun bugün buraya ıstıfap sesleri gelme
mekte. 

Meseleleri politikada bir yönü ile aynı zamanda 
netice ile ölçmek mecburiyetindeyiz. Bu netice içe
risinde böylesine somut birtakım kanşıklıklar ortada 
olmadığına göre, yapılmış hizmetlerin neticesi iti
bariyle başarılı bir hizmet olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Değerli senatörler; 
Van depreminde Sayın Babüroğhı, yöneticiler 

kimden emir alamayacağını bilemez durumda, her
kes şaşkınlık içinde idi, buyuruyorlar. Vilâyet 150 
kürek, 150 kazma gönderebilmişti. İmar ve İskân 
Bakanlığı âdeta silinmişti, sinmişti; bereket, bir 
Korgeneral insiyatifi almış bulunmaktaydı, ifadesi 
içerisinde netice itibariyle neyi söylemek istediğini 
tam kavrayamadığım bir tablo çizdi. Kendilerine 
burada Yüce Senato huzurunda arzı cevap edeyim 
ki, Van depreminin vuku bulduğu günün ertesi sa
bahında Van'da bulunan ve yirmi gün geceli gün
düzlü orada Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin bir 
yetkili üyesi olarak çalışmalara nezaret eden bir ar
kadaşınızım. Yirmi gün yirmi gece. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Aslında kendile
ri de gayet yakınen bilirler ki, Afetler Kanununa gö
re bu işlerde nazım rol oynayan vilâyetin valisi âcil 
tedbirleri alan ve âcil yardım fonksiyonunu yürüten 
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o ilin, kanuna göre valisi bulunmaktadır ama vali
nin, bir yönüyle Hükümetin temsilcisi, Devletin 
temsilcisi olması yönüyle her yaptığı muamelenin 
eksikliğinden dolayı Hükümetin sorumlu tutulacağı 
diyalogundan istifade etmek suretiycl orada bütün 
çalışmalara Hükümet adına nezaret etmiş bir arka
daşınızım. Yalnızca Van depreminde vücuda gelen 
basan veya başarısızlık, Hükümet başarısı veya ba
şarısızlığı olarak telâkki etmek de doğru değil. Van 
depremi bir yönü ile Hükümetin meselesini aşan bir 
Devlet meselesi haline gelmiştir ve onun için gerek 
Lice'de gerek Van'da konuşmalarımızda önemle ifa
de etmeye çalıştığımız şey, Devletin gücü idi. Dev
letin gücü içerisinde Hükümetin bakanı da vardır, o 
vilâyetin valisi de vardır, orada bulunan bütün as
kerler de vardır. O sebeple, bu Van depremi dola-
yısryle vücuda gelen çalışmalar içerisinde bilmiyo
rum neyi eksikti, Bakan oradayken o vardı, bu yok
tu, bilmem kim insiyatifi almıştı, almamıştı gibi 
tabirler Hükümet üyesinin bulunduğu yerde hiçbir ne
tice yaratmaz, Hükümet üyesinin orada yaşadığı 
müddetçe yapılan her tasarruftan menfîsiyle müspe-
tiyle Hükümet mesuldür, Hükümet onun hem men
fîsine hem müspetine muhatap bulunmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi var, ta

biri amiyanesiyle Van'da fevkalâde koordinasyon 
içerisinde, fevkalâde adaptasyon içerisinde tam bir 
kardeşlik sevgisi, muhabbeti ve mehabeti içerisinde 
meseleye el atmış bulunmaktaydım. Düşünebiliyor 
musunuz ki, yirmi gün orada gece gündüz yatan 
bir Hükümet üyesi, o yirmi gün zarfında Tugay 
Merkezinde her akşam, okul öğrencisi gibi 4 - 5 saat 
brifingte izahatta bulunmuş, verilen izahatları tes
pit etmiş bulunmaktadır. Bu, Devletin gücünü yan
sıtan bir olay. Günlük çalışmaların akabinde ak
şam, valisiyle, Bakanıyle, komutanıyle Tugay Mer
kezine gidilmekte ve gece, günlük çalışmaların icmali 
yapılmakta, ertesi günkü hareket planı ortaya çı
karılmaktadır. 

Şimdi, Sayın Babüroğlu, bizi orada siliyor, çok 
muhterem ve iki defa Yüce Senato kürsüsünde is
mini burada zapta geçirmek suretiyle cidden kendi 
görev duygusunun içerisinde insanî bir aşkla çalış
tığını tescil ettirdiğim bir korgeneral insiyatifi almış 
olduğu için bir başka sapmaya geçmekte. Orada eğer 
İmar ve İskân Bakam bir koordinatör olarak Hükü
met adına bu hususta görevli idi ise, ben bir koor
dinatör olarak o görevi yapmış bulunmaktayım. Ba-
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zen bu konularda Korgeneral önde görülür, bazen 
vali önde görünür, bazen bilmem kim önde görü
lür; ama mesele, kendi yörüngesinde muayyen müs
pet noktaya irca ediKr.; Öyle isim veremeyeceğim, 
bazı arkadaşlarımız bu konularda zaman içerisinde 
imtihan vermişlerdir; hep ben görüneyim falan der
se, o zaman da netice itibariyle bir şey temin edemez
se, o görüneyim görüneyim şeyi de aksi netice ve
rir. Bunları da yaşamış, görmüş bulunuyoruz, siya
sî talihimizde. 

Kızılay hiç bir zaman devre dışı bırakılmamıştır. 
Hava meydanında bir Alman albay komutayı ele al
mıştı, buyurdular. Tamamen gerçek dışıdır. Türk 
topraklarında Van'da deprem oluyor, Van havaala
nında bir Alman albay komutayı ele alacak... Orada 
koca Kolordu Komutam varken, orada o kadar as
ker varken o Van havaalanını bir Alman hava alba
yına teslim etmezler. Onu kendileri de biKrler; ama 
nedense bu cümleyi burada söylemek gereğini hisset
mişlerdir. Tamamen gerçek dışıdır. Hava meyda
nının komutam bir Türk Piyade Yarbayı idi; bütün 
tahmil tahliyeyi tek elden kendisi idare ediyordu ve 
her şeyin komutam kendisi idi. Hattızatında böyle 
bir olaya biz de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Bakanı olarak, tek noktada gözümüzü kırpmayız, 
tek noktada müsamaha etmeyiz Sayın Babüroğlu, 
bunu böyle bitmek lâzımdır. 

Kendi Bakanlığınız sırasında, benim bu Bakan
lığım sırasında maalesef memleketimiz dört büyük 
afet geçirdi. Bu dördüde büyüktü. Lice depremin
den sonra, onun yarasını iki, iki buçuk ay içerisin
de saran Bakanlığım, bütün kesafetiyle, bütün yo
ğunluğu ile işin üzerine abanmış, gecesini gündüzüne 
katarak başmda Müsteşarından en ücra köyünde 
çalışan işçisine kadar bir büyük eseri Lice'de ortaya 
çıkarmış, iki buçuk ay içerisinde 4 500 binayı Li
ce'de yerine oturtmuş, hem de Finlandiya'dan, İsviç
re'den, Yugoslavya'dan, Fransa'dan getirdiği malze
melerle o Lice kasabasını ve köylerim kurmak maz
hariyetine erişmiş, onu takiben onun hesapları daha 
ortada iken, Kars depremi, daha sonra Denizli dep
remi, en sonunda Van depremi ortaya çıkmış. Ama 
şimdi Yüksek Senato huzurunda ve buradan 10 - 15 
gün sonra gideceğimiz Meclis huzurunda somut ola
rak, müşahhas olarak burnu kanayan, şu anda aç, 
sefil, perişan, mustarip bir vatandaş bana çdtarrp 
gösteremeyeceklerdir. Meseleyi bu ölçekle ele alma
ya mecburuz. Demek ki, Devletin gücü olarak hep 
birlikte gerçek koordinasyon olarak bir uyum İçeri

sinde meselelerin önünü almaya, meselelerin mazar
ratını, meselelerin sıkıntılarını bertaraf etmeye çalış
mışız, üstesinden gelmek için el ele, gönül birliği içe
risinde meseleyi yürütmüşüz. 

Şimdi, tabiî bu yapılan işlerin, aşağı yukarı Li
ce'den itibaren bugüne kadar eriştiği mesafede, hep
sini Sayın Babüroğlu, birtakım suiistimal iddîalany-
le âdeta mefluç hale getirmek istedi. 

DeğerK senatörler; 

Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili, 
sorumlu bir üyesi olarak ifade ediyorum: Nerede, 
neyi müşahhas olarak biliyorsa, soruşturma yetkisi 
var, versin Meclise bir tahkikat önergesi, hepsini di
bine kadar, sonuna kadar araştıralım soruştutalım. 
Öyle birtakım mücerret iddialar, oradan buradan 
alınma, derleme toparlama birtakım yanlış beyanlar 
üzerine müesses birtakım fikri kuleler kurma suretiy
le ne Bakanlığımın memurlarını, yüksek derecede ol
sun, orta derecede olsun memurlarını itham etmeye, 
ne de birtakım suiistimal iddialarıyle onların şevkini,, 
heyacamnı kırmaya kimsenin hakkı yok. 

Belirli bir hal, belirli bir olay, belirli bir dosya, 
kim, nereden, ne zaman, ne almış, kim, nerede, neyi, 
ne zaman hangi kanunu ihlâl ederek şunu yapmış tah
kiki tetkiki kolaydır. Kaldı ki, halef selef oluyoruz, 
şimdiye kadar lütfedebilirdi, bana bir telefonla her
hangi bir konuda bir beyanda bulunmuş olsaydı, onu, 
bu memlekette 22 yıldan beri idarede bulunan alnı 
açık, başı dik bir adam olarak sonuna kadar tahkik 
ettirirdim ve yine de ettiririm. 

Bayındırlık Bakanlığından İmar Bakanlığına bazı 
elemanları almışım; Bayındırlık Bakanlığında şerefle 
hizmet verdiğim sırada, ne kadar teknokrat olarak bu 
memlekete yıllar boyunca hizmet görmüş insan var
sa, onlar içerisinde hizmet görebiieceğim, anlaşabile
ceğim, beraberce bu Bakanlığın büyük sorunlarım ku
caklamak için çalışabileceğim insan varsa, kendilerini 
göreve davet ettim, bundan iftihar duyuyorum, şeref 
duyuyorum. O arkadaşlarımın da benim bu davetimi 
kabul edip, davetime meşakkat pahasına, ıstırap pa
hasına, gece yarılarına kadar çalışma pahasına «evet» 
dedikleri için kendilerine tekrar huzurunuzda şük
ranlarımı sunuyorum. 

Denizli'de bir uygulama olmuş, «transfer müteah
hitler» kim ise, transfer müteahhitler, birtakım terim
ler, makine ile kazıldığı halde elle kazı parası verilmiş.. 
Hepsini tetkik ettireceğim. Bu zabıtta tespit ettiğim 

İ ne gibi ihbar varsa, hepsini sonuna kadar kendini tah
kik eîtireceğim. Kendim tetkik ettireceğim Ye sonra 
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kendilerine bildireceğim. O zaman belki bir gün ge
lirler, teşekkür etme imkânları varsa, teşekkür etmeyi 
biliyorlarsa, bize gelip teşekkür ederler veya bu lâf
lardan dolayı özür dilerler. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Karşılıklı olur tabiî. Tersi çıkarsa?. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — İnşallah, Tersi çıkarsa, gayet tabiî sonu
na kadar takip ve tahkik ettireceğim diyorum. İlk 
defa duyuyorum, bu meseleleri bu kürsülerde söylemek 
yerine aslında bana bir defa söylemiş olsaydı ben 
size zarfınızı verirdim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Benim görevim kürsüde. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Peki.. Sayın Babüroğlu'nun bir beyanını 
mazur görmem mümkün değil. O gelmiş o gitmiş, 
müftü para dağıtmış, bilmem ne yapmış.. Onlar tabiî, 
benim görev hudut ve şümulümün dışında. Bir Sayın 
Bakan bana gelmiş herhangi bir beyanda bulunmuşsa, 
onun beyanını önlemek imkânımız yok. Yetkisi olma
yan bir kişi, kamuoyunu doldurup da dilediği yere 
erzak veya para dağıtmışsa, onu da önlemek imkânı
mız yok. Bunları kendileri gayet yakinen bilirler. Ama, 
«konutları biz yapacağız, son voieyi biz vuracağız» 
diyorîarmış. Kimse o? 

Konutları biz yapacağımıza göre, son voleyi biz 
vuracağız, diyen de biz olacağız galiba. Bu sözü ya
kıştıramadım. Biz, vole vurmak için konut yapmıyo
ruz. Biz, konut yapacaksak, ciddî söylüyorum, politika 
dışı söylüyorum, mübalâğasız söylüyorum, orada ya
şayan insanları, orada yaşayan kardeşlerimizi, orada 
yaşayan milletimizin her biri kıymet olan insanlarını 
sıkıntıdan kurtarmak, ıstıraptan kurtarmak, insanca 
yaşayabileceği bir konuta sahip kılabilmek için bu ya
rışa gireriz, bu hizmeti, bu nöbeti onun için yürütürüz; 
yoksa vole vurmak için değil. Onu, vole vurmayı ka
fasında tasarlayan insanlar ancak böyle söyleyebilir
ler. Bizim bu söz, ne ağzımıza yakışır ve ne de gönlü
müze yakışır. 

3314 kişi imiş kadro beş bin küsur kişiye çıkarmı
şız. Eğer imkânım olsa, eğer daha çok iş gördürecek 
mekanizmaları yaratabilecek olsam bu beş bin kişi 
kâfi gelmez, on bin kişiye çıkarmak imkânım varsa, 
insan malzemesi yönünden oraya çıkarmaya doğru 
giderim, değerli senatörler. 

Bu bakanlık, gittikçe büyüyen ve cemiyetin bü
yüme frekansları içerisinde en büyük frekansı gös
teren bir Bakanlık. Aslında biraz sonra o noktalara de
ğineceğim; biz kendimizi yeterli görmüyoruz. Tenkide 

açığız, kendimizi yeterli görmüyoruz, İmar Bakan
lığı olarak bu yurdun kentleşme, şehirleşme, hâbıiat 
yerleşme sorunlarını çözmek kolay değil. Demin de 
söyledim, Bakanlığın boyutlarım aşan bir fronemen 
olarak ortada bu yerleşme sorunları. Zaten dünya 
bu noktada, yalnızca İmar Bakanlığı olarak değil, 
hükümetler düzeyinde meseleyi halletmek için 
uzun programlar yapmaktadırlar. 

Onun için, bir yandan bunu böyle söylüyoruz, di
ğer yandan neden dışandan prefabrik malzeme Lice 
depremi doîayısıyîe ithal ettiniz diyorlar. Bunlar 
tamamen kendi yörüngesinde birtakım çelişkiler dolu 
ifadelerdir. 

Van depremi dolayssıyîe meselelerin bütün ayrın-
tılarıyle tetkik edilmesini, etüt edilmesini, projeye 
bağlanmasını, Türkiye'de mevcut teknolojik sistem 
içerisinde bu işi bütün Türkiye'de mevcut müşavirlik, 
mühendislik firmaları içerisinden, bazen böyle büyük 
iddialarda bulunan büyük firmalar içerisinden yapa
bilecek kapasitede, kabiliyette kim vardır, diye hiç 
bir zaman başka bir art düşünce gütmeden meseleyi 
ihaleye çıkardım. Van'da ne kadar süre zarfında, ne
yi, ne şekilde yapacağız, yerleşme bölgeleri nasıl ola
cak, bunun tip projeleri nasıl olacak, keşif metrajları 
nasıl yapılacak, ihale dosyalan nasıl tanzim edilecek? 

Bu bir suçüstü vesikasıymışta, veyahutta teknis
yenlerin bir yutturmacasıymış. Hiç teknisyenlerin 
alâkası, ilgisi, bilgisi kabahati yok, fikir benden gel
di. Ben Bakan olarak talimat verdim, bunu böyle 
yapalım, bir araştıralım, tetkik edelim, nedir gücümüz 
dedim, Türkiye'de hangi firmalar bunun üstesinden 
gelecek bir göreyim dedim. Bir şartname hazırladık, 
eksik olur, yanlış olur, doğru olur, haklı olur, hak
sız olur; geldiler, Türkiye'deki bütün kapasite, bak
tık verdikleri fiyaî 37 - 40 milyona dayanıyor. Geldiği 
gün elimizin tersiyle ittik, «Olmaz böyle şey vazgeç
tik» dedik. Yoksa, suçüstü vesikasıymış, bilmem ne 
ne söylemişte, bu iş biteli bir aydan fazla zaman olu
yor, geçti o, onu biz denedik, biz, bu laflan, böyle 
eleştirilerde bulunan kimselerden çok daha vatanper
ver, çok daha milliyetçi olan insanlarız, hep düşünü
rüz, Devletin kuruşunu düşünürüz, (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Ama hizmet görülmesi gerekiyorsa, Van'da 1 mil
yarı açkın bir sarfiyatla dünya kadar, 10 bine yakın 
konut yapacağız, 100'den fazla köy kurmaya mecbu
ruz, bunun büyük hacmini, ne kadar büyük bir ça
lışmayı gerektirdiğini Babüroğlu'nun benden daha 
fazla bilmesi lâzım. Kendilerinin bu Muş, Varto 
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depremi dolayısıyle yapmış olduğu bir proje var, gö
rüyorum orada, yann gideriz beraber otururuz, o 
projeyle uygulamaya geçmek mümkün mü, değil mi 
kendilerine gösteririni, öyle birtakım süslü lâflarla, 
Doğu projesi falan diye bir tane harita asarsınız, 
onu yapacağımza siz, anam ağladı iki, üç ay üzerinde 
çalıştım o projeyi tatbikata koyabilmek için. 

SELÂHADDDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Siz mühendisliği benden iyi bilirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Vallahi eğer mühendislik dediğiniz şey 
birtakım... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Onu yapan mühendislerden iyi bilir
siniz tabiî. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Birtakım hesaplarla meseleyi aşmak 
ise, zatıaiinizin de bildiği mühendislik muayyen bir 
çerçevededir, ona güvenerek her meseleyi hallederim 
zannederseniz yanıldığınızı çok görürsünüz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Yalnız kendimden bahsetmiyorum, 
örgütteki mühendisleri. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Şimdi geldik değerli arkadaşlarım, ka
mu eliyle 100 bin konut yapmak hedefimizdir demi
şiz, bu bir kınama vasıtası oldu âdeta, 

Değerli arkadaşlarını, 
Bütün zabıtlarda ifadelerimiz vardır, Anadolu 

Ajansının bültenlerinde, TRT'nin bültenlerinde ifade
lerimiz vardır, hayatım boyunca da sözümü 
ömrüm boyunca inkâr eden insan değilim. La
fımız şu, kamu eliyle, İmar Bakanlığı eliyle demiyo-
rum; kamu, eğer bunu müşahade edemiyorsak, o za
man evvelâ müşahade edelim. Kamu eliyle yılda 100 
bin konut yapmak hedefindeyiz. Bunu Sayın Şerif 
Tüten'de söyledi, aynı cümle, hemen zaptettim. De
mek ki, o da bu temennide bulunduğuna göre o da 
hsyaîci mi nedir, niye öyle söyledi bilmiyorum. Aynı 
şeyi Sayın Şerif Tüten her yıl 100 bin konuta ihtiyaç 
vardır dedi, biz de onu söylüyoruz. Kamu eliyle 100 
bin konut yapmaya gerek var diyoruz ve buna ulaş
mak istiyoruz. 

Sonra gelmiş Sayın Babüroğlu Bütçe Komisyo
nunda benim bu konuda yapmış olduğum konuşmayı 
burada eleştirdi, tabiî başını sonunu kırpmış, ortaya 
anlaşılmayan birtakım laflan sergiledi. Söyledikleri
mi aynen buradan okuyabilirim, hep birtakım tevil
ler, birtakım tahriflerle mesele oluşturulduğu için fev

kalâde üzülüyorum. Ne demişiz? 100 bin konut hede
fimiz demişiz, bu da bizim sloganımız demişiz. De
mokratik devletlerde, demokrasiyle idare edilen mem
leketlerde idareciler vatandaşı üzgünlüğe, bedbinliğe 
sevk etmek yerine, daha nikbin, daha aydınlık bir
takım imajlar yaratmaya mecburdur. Zaten vatandaş 
bizim memleketimizde ıstırap içinde, sıkıntı içinde, 
yokluk içinde, bir de onun üzerine git, yokluğu, ıstı
rabı, sıkıntıyı kaşı, kaşı yarayı daha çok derinleştir. 

Onun için, görüşlerimiz tersine tabiî, biz demok
rasiye yürekten inanan insanlarız, vatandaşa iyi tab
lolar çizmeye çalışıyoruz. O sebeple, kamu eliyle 100 
bin konut yapmak istiyoruz diyorum, bu benim ide
alim, gayem, arzum, bu gayeye, bu ideale erişebil
mek için de geceli, gündüzlü, bütün teknik imkânlar
la çalışmaktayız. Bir noktada ses duvarını aşıyoruz. 

Onu da söyledim, bu Bütçe Karma Komisyonun
da yaptığım konuşma burada. Sayın Ali Topuz'un 
bu konuyu eleştirisine karşı verdiğim cevaptır bu. 
Kendisine söyledim, Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
dahilinde eğer 50 tane yapmış olduğun konut varsa 
göster, ben bırakayım bu sandalyeyi. 50 tane. Bunu 
zatıalinize söylemedim Sayın Babüroğlu, üzerinize al
mışsınız. 

Siz de fiktif bir program halinde 3 - 4 bin konutu 
programlaştırmasınız. Sizden evvelki Bakanlık Tür
kiye Cumhuriyet dahilinde 50 tane konut yapmadan 
ömrünü tamamladı, 10-11 ay iktidarda bulundu, işte 
sîrfettiği para, işte Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı 
konut adedi. £0 tane yoktur. 

Kooperatif kredisi olarak 20 milyon, TY konutla
rının tamamlanması için; daha önceden başlanmış 
olan TY konutlarının tamamlanması için 50 milyon, 
Konya Seydişehir özel projesi 14 milyon. 84 milyon 
lira para sarf etmiş konut sorununun halli için, 1974 
yıîmda. 1976 yılında 570 milyon lira para sarf ettik, 
Miüet bunu görecek. Millet bunun eleştirisini yapa
cak, bunun karşısında imtihan olacağız, bunun karşı
sında hizmet yanşmasmı vereceğiz, ne sarfettin, ne 
sarf ettim. 84 milyon 1974 yılında, 310 milyon 1975 
yılında, 570 milyon 1976 yılındaki konut sarfiyatı. 
Mesele bu ve 84 milyonun da proje ve TY konutla
rının tamamlanması konusu ki, o da tamamlanmadı, 
bu sene yeni tamamlayabildik ve Van'dan gelen va
tandaşlarımızı oraya sokabildik. 

Şimdi, bunları eleştirmek, araştnmak lâzım, hede
fimiz yine belli; kamu eliyle 100 bin konut yapmalı
yız ve buna ulaşmak için de Allah'a şükür olsun ça
lışmalarımız fevkalâde muntazam yürümektedir. 1976 
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yıiı içerisinde Mesken Genel Müdürlüğü eliyle 16 682 
konutun ihalesini yapmışız, temelini atmışız, inşaat-

laruıuz şu anda yürümekte, bu sene hepsini bitirip 
vatandaşlarımızın hizmetine arz edeceğiz. Sosyal Si
gortalar Kurumu da 12 bin tane yapmış, Bağ - Kur' 
da 2 bin tane yapmış ve dolayısıyle 38 bin adet ko
nul kamu eliyle Türkiye'de üretilmiş. Buna Emlâk 
Kredi Bankasının vermiş olduğu, (Kamu eliyle kredi 
veriyor tabiî,) 27 241 konutu ilâve etmiyorum, bunu 
da ilâve edersek 65 bine ulaşmaktadır. Gün yakındır, 
ba yıi olmazsa gelecek yıl, senede kamu eliyle ICO 
bin konut üretecek hale geleceğiz. 

Dikkat ederseniz, bu seneki bütçemiz 2 milyara 
yakın bir rakamı ifade etmektedir. Sayın Babüroğlu' 
nun devrinde bu altyapısı, üst yapısı hepsi beraber 
500 küsur milyon lira idi. 

Bunun içerisinde de projelendirilmeyen, prog
ramlanmamış olan, belediyelere 85'er bin lira para 
yardımı yapılmak suretiyle 4 000 konuttu. Hepsi bu. 
Nereden çıkıyor 15 bin konut. «Programlamışız, 
proje yapmışız..» Kaldı ki, öyle olsa, siz 15 bini yap
mak istemişsiniz, arzulamışsınız; ama yapamamışsı
nız, ben onu 40 bin yapmışım. Bir de benimkini eli
ne al oku. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — tki aylık bir Bakanlık bu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Dört aylık bakanlık, iki aylık değil, 
hem de ikinci bakanlığınız. 11 ay daha da gördük. 
Orada da bir şey görmedik, konut görmedik; gör
medik onları da. 

•Onu ben geliştirdim, onu yücelttim, onu geliştir
meye çalıştım. O gün öyleydi. Dört katma, beş ka
tına gittik; tebrik eetmeniz, teşekkür etmeniz lâzım. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka-
mnea S. Ü.) — Elbette yapılan işleri tebrik ederiz; 
inkâr etmeyiz. 

İMAR VE İSKAN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Değerli senatörler; 

Burada gerçekleri konuşmaya mecburuz. Bu 
Lice dolayısıyle «Para basarız.» demişim. Bu mese
le başıma çok dert oldu. 15 yıldan beri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir üyesiyim. Artık paranın na
sıl basıldığını müsaade ederseniz en müptedi insan 
kadar bilecek hale eriştik. 

Bir soru sorulmuştu: «Lice için bu kadar parayı 
sarf ediyorsun, 75-80 bin lira döviz olarak ithal edi
yorsun, gönderiyorsun.» demişlerdi de ona cevap 
arz etmiştim, 1976 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi sırasında. 

Sayın Babüroğlu okumuş benim bu defaki büt
çede bu vesileyle, konuşmamı. Ya tam okumadı ya 
işine gelen pasajı aldı. Burada 1977 konuşmam var, 
hepsi hazır. Çahşıyoruz, tespit ettik bunları. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bu eleştirinin yersizliğini tespit için burada mü

saade ederseniz, sizi sıkıyorum; ama ifade etmeye 
mecburum. Yani, ben «Parayı basarız, ne olacak san
ki.» demişim. Bu fevkalâde yanlış bir eleştiri. Enf
lasyon, devalüasyon, deflasyon meselesini en az, 
asgarî Babüroğlu kadar bilirim. Bir kere 10 sene bu 
işleri idare ettim yukarıda. İdare edildiğine göre, enf
lasyon, deflasyon, devalüasyon nedir; hiç bir şey 
bilmiyorsam bile orada öğrenmişimdir. Onun için, 
«Para basarız.» lafını kullanırken imaj nedir onu an
latmak istiyorum. 

Sayın Eriş'in söylemiş olduğu hususu bana bir ar
kadaşım da söylemişti. Tabiî laf istismar edildiği za
man işler çok kolay olur zannediliyor; ama istismar 
hiç kimseye bir şey kazandırmaz. 

Bana Zeyyat Baykara arkadaşımız (Ben bunu 
Bütçe Komisyonunda söylemiştim bu sefer.) geçen 
sene Meclis kulisinde, «Yahu, senin için böyle böyle 
diyorlar. İnanmadım senin böyle bir şey söyleyece
ğine. Sen hayatta böyle bir şey söylemezsin. «Para 
basarız istersek» falan demezsin. Ne imiş o dediğin?. 
«İcabederse para basarız kardeşim.» demişsin.» de
di, Zeyyat Baykara. Gülünç karşıladım. Tabiî, hiç 
bir şey öğrenememişsek, Türkiye Parlamentosunda 
öğrencilik yapıyoruz. Bunları söylemişim. 

Dediğim şu idi: Enflasyonun Allanın ne belâsı 
şey olduğunu bilen insanım. Ben «Para basarız.» 
derken şunu ifade etmek istemiştim; hatta bu husus 
Bütçe konuşmamda da var. Lice'de, dediğim oydu. 
Onu böylesine yansıtıyorlar. «Para basarız.» lafını 
alıyor, soyut olarak, yalnızca münhasıran, ondan 
sonra bu lafı üretiyor. Babüroğlu İmar Bakanına 
«Sen para basarız demişsin.» dedi. «İşte Bakan bu, 
Devlet adamına bak.. Enflasyoncu Bakan.» falan. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bundan evvelki bütçelerde söylediniz 
Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Aynı şeyi yine söylüyorum, yine söy
leyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, lütfen efendim, 
karşılıklı konuşmayınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Para basarız. Elbette gerekirse para 
basacağız. Yine söyleyeceğim. Sözümden dönmem. 
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«Lice'de vatandaşlarımız soğuktan ölecekleri yer
de insan haysiyetine, insan hayatına önem veren bir 
düşünce adamı olarak, hiç parasını kaale almaksı
zın, hiç düşünmeksizin 75 bin lirayı bastık, Avrupa' 
dan şu kadar prefabrik konut malzemesi getirdik.» 
dedim. Ben böyle dedim ve yine aynı şeyi diyorum. 

«Çok fakir memleket olabilirz; ama insanlarımızı 
kurtarmak için icabında Allanın belâsı enflasyona 
dahi gitsek, (Ben bunu bir espri olarak söylüyorum.) 
Lice'ye getirdiğimiz 3 000-4 000 konuta verdiğimiz 
150-200 milyon lira eğer Türkiye'yi enflasyona sü-
rükleyeceksc zaten batmışız demektir. Onun için pa
rayı basarız; ama bankmot matbaası var; parayı ba
sarız; ama fabrikaya emir verirsin, bu işi halledersin, 
insanı basan matbaa yok.» dedim. Dediğim bu. Zaten 
bundan değişik laf da etmem. Asgarî bunu kınamak 
isteyen insanlar kadar akıllı insammdır. Öyle lafı da 
tersine etmem. 

Demek ki, parayı basan matbaa var, emri ve
rirsin bankmot matbaasma, akşam basar 140 milyon 
lirayı; ama bir tek insanı bas desen dünyada böyle 
bir matbaa yok ki insan basabilsin demek istiyorum. 

«Lice'de neden getirdim bu kadar prefabrik mal
zemesini? Devletin 100-150 milyon lirasını boşa sar-
fettin. Döviz rezervlerini azalttın.» dediler de ona 
karşı verdiğim cevap bu. 

Bir yandan Van'da vatandaşlarım sersefil şu an
da perişanlıktan ölecek, benim dövizim yok, yok 
diye veya param yok, diye para basmayacağım ve
ya dışarıdan dövizle ithalâtta bulunmayacağım.. Yok 
öyle şey, bunu demek istedim. İnsan varlığına ver
diğim değeri belirtmek için en ekstremist beyanda bu
lundum, mesele bu. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Gönül Arzu ederdi ki, (Aynı şeyi Bütçe Karma 
Komisyonunda konuşuyorum). Para da basmadan 
o konutların malzemelerini getirtelim; ama gerekir
se benim insanımı orada soğuktan perişan kılacak 
ise parayı bastırırım. Yine söylüyorum: Param yok
sa bankmot matbaasında parayı bastırırım, onu it
hal ederim, kurdururum onu oraya. Nitekim öyle 
yaptım. 

Şimdi, «Efendim, yüzlerce işçi prefabrikte boş du
rurken binlerce konutu Avrupa'dan getirttiler.» di
yorlar. Bu sözü geçen seneki bütçe konuşmasında Sa
yın Babüroğlu da beyan etmişti. Cevabını arz et
miştim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Ben böyle bir şey konuşmadım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Geçen yılki bütçe konuşmanızda. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma süresinin 
bitmesine az kaldı efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinde 
ben mi konuştum?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Ben size bu konuyu ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Babüroğlu, karşılıklı 
konuşmayalım. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Yanılabilirim; ama sanmıyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Mesele şu arkadaşlar: 

Bu ithalât meselesi var da elimizdeki prefabrike 
fabrikasmda yeteri kadar konut yapacak malzeme ol
sa idi ne diye Avrupa'dan ithal edelim?.. Alıp götü
rür kurardık. Yetmiyordu. Elimizdeki topu topuna 
hepsi 600 konut yapacak malzeme vardı. Bize 4 000 
tane lâzımdı. Avrupada ne kadar varsa, hazır ne ka
dar varsa, Finlandiya'da 440 tane varmış, 440'ın 
440'inı da getirmek üzere hepsini aldık getirdik mem
leketimize kurduk. Neden?.. İşte, Sayın Bilgen'in bi
raz evvel ifade ettiği gibi, göç olmasın diye. Orada 
yaşayan vatandaşlarımız geçici yerleşme yerlerine git
mesinler diye. 

Bu sene, «Neden efendim bunları köylerinden 
kaldınyosmıuz, götürüyorsunuz başka yerlere?..» di
ye tenkit ediyorlar. Geçen sene o duruma düşmeye
lim diye, 6 Eylülde deprem olduğu için, «İki ay içe
risinde onları yerlerinde tutalım, binalarını yapalım, 
içinde barındıralım.» dedik, o piîitikayı yürüttük; 
ama bu sene buna imkân bulamadık. Çünkü, değil 
konut yapmak, baraka dahi inşa etmek imkânı yok
tu. Çadır kurmak dahi büyük bir başarıydı. Aşağı 
yukarı organizasyon eliyle dört bine yakın çadır ku
ruldu: Bunlar, kutup tipi çadırları. Bir, iki, üç kişi
nin kuracağı çadır değil. En aşağı 20 kişi omuzlaya
cak, 20 kişi birden asılacak ve kuracak. Dört bine ya
kın çadırı köylerde kurduk. 

Demek ki, bu sene mecbur kalındı. Tamamen yı
kılmış, hak ile yeksan olmuş köyleri bulundukları 
yerde barındırmak mümkün olmadığı için, arzu ede
ne, isteyene geçici yerleşme imkânı sağladık. En 
standart, en konforlu kampları dahi felâketzedelerin, 
afetzedelerin enirine tahsis ettik. Devletin gücü da
hilinde kim nerede kalmak istiyorsa, onu aldık, gö
türdük, kampsa kamp, sosyal konutsa sosyal konut, 
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orada barındırdık, bağrımıza bastık. Tabiî bu kış 
geçtiği zaman kendilerine, vatanlarında, asıl toprak
larında imkânlar araştıracağız. 

Değerli senatörler; 
Sayın Babüroğlu'nun diğer sorunlara değinmiş 

olan beyanların hepsini cevaplandırırsam sabahı bulu
ruz. Onun için kısa başlıklarla söylemek istiyorum. 

Bütçede İller Bankasına son anda 2 milyarlık öde
nek konulması sehven unutulmuş; unutulmamış, on
ları düşünerek ifade etmiyorum, yalnız Bütçe bağla
nırken Hükümette son anda muayyen bir makro den
ge esası içerisinde 2 milyar İller Bankasından; daha 
sonra kesilmiş. Onu iade ettirmek için uğraştık, Par
ti grupubumuzda da karar aldık, telâfi etmek için 
geldik, Bütçe Komisyonunda 2 milyarı İller Banka
sına ilâve ettirdik. İlâve edilen de bütçenüı tanzimin
den sonra tekrar ilâve değil. İller Bankasının 1976 
programım bütünü ile icra edebilmesi için bu paraya 
ihtiyaç vardı, belirttik hizmet müessesesidir, onu öyle 
hallettik. 

Kıyılar yönetmeliği yerinde duruyor, fevkalâde 
güzel çalıştırıyoruz. Öyle organizasyonunuz yokken, 
elinizde teknik cihazlanma yokken, elemanlarınız 
yokken yönetmeliği çıkarmışsınız, tatbikatını yine biz 
yapmaya mecbur kaldık ve bu senede 14 milyon lira 
Bütçeye özellikle tahsisen bu iş için 14 milyon lira koy
durmak suretiyle bütün kıyı ve kenar saptamalarını 
yerine getireceğiz, onun için çalışıyoruz. 

«Karşıyaka Demetevlerde yapılan çalışmayı son 
duruma getirmişiz» buyurdular. Zaten Sayın Babür-
oğlu çok meseleleri böyle son duruma getireyim diye 
biraz kanallara şöyle paket paket sokmuş, ayrıca da 
biliyor, en sonunda işi tam teşri etmeden, teşhis etme
den apareylerini, cihazlarını malî yükümlülüklerini 
ortaya koymadan bıraktı gitti, sonradan şimdi geliyor 
«Ne oldu bu iş» diyor. Bu iş Belediyenin işi, belediye. 

SELÂHADDİN BABÜROLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Öyle sordum Sayın Bakan anlamamış-
sımz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Anladım, anladım; çok iyi anladım, an
lamaz olur muyum, İmar Müdürlüğüne bLzim özel 
şeye göre belediyenin işidir. Tamamen onları ilgilendi
ren meseledir. 

Değerli senatörler; 
Tabiî Sayın Babüroğlu bu şekilde fazlasıyle mese

leleri birtakım gerçek dışı donelere oturttuğu için bu 
kadar fazla cevap verdim, özür dilerim. Fazla vak
tinizi işgal ettim. 
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Sayın Tunçkanat, deprem bölgesinin yapı sistemi
nin bozuklukları fazla kayıplara sebep olmaktadır 
buyurdular, çok doğru. Aslı bu, Türkiyede doğusu 
ile batısı ile; Gediz de yıkıldı, Alaşehir de yıkıldı, 
İzmir de dün akşam televizyonda bu hususta vaki so
ruya cevapta verdim. Kadifekale'de var bu inşaat bo
zuklukları, sıkıntıları; değilki Doğu Anadolu'da ol
masın. Onun için deprem bölgelerinde yapı sisteminin 
bozuklukları gerçekten fazla can kaybına sebep olu
yor. Bunu önleyici tedbirler olarak çok şekilde dü
şünmek lâzım. Sayın Babüroğlu'nun bir noktasına 
yine takılacağım. Birtakım büroşürler hazırlanmış 
kendi zamanlarında, duvara köylüler için nasıl hatıl 
konacak nereye konacak, bunlar hazırlanmış her halde 
teknik spesifikasyonu bakımından fazla uygun bulun
mamış, onun üzerine Teknik Kurulundan da iş geçiril
miş, Tetkik Kurulu da müsait, münasip, muvafık, 
uygun demiş. Ben de tetkik ettim hiç bir mazaratini 
görmedim ve fevkalâde basit; ama basit olduğu için 
tercih ettim; köylünün anlayabileceği şekilde eğer köy 
odasına asılıpta o krepiçler nasıl konacak, altına üs» 
tne hatıl nasıl geçecek onu öğrenirse o kâfi dedik. 
Biz bu kadarını öğretebilirsek kâr kâr, zatıâliniz 3 
ncü defa bir bakan olduğunuz zaman en ücra köye ka
dar götürürsünüz inşallah, çimento hangi dozajda 
dökülür onu öğretirsiniz, biz bu kadarını becerebiklik. 

Saym Tunçkanat, «A. P. teşkilâtı yeterli olmadığı 
için zamanında olay yerine etkili bir yardım yapıla
mıyor» buyurdular. Beyan olarak doğru. Yalnız, A. P. 
teşkilâtı istediği kadar yeterli olsa Van depremi oldu
ğu zaman ne yaparsın?. Türkiye'de büyük deprem
lerin, büyük su baskınlarının, büyük âfetlerin içerisin
de memleketi, Milleti koruyan askerdir. Bugün de öy
ledir, yarın da ondan daha büyük organize güç yok
tur, ondan daha büyük aşkla, şevkle, heyecanla, arzuy
la ve disiplinle çalışan güç yoktur, bulamazsınız, ku
ramazsınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sivil or
duyu kuralım savunma ordusu kuralım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — İşte bunun için, vilâyetlerde bu işler te
şekkül etirihuiş vaziyette; ama sembolik mahiyette 
ve organize değil. Bunun için bu mesele İmar Bakan
lığının dışında Hükümet olarak yeni baştan ele alın
dı ve organize ediliyor; ama şu hali ile bu işi as
kerden başka güç başaramıyor. Buna bir veçhe veril
mek için çalışılıyor. Demin söyledim bazı konular var, 
Bakanlığın boyutlarını aşıyor dedim» Kaldı ki, İmar 
Bakanlığa Afet Kanununa göre bu âcil yardım kc-
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nuiarında esasen trafikte fazla bir yeri yok. İmar Ba
kanlığı Afetler Kanununa göre konut yapan bakan
lık: Konutu yıkılanlara konut yapacak eğer bunu ba-
şarabiîirse dönecek arkasına daha önceden tebdir 
alınması gereken önleyici mahiyette tedbir almak üze
re afete maruz yerleri develope edecek ıslah edecek. 
Biz tabiî mevcut afetlerinde dahi üzerinden kalkama
dığımız için, bir Bakanlığın üzerinden 4 tane afet ge
çerse onun halini düşünsenize; değil ki developman 
iç hizmetlerle bakacak, o zor oluyor. 

Şimdi o sebeple hepinizce malum Afetler Kanu
nunda bir değişiklik yapıldı, Millet Meclisinde görü
şüldü, yakında Senatoya gelecek. Bu da ayrı bir 
dertti, su baskını dolayısıyla vatandaşın tarlası, afete 
maruz kalmış karşısında muhatap olarak İmar ve İs
kân Bakanlığını görüyor, o yardım istiyor ondan Âfet 
Kanunu muvacehesinde yardım yapmak imkânımız 
yok. Şimdi o Kanunu değiştirmek suretiyle bundan 
böyle afete maruz kalan çifçilerin köylülerin zararla
rının telâfisi için bir kanun yakında Yüce Senatoya 

gelecek ve çıkacak inşallah. O zaman bir sigorta sis
temi içerisinde kimin nerede, ne zaman mahsulü za
rara uğramışsa, o zaman o zarar telâfi edilecektir. 

Sayın Tunçkanat; «Afetlerde çadır ve kazma, kü
rek» meselesine değindiler. Bir yönetmelikle bu me
seleler tamamen Kızılaya tevdi edilen bir görev ha
finde yürümüş; ama sakıncasını ben müşahade etim, 
gördüm. Bütçe Komisyonunda da bir değerli arka
daşım fevkalâde güzel bir eleştiride bulundu. Ondan 
esinlenerek Afet fonundan belki büyük afetlere karşı 
tam tertip alamayız; ama küçük afetler karşısında bir 
afetzedeye gerekli ne gibi malzeme varsa sandık yap
tıracağım, sandık her vilâyette her il merkezinde gü
cümüz dahilinde 50-100-200-300 ne tutabilirse o san
dığı depo ettireceğiz. Bir afet vukuunda kapışa kırıla
cak, o sandıklarla çadırı kazması, küreği, ilâcı nesi 
varsa içinde olacak. Bir arkadaşım yapıcı bir teklifte 
bulundu, Bütçe Komisyonunda. Ondan esinlendim 
onu derhal yaptıracağını, muayyen bir açıda Kızılay 
üzerinde tabiî muayyen bir girişimle bunu da yaptır
mak imkânı olursa memnun olacağım. 

Saym Tunçkanat, tahmin ediyorum; «Yılda en az 
50 bin konut üretmek lâzımdır» buyurdular. Doğru
dur, tabiî aslında 100 bin konut kamu eliyle ürete
bildiğimiz anda, özeî teşebbüs esasen bu yönde Tür
kiye'de büyük girişim içinde. O zaman kapatabiliyo
ruz; bunun hesabını yaptırdım ben. Geçmiş tatbikat
tan alman ruhsatlardan da elde ettiğim rakamlar mu
vacehesinde kamu, eliyle yılda 100 bin konul ürete-

j bildiğimiz anda Sayın Tütenin belirttiği gibi konut 
] açığını kapatmak değil, bundan sonra doğacak nüfusun 

ihtiyacına cevap verecek bir kabiliyete erişeceğiz. Bu
nun için çalışmaktayız; bu seneki Bütçemizde onun 
için 1975 yılı Bütçesinin 4 misli katma u!aştı;2 milya
ra yakın mesken bütçemizi ulaştırmış bulunmaktayız. 

O sebeple bu sene daha fazla çalışacağız ve daha 
fazla konut temeli atacağız, attığımız temeller gerçek 
temeller; doğru dürüst yerinde ihalesi yapılmış, müte
ahhidi belli temeller. Şimdi yürüyor, attıklarımız yü-

j iliyor bu sene bitecek, atacaklarımız da seneye bi
tecek. 

Bu arada hepinizce malum olduğu üzere, «Doğu, 
I Doğu» diye lafını ederiz; ama gayet açık ve iddialı 
I konuşuyorum, müşahhas görüntüsüyle Doğu'da ilk 

defa çocukluk hayatımda duyduğum memur lojmanı 
I meseleleri gibi yürümeyen bir mekanizmayı şimdi 
I yürütmüş bulunuyoruz. Bütün parlamenterlere aağıi-
I mış olduğumuz bu çalışma raporunda açıkça ismen 
j belirtilmiştir; 210 ilçe merkezinde belediye merkezin

de 8'er daireyle başlattık, 2 000 konut ürettik, teme
lini attık, ihalesini yaptık, yürütüyoruz, gayet iyi gitti. 
Bu sene Allah kısmet ederse bu 8'e 8 veya 12 daha 
ilâve edeceğiz. 12 ilâve edersek, her belediye sınırına 
girdiğiniz zaman İmar ve İskân Bakanlığının üretmiş 
olduğu 20 tane konut görmüş olacaksınız. Bundan, 
orada bulunan memurlar da istifade edecek, oraya 

I gittiği zaman belediye başkanından anahtarını ala
cak ve kiralık konut halinde kendisini barındıracak 
bir yere kavuşmuş olacak. Bu politikayı geliştirdik, 
yürüttük ve daha büyük ölçüler içerisinde büyütme
ye ve yürütmeye çalışıyoruz. Projeyi bu sene biraz 
daha geliştirdik, daha mükemmel hale gelirdik. 

Saym Cihat Alpan, fevkalâde yapıcı eleştirisi içe
risinde benim de taraf olduğum bir konuya temas et-
tüer. Cidden 1 571 sayılı Kanun daha sonra hangi mü
lahazaya müsteniden bilmiyorum, 1 658 sayılı Kanun
la kapsam yönünden genişletilmiş; depremi kapsar
ken, afet haline getirilmiş. Ondan soma da gelmiş 
1974 yılında, C.H.P. -- M.S.P. Koalisyonu devrinde 
Bütçe Komisyonunda (R) formülünde bir değişiklik 
yapılmak suretiyle Maliyede gelir kesiminde mütalaa 

I edilmiş, gelir kaydetmişler. Bu sene Bütçe Komisyo
nunda arkadaşlarımız bu hususta hazırlannnş bir öner
ge verdiler, mutabık kaldık; fakat Bütçe tekniğine 
bütçe stratejisine uymuyor diye kabule şayan görül
medi; ama Anayasa Mahkemesi iptal etti, bu hükmü. 

I O zaman maliyeciler nasıl bir işlem yapacaklar şu 
I anda kestiremiyorum. 
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Bu fonların elimizde rezerv olarak tutulmasında 
büyük fayda var; ancak Hükümet içerisinde tabiî bu 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının temin ettiği gelirler 
olduğu için, oradan fona intikal ettirmek de ayrı bir 
derttir. Zaman içerisinde geçmiş yıllan tetkik ettim 
Tekel kendi açığını kapatmak için bu fonları kullan
mış, ama ben Bakanlığa geldikten sonra birtakım 
transferleri yaptırmak imkânını buldum. Rica ettik, 
uğraştık ve orada fazla alacağımız kalmadı. Endişem, 
bu sefer Tekel'le mücadele haline gelmek. Şimdi Ma
liyeden afet işleri için durmadan para teminine çalışı
yoruz. Bu fonlar gelir bütçesinde göründüğü cihetle, 
sarfiyatımızı oradan temin için gayret ediyoruz. Ya
rın da bu Anayasa doğrultusunda (R) formülü deği
şikliği iptal edilmiş olduğuna göre fon teşekkül eder
se, o zaman Gümrük ve Tekel Bakanlığına, müeyyi
desi olmadığı için, «Değerli kardeşim, lütfen şu el
de ettiğim gelirlerden muayyen yüzdesini fona ya
tır» diye ricada bulunacağız. O ayrı kavga, ayn mü
cadele halinde olacak; ama kanun esastan doğrudur, 
kanun gerektirdiği sistem işlemelidir. 

Sayın Cihat Alpan, «Deprem fonundan belediye
lere yapılan yardım cidden münhasıran zarar gören 
belediyelere yapılması lâzımdır» diyor. Hiç hilafı yok
tur, mutlaka depremden zarar gören belediyelere yar
dım yapılmıştır, yapılmaktadır, aksini kimse göstere
mez. Esasen Bakanlar Kurulunun karanyle bu iş te
celli etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saatlik süreniz dol
mak üzere efendim, hatırlatıyorum. Buyuran. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Hemen bağlayacağım Sayın Başkanım, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
Bakan, gazetelerde yazılan 40 bin konut meselesiyle 
ilgili olarak da cevap vermenizi rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKAN! NURETTİN OK 
(Devamla) — Bakanlığımla şu anda hiç bir ilgisi bu
lunmamaktadır. Gazetede okuduğumun dışında hiç 
bîr münasebetim olmamıştır, hiç bir sorumluluğuna 
katılmamaktayım. Büyük bir rakamdır. Biz koca bir 
Devlet mekanizması olarak elimizde bu kadar imkân
larla, bu kadar teknik elemanlarla Türkiye'ye yayıl
mış, bütün il merkezlerinde mühendisi, mimariyle se
nede 40 bini henüz daha üretemedik. Allah bu işler
de edebî beyanda bulunanlara yardım etsin. Bu iş 
edebiyatla Iubiyyatla olmuyor. Şilriyatla olmuyor, bu 
iş icraatla oluyor. Her şeyi laf etmek kolay; ama o 
konutun temelini atmak zor durumdadır. Allah başarı
larını mümkün kılsın. 

Biraz evvel zaüâliniz buyurdunuz, Hasiaş önümüz
de fevkalâde müşkülât arz eden bir durum olarak 
yatmaktadır. Bir sıkıntılı atmosfer yaratmıştır. Tabiî 
serbest piyasa oluşumunu da zor duruma getirmiştir. 
Bu halleri dikkatle izlemek mecburiyetindeyiz. 

Saym senatörler; 
Yalnız, huzurunuzda bir noktayı bu arada kısaca 

beyan etmek istiyorum. Bu hisseli satışlar bizi çok sı
kıntıya sokmaktadır. Bakanlıkta bu konuda yasal bir
çok tedbir aldım. Yönetmelikler çıkardım. Onlardan 
bahsedecek değilim. Hisseli satışlara mani olabilmek 
için bir kanun tasarısı hazırladım. İnşallah Meclisin 
hayatiyet döneminde çıkarabilirsek fevkalâde yaradı 
olacak ve memlekette karışık İmar düzenini büyük 
çapta bu şekilde önlemiş olacağız. Çünkü, hisseli sa
tışları tapu kendi kendine menedemiyor. Onun için 
bir kanun îasansıyle önlemek istiyorum. Kanun tasa
rısını zannediyorum yakında huzurunuza getireceğiz. 

Sayın Dalokay, belirli bir araştırmaya dayan ten
kil: ve teîiıennileriyîe Bakanlığımı irşad ettiler. Esa
sen kendileri bu Bakanlığın İller Bankası kesiminde 
uzun yıllar hizmet vermiş bir arkadaşımızdı, çok ya
rarlı mesaî vermişti. Şimdi aynı doğrultuda Cumhu
riyet Senatosunda yapscı hizmetlerine devam etmele
rinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım. 

Sayın Tüten, «Her yıl 100 bin konuta ihtiyaç var
dır» buyurdular. Aynı teraneyi beraber ifade etmiş 
oluyoruz. Aynı şeyi ben de slogan haline getirdim, 
icracı olarak. Hedefimiz yılda 100ı bin konuttur diyo
rum. ISu L:e;!efin altında 3;cp beraber birleşirsek me
seleyi aşarız, «Bu, olurdu, olmazdı, yalan söyledim,,, 
(gerçi hayatta pek yalan söylemem ya) deniliyor. 
Hedefimiz 10(0 bin konuttur. Beni kimse bundan alı
koyabilir mi? Siz «Düzeni değiştireceğiz» derken, hiç 
de değiştirmeyeceğiniz belli olmuşken, bunlara kimse 
kızmıyor da, iddiada bulunuyorsunuz «düzen değiş
tireceğiz» diye, neyse o düzeniniz, nasıl değiştirecek-
seniz. Ben belirli mahdut hüviyetiyle, çerçevesiyle 100 
bin konut yapacağız diyorum, «İnşallah» dersiniz, bi
ter. Dua edin, 100 bin konut yapalım bitsin. Artır
maya çıkar, «200 bin de ben yapacağım» de, bay
rağı sana verelim, bir görelim bakalım nasıl yapıyor
sun? Kolay değil bu iş, 

«Mahallî idarelere inanmadığımız sürece bu işlere 
çare bulunmaz» dediniz, doğrudur. Bütün mahallî 
hizmetler, kanalizaısyon olsun, içmesuyu olsun, elekt
rik olsun, konut olsun, elbette o mahalde oturan ki
şilerin sağlıklı, düzenli, planlı yaşamalarını temin 
içindir. Onun İçindir ki, mahallî idarelerle bu iş mii-
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ayyen bir irtibat seviyesine erişmezse başarı hamlesi 
mümkün değildir. Doğu projesi dediğimiz Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesindeki bu sosyal konutlar için 
belediyeleri teşvik ediyorum, «Verin arsayı, göreyim, 
tetkik edeyim, size konut yapayını» diyorum. Bu po
litikayı böyle yürüttüm. Çünkü, içme suyunu o bağ
layacak, elektriğini o bağlayacak, onsuz yürümesi 
mümkün değil ve o sebeple de yaptığımız konutların 
anahtarını da belediye reislerine veriyorum, «Al bu 
anahtarı, bu konutu, mal müdürü mü gelecek, polis 
mi gelecek, ortaokul müdürü mü gelecek, kim gelirse 
kiraya ver» diyorum. Böyle yürütüyorum bu politi
kayı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlıyorsunuz her hal
de. Buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın İsmail İlhan, Muş, Varto depreminden bah
settiler, kendileri ufacık bir beyanla, Muş'da, Var
to'da 10 yılda bir şey yapılmadı; ama şimdi 544 ko
nut bitmiş, 568 konut kendi evini yapana yardım 
fonu bitmiş, yani 1 000 küsur konutu bitirdik biz Maş 
ve Varto'da. Onları zikretseydi memnun olurdum. Bu
rada ne yaptığımız belli Muş ve Varto'da. Bu sene 
1977 Bütçesi içerisinde hepsini bitireceğiz ve mazide 
kaînrş 10 - 12 yarayı sararak bütün bu depremlerin 
ötesinde o insanları evlerine sokmak imkânını bula
cağız. 

Sayın Özer, «Tabii Afetler Bakanlığı kurulmalı
dır» buyurdular. Evet, bir öneridir, fikirdir, düşün
cedir. İnşallah yeni bir hükümet gelir. O zaman Sa
yın Özer, bu noktada fikirlerini dermeyaıı eder, han
gi hükümetse Tabiî Afetler Bakanlığı kurulur. Zaten 
3ö'a çıktık, böyle yürürsek, herhalde bir gün 50 - 60*ı 
bulacağız. 

Sayın Üıısai, teşekkür ederim, objektif, korekt ko
nuşlular; yani yapılanla yapılmayanı burada zikret
mek gereğini hissettiler. Öyle olmalıdır. Cidden Er
zincan'ın meselelerine eî koyduk, değindik. 

Muş'un, Varto'nun meselesine de el koyduk, de
ğindik, yürütüyoruz. Büyük bir hamleyle, hem 4 tane 
deprem geçirmiş olmamıza rağmen, Erzincan'a da el 
koyduk, onu da bir kısmını yürüttük, büyük çapta 
verdik sahiplerine, diğer kışımın da inşallah muayyen 
noktalarda realize edeceğiz. Bu Afet İşlerinde % 3 
'kırmış, sosyalda °/0 11 kırmış, bilmiyorum tabii, mü
teahhit değişikliği olur» Bir de müddet değişikliği var
dır. Şartnamesi nedir bilmiyorum, kaldı ki, şartname
ler değişiktir. Sosyal konut yapan müteahhitler daha 

sonra fiyat farkından istifade edebilirler, Bayındırlık 
Bakanlığı fiyatlanna göre yapıyorlar. Ötekinin şart
nameleri nedir?.. Tabiî ayrıntılara girmek istemiyo
rum, Zaman bakımından hangi mevsim hangisi ihale 
edildi, bilmiyoruz. Bakarız, yalnız değerli arkadaşla
rım Afet İşlerinde yapılan ihaleler 2490 sayılı Kanu
na göre yapılmamaktadır ve yapılmayacaktır ve ya
pılması mümkün değildir. Afet İşlerinde yapılacak 
ihaleler kendi özelliği içerisinde mutlaka teklif al
mak suretiyle yapılacaktır; ama arkadaşlarını, ben bu 
sene 1 milyara yakın ihale yaptıracağım bu konuda. 

Şimdi bu kürsülere gelip de onları tazyik altında 
bırakacak bir atmosfer yaratırsak, bu işin üstesinden 
gelemeyiz. O zaman ben bırakırım, Sayın Babüroğlu 
gelir yapar, o nasıl yapacaksa. Kolay değil bu iş, ken
disi yaşadı. 

Bir iş suiistimal tespitine varıncaya kadar hüsnü
niyetle kabul edilmeye mecbur. Tahkikat var, tetki-
kat var. Rica ederim; yani devlet hayatında para sar-
fetmek ayrı bir sanattır, ayrı bir hünerdir, zor iştir, 
meşakkatli iştir, sorumluluk isteyen iştir, müşahhas, 
somut iş getireceksiniz. 

Bilmem kim gitmiş de Trabya Otelinde faturasını 
vermiş. Eğer bir insan, kim ise, benim odacım dahi 
Tarabya Otelinde 2 gece kalacak diye bir şeye tenez
zül ediyorsa, Allah onun da belâsını versin, onu o 
otelde barındıran hangi müteahhit ise, onun da belâ
sını versin. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

İki gece Tarabya Otelinde kalacak, iki gece için 
500 lira gibi, müteahhit, işveren kumpası filân gibi 
işlere ermez aklım benim, bidayette ermez, ermez, 
ömür boyunca ermemiştir; ama yapacak adam böyle 
yapmaz, başka türlü yapar. Gizli yapar bu işi, gözü 
kör mü, gizli yapsın yapacaksa. Açık ve aşikâr fatu
rasını ödemiş, bilmiyorum. Tahkik edeceğim, bütün 
ifadelerinizi zabıtları alacağım ve yarından itibaren 
özel müsteşarın başkanlığı altında komite kurduraca
ğım, tahkik ettireceğim neyin nesi varsa. 

Sayın Kaplan, çalışmalarımıza karşı takdir dolu 
ifadeleriyle teşekkür ettiler, lütfettiler memnun ol
dum. Halic'in temizlenmesi, Ankara'nın kirli havası, 
İmar ve İskân Bakanlığını aşan büyük bir olaydır, 
bir hükümet meselesidir; hatta bir yönüyle devlet 
meselesi haline gelecektir. 

Onun için kirli hava konusunda Başbakan Yar
dımcısı Sayın Turhan Feyzioğlu'mın başkanlığı altın
da ba işler tekrar görüşülüyor, zaten çok görüşülen 
bir konudur. Eskiden ben Bayındırlık Bakanı olarak 
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Hükümette olduğum sırada da görüşüldü, konuşuldu, 
birtakım ara kararlar verildi, o kararlarla Bakanlar 
Kurulu bulunduğu platformda kömürle çalışan kalo
riferler, mazotlu hale getirildi, fuel - oilli haline geti
rildi. O işler devam ediyor, büyük iştir, önemli iştir; 
ama süratle böyle tedavisi kolay iş değildir. Lafı edi
lir de icraatı biraz zor iştir. 

Sayın Aslanoğlu'nun geçen sene sivil savunma me
selesiyle ilgili, afetler yönünden bunun organize edil
mesiyle ilgili beyanlarım tetkik ettim, inceledim irde
lemiş bulunuyordum. Bir elemanımı Amerika'ya gön
derdim, 55 gün orada bu hususta staj gördü, tetkik 
etti. Sivil Savunma Teşkilâtıyle teşkilâtı bir araya ge
tirmek tabiaîıyle lâzım. Onu Başbakanlık düzeyinde 
ele aldılar, görüşüyorlar, tetkik ediyorlar inşallah ora
dan müspet... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Müs
pet neticeler... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Müspet değil, daha ziyade verimli bir 
sonuç çıkar, netice alıcı bir sonuç çıkar. Birtakım kâ
ğıtlar üzerine yazılan yazılar değil de, kaidelere bağ
lıyorsun, şemalar yapıyorsun, o şemalar işlemiyor. En 
uçtaki adamın maskeyi takıp yangının içine girmesi 
lâzım, en uçtaki adamın kazmayı küreği alıp enkazı 
kaldırması lâzım. Kaldırmıyor kolaylıkla. Asker, as
kerî otorite içerisinde, disiplin içerisinde o işi yürütü
yor. Onları gördüm. 

Sayın Bilgen, Van Âcil Komitesinden bahsettiler. 
Esasen kendisiyle Van'da görüşmüştüm. 

Değerli arkadaşlarım; 
Afetin mahiyetinde, muhtevasında, muktezasmda 

karışıklık vardır. Ne demek, afet dediğin karışıklık. 
Mesele çok kısa sürede bu karışıklığı düzlüğe çıkara
bilmektir. Gerek Lice'de gerek Denizli'de gerek Kars' 
ta ve gerekse en son en mükemmel surette Van'da bu 
iş çok iyi düzlüğe çıkarılmıştır. Misali de şu anda 
Cumhuriyet Senatosunda izahat veren İmar ve İskân 
Bakanıyım, ben geçmiş yıllarda Bingöl'ünü, Burdur' 
unu, Muş'unu, Varto'sunu Meclisin Başkanvekili ola
rak müzakereleri dinlemiş bir arkadaşınızım, çok faz
la karışıklık, gürültü patırdı oluyordu, şimdi olmadı
ğına göre bu işi düzlüğe çıkarmış bulunuyoruz. 

Onun için, Milletçe yapılan çalışmalar eğer muay
yen bir noktada makbul bir mahiyet arz ederse, biz 
ondan ancak mutluluk duyarız. Zaten bu mutluluğu 
duymadığımız müddetçe ve hayır dua alacağımıza 
inanmadığımız müddetçe bu Bakanlık mevkiinde bir 
gün dahi durmayız. Bakanlık bir çile olmuştur, o çi
leyi çekmek isteyen buyursun, güle güle kullansın. 

Hepinizi saygıyîe selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAjŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
Tüzüğe gere son söz isteyen var mı efendim?.. 
SELÂDDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Ben istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Babüroğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

Sabaha karşı tatlı bir hava içinde bu Bütçenin gö
rüşülmesini bitirelim lütfen. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Teşekkür ederim. 

Yalnız ben konuşmamda öne sürdüğüm yolsuzluk
ların, yolsuzluk ihtimali olan konuların yerini, adını, 
müteahhidini söyledim zannediyorum onların hepsi 
de açık ve seçiktir. Gereken noksanları da kendileri
ne veririm. 

Bir eksik var, «Senato Araştırma Komisyonuna 
başvursun» dediler, ah keşke o müessese işlese. An
kara İmar Limited Şirketi hakkındaki Araştırma Ko
misyonu 8 senedir iş görmemektedir. İkinci Bakan
lığımda ceza yönünden affedilmişlerdi, hukuk yönün
den de zaman aşımına uğramıştı, parayı almış veya 
sarfetmiş olan adamlardan parayı geri alamadık, bu 
bir. 

İkincisi, çok talihsiz o tablolar için bir konuş
ma yaptılar. Daha evvel kendilerine şunu tavsiye 
edeyim, Nakipoğlu zamanında Maliye Bakanlığından, 
gelmiş olan bir dosya vardır, onu lütfen incelesinler. 
O takdirde fonun kullanılmasının aksaklıklarım bel
ki düzeltirler, bu dosyayı zamanım kısa olduğu için 
ancak bu kadar açıklıyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayıştaya tabi. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Deprem Yönetmeliğinde, önüme Bakana ünzaya geti
rilmiş olan deprem yönetmeliği; mühendis olmaya
bilirdim, hatta uzun süredir idarede olduğum için 
mühendislik bilgim çok eksik olabilirdi. Önüme tek
nisyenlerin getirdikleri deprem yönetmeliğinin 34 
maddesini teknisyenlerle beraber değiştirmişiz, ba
zılarını sinirli bir havada değişmişizdir ve 34 maddeyi 
değiştirip getirdikten sonra, örgüt (Yanında o hatalı 
işi yapan şimdi müsteşar yardımcımızdır) yeni hata 
ile çıktı, karşıma hatta bilim adamlarının da bulun
duğu bir salonda 100 bin levha basılmıştı, bu 10^ bin 
levha da şimdi Saym Bakan «İnceledim, doğru» di~ 

| yor, ben eğer şu söylediğim sözlere bilim adamları ve 
J mühendisler «yanlış» derlerse, mühendislikten istifa 
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etmemin imkânı yok; ama mensup oldoğum İnşaat 
Mühenlisleri Odasına huzurunuzda söz veriyorum, 
yazı yazacağım «Ben halt etmişim, yanlış bu diplo
mayı almışım, Odanızdan çıkıyorum» diyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç bir tuğla inşaat yahut öteki plaklarla yapılan 

inşaatta şaşırtmasız derz olmaz. Siz köylüye şaşırtma
sı/ derzli; yani derzler birbirini takip ederek eğer 
levhayı gönderirseniz, o inşaat yıkılır. 

İkincisi, uzaktan göremezsiniz, şu şekildeki 90 san
tim veya 110 santim aralıklı bir ahşap karkasın; yani 
böylesine ahşap harcamanın doğru olduğunu söyle
yen mühendis varsa, hemen yarın İnşaat Mühendisleri 
Odasından istifa edeeeğkn. Sayın Bakan biraz çiz
menin dışına çıkmış oluyorsunuz. Bunu inceleme du
rumunda değilsiniz, teknisyenler arasında dahi bazı 
ihtilâflar var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankın Milletvekili) — Tetkik Kurulu inceledi, ben 
değii. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — Ta
mam; benim gördüğüm bunlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köylüye yıkılacak tabloyu veremezsin, verirseniz 

görevi doğru yapmamış olursunuz diyorum. Gidiniz 
Van'da alınız, buı bir. 

Şimdi tabiî görevde bulunmanın ve bir siyasal par
tinin desteğinde görevde bulunmanın, Devlet güçle
rini eMnde bulundurmanın birtakım işleri bizim bu
lunduğumuz hükümetlerden daha farklı yapacaklarını 
elbette kabul ediyorum. Elbette bir şeyler yapmışlar
dır, görevidir, yapacaklardır onu. Benim buraya ha
lisane getirdiğim eleştirileri bir kez daha okusunlar, 
onların arkasında önünde neyin olduğunu görecekler
dir. Devletin gücü ellerindedir, elbette kullanacak
lardır; ancak iş ve etüt ihalesinde, müdahalenizin et
kisiyle 37 milyon lirayı reddetmişler, teşekkür ederim; 
demek bu para az kalsın verilecekmiş, teşebbüs ya
ran kaîmsş bu mesaiyi boşuna harcamışsınız Sayın 
Bakan. Her zaman bir teşekküle, bir başka teknisyen 
geldiği zaman ondan evvelkilerin çalışmasını nedense 
yadırgar. Nitekim Sayın Topuz'un tayin ettiği uzman 
müşavirler de buradaki arkadaşlarım yadırgamalar
dı. Yadırgadılar, onun karşısına çıkmak lâzımdır» Lüt
fen arşivinize bakınız, o sizin beğenmediğiniz, arka 
odada size teslim ettiğim projeler 18 senenin mahsu
lüdür, benim değil; ama elbette tekniktir bu, gelişti
receksiniz, daha fazla para bulduğunuz zaman da
ha güzelleştireceksiniz ve o projeleri yapan arkadaş

lar burada. (Belki Bayındırlık Bakanlığından gelen
ler hariç; ama hepsi buradadırlar). Hiç bir zaman da 
bir mühendis olarak bir projenin «Bitmiştir, tamam 
mükemmeldir» demem; o projeler kafadan uydurma 
projeler değildir bilesiniz. 

Zamanı değerlendirme yönünden öteki konulara 
geçmek istemiyorum, Sayın Bakan bu 15 bin konut 
meselesini galiba yanlış anladınız. Bu 15 bin konut 
aslında benim değil, benim zamanımda daha doğ
rusu durmuş olan işlerin hızla akma teşebbüsüm 
sırasındadır. Şimdi emrinizde olan arkadaşların rapo
ru ve en son cümlesi imzaları bu üç alternatif ile 1975 
yılı içinde 15 bin ünitelik konut üretimine ulaşılacak
tı!. 4 bin konut dediğimiz odur. Siz 100 konut yapıl
mamıştır diyordunuz. Bu konutların (Belediye ile son
radan ihtilâfa girmişsiniz bilemem) 

İMAR İSKÂN BAKANI NURETTİN OK (Çan
kırı Milletvekili) — 1974 de dedim. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğîu, sizin Bakanlık dev
renizin hesabı görüşülmüyor. Lütfen efendim bu sene-
ki Bütçe üzerinde rica ediyorum. Buyurun efendini. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, «Hiç konut yapılmadı» diyorlar. Bu 
1974 - 1975 mahsulüdür. 1975' de zannederim 570 
milyon idi zannederim, fonun birikmesi gelirlerin gel
mesi ve bütçeden konuşulması doğrudur, Hükümeti
niz buna biraz daha fazla eğilmiş olabilir. Yani 2 
misîi para koymuştur diyorsunuz, fakat paranın defla-
te değerini de hesaba katarsanız iki misi! değil 
% 30'dur. Deflatör 3,9'dur Plânlamadan sorabilirsi
niz. Buna göre bunu düzenlemek mümkündür. El
bette yapılacak ötekinden daha fazla olacaktır: ama 
hiç bir şeyin yapılmadığı söz konusu değildir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yolsuzluk, hırsızlık meselelerinde ben de son 

derece hassasım. Yani, bir şeyi söylerken çok dikkat 
etmek lâzımdır; ama son zamanlarda hırsızlığı 
demiyorum; ama yolsuzluk ve bir şeye iyi kötü demek 
telâkkileri değişmiş gibi geliyor bana. Birisinin «Yahu 
bu, usullere aykırıdır» dediğine, bir ekip, 'bakıyorsu
nuz «Değildir» diyor. Bunun üzerinde daha fazla ör
nek vermek istemiyorum. Biz politikacılar çok dik
katli davranmamız lâzım. İnceleme yaptıracaklar, 
inceleme yaptırdıkları zaman başhğa koyduğum söy
lere çok dikkat etsinler ve biraz da Maliyeden sor
sunlar. 
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Ben kendimi de dahil etmek üzere şu tür tip ol
maktan sakınmak isterim: «Ben her şeyi bilirim, 
ben her şeyin üstesinden gelirim. Ötekî geldilği zaman, 
herhangi bir uzmanlık dalı olsa dahi onun son kararı
nı ben veririm, ben bilirim gibi düşüncelere kaptıran
lar için Millî Eğitim Bakanlığı sırasında İnsan Dav
ranışlarını ölçme Profesörü olan Prof. Dr. Doğan 
Karan dediler ki, «Bu gerçeklerle kopma işidir, bu 
gerçeklerle kopan tiplere...» Ben kendimi de dahil 
ediyorum Sayın Bakan alınmasınlar. «Paranoîd bu
nalımlı kişiler denilir» dediler. «Bu parano'd buna
lımlılar gerçeklerle insanları ilişki kurdurarak psiko
terapi yollarından tedavileri lâzımdır» dediler. Siya
set adamlarım (Tekrar söylüyorum siyaset böyle ya
pıyor ben de dahil olmalı üzere) Allah bundan koru
sun. Çünkü Meclis Başkanlığı yaparak ekonomist da
hi olunabileceğini Sayın Bakandan burada dinledik. 
Allah hepimizi korusun. 

Çok teşekkür ederim. Saygslanmîa. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Babüroğlu. 
Sayın üyeler bu suretle tmar ve îskân Bakanlığı 

Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesi hususunu yüksek tasviplerini

ze arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan, şehir 
imar ve planlarının yapıl
ması ve belediyelere teknik 
yardımın yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

125 827 000 

631 065 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

1 893 313 000 

112 Kentsel alanlardaki konut
ların düzenlenmesi ve yapı 
malzemesi standartlarının tes
piti 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Doğal âfetlerin zararlarını 
önleyici ve giderici işler 51 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabu! etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 5 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Yeni bütçenin Bakanlığa yeni basanlar getirmesini 
diliyorum. 

Saym üyeler; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oyla
ması oturum aralarındaki dtşarı çıkma esnasında da 
oy toplama işlemi devam ettiğinden, sağlıklı bir oy 
toplama muamelesi yapılamamıştır. Bu bakımdan Va-
kılar Genel Müdürlüğü Bütçesiyle bugün görüşmüş 
oîdoğumuz Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
bütçelerinin açık oylamaîan yarınki Birleşimde sayın 
oylarınıza sunulacaktır. 

Bugün 6 Şubat 1977 Pazar günü saat 09.30'da top
lanılmak üzere 30 ncu Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 05.55 

>>©<< 
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