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118. Birleşim 

28 . S . 196S Cama 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. -*- Yoklama 

Sayfa 
244:245 

S. — Başkanlık 
rula sunuşları 

Divanının Genel Ku-

1. — Geçici Kbmisvon Başkanlığının, 
seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi (1/841) 

2. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkan
lığının, Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, 
Millî temsilcilerinin ve Milletlerarası per
sonelin statüleri hakkında anlaşma ve eki 

-mektupların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi. 
(1/166) 

3. —• Millî Savunma Bakanı Hasan Din-
çer'in, Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair, 
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Sayfa 
kanun tasarısının öncelik ye ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi (1/702) 246:247 

4. — Millî Savunma Bakanı Hasan Din? 
çer'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli, muvaz-
aoıf tabip, dûş (tlabtiihi ve eczacısına tazmlima/t 
verilmesi hakkındaki tasarının da öncelik 
ve ivedilikle ve bütün işlere takdimen gö
rüşülmesine dair önergesi (1/861) . 247 

5. — Millî Savunma Bakanı Hasan Din-
çer'in, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair, önergesi (1/798) 247 

4 — Gürüşülen işler 247 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/839, 
Cumhuriyet Senatosu 1/539), (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 967, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayı*: $G1) 247,366:569 



Sayfa 
2. — 19G'5 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/825, Cum
huriyet Senatosu 1/525) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 970, Cumhuriyet Senatom S. Sayısı: 
587) 247 

S) îmar ve iskân Bakanlığı Bütçesi 247, 
275 

a) Toprak ve iskân idleri Genel Mü
dürlüğü bütçesi 247:274,275:278 

Ş) Maliye Bakanlığı bütçesi 284:313 
3. — îller Bankası Kanununun 2 nci 

maddesinin değişti fmesi ve 3 ncü madde
cine bir fıkra eklenmedi hakkında kanun 
tasarısrna dr ir Cumhuriyet Sena osu Baş
kanlığı t-2zkere?i ve Cumhuriyet Sena osun-
ca yapılan değşiklikler hakkında MiVet 
Metili i P.ân Komi y onu raporu (MUlet 
M-clisi 1/646; Cumhuriyet Senatocu 1/450) 
(S. Sayısı 694 e 1 nci ek) 270 

4. — im ir ve iskân Bakanlığı Kurutu
cu ve vazifeleri hakHndrki Kanunun 12 
nci maddesinin değ'ş'iri'mesine ve bu ka
nuna iki m?dde eklenmr.ine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, îmar ve İskân ve P ân 
komisyonları raporları (1/375) (S. Sayı
sı : 343) 278:284 

5. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı 
Kanunun geçici 4 neü maddesln'n değiş-
tirilmesi hakkında krnun trsarısı ve Ma
liye ve Plân kom'syonları raporları (1/843) 

. (S. Sayısı : 953) 313:323,370:373 

. 6. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan 
ve 55 arkadaşının, içişleri Bakanlığı merkez 

BİRİNCİ OTURUM 

Kayseri Mi'letveki7i Mehnrt Sağlam, rapor
törü bulunduğu Sanayi Bakanl ğı bütçe i rapo-

Sayft 
ve taşra teşkilâtında ç'ri'şan küçük dereceli 
ımemurlr n marş ve int b"k derece1 eri hak
kında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/181) (S. Seyisi : 809) 323:324 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 siy lı 
Kanuna bağlı (1) sayrı cetvel ile tadil ve 
eklerinin içişleri Bakanağı merkez ve il 
m"emurları kısnrnda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tekl.fi ve içiş1 eri ve Piân 

. komisyonları raporları "(2/19) (S. Sayısı : 
793 e 1 nci ek) 324:325 

8.— Diyanet îş/eri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun trsaı^ı i'e 
Cumhuriyet Ssnatcsu îzr.ir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozca* ı ve 26 a"kadaş:nm, Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız 
ve 24 a i doşmın, Konya Mille vekiH Ih-
san Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Erzu
rum Mîlletveki i Tahrin Tel i'nin, D'y^nst 
işleri Bşkrn'ığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifler' ve Geç:ci Komisyon 
raporu. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 
2/643) (S. Seyisi : 831) 325:362 

9. — Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakan
lığına brğlı s"ğl k kurumlariyb Es^n'eş i"-
me (Rehabilitasyon) telislerine verilecek 
döner sermaye hakkmdrki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu ka
nunun 11 nci mad3esin:n yürüklükten kal
dırtmasına dair kanun trsarsı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet has-
tane^rinde çalışan doktorlar nakkmda ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yrrdm, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278^ (S. Sayısı : 491) 363:365 

runun bâzı kısımlarına iştirak ötmediği husu
sunda açıklamada bulundu. 

Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

-GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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http://tekl.fi


Saat 14.30 da toplanılmak üzere birleşim? 
ara veri'.di. 

Başkan 
Başkanvcki'i 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

İKSNCÎ OTURUM 
Hürriyet ve Anayrsa Bayranrnın beşhci yıl 

dönümü münasebet iyi 3 Türk Silâhlı Kuvvetleri 
.adına* Genelkurmay Bnşlanı Orgeneral Cev
det Sunay ile Mil] et Meclisi Üyeleri adına 

"Başkan Furd Si'men'in kaışılıklı tebrik tel
grafları okunarak Genel Kurulun bilgisine su

nuldu. 

Sanayi Bakanl' ğı bütçesi kabul ediMi. 

Petrol Dairesi Brşkanhğı 1965 bütç-> Ka
nun tasarısının bölüm ve maddeleri kabul olu
narak tümü acık oya sunuldu ise de yeter çoğun
luk sağlanamadığından gelecek birleşimde tek
rar oylanacağı bildiıüdi. 

Saat 21.00 de toplanılmak üzere birleşime 
ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

> SİL 

Kâtip 
Siirt 

Kâtip 
Yozgat 

tsmet Kapısız 

reyya öner 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı b'i çe î k:bül 
olundu. 

28 . 5 . 1965 Cuma günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere (saat 24.00 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanveki'i 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin, Akyurt 

Kâip 
Amasya . 

Nevzat Şener 

YAZILI SÖRtT 

1. Hatay Milletvekili Bahri Bahadır'ın, 
İ96-İ - 1955 ve mütaakıp yıllar için plâna alı
nıp 1967 yılınla tamamlanacağı kabul edilen 

Tahta Köprü barajının ha1 ihaz-r durumuna dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/734) 



BtRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvefcili Ferrub Bo^beyli 
KATİPLER : Süreyya öner (Siirt), ismet Kapısız (Yozgat) 

İBAŞKAN — Millet Meclisinin 118 noi Birleşimini atçıyionım. 

2. — YOKLAMA 

Yoklama otomatik (cihazla ya» 

•) 

BAŞKAN 
pılac aktır. 

(Yoklama 

3. — BAŞKANLIK DÎVAlttîttN 

BAŞKAN — Başkanlık Divânıma, öncelik 
karan almak için uygun mütâlâada fctllünduğu 
ve Yüksek Heyetin: oyuna sunuİMaSi lâzlmgelen 
öncelik talebini ıhavi -birkaç işimiz var. Bunla
rı sırasiyle okutup oylarımıza sunacağız. 

1. — Geçici Kornişon 'Başkanlığının, seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ekten-

, mm* hakkında kanun . tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair: Önergesi (1/841) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, Seçimlerle ilgili kanun

ların bâzı 'hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısının ehemmiyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı
nın, Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin statü
leri hakkında Anlaşma ve eki mektupların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/166) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı ara-
snda imzalanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtı
nın, Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Perso
nelin statüleri hakkında Anlaşma» ve eki mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair. kanun tasarısının, önemine binaen biran 
önce kanunlaşması için öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 
Sakaırya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — önceliği kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'-
in, Ulaştırma Bakanlığının barışta düzenlediği 
veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme işleri
nin olağanüstü lıallerde ve seferde ne suretle yü
rütüleceğine dair kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (1/702) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet tarafından hazırlanıp Millet Mec

lisi, Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komis
yonlarında görüşülerek Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmek temennisiyle sovk edilen 944 sıra sa* 
yılı «Ulaştırma Bakanlığını*! barışta düzenlediği 
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M. Meclisi B : 118 
veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme işleri
nin olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle 
yürütüleceğine dadr kanun tasarısı» nın mahi
yeti göz önünde bulundurularak 1965 Bütçe ka
nun tasarısı müzakere programı her gün 
saat 19,00 dan evvel bittiği takdirde ivedilikle 
ve öncelikle müzakeresini arz ve teklif ederiz. 
Plân Komisyonu Başkanı 

Aydın Millî Savunma Bakanı 
İsmet Sezgin Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyurum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Millî Savunma Bakam Hasan Dinçcr'-
in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli, muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kındaki tasarının da öncelik ve ivedilikle ve bü
tün işlere takdimen görüşülmesine dadr öner
gesi (t/861) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 

diş ta'bibi ve eczacılara tazminat verilmesi» hak
kındaki Hükümet tasarısı Yüce Heyetin kararı 
ile Geçici Komisyona havale edilmiş, komis
yonca incelenmesi tamamlanan tasarı basılıp sa 
ym üyelere dağıtılmıştır. 

Gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle ve 
bütün işlere takdimen müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Amasya Millî Savunma Bakanı 
İsmail Sarıgöz Hasan Dinçer | 

28 . 5 . 1965 0 : 1 
BAŞKAN — Tasviplerinize sürtüyorum, ka

bili edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

5. — MiUî Savunma Bakanı Hasan Dinçe r'-
in, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/798) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetçe hazırlanıp Millet Meclisi Geçici 
Komisyonunda kabul edilip Genel Kurula sevk 
edilen «5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
ıbâzı maddelerinin * değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın» mahiyeti göz önünde bulundurularak 1965 
Bütçe kanun tasarısı müzakere programı her 
gün saat 19,00 dan evvel bittiği takdirde ivedi
likle ve öncelikle müzakeresini arz ve teklif ede
riz. 

24 . 5 . 1965 
Geçici Komisyon Başkanı 

Edime Millî Savunma Baltamı 
Talât Asal Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) 

BAŞKAN — İkinci defa açık oylannıza su
nulacaktır. Kutular sıralar arasında dolaşacaktır: 

2. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
vt Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senaiosu 1/525) 
(Millet Meclisi 3. Soyut : 970, Cumhuriyet Se
natosu S, Sayısı : 587) 

S) 
ÇESÎ 

İMAR ve İSKAN BAKANLIĞI BÜT-

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi 

BAŞKAN '— İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Bütçenin tümü 
tümü üzerinde Adalet Partisi Grupu adına Mu
hittin Güven, C, H. Partisi Grupu adına Sab-
ri Vardarlı, Millet Partisi Grupu adına Kemal 
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M. Meclisi B : 118 
Ataman, Y. T. P. Grupu adına Şükrü Kösere- ] 
isoğlu söz istemişlerdir. - , 

Şahısları adına söz istiyenleri okuyorum: Re
şat özarda, Fahir Giritlioğlu, Reşit Ülker, Mus
tafa Kemal Çilesiz, Has:n Tahsin Uzun, İsmail 
Sarıgöz, Müştak Okumuş, Mehmet Geçioğlu, Sa
di Binay, İhsan Kabadayı, Turgut Çulıha, Nazmi 
özoğul, İhsan Önal, İbrahim Imirzalıoğlu, Nihat 
Diler, Musliılıittîn Gürcr, Mehmet Delikaya, Gıya-
settin Karaca, Nizamettin Erkmen, Burhan Arat, 
Fahrettin Kerim Gökay, Vefa Tanır, Talât Oğuz. 

İlk söz C.H.P. Grupu adına Sayın Sabri Var-
darlı. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SABRİ VAR-
DARLI (İstanbul) — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına İmar ve İskân Bakanlığı bütçeli 
üzerinde fikir ve •mütalâalarımızı arz etmek iste
riz. : 

Muhterem milletvekilleri, 
Az gelişmiş memleketlerde imar ve iskân 

probleminin önemini müdrik olduğumuz içindir 
ki, bu Bakanlık bütçesinin memleketimiz bakı
mından taşıdığı değeri ayrıca ilâveyi zait adde
diyoruz. 

Bünyesinde, 
a) Plânlama, ve İmar Genel Müdürlüğü, 
b) Mesken Genel Müdürlüğü, 
c) Yapı Malzeme Genel Müdürlüğü, 
d) Âfet İşleri Genel Müdürlükleri, 
Bulunan ve evvelce kendisine bağlı olan Top

rak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünü Köy 
İşleri Bakanlığına devreden, ayrıca İller Bankası 
ve Emlâk Kredi Bankasını dahi ihtiva eden 
mezkûr Bakanlığın 1965 senesi bütçesi; 

7 12.1 891 lirası cari harcamalar, 
70 002 000 lirası yatırım harcamaları, 
2 016 173 lirası transfer harcamaları olarak 

cem'an 77 170 893 Tl. sına baliğ olmaktadır. 
Bütçe bu haliyle 1964 senesi bütçesinden 

15 163 109 lira eksik olarak bağlanmış olup, 
çalışma kollarının taaddüdü ve ihtiva eylediği 
önem itibariyle bu miktar ile matlûp neticeleri 
istihsal etmenin mümkün olamıyacağını işaret 
etmek isteriz. 

Kendisine vücut veren Kanunda tasrih olu
nan hizmetleri, 

— Yurdun bölge, şehir,, kasaba ve Tîöyleri-
ııin imarı için her türlü tedbirleri, almak,; harita 
vo imar plânlarını hazırlamak, 

28.5.1965 0 : 1 
-—Memleketin yapısına uygun ve ihtiyaçları 

karşılayacak mesken politikası esaslarım tesbit 
etmek, 

— Memleket gerçeklerine uygun yapı mal
zemesi ihtiyacını tesbit ve tedarikini sağlıyacak 
tedbirleri almak, 

— Her türlü âfetlerden önce ve sonra gerekli 
tedbirleri almak, 

— Bu işlerin en iyi şekilde yerine getirilme
si için lüzumlu etüt vo araştırmaları yapmakla, 

Yükümlü bulunan Bakanlığın, bu vazifeleri 
ifaya teveccüh ettiğini kabul etmek bir hakkani
yet, fakat henüz vasıl olmadığını kabul etmek 
do hakikatin bir ifadesi olur. 

Bakanlık, hizmet gayeleri nazara alınmadan 
yapılmış hattâ vazife duygusunun ötelerine ka-

: dar giden ve bir müddet tevali etmiş olan hak
sız tasarrufların birikintilerini izale etmek çaba 

; ve şuurunun hazırlığı içindedir. 
Bu hazırlığın müddetinde yapılabilecek asga

ri tasarruf ileri Türkiye'nin teessüs ve varlığın-
: da en mühim faktör olacaktır. Hizmet gayesine 

müteveccih çalışmaları projeler üzerinde ve ma-
sabaşı çalışmalarının ötesinde yapacak bir hal 
alarak artık fiilî safhaya ve sahaya inkilâbedece-
ği günlerin özlemi içinde bulunduğumuzu ifade 
etmeık isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çok taraflı çalışma kollarını ihtiva eden İmar 

ve İskân Bakanlığının iştigal mevzuları içinde en 
önemli kısmın gecekondu mevzuu olduğunu işa-

. ret etmek ve bu. mevzua hususi bir önem veril
mesinin şart olduğunu hatırlatmak isteriz. 

1 Büyük şehirlerimizdeki nüfusun % 50 ye da
hi baliğ olmaya başlıyan bir kesafetini taşımakta 
bulunan gecekondu meselesinin hallinin, 

a) Eski gecekonduları ıslah, tasfiye, 

b) Yeni gecekondu yapımının bir esasa bağ
lanması şeklinde tezahür eylediği bir gerçektir. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ikti
sadi şartlar, köylerdeki işsizliğin itici gücü, nü
fustaki artış, toprak reformu mevzuundaki ça
lışmaların tevalisi ve miras hukukundaki aksak
lıklar daha uzunca bir müddet bizi gecekondu 
meselesiyle karşı - karşıya bırakacaktır. 

Sosyal adalet ilkelerinin temin ve yerleşmesi 
çabasında çalışmalar ve çalkantılar içinde olan 
memleketimizde gecekondu meselesinin artık bir 
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esasa bağlanmasının ve derhal fiilî safhaya in
tikalinin başta gelen meselelerden olduğunu ifa
de etmek isteriz. 

Bugüne kadar gecekondu meselesinde : Devlet 
hâkim değil mahkûm olmuş, tedbirler ve şart
larda değişiklikler daima peşinen değil, gece
konduların yapılışından ve bir mesele olmasın
dan sonra almagelmiştir. 

Biz, gecekondu meeslesini konut problemi ve 
arsa spekülasyonuyla beraber ele alınmak ve 
paralel yürütmek suretiyle hallinin mümkün ol
duğu kanaatini beslemekteyiz. Türlü yollarla 
ele geçirilerek üzerinde spekülâsyonlar yapılage-
len arsa meselesi halledilmeden, arsa vergileri 
bir düzene bağlanarak hakiki değer üzerinden 
vergi alınması bir esasa istinadettirilmeden ge
cekondu meselesinin halledilebileceğine inanmı
yoruz. 

Ayrıca, Devletin konut yapmasiyle bu mese
lenin halledilmesine imkân olmadığı, ancak, 
kendi evini yapana yardım edasının vaz'edilme-
siyle meselenin hal yoluna girebileceği aşikâr
dır. Kütlelerin gecekondu yapımı için göster
diği büyük yatırım gücünün kanalize edilerek 
konut yapımı sahasına fiilî olarak intikalinin 
meselenin hal yolunun bir safhası olabilece
ğini işaret etmek isteriz. 

Kendisine ve ailesine bir konut, başını soka
cak bir barınak bulmak endişesiyle çırpman 
hakiki muhtaç vatandaş ile kötü kullanmadan 
uzak müktesep hak sahibi vatandaşın mülkiyet 
hakkı arasındaki çalışmaların önlenmesi için 
tedbirler alınmasının bir Devlet vazifesi olduğu 
hususunun unutulmaması gerekir. 

Her Türk vatandaşının bir mesken sahibi ol
ması kampanyası açılmasının zamanının geç
mekte olduğunu, Ataköy misüllû mutlu bir azın
lığın lüks merakını giderecek inşaat yerine, her 
an gecekondusunun başına yıkılması korku
suyla karşı - karşıya bulunan vatandaşın bu his
sini izale edecek konut politikasına eğilmenin 
zamanında olduğumuzu hatırlatmak isteriz. 

Ucuz mesken için ve bir başlangıç olarak 
atılan adımların bürokrasi örneği olan uzun 
muamelelerle boş ve kendi haline terk edilmiş 
olmasını gerek millî servet ve gerekse mevcut 
ihtiyaç sebebiyle iyi gözle bakmamak istidadını 
göstermekte olduğunu enerjik Bakanımıza ha
tırlatmayı bir vazife sayarım. 
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Muhtelif mevzularda tasarı hazırılyarak 

Mecüsesevk etmekle bakanlık vazifesinin artık' 
yerine getirilmiş olduğu kabul edilemez. Bu ta
sarıların takipçisi olarak Meclisten çıkarılma
sına vasıta olmakta bakanlık vazifelerinden ma-
duttur. 

Bu cümleden olarak, ciddî emek mahsulü 
olan ve Türkiye'nin ihtiyaçları ile yakinen ilgili 
Kira Kanunu, Konut kanına tasarılarını ve 
Bakanlık görüşüne paralel hazırlanmasına bil
hassa itina edilen gecekondu kanunu teklifine 
ilişmek isteriz. 

İnönü hükümetleri zamanında, plân hedef 
ve gayeleri nazara alınarak ve ciddî bir çalışma 
ile Meclise sevk edilen bu tasarı ve teklifin ta
kibindeki yavaşlık mühim ihtiyaçların karşı
lanmasına engel olmuştur. Bilhassa gecekondu 
meselesinde en mühim adımları atmayı temin 
edeeck gecekondu kanun teklifinin (öncelik, 
ivedilik ve her şeye takdimen görüşme) tekli
fiyle ve garip bir tesadüf Üçüncü înönü Kabi
nesine kırmızı o" verildiği gün komisyondan 
çıktığı vo Meçîij gündeminin ihzarında ehemmi 
mühimme tercih işinde Hükümet ve bakanlık
ların görüşlerinin alınması müteamol oHuğu 
halde, bu teklife gerekli önem verilmemiş, gece
konduların ıslahı, tasfiyesi, yıkmanın durdurul
ması, hak sahiplerinin haklarının korunmasını 
derpiş eden. bu teklifin biran evvel Meclise ge
tirilmesinde çaba sarf etmekten ise, bunun ye
rine gecekondu muhitlerinde S^yın Bakanın be
yan ve nutukları ile iktifa edilmesi yolu tercih 
edilmiştir. Biz, bu yolun terk edilmesiyle kavil 
ve fiil arasında tezat bulundurulmamasım, ge
cekondu meeslelerinin artık bir secim meselesi 
olarak, değil, bir ihtiyaç ve zaruret meselesi ola
rak ele alınmasının şart olduğu hususunu te
menni etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bakanlık bünyesinde mütalâa edilen diğer 

iki teşekkül iller Bankası ve Emlâk Kredi Ban
kasına gelince : 

Kuruluşundaki gayeye müteveccih hizmetleri 
en modern ve ilmî zaviyeden ele alarak hallet
meye çalışan ve örnek bir çalışma düzeni içinde 
bulunan îller Bankasına takdirlerimizi arz et
meyi vazife sayarız. 

Yakın geçmişindeki mesuliyetten uzak dav
ranışlar ve kötü idarenin getirdiği imkânsızlık
lardan kurtulma çabası içinde bulunan, gayeye 
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müteveccih çalışmaları münhasıran maddi im
kânlar sebebiyle yavaşhyan Emlâk Kredi Ban
kasının gerekli nakit imkânının sağlanarak için
de buulnduğu zorluklardan kurtarılıp, gayesine 
emin adımlarla yürütülmesi fırsatının bu mües
seseye verilmesini temenni etmekte olduğumuzu 
beyan etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bu haliyel imar ve îskân Bakanlığı bütçe
sinin memleketimiz ve milletimize faydalı olma
sını temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarız. 
(Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Muihiddin Güven, buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA MUHlDDtN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, eğer memleket meseleleri müsaade etseydi, 
eğer parti grupum izin verseydi bu konuşmamı 
baltan aşağı gecekondu mevzularına tahsis et
mek isterdim. Benden evvel C.H.P. adına konu-,J 

şah Sayın Sabri Vardarh arkadaşım, bu işin 
ehemmiyetini idrak ederek konuşmasının büyük 
bir kısmını buna tahsis etmiştir. Ben meseleleri 
dile getirirken umumi mânadaki hüviyetini kıy
metlendirdikten sonra detaylarının içine girme
ye ve sizi bir açıklığa götürmeye çalışacağım. 
Dolayısiyle benden evvel konuşan Sözcü arkada
şımın yapmış olduğu, ortaya atmış olduğu bâzı 
mütalâalara da cevap verme imkânını bulacağım. 
Hazırlamış olduğum metnin dar çerçevesi için
de kalmak müsaade ederseniz beni rahatsız et
mektedir. Eğer bunun dışına taşarak konuşur
sam beni mazur görmenizi rica edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1965 yılı Bütçesinin 
müzakeresine girdikten sonra önünüze bakanlık 
bütçeleri sırasiyle geldi, müzakere ettiniz, ten-
kidlerde bulundunuz, kararlar verdiniz, geçti. 
Bir başlangıç noktasından bir nihayet noktasına 
gelmiş bulunuyoruz. Âdeta okumakta olduğu
muz bir kitabın sayfalarını îmar ve îskân Bakan
lığı ile kapatmak üzere bulunuyoruz. Bu elbette 
ki böyle olacaktır. Çünkü insanların hayatlarını 
idamede ve hayatlarını daha iyi hale getirmekte 
doğumdan ölüme kadar bir imâr ve iskândan 
ayrı tutulmaları imkânı yoktur. Hayatları yapıda 
"bağlıyacaktır, çalışmaları yapıda devam edecek
tir, ölümleri de orada olacaktır. Yani, beşerî faa
liyetin başlangıç ve son noktası, beşerî faaliyetin 
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bütün, muhassalası bir imar ve iskân düşünce
sinde toplanmaktadır. O halde önümüze gelen 
imar ve iskân Bakanlığının Bütçesi bu ehemmi
yetle mütalâa edilmek mecburiyetindedir. 

Kâinatın bir parçası üzerinde insanlar topra
ğa bağlı olarak daha iyiyi, daha mükemmeli ge
tirmeye çalışmaktadırlar. Bunlar için sahlboldu-
ğu seviyeyi ya asgari mânada muhafaza, aslında 
o seviyenin üzerine çıkma gayedir. Ve bu ga
yeyi tahakkuk ettirebilmek için de sahibolduğu 
hürriyeti bütün imkânlarının hakiki kaynağı te
lâkki eden, açlık ve sefaleti yenmiye, «varım, 
kendim ve cemiyetim için yaşıyorum, o halde me
sudum» demeye hak kazanmaktadır. Elbette ki 
bu hakkın karşılığını temin etmek de bir sevk ve 
idarecilere ve mesuliyet makamını işgal edenlere 
movdu bulunmaktadır, işte meseleyi bu açıdan 
tetkik ettiğimiz zaman bütün gayretlerimizin 
gayesini teşkil eden insan unsurunun ekseriya 
unutulduğunu görmekten müteessir bulunuyo
rum. Aslmdfc, insan hayatının, insan unsurunun 
en iyi hale getirilmesinde, saygı değer vasıta in
sandır. Fakat, bu saygı değer vasıta kendi iyi ha
yatını temin edebilmek için bizatihi bir gayedir. 
İşte o zaman memleketimiz içinde ortaya atılan 
bir kalkınma iddiasının tahakkuk edebilmesi için 
insan unsuruna verilen ehemmiyeti ve değeri te
barüz ettirmek ve bunun yer aldığı imar ve is
kân Bakanlığı Bütçesini aynı değer ve ehem
miyete mütalâa etmek mecburiyeti vardır. 

Ekseriya meselelerin hallinde görüşlerimiz ve 
tetkiklerimiz ve bunda da isabetlerimiz mevcut
tur. Fakat terkip ve tatbikte eski itiyatlarımız 
ve zihnî alışkanlıklarımız bizi bu belli ve müspet 
icfıbetli hükümlerimizden dışarıya iterek bir 
çarkın altında mahkûm hale getirmektedir. 

Plârtlı çalışmak, bir düzen içinde hareket 
ederek belli metodlarla neticeye varmak, iste
mek kolay ve fakat buna ait zihniyeti yerleştir
mek, tatbikatı mümkün hale getiren emek ve iş
birliğini sağlamak zor olmaktadır. Cemiyeti
mizin bünyesinde mevcut ataleti doğuran şart
lara boyun eğerek hareket kolay, fakat şartla
rı icabı hale getirmeye çalışarak verim sağla
mayı zor bulmaktayız. Kalkınma plânı eğer 
bir bütünlük ifade ediyor ve biz bu bütünlüğü 
Meclislere karşı bile korumak için kanunlar 
çıkarıyorsak, (bütünlük) ten kasdedileh mâna
nın icranın bütün kademelerinde ufkî ve şâku-
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li olarak görülmesi icabeder. Bir makinanm, 
kendisine ait vazifeleri birbirlerini tamamlaya
rak belli zaman içinde yerine getirilen çarkları 
haline gelebilirsek, ray üzerindeki katar, fren
lenmeden, hiçolmazsa hızı kesilmeden yoluna 
devam edebilecektir. 

Teessürle ifade etmek lâzımgelir ki, tarif 
ve tavsifine çalıştığımız böyle bir sistem hâlâ 
bizim çalışma hayatımızda yer etmemiştir. Do-
layısiyle kalkınma hızında hesabedilen % dü
şüklüklerini her şeyden evvel malûl bulunduğu
muz bu hastalıkta aramamız icabedecektir. 

Bütçesini müzakere ettiğimiz tmar ve İskân 
Bakanlığının ehemmiyeti Devlet Personel Teş
kilâtı tarafından da hâlâ kavranamamış olan 
büyük vazife ve mesuliyetlerine bu çerçeveden 
temas etmek ve esas meseleleri değerlendirmek 
uygun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizin bu
günkü bünyesi 15 senedir belirli bir harekete 
kavuşturul mas1 na ve Kalkınma Plânının esas
ları bu hareketin tevlidetmiş olduğu neticeler 
üzerine bina edilmiş olmasına ve kalkınma hızı 
% 7 olarak bu zemin üzerinde hesabedilmesine 
rağmen durgunluk ve atalet içinde bulunmak
tadır. 

Istatistikî rakamların çeşitliliğine rağmen 
nüfusun ortalama % 70 - 75 i yağmura bağlı, 
iptidai bir hal içinde tarımla meşgul olmakta
dır. Toprak reformu ile memleketimizi geri
likten kurtaracak (Tarım istihsal sektörünü 
dibenliyerek, ıslah edecek, ekonomik ve sos
yal hayatın gelişmesi için sağlam bir temel ha
zırlayacak ve umumi kalkınma hareketini des-
tekliyecck) bir iddianın yanında: (Memleketi
mizde zirai arazide mülkiyet ve tasarruf reji
mi hakkında elde mevcut bilgiler maalesef tat
min edici olmaktan uzaktır.) diyecek kadar ger
çekçi bir itiraf yer almaktadır. Reform gerek
çesi, zirai arazi mülklerinin, işletmelerin fizikî 
olarak" ufalanmış ve dağılmış olduğunu, 
1 686 000 çiftçi ailesinin toprak sahibi olması 
yanında, 89 000 ailenin toprak sahibi bulunma
dığını ayrıca ifade etmektedir. Tapu ve ka
dastro yok, hudut ihtilâfları sonsuz. Mülk ve 
rızk emniyetsizliği var, deniyor. 

I^akat arkasından görüyoruz ki, Devlet hü
küm ve tasarrufunda olan araziyi sarih olarak 
bilmiyor. Mülkünün sahibi değildir. Özel bü-
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yük arazi mülklere gelince gerekçe: (özel bü
yük tarımsal mülklerin sayısını ve sahalarını 
katî olarak tesbit etmek zor hattâ gayrimüm-
kündür.) Kadastro ve tapular tamamlanmamış
tır. Vâki tesbitler ise (mülk) yerine (işletme) 
esasına göre yapılmıştır, istatistikler hakiki 
durumu ifade etmemektedir. Denmektedir. 
Kısacası reformun esasını teşkil edecek fizikî, 
hukukî» teknik zemin mevcut değildir. Buna 
rağmen kanun çıkar çıkmaz bir sihirli değne
ğin temasiyle memleketin (sosyal adalet pren
siplerine uygun bir gelir ve servet dağılımı ile 
(içtimai), mülkiyet ve tasarruf ihtilâflarının 
azalmasiyle (hukukî), hudut ve kadastro tapu 
işlerinin toprak kabiliyet ve sınıflarının düzen
lenmesiyle fiilî), ileri metot ve vasıtaların kul-
lanılmasiyle (teknik), istikrarlı ve köklü bir 
zirai cemiyet yaratılmasiyle (politik) faydalar 
sağlanacağı iddia edilmektedir. 

Topraksız köylü toprak sahibi olacak, kü
çük parçalar tevhidedilecektir. 

Ormanlara gelince; içinde ve etrafında 
13 800 köyde 9,5 milyon insan yaşamaktadır. 

Orman ürünlerimiz ise ancak 4 milyon insa
nı besleyecek durumdadır, 5,5 milyon insan 
açıkta ve tahripkâr unsur olarak kalmaktadır. 

Memleketimizde mahrukat olarak senede 
13 milyon ton odun yakılmaktadır. Halbuki 
ormanlarımız senede 5,5 milyon ton odur istih
sal etmektedir. Bakiye 7,5 milyon ton gizli 
istihsaV davan ™ aktadır. Burada da açık tah
rip görülmektedir. 

Millî eğitim konusuna gelince; bugünkü nü
fus yayılışı ve yerleşme ve zayıf iktisadi var
lık içinde plân hedeflerine varmak mümkün 
müdür? Nüfusumuzun % 43 ünü 0 - 15 yaş 
arasındakiler* ve yine nüfusumuzun % 13 ünü 
teşkil eden 7 - 11 yaşındakiler nasıl eğitime ta
bi tutulabilecklerdir? Raporlar ve istatistikler 
16 milyon vatandaşın 34 000 den fazla iskân sa-
Ihasma dağılmış bulunduğunu, 13,5 milyon nü
fusun 1 500 den çok az 22 490 koy ünitesinde 
oturduğunu göstermektedir. Halbuki beş sınıf
lı bir ilkokulu 20fr talebe ile besleyebilecek as
gari nüfus 1 600 dür. Ve 16 milyonumuz da bir 
ortaokulu besleyemiyecek ünitelere dağılmış
tır. 

Köy içme sularına gelince; Memleketimizde 
63 800 köy ve mahalle bulunduğu ve bu raikta» 
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n n 21 300 ünün içme/ suyuna sahibolduğu 
25 800 ünün ise mahrum bulunduğu yine İsta- ! 
tistiklerden öğrenilmektedir. Buralarda yaşa- I 
yan nüfus sayısı ise 10 milyondur. En iyimser 
hesapla ihtiyacın giderilmesi 5 milyar liraya 
bağlı bulunmaktadır. 

Misalleri köy yolları, sağlık tesisleri, idari 
tesisleri Ve diğer ihtiyaçlar için çoğaltmak 
mümkündür. Her misal bugünkü dağınık ve 
dengesiz yerleşme düzeni içinde dar imkânla
rımızı yetiştirme iyi niyetimizi teyit ve fakat 
yıllar boyu gayeyi temin edemiyeceğimizi gös
termektedir. 

Ayrıca hizmetleri tahakkuk ettirmek vazife
siyle mükellef bakanlık ve müesseseler tatbi
katta, kalkınma plânında kendilerine ayrılmış 
parçaları tek tek ele alarak çalıştıkları görül
mektedir. Sağlık Başkanlığının sosyalizasyonu 
tahakkuk ettirmek için seçtiği pilot bölgeler, 
Köy İşleri Bakanlığının pilot bölgeleri, örnek 
köyleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının pilot 
bölgeleri, Tarım Bakanlığının tecrübe istas
yonları, Sanayi Bakanlığının sanayi bölgeleri
ne ait tesbitleri, yer seçimleri zorlamalarla, za
hiren bir iştirakin içine b?arn girmekte ve fa
kat ayrı ye münferit seçimler ve çalışmalar de
vam etmektedir. 

Ortadaki büyük hakikat, memleketimizin 
bugünkü nüfus dağılışı, köy hattâ kasaba üni
telerinin teşekkül tarzı devam ettiği müddetçe, 
medeni ihtiyaçların asgari mânada, karşılanabil
mesi için uzun senelerin sarfı icabcdccektir. O 
halde dağınık, kifayetsiz, iktisadi, içtimai bir 
ünite olmaktan uzak köylerde oturan insanla
rımızı bir (yeniden yerleşme) düşüncesi içinde 
kıymetlendirmek lâz-ımgclmektedir. Bu da an
cak memlekete şâmil bir (iskân politikası) mn 
ciddî şekilde ele alınması ve tatbikiyle mümkün 
olabilir. 

Her bakanlığın kendi programma göre tes-
bit ettiği bölgelerde hizmetleri perakende ola
rak değil, bütün hizmetlerin bir bölge plânla
ması çalışması içinde ele alınması ve her bakan
lığın kendisine düşen vazifeleri, ve yıllık prog
ram tatbikatını bıı plânlama dâhiliade tahakku
kunu sağlamak gerekir. 

Bölge plânlamaları dâJhilindc köy, kasaba, 
yeniden şehirleşme temayülleri, tarımsal nü
fusun bölge sanayiine kaydırılması, hususiyet- | 
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lere göre dağınık veya toplu köy sistemleri üze
rinde araştırma yapılıp yeniden yerleşmeleri 
belli ve faydalı istikamette mümkün hale geti
rerek (yol, sil, elektrik, okul sağlık) hizmetle
rini en az yatırımla en verimli neticeyi istihsal 
gaye olmalıdır. 

Bugün için ..kendi halinde ve belli cazibe 
merkezleri etrafında teşekkül etmiş bulunan 
sanayi ve iskân ağırlıklarının azaltılması, böl
gelerde tampon yeni çekim merkezlerinin te
sisiyle göçlerin düzene alınması ve büyük şe
hirler etrafında günümüzün dâvası olan gece
konduların mebdede önlenmesi imkânı elde edi
lebilecektir. 

Bakanlıkça büyük heyecan ve emeklerle ha
zırlanmış ve hazırlanmakta olan bölge plânlama 
çalışmalarının hayat içinde tatbikatına imkân 
vermek hepimizin başlıca vazifesi olmalıdır. 

Çalışmalarda, bakanlıklardan her hangi bi
rinin tatbikini düşündüğü bir projigin o böl
geye eğer büyük bir tesiri olacaksa, mihrak o 
olmak üzer hizmetlerin.etrafında toplanması su
retiyle yeni bölge plânının ihzarı cihetine git
mek zarureti ve bedaheti kabul edilmelidir. 

Dün büyük heyecanlarla önümüze serilen 
Keban projesi bunun tipik bir misalidir. İnşa
nın kapladığı safrada bulunan 106 köyün istim-
lâkiyle ortaya çıkan meseleler nedir? 106 köy 
halkının yeniden ve nerede en iyi şekilde iskân 
edileceği, hangi sahada ve ne ile geçiminin sağ
lanacağı, müdahale ettiğimiz arazi ile iktisadi 
ve içtimai rabıtaların mütalâası, kaybolan ye
rine yeniden ikame meselesi, en ufak noktasına 
Radar mütalâa edilmelidir. Enerjinin sağlaya
cağı im'kânlarla yeraltı kaynaklarının, maden
lerin istihsali, yeni sınai tesislerin kurulabilme
si, tarımsal gücün bu sahaya akması bugün
den görülmesi icabeden hakikatlerdendir. El-
betteki yeni sanayiin gelebilmesi için arsa, alt 
yapı imkânları bakımından yatırım indirimle
riyle birlikte teşvik ve cezp tedbirlerinin alın
madı, hizmetler, serviz, ulaştırma kolaylıkları 
neticede bir yeniden iskânın bütün tedbirlerinin 
alınması mecburiyeti vardır. İşte yalnız başı
na Keban projesinin (koruma, sulama, kontrol 
ve enerji istihsali) nden öteye havzaya ve Do
ğu bölgesine yapacağı tesirleri bütün yönleriy
le mütalâa edip, tedbirlerini almak ve tatbika
ta geçmek, barajın- T sene sonra inşasının bi-
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timinde bütün bölgenin çalışmaya müheyya bir 
iskân cenneti haline getirmek mümkün olma
lıdır. 

Bunun tahakkuku için şimdiden bölge plân
laması içinde yeni şehirleşme ihtimalleri, mer
kezlerin, sanayi sahalarının iskân mmtakaları-
nm, yol şebekelerinin, tesbiti, şehir,- kasaba, 
köy imar plânlarının, amme tesisleriyle birlik
te projelerinin hazırlanması ve dikkatle tatbik 
mevkiine konması zaruridir. Malî kaynaklar, 
krediler iç ve dış olarak şimdiden sağlanmalı. 
teknik, idari, işletmeci güç seferber edilmeli
dir. 

Yoksa sevgili arkadaşlarım, Elâzığ ilinde 
arazî fiyatlar, şimdiden artmış spekülâsyon baş
lamış, dağlarda gecekondular kendini hastalı
ğın arazî olarak ortada bulunuyorsa gelecek 
için endişeye düşmekte haklı olacağız. O za
man kabahatli kimler olacak1? Bölge ve mem
leket için .mesut imkânlar hazırlıyacak Elâzığ 
ilini bir cennet haline getirecek olan böyle bir 
projenin her tarafiyle tahakkukunda, her ba
kanlığın bir bölge plânlama anlayışı içinde 

•, tmar ve İskân Bakanlığı ile çok yakın bir iş
birliğine girmesi zaruridir. 

Â. P. Grupu olarak şuna katiyetle kaaniiz 
ki, kısa ve uzun süreli kalkınma plânlarının ba
şarısı tamamiyle (bölge plânlaması) çalışmala
rına ve neticelerine bağlıdır, tmar ve İskân 
Bakanlığının üzerine titizlikle eğildiğini bildi
ğimiz bu konu üzerinde sesini duyurması, ken
disini hissettirmesi lâzımdır. 

Dnğu Marmara bölge plânlaması, Zongul
dak bölge plânlamasının iftihar verici arat
tırmaları ortadadır. Fakat tatbikatı yapacak 
bakanlıkların illerin, belediyelerin bir iş ve an
layış birliğine girip girmedikleri ve netice is
tihsalinde verimin ne şekilde sağlandığı hak
kında şüphe ve tereddütlerimizin izalesine muh
tacız. Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının in-
şasiyle beldede süratli inkişafın seyri acaba 
tatmin edici midir? 

Ayrıca Bursa'daki sanayi pilot bölges'nin 
bugünkü durumu hakkında bilgi rica etmekte
yiz. 

Say:n milletvekilleri, şuna kaaniiz ki, şim
diye kadar şehir ve kasabalarımız için hazırlan
mış olan imar plânları, hayatın gerisinde kal
mıştır. Bölge plânlamanın bir parçası olarak 
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eskilerin- revizyona tabi tutulması, yenilerin ise 
tek başına bir kasaba bir şehir olarak değil, 
bölgelerle münasebetleri yönünden de müta
lâa edilerek tanzimi esas olmalıdır. Âmme te
sislerinin belli bir inkişaf devresi içinde he-
sabcdilip tatbika konmalıdır. İller Bankası
nın bu yöne tevcih edeceği faaliyeti sahiboldu-
ğıı vander içinde 'kıymetlendirmesi gerekmek
tedir. 

Kalkınmada, plânm esas telâkki edilmesi 
karşısında plânlamanın ehemmiyeti, sektörler 
arasındaki katî ilişkiler bakımından inkâr edi
lemez. Bundan dolayı karayollarının güzergâh 
tâyininde, okul yerlerinin, sağlık ocaklarının, 
cari ve sınai binaların mahallerin tesbitinde 
hastanelerin, turistik tesislerin, resmî, idari ti-
Inıar ve İskân Bakanlığının plân çalışmaları
nın katî sözü olmalıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
konuşulurken, değerli Bakan arkadaşımızın ya
kınmamı burada müşahede ettik. 750 nüfuslu 
bir yerde yap^ması icabeien bir sağlık ocağının, 
450 nüfuslu bir yerde yapılması karşısında'gös
terdiği endişe ve teessür hakikaten yerindedir. 
Yalnız başına bu misal ortaya koyduğumuz fik
rin doğruluğunu teyit ve tekideder. 

Belediyelerimizin Bakanlıkla irtibatı, İçişle
ri Bakanağından daha kuvvetli ve hakiki mâna
ya irca edilmelidir. 

Karayolları etrafındaki benzin istasyonlarını 
mr.hal seç'mi, gazino, lokanta, motel, otel yerle
rinin tesbiti, turistik tesislerin bulunduğu çev
relerin tanzimi, güzergâh etrafındaki köy ve ka
sabaların imar plânlarını tercihan tanzimi, özel
liklerinin muhafazası, bina mimarî ve inşaî ka
rakterlerinin meydana çıkarılması ehemmiyete 
ele alınmalıdır. Turistik tesislerin müspet tesiri 
ve bu tesirin devamlılığı çevre ile mümkündür. 
Halkın eğitimi, iş sahalarının yaratılması, el sa
natlarının geliştirilmesi-ve kıymetlendirilmesinin 
bir teşkilâta bağlanması önplâna alınmabdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yollarla sahiller arasında kalan yarımadalar. 

ağaçlıklar, kayalıklar, iç kumsallar ve tabiî gü
zellikleri olan sahiller kontrola alınmalı, imar 
plânlarına ve katî nizamlara bağlanmalıdır. Ta
rihî harabeler civarında ikamet ve eğlence grup-
manları plânlamalarda düşünülmelidir. Bu su
retle memleket ve âmme hayrına mimarisi, tabiî 
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zenginliği, istifade imkânları tahribe ve ifnaya 
uğramamalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir iskân politikasının bilgili ve ciddî bir şe

kilde tatbiki yanında aynı ehemmiyette bir 
(Mesken politikası) nın gelmesi tabiîdir. Sene
de 900 bin kişi artan nüfusumuzu barındırmak, 
kötü iskân şartlarını düzeltebilmek için senede 
en az 300 bin mesken inşası lâzımgelmektedir. 
Anayasanın 49 ncu maddesine göre, Devletin 
dar gelirli ve yoksul vatandaşlara sağlık şartla
rını haiz konut yapma mükellefiyeti karşısında, 
Hükümetlerin açık ve sarih bir (Mesken politika
sı) na sahi'bolmaları icabeder. Kalkınmanın te
sirleriyle yeniden şehirleşmelerde yeni iskân 
sahalarının düzenlenmesi mecburiyeti kaış.sında 
Devlet Plânlama Teşkilâtının konut mevzuunda
ki ilkeleri yerinde ve kifayetli değildir. Her 
meselede Devlete her türlü hakkı veren ve hat
tâ müdahaleyi tanımaya mütemayil bir plân dü
şüncesinin, memleket mesken ihtiyacının 
yalnızca özel sektör eliyle halledilmesi kararına 
bağlanmasını doğru bulmamaktayız. 

Devletin hiç olmazsa memurlarına, teşkilâtı 
bulıınmıyan küçük esnafa, emeklilere mütevec
cih bir konut siyaseti odalıdır. Ve konut inşa
sının prodüktiv olmadığı hakkındaki eskimiş dü
şünce artık bir kenara bırakılmalıdır, özel sek
tör eliyle yapılan inşalarda daha fazla ünite el
de etmek kasdiyle, halk konutları standartları
na bağlanmak istenen ölçülerin realiteden uzak 
olduğu hakındaki ve bu kürsüden ifadeye çalış
tığımız, fakat rağbet görmiyen fikirlere rağmen 
7 kişilik aile için kabul edilen 63 M2 asgari üni
tenin 100 M2 ye çıkarılmak istendiğini memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Tenvir edilmemiz 
•bizi müteşekkir bırakacaktır. Kurulması üç sene 
ovvelin'den tasavur edilen (Arsa Ofisi) (Mesken 
Ofisi) düşüncesi acaba ne merkezdedir? Resmî 
dairelerin, muhtelif bakanlıkların kendi persone
line müteveccih mesken temini gayretleri, koo
peratif faaliyetleriyle yapılan inşaların merkezî 
"bir hal içinde toplanması, yeni bir usul ve niza
ma bağlanması, küçük yapı tasarrufları, sandık
lar teşkili ile halka daha geniş ve organize bir 
şekilde cevan veren bir istikametin içine giril
mesi zaruridir. 

T. JSmlâ'k Krödi Bankasının vatandaşlara 
mesken temini, modern mahalleler kurmak yo-

2 8 . 6 . İS65 0 : 1 
lunda, şimdiye kadar sarf etmiş olduğu mesai 
cidden tebrike değer. Fakat gerek bu gayeye mü
teveccih gayretlerin daha semereli olması, ge
rekse bankanın finansmanı, malî kaynakları yö
nünden, kredlerde muvazeneli ve istikrarlı, ge
lişme ve genişlemeyi temin eden tedbirlerin içi
ne fr'raıesi zaruridir. Takip ve tatbik edilecek 
ciddî bir mesken politikasında bu müessesenin 
büyük hizmeti ve rolü olacaktır. 

Gayet tabiîdir ki yıllık yatırımların büyük 
yüzdesini üzerinde toplıyan yapı faaliyetlerinin 
esas unsuru olan (malzeme) üzerinde kısaca 
durmak icabeder. îmar ve İskân Bakanlığının 
iştigal sahasında bulunan bu konunun araştır
maları, yapı sanayiinin geMşmesi, yenilerinin 
kurulması, mahallerinin seçilmesi, yatırımlarda 
tercihler hususunda gelecek için ümit verici ola
caktır. Bilhassa Türkiye'mizin muhtelif bölgele
rinde kullanılabilecek pratik ve ekonomik malze
me araştırması buna bağlı inşa tekniklerinin ge
liştirilmesi (Mesken politikasının) verimli bir 
şekilde tahakkukunda büyük faydalar sağlıya-
caktır. 

'Köylerimizde bina çatılarının, damlarının es
ki ağır toprak dam1 ardan kurtarılarak, meyilli 
ve alafranga kiremitli örtüve sevk edilmesi sevi
nilecek bir haldir. Fakat Batı'da ve Amerika'da 
petrol müştaklarından faydalanıp hazırlanan ha
fif ve pratik ayrı renkli kaplamalarla, yük azal
tılmakta, çabuk ve daha küçük maktalı, az ke
reste kullanılabilen çatı imkânları elde edilmek
tedir. Orman mahsullerimizin asgaride bulundu-
<TU memleketimizde, iktisadi netice verecek araş
tırmalar ve buna ait teşvikler himaye edilmeli
dir. Gayet tabiîdir ki, yakıt meselesi köy inşaları 
meselesi içinde esaslı bir mevki işgal etmekte
dir. Tezeğe, oduna dayanan bir yakıt rejiminden 
kurtulma çareleri ve buna muvazi olarak ev 
ocaklarının sistem araştırmaları, cihazlanma ve 
eğitim konuları diğer ilgili bakanlıklarla ayrı 
bir politika içinde kıymetlendirilmelidir. 

Mesken poltikasmm âcil tedbir ile halledil
mesi icabeden en mühim kısmı elbete ki (gekon-
du) davasıdır. Esefle ifade etmek lâzımdır ki, 
Plân ilkelerine Bakanlığın müşahede ettiğimiz 
çalışmalarına, araştırmalarına, bütçelere koydu
ğu tahsisata rağmen, 3,5 senedir fiilî bir netice 
alınamamış gecekondu mıntakalannda mütema-
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di bir genişleme olmuştur. Bakanlığın (13 büyük 
şehirde gecekondu) ismiyle neşrettiği arattırma 
kitabının ikinci sayfasında: (Bu bakımdan 1963 -
1964 yıllarındaki gecekondu miktarlariyle 1960 
yılındaki istatistikleri karşılaştırmakla iktifa et
mek zorunda kaldığımızı, dolayısıyla ulaştığımız 

# nisbetlerin gerçekten biraz daha fazla olduğunu 
ifade etmek isteriz.) Demekle hakikatleri, bir 
plânlı devreye girmemize, büyük iddialarımız 
(bulunmasına rağmen, meseleye hâlâ hâtoim olu-
namadığmı itiraf mecburiyetinde kalınmıştır. 
Yalnız bir iskân değil, ondan daha ilerde, içti
mai, iktisadi, ahlâkî ve siyasi yönleriyle asla ih
mal edemiyeceğimiz bu dâvanın üzerine artık 
ciddiyetle eğilmek zamanı gelmiştir. İnsan hak
larını, mülkiyet esaslarını, kanun icaplarını, va
tandaş ihtiyaçlarını korumak ve yerine getirmek 
mecburiyetinde olan Devletin eli gecekondu için
de oturan vatandaşların hizmetinde ve yanında 
olmalıdır. İşte size Bakanlığın diğer bir araştır
ma kitabından bir cümle: (Gecekondu meselesi 
müessir metotlarla halledilemediği takdirde, bu 
nisbetin Ankara'da gecekondularda . takriben 
385 000 kişi yaşamaktadır -.yakın bir gelecekte 
daha da artacağını, çok geçmeden gecekondular
da yaşıyan nüfusun, normal şehir.meskenlerinde 
yaşıyan nüfusun iki mislini bulacağını kestirmek 
güç olmıyacaktır.) Yine size Bakanlığın diğer 
(bir araştırma kitabından diğer bir cümle: (19ı60 
yılı sonunda şehirlerimizde 240 bin gecekondu 
bulunduğu ve bu rakamın 1964 yılında 370 bini 
aştığı tahmin edilmektedir. Bu gecekonduların 
1/4 ü ise Ankara'dadır.) imdi size nisbetleri ve
reyim: Şehir meskenlerine göre* gecekondu nis-
beti istanbul'da: % 40, îzmirde % 24 Ankara'
da ise % 65 tir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bütün bu hakikatler karşısında soyiiyecek 

çok sözler vardır. Bütün ehemmiyetine rağmen 
1960 tan bu yana miktarda 130 000, nisbette 
beş sene içinde % 50 olmak üzere artan bu göç 
ve gecekondu inşası karşısında ve ayrıca gecekon
dularda yaşıyan vatandaşların içinde bulunduk
ları halin ıslahı zarureti göz önünde tutulursa 
üç senedir ne yaptık, konuşulan tedbirler yalnız 
sözde mi kaldı, kalkınma ve plân kimlere müte
veccihtir diye sormak hakkımız 4eğil midir? 

Türkiye'nin merkezi bâş şehrimiz Ankara'nın 
Gül veren, Çinçinbağları ve" Toprakhk gecekon
du merkezlerinde yapılan incelemeler enteresan 
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neticeler vermiştir. Gecekonduda oturan vatan
daşlarımızın % 41 i Ankara köylerinden hicret 
etmiştir. Birinciliği de Çubuk ve Kızılcahamam 
almaktadır. Şehir içinden de göç vardır. Geri 
kalan % yi Çankırı, Erzurum, Çorum, Gümüşa-
ne, Yozgat, Kırşehir, Kars illeri sırasiyle doldur
maktadır. Göç sebepleri ise % 95 iş arama* 
içindir. 

Gecekondu mıntakalannda meskûn halkın 
% 41 i işçi, % 14 ü memur, % 34 ü odacı, kapıcı, 
şoför, % 11 ini de esnaf teşkil etmektedir. Yine 
4 sayılı kitabının 2, nci sayfasının baştarafında: 
(Başkent olarak bir şehirde geeekonduların bu 
derece hızla gelişmesini önlemek veyahut da bir 
düzene sokmak için gereken tedbirleri vakit kay
betmeden almak gerekecektir.) denmektedir. 
Tedbir alınması zaruretine işaret eden kimdir? 
îmar ve İskân Bakanlığı. Peki tedbir alacak olan 
kimdir? Onu arıyoruz. 

İstanbul'u ele alırsak Zeytinburnu, Sağmal
cılar, Taşlılarla, Eyüp, Silâhtarağa, Kâğıthane, 
Gültepe, Ortaköy, Kuruçeşme, Boğaz sırtları, 
Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çubuklu, Fikirte-
pe ve diğer mmtakalarda teşekkül etmiş gecekon
du mınt&kaları üzerinde ise daha Ankara'daki 
gibi öntesbit çalışmaları bile yapılamamıştır. Ye
ni olarak İstanbul, Ankara karayolu etrafında 
seri bir inkişafta ayrıca gecekondular görülmek
tedir. 

öteden beri İstanbul'da gecekondu mevzuu 
açılınca, ilk akla gelen Zeytinburnu üzerinde 
bâzı bilgileri Büyük Meclise vermek mecburiye
tindeyim. 

1960 da 80 000 olan nüfus bugün 25 000 ge
cekondu ve 120 000 nüfusa baliğ olmuştur. Ar
sa mülkiyetinin % 25 i şahsa, % 23 ü Vakıflara, 
% 5 i Hazineye, % 2,5 belediyeye, ait bulunmak
ta, % 43 ü ise bilinmemektedir. Demek ki, % 40 
niabetindeki arsaya Devletin veya' Devletin söz 
geçireceği müesseselerindir. İmar plânlarını, âm-
mo hizmetlerinin ifasını, yollarının yapılmasını, 
binalarına tamir imkânı verilmesini, tâpulandı-
rılmalannı isterler. Elbette ki, ıslahı kabil ge
cekonduların muhafazası prensibi içinde kanuni 
yollar içinde hak sahiplerinin haiklan korunarak 
mülkiyet meseleleri süratle intaeedilmelidir. Be
lediyeden Hükümetten bekledikleri hizmetleri 
görebilmelidirler. Geçen hafta Pazar günü Zey
tinburnu'nda gecekondu mevzuunda yapılan aç& 
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oturumda istanbul Üniversitesi Sosyal Antropo
loji Fakültesi Profesörü Mr. Hardt: (Çözüm yol
ları için no düşünüyorsunuz?) şeklindeki suali
me karşı: (Rehber olarak resmî makamlar gece
kondudaki vatandaşları, şehirli vatandaşlar ka
dar düşündükleri zaman çözüm yolu bulunabi
lir.) Cümlesiyle iktifa etmiştir. Bu cevabı Tek
nik bir cevap olmaktan ziyade idari hizmet an
layışımıza ve sözlerimin başında işaret ettiğim 
(insan unsuru) nu kıymetlendirişimizo taallûk 
eden bir hastalığın teşhisi şeklinde telâkki ettim. 
Nitekim, İstanbul Belediyesinin hemşehrilerine 
yapmak mükellefiyetinde olduğu âcil ve zaruri 
hizmetleri bırakıp, İmar plânlarına mugayir, ka
nun ve mevzuat dışında, teknik hesaplara da 
yanmıyan, tahsisatı belli bulunmıyan yeraltı 
geçitlerini yaptırmış bulunması bu aykırı, hiz
met düşüncesinden başka şeylere yarıyan dav-
ranışiyle bütün mesul makamların gözü önünde 
şehirlimin milyonlarını hoba etmiş ve etmekte 
bulunmuştur. Taksim- gezisinin cadde duvarla
rını yıkıp buralarda evvelki hareketlerden cüret 
alarak dükkân yapmaya teşebbüs etmesi, keyfî, 
usulsüz ve tahsisatsız davranışın yeni bir örne
ğini teşkil etmektedir. Prof. Hardt haklıdır. Bir 
-tarafta yol, su, kanalizasyon gibi zaruri beledî 

•• hizmetleri •• bekliyen halk vardır, diğer taraftan 
şehirlinin milyonları görünüşte büyük ve göste
rişti fakat keyfî hareketler için sarf edilmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, yukardan beri tesbit et
tiğim ve huzurunuza getirdiğim bilgiler mesele
nin ciddî tutulduğu takdirde kolaylıkla bir dü
zene sokulabileceğini göstermektedir. Gayeyi ta
hakkuk ettirmek için üç kuvvete sahibiz. Birin
cisi : : ı 

Gecekonduda oturan vatandaşın iyi niyeti, 
bir gecekondu yapabilen teşebbüs kabiliyeti, iş 
gücü ve yoktan var etmek azmi, 

ikincisi : Onlara hizmetle mükellef beledi
yelerin üstlerine düşen vazifeyi yalnız yık
makta değil, tedbirde , yardımda, yol göster
mekte, imkânlar hazırlamada göstermesi, 

Üçüncüsü : Tedbirlere ait kanunları hazır-
lıyarak, teknik gücü, malî imkânları realist 
programları, belediye ve vatandaşlarla katî işti
rak ve beraberliğin içinde seferber etmesi şek
linde Hükümet olarak ortadadır. 

Gayet tabiîdir ki, Hükümete ait tedbirler 
iki bölümde mütalâa edilecektir. 

28.5.1965 0 : 1 
1. Teşebbüs sahiplerinin teşebbüslerini iyi 

istikamete sevk etmek asgari mânada iyi bir 
inşayı ve iskânı mümkün hale sokmak. 

2. Mevcut gecekondu mahallelerinde ıslahı 
mümkün olanların kanuni ve hukukî durumları
nın teminiyle, iyi hale getirmek, 

3. Islahı mümkün olmıyanlarm içinde otu
ran aileleri, arsa, proje, teknik yardım ve 
.kredi yardımı ile tesbit edilecek sahalardaki in
şalara kendi güciyle iştirakini sağlıyarak naklet
mek, 

4. Islahı ve hukukî hali müemmen gecekon
du mahallelerinin âmme tesislerini tercihan yap
mak, suretiyle, olacaktır. Burada beledivclere 
eok mühim vazifeler düşmektedir. Tatbikatta ki, 
detaylara ve tercihlere ait düşüncelerimizi 
uzatmamak için söylemiyeceğiz. 

îk 'neisi ise, uzun vadeli tedbirdir. Konuşma
mızın esasını teşkil eden bir yeniden yerleşme 
politikası içinde, bölge plânlamaların çalışma
larına bağlı olacaktır. Tampon böl «relerin, bölge 
sanaviinin yaratılması ve o bölgelerde munzam 
iş gücü yaratılmasiyle mümkün hale gelecektir. 
Fakat, burada da işaret etmek lâzımgclir ki, 
ciddî ve samimî bir inanış içinde şimdiden 
kolay tedbirler içine girilebilir. Ve mesele kal
kınma plânının tesbit ettiği zamandan daha 
evvel asgari ölçüler içine itilebilir. Fakat her 
şeyden evvel derin mahallî araştırmaların biran 
evvel ikmali zaruridir. Üçüncü inönü Hüküme
tinin mesken politikası, gecekondu dâvasını 
hal hususunda basan sağlıyamadırhnı snvlemek 
bizim irun üzücüdür, imar ve iskân Bnknfıtı-
ğmda-bilari, çalışma azmi ve netice alma ist'vakı 
içinde bulunan değerli bir kadro var. Onlar
dan favdalanmak ve onlara bu imkânı vermek 
hepimizin vazifesidir. Yalnız grnrvrmuz ola
rak şu hususu tekrar tebarüz ettirmekte ve 
inancımızı belirtmekte fayda mülâha7a ediyo
ruz. Ne olursa olsun vatandaşın başmı sokacak 
bir yer bulmadan gecekondusu yıkılmamalıdır. 
Bunun sonu asgari mânada yeni bir gecekon
dunun inşasını gerektirecektir. Kanunları vatan
daşa hizmette bir vasıta olarak anlamalı ve 
tedbir almalıyız. Tedbirden sonra mâni hüküm 
işlemeli ve vatandaşta hakiki mânada kanuna 
saygı hissi yaratılmalıdır; Aynı zamanda kanun 
ve nizam koruyucuların ciddî, namuslu muraka
besi de sağlanmalıdır.- Aksi takdirde en doğru 
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tatbikatın neticesi bile bizi hep rahatsız edecek
tir, \ 

'Sayın milletvekilleri; 
îmar ve -feCiân» Bakanlığının meşgul olduğu 

«mevzuların en ehemmiyetlisi1 âfetler mevzuu
dur. Tatbiî olmıyan bir yağnı rejjmi içine, top
rak örtülerinin kay.bolmaısîyle girmiş ve tefsir
lerimi en kötü şekilde hisseden memleketimiz-
sde yılda tonlarca toprak denize dökülmekte
dir. Arazî kaymaları, kaya sukutları, heyelan
lar satıih üötü su rejimi ile sat:lh altı su reji
mi arasîndakı mrovazerie'sizlifklerinnetieesi de
ğil midir? 

O zaman âfetler mevzuunda ilk düşüncemiz, 
âfet diye tevsik ettiğimiz tehlikeleri izale için 
uzun vadeli tedbirlerin içine girmek olmalıdır. 
Mâni olamıyacağımız hususlar elbette ki: vardır. 
Kasırga, tayfun, fırtına gibi sürekli yağmur
lar neti'cesindeki taşmalar, siı baskınları ted- '• 
birin ve fevkalâdenin üstündeki hâllerde ma
zur görülebilir. Fakat barajlar, şeddeler, re
gülâtörler, su kanallariyle koruma ve kontrol 
daima mümkün olabilir. O halde îmar ve iskân 
Bakanlığınınr âfetler •*• konusunu, • teshil edilen 
âfetler mmtakalarfnda önleyici çalınmaların ne 
olduğu hakkında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı," Tarım Bakan
lığı, Orman Genel -Müdürlüğü, Devlet Mete
oroloji Umum Müdürlüğü ve ilgili müesseselerle 
geniş ve* etraflı bir iş programı dâhilinde tes-
foit etmek mecburiyeti vardır. 

Âfetlerin zuhurundan sonraki davranışta 
belli bir sistem dâhilinde elbette ki tatbikat 
yapılacaktır. Âcil yardım, âcil ve muvakkat is
kân, âfete, maruz kalan insanların müstahsil 
h-ale getirilmesi (hayvan, yem, gıda, tohum, ci-
hazlanıa ve kredi), asli iskân için etütler, yer 
seçimi, kadastö plânları, imar' plânlarının hazır
lanması, malzeme, bölge, içinde bir yeniden yer
leşmenin araştırılması, ihtiya^kra ve ailelerin 
iştigal sahalarına göre hususiyeti olan plânla
rın ihzarı, malzeme, teknik yardım, kredi, 
âmme tesisleri, yerleştirme, borçlandırma ve bir 
felâketin geleceğe ait saadeti hazırlama imkân
ları daima göz önünde tutulmalıdır. 

I 

Tecrübelerimiz onu göstermiştir ki, felâkete 
uğrıyan mintakalarda' Bakanlık aradaki proto
kole rağmen kadastro iğlerini temin edememek
tedir. Onarım veya inşa için teminat- mesele-
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leri, banka tarafından yapılamamakta, yardım
dan hak 'Sahipleri istifade- edememektedir. 

Âfet mıntâkarinda yapılan inşaların mali-
, yetleri ekseriya çok yükseğe baliğ olmuştur. 

Bu da vatandaşa âdeta bir ikinci âfet olarak 
taşınamaz bir ağırlık tahmil etmiştir. Etmek
tedir. Bugüne kadar 6409, 6610y 6683, 674$, 
7010, 7269 sayılı kanunlara göre, 48 yerde 
,6 539 mesken inşa edilmiş, taaihhüt veya ema
nete bağlanarak t£)hsisl>ri yapılmiştm 1959 Üe 
1964 (10) ayı içinde 35 135 418 lira sarf edil
miştir. Kendi evini yapana yardım şeklinde 
ise 73 380 899 lira harcanarak 14 994 aileden 
2 464 üne ev yapılmış, 3 559 una ise devam 
edilmekte bulunulmuştur. Buna göre, 7 725 inin 
seçilen yerlerin : beğenilmemesi veya kadastro 
istimlâk işinin tamamlanmaması dolayısiyle ya
pılması imkânı olmamıştır. Bu da hizmetin 
tam bir şekilde ifa edilemediğine kesin bir delil 
teşkil etmektedir. Bunun karşılığında ise - ki 
her iki yatırım yekûnu 425 milyona karşılık -
hak sahiplerinden her hangi bir tahsilatın yapı
lamadığı da açık ve acı bjr gerçektir. 

İşaret etmek istediğimiz diğer bir husus da, 
ov plânlarının ihtiyaç ve realiteler nazara alın
madan, iyi niyetle ve faikat masa başında hazır
lanmasından dolayı bâzı iskânlardan rahat ne
tice alınamamasıdır. 

-Kanaati'mlız odur ki, âfet rnioıtakalarının ge
niş ve etraflı bir şekilde tesbit'iyle alınacak 
tedbirler de umumi imkân politikasının bir par
çası olarak yeniden yerleşme için fırsat teşkil 
edecektir. 

Sözlerimi bitirmeden şu hususa işaret etmek 
isterim ki, C. H. P. sözcüsünün şimdiye kadar 
kâfi görülmiyen bir mahsubun içine yine gir
diği ve bir devri tenkid ettiğini üzüntü ile mü
şahede ettim. Biz artık bu sayfaların kapatıl
masının icabettiğine kaaniiz. Hep beraber bîr 
yolun yolcusu olduk, iddialarımız var, bu id
dialarımızın tahakkuku için gayret etmek ve 
önü ispat etmek mecburiyeti vardir. Liyakati
mizi ispat ettiğimiz anda tenkide de hak sahibi 
olacağız. Benim huzurunuza getirdiğim mesele 
1961 senesinden sonra 2nc i , 3lncü İnönü JKoia-
lbyonu hükümetlerinin bu mevfcudaki başarı de
recesini ortaya koymuştur. ' : nnlrr\: •••:'.•• 

Değerli milletvekilleri; "--~%'~":r.::,.,: :.:,:.: 
Hayatımızın içinde ğelişe«e^î;-*a!iMerimizin 

köylü; işçi, esnaft inemür olarak' -içinde^ iyaşıjoa-
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caklan ve ane*aâolacaJkları meskenlerinde, 
dünyaya açılan pencerelerinin daima Türki
ye'mizin ebediliğini yazan ufuklara bakması 
temennisiyle hepinizi saygılarla, grupum adına 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Kemal Ataman, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; imar ve İskân Bakanlığının 1965 yılı 
Bütçesi üzerinde Millet Partisi adına fikir, ten-
kid ve temennilerimizi arz etmek için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın lüzumuna kaani olunduğu 
sıralarda tedvin edilen kanunların maksadı te
minden çok uzak olduklarını üzülerek görmek
teyiz. Zira, bu husustaki kanunlar ve tüzükler 
çoğu yerde çelişmekte ve bu yüzden hedefe gi
dilememektedir. 

Evvelemirde 6785 sayılı îmar Kanunu. 7116 
sayılı Kanunla ve 7269 sayılı Âfetler Kanunun
daki çelişmeler ve birbuçuk seneye yakın za
man içinde komisyonlardan geçerek Yüksek 
Meelise intikal etmiş bulunan mesken kanunu 
ve gecekondu tasarısı gibi tasarıların el'an çıka
rılmaması bu Bakanlığın yürüyüşünde ve tutu
munda zorluklar tevlidetmektedir. 

Bilhassa 1958 de çıkarılan 7116 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi mevcut 6785 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesiyle tezat teşkil eder, mahi
yet arz etmektedir. Bu yüzden 6785 sayılı îmar 
Kanununun âmir bulunduğu hükümlere göre 
tashihi yetkisini haiz olan Bakanlık plânların 
murakabesini yapamamaktadır. 

Aynı zamanda belediye imar müdürlükleri
ne direktif verememekte ve yapılan yolsuzluk
lara müdahale edememektedir. 

Kabul buyurursunuz ki, betonarme, statik 
hesaplar, mimari projeler, şehircilik mevzuatı, 
harita işleri ve bölge plânlama ile ilgili husus
lara ve mevzulara ancak ve ancak vukufu bu
lunan ihtisas elemanları girebilir ve hüküm ve
rebilir. Bu yüzden İstanbul ve Ankara başta 
almak üzere imar müdürlükleri ve bunlara bağlı 
fen elemanları keyfî hareketlerden kendilerini 
tecridedememektedirler. 

Bu münasebetle plânın 1965 yılı dilimindeki 
görüşlerin bir fıkrasını aynen okumak isterim. 
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Fıkra; «şehir ve köylerimizde her yıl artan 

bir mesken açığı doğmakta ve biriken ihtiyaç 
gittikçe artan bir hızla çoğalmaktadır.» Diğer 
bir yerinde de; «Sektör inşaat yaptırmaktan zi
yade hazır almayı tercih etmektedir.» yukarda 
arz ettiğimiz lâyüsel yürüyüşünden ötürü inşaa
tın resmî muamelelerinin güçlüğü ve dolambaç-
lılığı, kişileri usandırmakta ve bezdirmekte ola
cak ki, herkes mesken yaptırmaktan ziyade ha
zırını almak yolunu uygun bulmaktadır. Bu 
yüzden de doğmakta olan mesken açığının biri
ken ihtiyacın gittikçe artan bir hızla çoğalması 
memleket zararına sağlanmış oluyor. 

Aziz arkadaşlarım; 
İşte işin fecaati burada, her vilâyetin bilhas

sa büyük illerin belediyelerine bağlı imar mü
dürlüklerinin bir fasit daire halinde bulunma
ları şu izahatımızla mevcut kanunlar muvacehe
sinde suyun yüzüne çıktığını görmekteyiz. Bu 
yüzden de iskân politikamız her geçen zamanla 
ters orantılı olarak yerinde saymaya mahkûm 
bırakılmaktadır. 

Bakanlığın bu açıkların bir an evvel kapa
tılması için harekete geçmesinde fayda mülâha
za ederiz. 

Açıklardan birisi de mesken konusunda araş
tırmaların ele alınamamış olmasıdır. Araştırma 
çalışmalarının gerektiği gibi koordine edileme
miş olması, uygulama organlarının kararların
daki en önemli destekten yoksun bırakılmıştır. 
Bu arada Devletin lojman politikasında gerekli 
düzeni sağlanamamıştır. Böylelikle mevcut kay
nakların israfıma meydan verilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Âfetlerle ilgili 7216 sayılı Kanun birçok yön

lerden memleket ihtiyaçlarını karşılıyamamak-
tadır. Meselâ âfetlerin meydana getirdiği ha
sar nisbetinde esas prensip 25 hanenin tam ha
sara uğraması nisbeti oldufmna göre, Bakanlık 
24 hane hasara uğradığı takdirde her hangi bir 
yardım yapamıyacağmı beyan etmektedir. Ve 
bu suretle hasar dolayısiyle mağdur yani evini 
barlam kaybetmiş vatandaşın Devletin bu be
yanı karşısında eli böğründe kalmakta ve «oca
ğına incir ağacı* dikilmektedir. 

işte neden 25 ve daha fazla hasar gören ev
lerin sahiplerine yardım yapılıyor da 24 ve daha 
aşağı hasar gören evlerin sahiplerine yardım ya
pılmıyor, sualinin ortadan kaldırılması için 
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vaz'edilecek uygun kıstaslarla hasar gören hane 
dahi olsa sahibi olan mağdur vatandaşın Dev
letin kendisine uzanan elini görmesi lüzumuna 
bu münasebetle işaret etmek isteriz. 

Diğer taraftan memleketimiz mütemadi su
rette tabiî âfetlere mâruz kalan bir beldeler 
diyarı olduğuna göre bütçeye konulan yatırım 
da gayrikâfidir. 1964 yılında yalnızca Balıkesir 
ve Bursa bölgesindeki hasarı karşılamak için 
50 milyon liraya ihtiyaç vardır. Eskişehir sel 
felâketi, Karaköse'ye bağlı Mollasüieyman zel
zele âfeti, Vaiı'm Gevaş kazasına bağlı Balaban 
köylerindeki âfeti, Malatya'nın Darende ve da
ha birçok yerlerin mâruz kaldıkları âfetler göz 
önünde tutulursa, konulan bu rakamın gülünçlü 
ğü kendiliğinden meydana çıkmış olur. Bugün 
ağır kış şartları altında oturan afetzedeler dahi 
meskene kavuşturulamamış durumdadır. 

Bu itibarla temennimiz şudur ki, bütçenin bu 
faslının asgari iki misline çıkarılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gecekondular mevzuuna gelince; bugün is

tanbul 120 bin, Ankara 100 bin, izmir 25 bin, 
Adana 20 bin ve memleketin diğer büyük vilâ
yetleri küçümsenmiyecek rakamı bulan gece
kondularla dolmuştur. Bunlara mevcut kanunun 
âmir hükmü ancak yeni mesken yapmak sure
tiyle ıslah, tasfiye ve önleme görevini vermek
tedir. Bundan dolayı bütçenin bu faslına konan 
para da dâvanın azameti ile kabili telif değil
dir. Biz parti olarak mesken dâvasını sos
yal hayatın temeli sayarız. Gayrisıhhi ba
rınaklarda ki, bu barınakların çoğu tabiî 
âfete mâruz sel yataklarında ve heyelân-
lı tepelerde kurulmuş olduğu nazarı iti
bara alınır ise, buralarda yetişen genç nesillerin 
gelecekte memleketin âlimleri, idare âmirleri ve 
Devlet büyükleri olacakları yerde aksi bir seyir 
takibederek gangsterleri, hırsızları ve zararlı 
unsurları olması mümkündür. 

Bu bakımdan bir an evvel ıslah, tasfiye ve 
önleme ameliyesinin süratle ele alınması lüzumun*J 
inanıyoruz. Bu şekilde davranış, zararlı ideolo
jilerin de yayılmasını önleyici tedbirler içinde 
mütalâa edilebilir. 

Bu itibarla Mesken Kanununun bir an evvel 
çıkarılması zaruretini öngörmekteyiz. Aksi hal
de başta arz ettiğim kanun ve nizamnameler 
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mevzuatı ile bu dâvanın halledilmesine imkân 
görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bölge, plânlama işleri de yavaş gitmektedir. 

Sanayileşme, tarım ve bilhassa turizm dâvaları 
bu bölüme bağlı olduklarına göre bu işlerin 
süratle kuvveden fiile çıkarılması, memlekete 
muhtacoiduğumuz geliri sağlaması bakımından 
elzemdir. 

ispanya 1958 senesinde turizmden 75 mil
yon dolar sağladığı halde, bu miktar 1964 yı
lında 900 milyon dolar gibi büyük bir rakama 
erişmiştir. 

Memleketimiz dünyanın en' zengin tabiî gü
zelliklerine ve eski eesrlerine sahibolduğu halde 
matlup seviyeye erişememesi hususu da bütçe 
plânlamanın yetersiz çalışmalarından ileri gel
mektedir. 

15 milyarlık bir bütçeye sahibolan Türkiye 
bütçesinin 9 milyarını turizmden sağlaması iş
ten bile değildir. Ancak, bugünkü yavaş tutu
mumuzla bu dâvanın halledileceğine de inanmı
yoruz. 

Tokyo, Hamburg ve benzeri büyük şehirler 
2 nci Dünya Savaşında tamamen berhava edil
dikleri halde, çeyrek asrı bulmıyan bir devre 
içinde yeniden kurulmuş biz ise en basit bir ge
cekondu dâvasını isabetsiz tutumumuzla halle-
demenıe gayretini göstermişizdir. Bu dâva yal
nız Devlet sektörünün delâleti ile olamaz. Ka
naatimiz şudur ki, gerek gecekondu ve gerekse 
turizm için gerekli tesisler ancak ve ancak hu
susi sektörün iştirakiyle süratle hal yoluna gire
bilir. 

Bu önemli noktaları bilhassa belirtmeyi 
Millet Partisi olarak önplândaki dâvalar cüm
lesinden addetmekteyiz. 

Arkadaşlarım; 
Harita işine gelince, bu da yavaş gitmekte

dir. imar plânının yapılması bu mevzuun hal
line bağlı olduğuna göre iller Bankasının 600 
milyon liralık nominal sermayesinin 2 misline 
çıkarılmasına zaruret vardır. Aksi halde kaza, 
köy ve şehirlerimizin su, elektrik, kanalizasyon, 
harita ve imar plânlarının süratle kuvveden fi
ile çıkarılması mümkün mütalâa edilemez. Te
mennimiz iller Bankasiyle alâkalı kanunun da 
bir an evvel çıkarılmasıdır. 
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Memleketin tek yapı bankası olan Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasının da nominal'sermayesi 
300 milyon liradır. Halbuki yapı kredisiyle 60 
bin vatandaş bugün bu bankaya bağlanmış du
rumdadır. Beherine 40 bin lira kredi açılacağı 
göz önünde tutulursa yalnızca bu bankanın öde
meye mecbur oloduğu miktar 1,5 milyarı bulur. 
Bu bankanın da sermayesinin 1. milyara çıkarıl-
ınası mutlak ve mutlak lâzım değil, elzemdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Lüks meskeru yapılması, sevinçle öğreniyoruz 

ki, yerini sosyal meskenlere terk etmiştir. Artık 
4 milyon kredi alarak lüks apartmanlar yapan 
vatandaşlara yardım, yerine meskensiz vatan
daşlara kredi açılmaya bir istikamet verilmiş
tir. 

Bu bankanın da çalışma organizasyonunda 
birçok aksaklıklar mevcudolduğunda şüphe 
yoktur, imar Limitet, Timlo gibi şirketlerin 
suiistimallerden azade olarak gelişmesi en bü
yük temennimizdir. Hulasaten sözlerimize son 
verirken Hükümetin temas ettirmiş olduğumuz 
bu önemli konulara eğileceğine emin bulunmak
tayız. 

imar ve iskân Bakanlığının 1965 yılı Bütçe
sinin Bakanlığa ve memlekete hayırlı olmasını 
temenni ederiz. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Şükrü Kösereisoglu, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ KÖSE
REİSOGLU (Van) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

1965 yılı imar ve iskân Bakanlığı ile Köy 
işleri Bakanlığı bütçeleri üzerinde Y. T. P. Gru
pu adına görüş ve düşüncelerimizi huzurunuz
da ifade etmeden önce Yüce Heyetinizi ve her 
iki bakanlık mensııbeynini selâmlarız. 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi evvelâ beyan etmek istiyoruz. 

Her insanın yaşamak için vazgeçmiyeceği 
ihtiyaçları vardır. Yemek, içmek, giyinmek ve 
barınmak, bunlar olmadan hayat mümkün ol
maz. Bu sebeple iskân edilme hayati ihtiyaç
lardandır. Devletin vatandaşlarına, götürmek 
mecburiyetinde olduğu hizmetlerin başında 
gelir. Yurdumuzun ve halkımızın hali Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. Şehirlerimizde nüfu
sun % 50 s] kiracı olarak bulunmaktadır. Her 
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yıl artan nüfusla birlikte iş bulmak için kö
yünden ayrılıp şehirlere koşan insanlarla kar
sı - karşıyayız, şehre gelen bu insanlar gecekon
dularda oturmakta ve yerleşmektedirler. 

Gecekonduda oturanların Ankara'daki mik
tarı nüfusun % 45 ini teşkil ettiği düşünülür 
ise, diğer şehirlerde de aynı durumun olduğu 
göz önüne getirilirse, karşı - karşıya kaldığımız 
iskân edilme dâvasının ne derecede ciddî ve mü
him olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Başını sokacak bir dam altı bulanların duru
mu ise, cidden sefaletin ta kendisidir. Mesken 
olan yerler her türlü sıhhi vasıftan mahrum 
olup, şehirlerde bir odada asgari (iki onda yedi) 
köylerde ise (ki onda bir) kişi oturmaktadır. 
Karı - koca, ana - baba, çoluk - çocuk hepsi bir 
odadadırlar. Bu hal ahlâkan da müdafaa olu
namaz? Âcil tedbir alınmasını zaruri kılar. 

1958 yılında 7116 sayılı Kanunla kurulan 
imar ve iskân Bakanlığı bugüne kadar gelip, 
giden hükümetlerle bu ciddî ve ağır vazifeyi 
başarabilmiş, ıstırapları azaltabilmiş midir? Sua
linin cevabını halkın hayat tarzı tekzibetmek-
tedir. Kalkınma Plânına rağmen gidişatta 
bir değişiklik olmuş mudur? Sualinin cevabı 
ise, değişiklik nerededir, lütfen bize gösterin de 
görelim olacaktır. 

Her yıl bütçeden ayrılan ödenekler bir yığın 
elemanın gürültülü çalışmalarına rağmen, vatan
daşın ıstırabı eksiltmemektedir. imar ve Iskan Ba
kanlığı bütçesi raporunda bu dertlere deva olacak 
kanunların hazırlanarak Meclise sevk edildiği, 
hattâ bir kısmının Meclis gündeminde bulun
duğu izah olunmakta ise de, bu hal Bakanlığın 
vazifesini ciddiyetle ifa eylediğini, bundan sonra 
işin Meclisin gayretine kaldığını gösteremez. 

Zira, Meclise intikal eden bir kanun tasarı
sının, Hükümetin gayreti olmadıkça Meclisten 
çıkmasının mümkün olmadığı bilinen bir haki
kattir. Şu halde, Bakanlığın böyle kanun tasa
rılarını çıkıncaya kadar takibetmesi lâzımdı]-. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin güven 
oyu aldığı tarihe kadar, imar iskân politikasını 
gelip kaldığı noktaya kadar olan hikâyesi bun
dan ibarettir. 

Üçüncü inönü Hükümetinin iş başında kal
dığı bir yılı geçen hizmet süresi içinde imar 
iskân Bakanının yurt içi gezilerinden başka 
müspet bir icratma şahidolmadık. Politik pro-
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paganda; maksadına matuf, bu geziler, maalesef 
lüzumlu kanunların Meclisten geçmesini gecik
tirmiştir. 

Dördüncü Koalisyon Hükümeti, hizmeti dev
raldığı zaman çalışabilmesi için muhtacolduğu 
müddeti ancak bu bütçeyi gözden geçirebilmek
ten .ibaret olmuştur. 

Bakanlığın hizmetlerini yapmada dayandığı 
iki bankanın üzerinde bir nebze durmak isti
yoruz. tiler Bankasının kuruluşundan bugüne 
kadar olan çalışmaları sayesinde kasabaları
mız elektriğe ve suya kavuşmuşlardır. Bütün 
belediyeler borç içindedirler. Buna rağmen her 
halükârda İller Bankasının korunmasını, hiz
met yolundaki maniaların kaldırılması lâzımdır. 
Sermayesini 600 milyona çıkaran ve bunu iki 
kata iblâğ etmek için Bakanlığa salâhiyet ve
ren kanun tasarısının biran evvel çıkması için, 
Bakanlığın Meclis içi faaliyetlerini kesif bir 
surette yapmasını istiyoruz. 

1965 yılı genel Bütçesinden talebolunan Ha
zine yardımının sağlanması halinde yatırımla
rın aksıyacağı ve bu halin halkın ıstırabını mu-
cîbolacağına göre, Bakanlığın bu mevzu üze
rinde hassasiyetle duracağını ümide'diyoruz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasına gelince : 
Bu banka, bugüne kadarki, faaliyetleriyle ga

yesi dışında. çalışmış bir müessesedir. Ataköy'de 
inşa olunan, yıllardır müşteri bekliyen ve bu 
yüzden bankayı donduran apartmanlar, bu 
iddiamızın delilidir. Yurttaşların ucuz mesken 
yapmaları ve meskene kavuşturulmaları böyle
sine hoyrat çalışmalarla bugün güçleşmiştir. Bu
nun ıstırabını halk çekiyor. Bankanın son yıl
larda kredi şartlarını aleyhte değiştirmesi şikâ
yet konusu olmuştur. Bankanın kifayetsiz bu
lunan sermayesinin yükseltilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bilhassa şimdiye kadar bu bankanın va
tandaşlara uzun vadeli verdiği kredileri kesmiş 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Halbuki, 
geri kalmış bölgelerde bu 3 - 4 yıl içinde 
bu banka Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 
şubeler, bahsolunan kredi darlığı yüzünden maa
lesef faal durumda ve açılmış oldukları vilâ
yetlerde hiçbir fayda sağlamamış bulunmakta
dırlar. Büyük vilâyetlerimizde gecekondu dâ
vasından hepimiz ve Hükümet daima bahseder 
dururuz. Halbuki, geri kalmış bölgede ve bil-
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hassa Doğu'da bütün vilâyetlerde mevcut bulu
nan binaların % 90*ı gecekondu binalarından 
fraksız bir durumdadır. 

Yani, bütün halk gecekonduların içindedir. 
Hattâ, gecekondularla değiştirmeye hazırız. 

. Bu itibarla, buralarda açılan bu bankalara . 
biraz imkân tanıyıp, bu vilâyetlerin de az da 
olsa çehresini değiştirecek miktarda malî du
rumları biraz müsaidolan vatandaşlarımıza 
yardımcı olabilecek derecede uzun vadeli bir 
miktar (Plasmanın) verilmesi hakkaniyete da
ha uygun olur kanaatindeyiz. Bu yardımlarla 
hem o vilâyetlerin modern tarzda 5 - 10 binaya 
kavuşmalarını bu suretle sağlamış oluruz, hem 
de sosyal adalet prensibine de daha uygun olur. 

Aksi halde : Evet arkadaşlar; oralarda açı
lan bankaların o muhitin paralarını büyük şe
hirlere aktarmaktan başka bir mâna taşımıya-
cağı aşikârdır. 

Genel müdürlüklerin durumlarına gelince : 
Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü, bölge 

plânlarını, köy, şehir ve kasabaların harita ve 
imar plânlarını hazırlamakla mükelleftir.. Bu 
Genel Müdürlüğün Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgemizdeki çalışmaları kifayetsizdir. 
Bu bölgenin de turistik önemi» olduğu düşünü
lür ise, çalışmalarda gevşek davranmanın malı-
surlu olduğu anlaşılacaktır. -. 

Halkın mutedil kiralarla barın malarını sağ
lamakla mükellef Mesken Genel Müdürlüğü, 
Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptali 
üzerine çıkan buhran karşısında bir müddet se
yirci kalmış, Kira Kanununun geckimiş bir şe
kilde gelmesine sebebolmuştur. Eğer eski Bakan 
gezilere az bir zaman ayırsaydı, Kira Kanunu 
bugün Meclisten çıkmış olabilirdi. 

Âfet işleri Reisliğine gelince : 
1964 yılı içinde olan âfetler karşısında cid

diyetle çalıştığına şalıidolduk. Bütçe imkânları
nın kısırlığı sebebiyle zararların tamamiyle gi
derilmediği muhakkaktır. 1964 yılında 15 yerde 
Âfetf işleri Bölge Mühendisliğinin kurulmuş ol
masının israfı önliyeceğinden faydası büyüktür. 

Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerimizin ikti-
saden güçsüz bulunması her hangi bir âfet kar
şısında dayanılmaz sefaletlere «ebebolmakta-
dır. 1963 yılında Van'daki âfetler, bunun bir 
acı örneğini teşkil etmektedir. Bu sebeple, âfet 
işleri için gönderilen ödeneklerin behemahal sarfı 
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cihetine gidilmelidir. Geçmiş yıllarda gördüğü
müz gibi, ödeneklerin tasarruf niyetiyle. tenkisi 
cihetine gidilmemelidir. 

îskân dâvamızın ucuz ve sağlam vasıtalar ile 
gerçekleşmesi için Yapı Malzemesi Genel Mü
dürlüğüne büyük vazifeler düşer. Araştırma 
işlerine önem verilmesi malzemenin sağlamlığını 
temine yarıyacağı için, bu yıl ödeneklerin ar
tırılması yerindedir. 

Muhterem Bakandan bir hususu rica edeceğim. 
Erenköy Etemefendi Caddesi üzerinde bulu
nan Yelken Kulübünün işgalinde ada parsel 
üzerinde plân tadilât teklifi niçin reddedilmiş
tir. Bunu da lütfen izah buyursunlar. 

Şimdilik imar ve iskân Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüş ve düşüncelerimiz bundan iba
rettir. Genç ve enerjik Bakanımız Recai Beye 
muvaffakiyetler dileriz. 

ilgisi dolayısiyle, Köy işleri Bakanlığına ge
lince : 

Üçüncü inönü Hükümeti; köylüyü hakkı 
olan iyi yaşama şartlarına kavuşturmak, iktisa
di ve içtimai kalkınmamızın tüm olarak başa
rıya ulaştırılmasını sağlamak maksadiyle Köy 
işleri Bakanlığını teşkil etmişti, günden bu
güne kadar geçen süre içinde, Bakanlığın köy 
ve köylünün hayatına intikal, eden faaliyeteri 
mevcut durumda henüz bir kıpırdama ortaya 
çıkarmış değildir. 

Geçmiş yıllarda bâzı Hükümet üyelerimizin 
halka yüksekten baktığın şahit olmuşuzdur. 
Şunu itirafa mecburuz ki, eski Balkan Sayın 
Yurdoğlu'nun halka inmesini bilen bir Hükü
met üyesi olduğu da aşikârdır. Fakat, sayın ea-
ki Balkanın köylerimize gitmesi, geceyi onlarla 
birlikte geçirmesi, bağdaş kurup onlarla soğan, 
ekmek, bulgur pilâvı yemesi gibi vakıalara da 
sık sık şahidolduk. Eğer eski Hükümet köy ve 
köylüyü hakkı olan iyi yaşama şartlarına ka
vuşturmayı bu şekilde anlamışsa, teessürle bo
yana mecburuz ki, bu gibi faaliyetler hiçbir şa
yi değiştirmiyecak ve seçimlerde köylünün sem
patisini sağlıyamıyacaktır. Köylümüz; yıllardır 
kendisine «efend imizdir» diye iltifat edenleri 
dinlemektedir. Fakat, bir türlü içinde bulundu
ğu ıstıraplı hayattan kurtulamamaktadır. Şim
di bir de buna yeni tip iltifatlar eklenirse, böy
lesine istihzadan incinir ve gücenir, iş yapaanı-
yorsa'k, onun sabır ve ümidine hürmetkar ola
lım. 

Şunu da açıklamak zorundayım ki, Köy işle
ri Bakanlığı geçtiğimiz sene içinde kuruluşu 
için ilim adamlarımıza danışmak ve onların fi
kirlerini almakla isabetli bir iş yapmıştır. Bu 
yeni Bakanlığımızın diğer bakanlıklarda görül
düğü gibi (Brokrasi) batağına batmaktan kur
tarmasını temenni ederiz. 

Tarım Bakanlığına bağlı olan Toprak-Su 
Genel Müdürlüğü, imar ve fokân Bakanlığına 
•bağlı olan Topraık ve iskân işleri Genel Müdür
lüğü, Bayındırlık Bakanlığına bağlı olan Köy 
Yollan Dairesi, Köy işleri Bakanlığına bağlan
mış, Halk Eğitim Genel Müdürlüğü de bu bün
ye içine alınmıştır. Nüfusumuzun % 71 inin 
köyde olduğu düşünülür ise, Bakanlığın hizmet
lerinin 20 milyon insanın kaderi üzerinde tesiri 
olacağı açıktır. 

Türkiye'nin iktisadiyatı ziraata dayanır, sa
nayileşme yoktur. Köyde istihsal edilen mallar 
şehirliyi besler, bu sebeple köy ve köylü yurdun 
ve milletin temelidir. Zirai mahsullerin artırıl
ması ve değerlendirilmesi, kalkınmamızın malî 
kuvvotini sağhyacafotır. Bütün bakanlıkların Köy 
işleri Bakanlığının mevzuuna giren hizmetleri 
işler hale getirmelerinde aralarında ahenkli bir 
çalışma kurmalarında zaruretler vardır. 

Toprak-Su Genel Müdürlüğünün toprakları
mızı bir kanser gibi kemiren (Erozyon) âfetin
den korumak için beşer takatini aşan bir faali
yet içine mutlaka girmelidir. Aksi halde, aç kal
ma tehlikesi çok yakındır. Köy halkı susuzdur. 
Yaz aylarında kışın kuyularda ve sarnıçlarda 
toplanan kurtlu sular, 1965 yılında da içilmek-
tedir. Köylümüz Allah'ın lûtfu olan suyu içmek 
talihinden bile mahrumdur. 

Devletin gelir - gideri malûmdur. Bugüne 
kadar yapılan işler dâvayı halletmiş değildir. 
Köy işleri Bakanlığı kendi evini yapana nasıl 
yardım ediliyorsa, suyu bulup çıkarmak istiyen 
köye de, aynı şekilde yardım elini uzatmalıdır. 
Ve köylüye istenilen vasıtaları vermelidir. Dev
let su kaynaklarını erbabı-fen ile bulmalı, tes-
bit etmeli, köylüyü bu suyu köylerine getirmele
ri dçin gönül hoşluğu içinde şevkle çalınmaya 
teşvik etmelidir. Aksi halde, bu bütçelerle ne 
bu nesil ne de gelecek nesil bu dâvayı halledemiye-
çektir. Köylerimizde elektrik yoktur. Bâzı yerlerde 
ezcümle Doğu ve Güney-Doğu bölgelerimizde pet-
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rol lâmbası bile lüks'tür. Ocakta yanan ateşin 
duman ve alevleri altında geceler saıbaha kavu
şur. Dünyanın hiçbir yerinde bu çağda böylesi
ne yaşıyan insanoğlu yoktur. Kimin kimden 
utanmasını Yüce Heyetin vicdan hükmüne bırakı
yorum. 

1964 yılı programında Doğu ve Güney-Doğu 
vilâyetlerinde örnek kabilinden olsun bir tek kö
yün elektrik işi ele alınmamış idi, bu yıl varsa 
Bakan göstersin de, teşekkür edip teselli bulalım. 

Bu yıl büyük Meclis Toprak reformu kanun 
tasarısını çıkarmaya çalışacaktır. Bu sebeplerle 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün re tor-
nıun gerçekleşmesinde hizmetleri olacaktır. 

Van Özalp, Dönertepe ve Gültepe Emek Ma
hallesinde kurulacak yüzer hanelik örnek köy in
şaatı işinin bu yıl bütçeye konulan 813 bin Türk 
lirası ile bitirilmesini temenni ediyoruz, örnek 
•köy inşaatlarının bu yer halkına çalışma imkânı 
sağlaması itiyat ve hayat tarzlarında değişiklik 
yapmasının sağlanması bakımından faydası oldu
ğuna kaaniiz. 

Bakanlığın bu inşaatta kerpiç kullandırması i 
maalesef milyonların hederine ve işin gösterme- ; 
lik kalmasına tesir edeceği hiçibir zaman unutul-' i 
manialıdır. Bu köylerde sulama işinin de sağlan- j 
ması için her halde (anteziyenler) yapılmalı ki, j 
ortadaki hayat mümkün ve sevimli olsun ve böy- i 
leee kalkınma yerine otursun. 

Susuzluk herşeyin mahvına sebebolacak, se
falet etkisi gibi sürüp gidecektir. Susuzluk gide
rilmedikçe, örnek köyler, örnek harabeler ola
rak kalacaktır. 

Bilhassa bu yıl Van ve civarında havaların 
kurak gitmesi, ekilen onbinlerce dönüm arazi
den istenilen mahsulü almak maalesef mümkün 
olmıyacak ve bizleri bu hususta çok düşündüre
cektir. O zaman köylerinde oturan halkımızın 
yaşayış tarzı sefaletin, ümitsizliğin kendisi ola
caktır. Biran evvel bu insanların hayatta kavuş
turulması için gayretler kesifleştirilm'elidir. 

Bilhassa Van ilinin şimalinde (Alafbaylr düz
lüğü) onbinlerce hektardır. Yerüstü sulariyle 
sulanması çok büyük yatırımları icabc&tirecektir. 
Bu arazinin topografyası ve jeolojik durumu 
hususi mahiyette yaptırdığımız etütlere nazaran 
yeraltı suyunun mevcudolduğu tesbit edilmiş
tir. 
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Yine 1965 yılı programında Van gölü çevre

sinde (10 tane) yeraltı araştırma sondajları 
bulunduğu mevcut programdan öğrenilmiştir. 
Bu program dâhilinde bu mıntıkada da 1965 
programı içerisinde araştırma yapılması lâzım
dır. 

Halk Eğitim Genel Müdürlüğünün köyleri
mizdeki el sanatlarının inkişafı için gezici kurs
ları artırmalarını ve bu kurs personelinin maaş 
ve zatisi erinin diğer Devlet memurları gibi sos
yal güvenliğe kavuşturulması için âcil tedbirle
rin alınması' lâzımdır. Köyl grimiz mevsimin mü
sait şeraitine göre, kasabalarla münaoeibet halin
dedirler. Umumiyetle iktisadi hayatları kapalı
dır. Köylü istihlak etmek için istihsalde bulu
nur, bu yüzden istihsal artmaz, fakirlik eksil
mez. Bunun sebobi ise, köyü pazara bağlıyacak 
yolların yokluğudur. Şimdiye kadar yapılan 
yollar az olduğu gibi yetersizdir. Köy yolları 
yapım yönetmeliğinin çıkarıldığından bu yana 
yapılan köy yolu ile köylüye sağlanan yardım 
miktarının açıklanmasını istiyoruz. 

Her yıl bu ıstıraplar burada dile getirilir, 
fakat hiçbir şey değişmez, o yüzdendir "ki, Köy 
İşleri Bakanlığının kurulmuş bulunmasını bir 
yenilik sayamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gerek İmar ve îskân Bakanlığı, gerefee Köy 

İşleri Bakanlığı bütçelerinin bütün kusurlarına 
rağmen, şehirli ve köylülerimize faydalar sağla
masın] Cenabı Haktan yürekten diler, bu bakan
lıklar mensubeynini ve Yüce Heyetinizi Y. T. P. 
Grupu adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış olan 
arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlar, İmar ve İskân Baka
nı ile Plân Komisyonu Başkanının müştereken 
imzaladıkları iki önerge ile, imar ve î-:kân Ba
kanlığı bütçesinin bitiminden sonra iki tasarının 
görüşıülmeoi teklif edilmektedir. Bu, İmar ve 
İskân Bakanlığı bütçesi bittikten sonra Heyeti 
nize sunulacak, tasvibi halinde görüşülecektir. 
Biz sadece şimdiden bilgi edinmeniz için bun
ların neler olduğunu Yüksek Heyetinize arz edi
yoruz. 

Birisi İller Bankası Kanununun ikinci mad
desinin değiştirilmesi ve üçüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına 
clair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
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vo (Jum'bruriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler halkkmda Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru. Bir başlık değiştirilmekten ibarettir. 

İkincisi; İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı vo alâkalı ko
misyonların raporları. 

Bunlar İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi bit
tikten sonra tasvibinize sunulacaktır. 

Söz sırası ikinci defa C. H. P. Grupu adına 
Sayın Kabadayı'nmdır. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Grup adına 
konulmamız vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Riyasete C. K. M. P. Grupu 
adına hiçbir müracaat vâki olmamıştır. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Grup İda
re Heyeti adına müracaat ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi müracaat etmiş oluyor
sunuz ki, size de söz veririz efendim. 

Buyurun Sayın Kabadayı. 

G.H.P. GRITPU ADINA İHSAN KABA
DAYİ (Konya) — Sayın Reis, muhterem arka
daşlar; Yüce Meclisiniz dört yılını doldurmak 
üzeredir. Geldiğiniz günden itibaren bugüne ka
dar gecekondu mevzuunda çok konuşmalar yapıl
mış, lüzum ve ehemmiyeti belirtilmiş, zannima 
göre memleket çapında bunun parası da veril
miştir. Fakat semere olarak işin ehemmiyeti ile 
orantılı ciddî ve müessir adımlar atılamamıştır, 
kanısındayız. Bu gidiş böyle devam ederse Tür
kiye VTe büyük şehirlerin hemen hemen çevresi 
gecekondularla dolacak ve sonunda ıslalh kabul 
etmez hale gelecek ve şehirlerin töpyekûn man
zarası da gecekondulardan mütevellit birer Or
taçağ manzarası arz edecek'tir. Bulgun İzmir, İstan-
bu! ve Ankara'nın çevresini gezerseniz, bu söy
lemiş olduğum tablo gözleriniz önüne açıkça se
rilecektir. Bu gidişin sonu Türk sosyal nizamı
nın geleceği için de üzüntülü, dertli hâdiseler 
doğurabilir bir manzaraya doğru bizleri sevk et
mektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizin hemen hemen 
nüfusunun yüzde ellisine yakın bir miktarı ge
cekondularda oturur hale gelmiştir. Bu gece
konduların ıslahı bu meselelerin halli için bütçe
ye konulan tahsisatların karşüıyamıyacağı büyük 
meblâğlar gerekmektedir. Bu ihmal böyle devam 
ederse, malî yönü ile de, içtimai yönü ile de ce-
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miyetimizin yarını için çok üzüntülü olaylara 
vesile olacak bir durum yaratmaktadır. İnönü 
Hükümetleri zamanında bunun halli için bir Ge
cekondu Kanunu teklif edilmiştir. O kanunu 
okuyan arkadaşlarımız eğer tetkik etmişlerse, 
bunun halli için ciddî sebepler bu kanunda acık 
ve sarih olarak gösterilmiştir. 

Kanatimiz odur ki, bunun en müspet hal yo
lu gecekonduları tasfiye ve ıslahtan evvel kendi 
evini kendi yapana yardım fonunu kuvvetlendi
rip geliştirmektir. Ayrıca, arsa teminine önem 
vermek ve hâlâ devam etmekte olan büyük şe
hirlerde arsa spekülâsyonunu süratle durdurucu 
tedbirler almak ve bu'gün dahi süratle akan, be
lediyelerin takip takatinin dışına çıkan gecekon
du yapımını durdurucu tedbirler almaktır. Nâçiz 
arkadaşınız bir süre için gecekondu semtinde 
kalmıştır. Ankara Belediyesinde maalesef gece
konduyu durdurucu ciddî tedbirler, ne vasıta 
bakımından ve ne de teknik eleman bakımından 
kifayet öder durumda değildir. Üç gecekondu 
ekibi, üç eski cip Ve kifayetsiz eleman sureti ka-
tiyede gecekondu yapımını durdurur derseniz, 
bu hayal ve kend'i kendimiz'i teselli olur. Bunun 
için hiçbir düşünceye kapılmadan belediyelerin 
bu ekiplerini kuvvetlendirmek yarın için en eid-

I* dî ve en isabetli adım olur kanısındayız. 
Ayrıca, benim ve grupumuzun kanaati odur 

ki, şimdf sayageldığimiz sebepler gecekondu dâ
vasının hail i yolunda direkt usullerdir. Bir de 
endirekt yol, yani kaynakta gecekondu yapımı
na sebebolan hâdiseler vardır ki, köylünün kö
yündeki toprak kifayetsizdir. Mevcut toprak 
yıllardan beri işlene işlene verim'siz hale gel
miştir. Toprağın verdiğini tekrar verebilecek 
kuvvete kavuşturmak için gübreden, teknik zira
at imkânlarından yoksundur. Köylüyü hem top
rak sahibi yapmak ve hem de mevcut toprakla
rını teknik zirai yollarla kuvvetlendirmek lâ-

I zımdır. Nüfusun yüzde yetmişi köylerdedir. Se-
I nede artan nüfusun beşyüz bini de köylerde art-
I tığına göre, bu beşyüz bini köyler barındırama-

dığı için köylerden şehirlere mütemadiyen akım-
I 1ar artmaktadır. İnsanoğlunu cebir ve şiddetle 
I istediğiniz yola sevk edemezsiniz. Onu insan gi

bi huzurla yaşıyacak hale getir medMen sonra 
sureti katiyede köylerde tutamazısınız. Bu artan 
nüfus şehirlere akmaktadır ve akmaya, devam 

| edecektir. Bunun için de, köylü şelhre gelmeden 
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* evvel onu yerine bağlıyacak işyerleri ve tesis

ler kurmak lâzımdır. 
tkinci mevzu da Türkiye'de hâlâ köy dâvası 

söylenilen, fakat ciddî olarak bir tek adım atıl-
mıyan bir mevzudur. Köyün kazancı düşüktür 
beyler. Bir köy çocuğu olarak söylüyorum. .1 780 
lira millî .gelirden nüfusa isabet eden miktar ki, 
bu miktar sureti katiyede dağ köylerinde böyle 
değildir, bu miktar d'örtyüz lirayı dahi bulma
maktadır. Bu .gelir böyle devam ettiği müddetçe 
insan gibi yaşama dâvasında azimli olan köylü 
şehre gelecek ve orada işçilik yapacaktar. Zira. 
sizlerin iyi bulmadığınız, geri bulduğunuz ha
yat şartları dahi onun köyünde terk ettiği hayat 
şartına nazaran çok daha üstündür. Köylerin bu
gün manzarası içler acısıdır. Hâlâ damları top
rak, sokakları çamurdur,, yolu yoktur, suyu, 
okulu yoktur. 

Yani demek istiyorum ki, köyün hayat sevi
yesini şehrin hayat seviyesine kavuşturmaya 
medbursunuz. Köy şehir hayat seviyesine gelme 
diği müddetçe, o seviyeye gelinceye kadar bağlı 
kafolar gibi bu akım ve akış devam edecektir. 
Ayrıca köylü organize olmuş (bir kuvvet değil
dir. Onun için de kendi haklarını koruyacak ve 
ürünlerini değerlendirecek imkânlardan yoksun
dur. Buna da bir tedbir düşünecek olursak 'köy
lü yerinde karnını doyurmak imkânlarını bula
caktır. Ayrıca yine köyün kendi çevresine göre4 

onu orada bağlıyacak sanat dallarına kıymet ve 
ehemmiyet vermek .gecekondu akımlarını önle
mek için en sağlam ve en isabetli yoldur. 

Yine okuma meselesinde de ciddî tedbirler 
almak lâzımdır. Arkadaşlar, köylü okumaya he
veslidir ve gocuğunu okutmak ister. Maalesef 
Türkiye'de yüksek okullar üç büyük şehirde kal
dıkça, Ankara'da iki üniversite varken bir üçün
cüyü açtıikça, diğer büyük üniversiteleri de bü
yük şehirlere topladıkça, bu üniversiteleri Ana
dolu'ya yaymadıkça maalesef köylü okumak için. 
büyük şehirlere akın etmeye devam edecektir. 
Onun için dengeli kalkınmada, sosyal adalet öl
çüleri içerMnlde büyük okulları da dağıtmak ve 
gecekonduyu kaynağında bağlamak suretiyle bu 
işi halletmek yolu en »alim ve en isabetli yolun 
ta kendisi olur. 

Bir zamanlar 1924 te bizden İtalya'ya bir 
heyet gitmiş. Bizim heyete gu cevalbı vermişler : 
«Sizler yeni kurulan bir hükümetsiniz, Cumhuri-
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yet nizamına girdiniz, dikkat edin, Türk sosyal 
nizamını kuvvetli tutmak ister iseniz şehirle köy 
hayat seviyesini açmayınız. Köylüyü şehire alış
tırmayınız, köylü bir defa şehire gelirse, bir da
ha 'köye dönmiyecektir. Sosyal dâvanız dengesini 
kaybedecek bozulacaktır. Aman ha buna dikkat 
edin.» demişler. Bizler buna dikkat etmek şöyle 
kalsın, bence hiç ehemmiyet ve kıymet dahi ve-

. rilmemiştir. Muhterem Muhiddin Güven arkada
şım, «İsmet Paşa Hükümeti buna kıymet ver
medi» dediler. Bir anne oğluna baş kakıncı ya
parmış, «Acından Ölenin oğlu, acından ölendn 
oğlu» diye. Bir gün çocuğun burnuna gelmiş ve 
demiş ki, «Anneciğim, babam buldu da yemedi 
mi?» îsmet Paşa Hükümetleri köylü ve gecekon
du dâvasına inanmıştır. Onu köyünde insan gi
bi yaşatacak çareleri de bulmuştur. Ancak bu 
kanunu çıkarmak için imkân ve zaman bulama
mıştır. Dört defa Hükümet düşer, buhranlar de
vam eder ve bütçe iner çıkar ise elbette gündem
de beki iyen böyle ciddî kanunlara sıra gelmez 
ve bu yüzden gelmedi. Tekrar güe ve kuvvetle 
gelmek inşaallaih bizlere, müyesser olursa, gece
kondu dâvasını kanunla halledeceğiz ve şimdi 
sayageldiğimiz ölçüler içerisinde de, köylüye bu 
nimetleri verirsek kaynakta gecekondu dâvasını 
durdurmuş olacağız. 

Toprak ve iskân Genel Müdürlüğünün şim
di sayageldiğim ölçüler içerisinde ciddî çalışma
ları vardır. Sekiz proje bölgesinde, orman için
de 290 köy kız çocuğunu almış, sekiz aylık ha
vacılık kurslarına tabi kılmaktadır. Demin de 
saydığım gibi el sanatları ve havacılık kursu köy
lüyü köyünde barındırmanın en isabetli yoludur. 
Yeni olarak da, köylü erkek çocukları marangoz
luk ve demircilik yolunda da kurslarda yetiştire
cek ve onları sanat sahibi yapacaktır. Bu sami
mî ve ciddî hamlesinden dolayı bu Genel Mü
dürlüğü ve muhterem Bakanlığını hürmetle se
lâmlar, kendilerine muvaffakiyetler dilerim. 

Dört yıllık politika hayatında ben grupumla 
beralber şunu da söyiiyebilirim ki, ayrılan yatı
rımları en isabetli bir. şekilde yüzde doksanfbeşin 
üstünde realize eden teşekkül İller Bankası Ge
nel Müdürlüğüdür. Diğer yatırımlarla ilgili te
şekküller de aynı şekilde limite varmış olsalar
dı, memlekette iş dâvasına, demin sayagelmiş ol
duğum kasabaların, köylerin su ve elektriği dâ
vasına da kıymet verilir ve bu dertlerin de mü
him cephesi dinmiş olurdu . 

- 296 -
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Bu Genel Müdürlüğe ve Bakanlık erkânına 

Grupum adına ilgilerinden dolayı çok teşekkür 
eder, hayırlı muvaffakiyetler diler, sizleri de 
sayıgıyle selâmlarım, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Tahsin Telli. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA TAHSlN 
TELLÎ (Erzurum) — Sayın Başkan ve millet
vekilleri; 

İmar ve İskân Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi 
dolayısiyle C. K. M. P. Meclis Grupunun görüş
lerini arz için söz almış bulunuyorum. 

imar ve iskân Bakanlığının görevleri Kuru
luş Kanunu ile belirtilmiştir. Şunu beyan et
mek isteriz ki, birçok kıymetli elemanların elin
de bulunum bu Bakanlık verimli çalışmalariyle 
takdire lâyıktır. Verimliliğin sebebi, müessese
yi idare edenlerin aldıkları paraların tatmin
kâr oluşu sebebiyle yeterli kişilerin mevcudiye
tidir. Bu personelle muhtelif safhalarda bu
lunan kanun tasarısı ve tekliflerinin kanunlaş
ması fhalinde hizmet daha/ iyi görülebilir. Yüce 
Meclisin bu hususta kendisine düşen vazifeyi ya
pacağına kaaniiz. 

Muihterem milletvekilleri; 
Şunu arz etmek isteriz ki, Bakanlık mesken 

politikasına gerekli veçjheyi verememiş, malî 
imkânların israfına sebebiyet verecek lüks in
şaatı önliyememiştir. Lüks daireler için kredi 
verildiği müddetçe arzuladığımız sonuca varıla-
mıyacaktır. Türk milletinin sosyal ve ekonomik 
bünyesi göz önünde tutulmaları hükümetlere 
kendi harcamalarında ve vatandaşların harca
malarında lüks ve israfa meydan vermiyecek 
'bir tutum ve davranış içerisinde bulunmalıdır. 

Merkez politikasının bilhassa geri kalmış 
Doğu böligesinde iyi yürütülebilmesi için inşaat 
malzemesi fiyatlarında Batıya nazaran açık fi
yat farklarını önliyecek tedbirlerin alınmasın
da faydfj vardır. Çimento fiyatları bu bölgede 
diğer 'bölgelere nazaran çok fazladır. Meselâ, 
Sivas'ta tonu 140 lira iken, Erzurum'da 220 -
260, Kars'ta 300 lira civarındadır. Kerestede 
de bunu müşahede ediyoruz. Bu farklılıklar 
bâzı tedbirler alınmak suretiyle önlenmediği 
takdirde Doğu bölgesinde ileri bir adım atıla
rak Batıya yetiştirilmesine imkân yoktur. 

Mimar ve mühendis gibi teknik personelin 
mevcudolmayışı ehil olmıyan kimselerin prob-
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lem hazırlamasına sebebiyet vermektedir. Bu 
itibarla bu bölgeler için tip projeler yapılması 
yerinde olur. 

Doğu'da belki âmme sektörünce yapılacak 
işler yapıFabilir. Fakat fertlerin imkânlarının 
darlığı sebebiyle Devlete ayak uydurması müm
kün olamaz. Bu da bu bölgenin istenilen ölçü
de ilerlemesine mâni olur. 

Halkın mesken probleminin hallinde dikkat 
edilecek 'bâzı hususlar daha vardır, insanın 
maddi raıhatı yanında rulhen sükûna ihtiyacı 
vardır, istanbul'da Ataköy'de yaptırılan sitede, 
oturanların ihtiyaçları hiç nazara alınmamış
tır. insan yalnız nefsinin <aırzusunu yerine ge
tiren bir varlık olarak kabul edilirse hayvan
dan farksızdır. Ruhen yükselmesini sağlıyacak 
müesseseniz baştan ikamethane ihtiyacının sür
atle halledilmesi ve bunun için yer gösterilmesi 
elzemdir. 

Diğer bir husus da bu konforun yanında pe
rişan halde bulunan gecekondular işidir. Ba
kanlığın ve Meclisin bu mevzua hassasiyetle 
eğilmelerini temenni ediyoruz. Çocukların ge
çimlerini sağlıyamadıkları ve medeniyetin ni
metlerinden istifade arzusiyle köylerini terk 
ederek büyük şehirlere akın etmiş bulunan bu 
vatandaışlarımızm yaralarını sarmak vazifesi 
'başta Devlete aittir. 

Bir tarafta israfa koşan zümrenin yambaşın-
da ekmeğini temin imkânından mahrum bu in
sanlara, bunlara; yatacak yer dahi temin etmez
sek ekonomik dengesizlik huzursuzluğun doğma
sına sehe'bola'bilir. Bu itübarla Yüce Meclisiniz 
bu zümrenin yaralarını saracak, aslında tasarı 
iken teklif olarak Meclise getirilen ve komis
yonda müzakeresi tamamlanmış gecekondularla 
ilgili kanun tekliflerini görüşüp kanunlaştırma
sında fayda mülâhaza ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Partimiz köylümüzün arazi sahibi olmasını 

samimî olarak arzu etmektedir. Fakat köyler
de yaşıyan nüfusla arazi miktarını nazara aldı
ğında bu işin mücerret toprak dağıtımıyla hal
ledileni iyeeeği kanısına varmıştır. Partimiz bü
tün vatandaşların sürünmelerini değil, insanca 
yaşıyabilecek bir seviyeye varmasını arzu etmek
tedir. Bu itibarla işletilemiyen veya taan randı
man alınamıyan büyük arazinin âzami istihsal 
üniteleri haline ifrağı ile bunların verimliliğini 
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sağlamcıya anlütevecciüı gayretler sarfına, artan 
'büyük toprakların Devletçe satmalınarak top
raksız çiftçiye dağıtılmasını ve bunların verim
li bir işletme haline getirilmesine taraftardır. 

İstihsal ünitelerinin veraset ve sair yollarla 
parçalanmalarına ve böylece bir aile için ge
rekli asgari hadlerin altına düşülerek istilhsali 
aksatan ve verimi azaltan 'hallere mâni olmayı 
fakat veraset ve mülkiyet haklarına riayetkar 
formüllerin bulunmasını zaruri görüyoruz. 

İşit e bu gör'ülgümüize Ibinaenıdir ki; Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununa göre yapılan ve 
köylümüzün geçimini sağlamıyacak büyüklük
teki dağıtımı tasvibetmiyoruz. 

3 ncü inönü Hükümetinin Meclise sunduğu 
Toprak reformu kanun tasarısındaki gerekçeye 
göre, sanki yalnız toprak mülkiyetinin dağılı
mında dengesizlik vardır. Halbuki, Türkiye'
mizde her alanda dengesizlik mevcuttur. Yal
nız toprak dağılımındaki dengesizHği değil, her 
türlü dengesizliği . hükümetlerin millî menfaat
lere uygun şekilde alacakları tedbirlerle önle
mesi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; tabiî âfetler dolayısiyle 
ayrılan ödeneklerin sarf edilemeyişinin sebepleri 
üzerinde durmakta- fayda vardır. Âfet dolayı
siyle zarara mâruz kalan vatandaşların yardım 
almayış ve alamayışlarının nedenleri üzerinde 
durarak mevzuattaki ve icraattaki aksaklığın 
biran evvel düzeltilmesini temenni ediyoruz. 

îller Bankasının müspet çalışmalarını da 
takdirle karşılıyoruz. 

Görüşlerimizi kısaca ar zetmiş bulunuyoruz. 
Sözlerime son verirken C. K. M. P. Grupu adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Kifayet önergesi vardır. Sayın Bakandan 

sonra kifayet önergesini okutacağım. 
REŞİT ÜL/KER (İstanbul) — Kifayet aley

hinde... 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Kifayet aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini henüz okut

madım. önce söz Sayın Bakanındır. Ondan ı 
sonra sırada bulunan bir sayın üyeye söz vere- : 
ceğim, ondan sonra kifayet önergesini okutaca
ğım ve aleyhinde söz istemiş olan Sayın Musli-
Ihittin Gürer'e söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ ÎS-

KI-JNDEROGLU (Diyarbakır) — Pek sayın 
Bm.kan, 

Kendim ve Bakanlığım adına sizi ve Yük
sek Meclisin sayın üyelerini saygıyle selâmlarım. 

Bilindiği gibi Bakanlığımız, 1958 yılında 
7116 sayılı Kanunla kurulup, yedi senedenberi 
kendi görev açışında yurt hizmetlerini yürüt
mektedir. 

1961 yılı Eonuna kadar mahdut imkânlar-
ile çalışmalarını yürüten Bakanlığıma, Yük
sek Meclisimizin ve Senatonun lütuf larile 
1963 - 1964 yıüarı bütçelerinin sağladığı daha 
3reterli ödenekler sayesinde hizmet sunuşların
da nisbeten daha belirli bir çalışma gösterebil-
miştiı*. 

Yeni bir siyasi görüş ve uygulama inancı 
içinde bu yıl yapacağımız çalışmalarımızda, 
Yüksek Heyetiniz, arz edeceğimiz hizmet konu-
I arma teveccüh ve itibar gösterdiği taktirde, 
kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte direk
tiflerinizi gerçekleştirmeye ciddî gayret sarf 
edeceğimize itimadınızı bilhassa rica ederiz. 
Gerek bütçenin tümü, gerekse düzeltmeler hak
kında yJl içi çalışmalarımıza ışık tutacak olan 
kıymetli tenkid ve temennilerinizi ben ve arka
daşlarım tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Ancak 1965 ylı uygulamasını kapsıyacak 
olan Bakanlık çalışmaları ve ileri seneler için 
fonksiyonumuz içine giren yurt ve yurttaş prob
lemleri üzerinde siyasi görüşümüz hakkında kı
saca açıklamalarda bulunmamıza yüksek izin
lerinizi rica edeceğim. 

Bakanlığımızın hizmet sunularında görev 
birimleri : 

1. Plânlama ve İmâr 
2. Konut 
3. Âfet işleri, 
4. Yapı malzemesi 
5. Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve İller 

Bankası olmak üzere bölümlere ayrılmış olup, 
bu yıl 1964 yılı Bütçemize nazaran 15 163 109 
lira noksaniyle, 77 170 893 lira olarak arz edi
len tekliflerin 7 121 891 lirası cari harcamala
ra, 70 002 OC'O lirası yatırım harcamalarına 
47 002 lirası da sermaye teşkili ve transfer edi
lecek harcamalara ait bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın hizmet kapsamına giren yurt 
ve yurttaş ihtiyaçlarının gerçek değerini yakın-
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elan bilen Sayın Heyetinizin bu portenin ne öl
çüde kifayetsiz olduğunu, takdir edeceklerinden 
emin. bulunmaktayiz. 

Bugün, "Bakanlığımızın görevlerinde çözüm 
hekliyeıı problemlerin başında köylerden şehir
lere doğru olan nüfus akınıdır. Nüfusumuzun 
% 70 inden fazlasının köylerde oturduğu 'ma
lûmunuzdur. Eğer Devlet ve onun otorite ve 
kudretinin himayesi sayesinde veya istismarı 
neticesinde millî gelirin % 55 ini temsil eden 
özel kişi ve kurumlar köyü, köyde oturanlar 
için verimli ve yaşanır bir ünite haline getirme 
hususunda Devlet uyarmalarını önemsemezler 
veya Anayasamızda ifadesini bulan sosyal Dev
let anlayışiyle gerek Devlet ve gerekse özel ku
rum ve kişiler kendilerine düşen her türlü fonk
siyonları görmemezlikten gelirlerse, en yakın 
bir istikbalde ortaya çıkacak şehircilik, sosyal 
ve ekonomik problemleri hukuk düzeni içinde 
çözmeye imkân olmıyacaktır. 

Konumuz bu gerçekler ve Yüksek Meclisin , 
vukuflu takdir ölçüleri açısından mütalâa edil
diğinde; kamu hizmetleri bekliyeu toplumumu
zun alt yapısiyle ilgili ihtiyaçlar yönünden öne
mi kendiliğinden belirmektedir. 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 
Belirli bir uygarlık düzeyine yükselmiş olan 

unsurlar, artık en küçük, ekonomik • ünite ve 
zaman birimlerinin dahi israfını önlemek için, 
kişisel ve kamusal faaliyetlerini koordinasyon
lu ve plânlı çalışmaları içinde değerlendirmekte
dirler. 

Taibiatın en geniş imkânlarla ve cömert ola
rak »don atmış bulunduğu yurdumuzda her çe
şit toprak altı ve toprak üstü servetlerimizin 
Devlet sorumlu ve görevlileri tarafından gerçek 
değerleri ile görülebilmesi ve bu gerçekler üze
rinde lâboratuvar karekterindeki çalışmalarla 
değerlendirmeler yapılabilmesi için, Plânlama 
ve İmar Genel 'Müdürlüğünün harita işleri ile 
birlikte yükümlü bulunduğu fonksiyonları tam 
ve zamanında yapılmasına bağlıdır. 

Vurdun çeşitli tarım ürünlerinin dağılım ve 
verimliliğinin tesbiti, maden ve enerji kaynak
larımızın geliştirilme imkânlarının coğrafi ve 
ekonomik ayrıntıları, sanayileşme ve turizm* 
endüstrisinin verimliliğine yön verilmesi gibi 
millî problemlerimizin millî plân çalışmalarımız- | 
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la çözümlenmesi ihtiyaçları plânlama ve imar 
çalışmalarımızın önemini açık bir şekilde orta
ya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 

Devletin genel ekonomi politikası içinde yur
dun tamamının strüktürünü kapsıyan plânla
ma çalışmalarını hemen takiben yurt güzelliği
ni göz önünde tutarak yufddaşin konut ihtiya
cım sağlamak polıtikasiyle karşı karşıya geli
riz. . 

Meşhur bir deyimle «her canlı varlık, iki 
içgüdüyle dünyaya gelir. 

1. Neslinin devamı, 
2. Nefsinin korunması.» 
Bu deyimde en veciz ve müessir ifadesini 

bulan yurddaşm konut ihtiyacı ve bu ihtiyacın 
giderilmesi için takibedilen yol ve tatbik edilen 
esaslar maalesef önemine orantılı olarak Dev
letçe ve sorumlu' özel kişi ve kurumlarca ele 
bugüne kadar alınamamıştır. 

'Büyük ölçüde nüfus a r t ı ş ıve hızlı şehirleş
me, âfetler, gecekonduların tasfiyesi, yenileme, 
aşırı barınma yoğunluğunun indirilmesi gibi 
konut ihtiyacını doğuran faktörlerden sadece 
bâzıları ve cüz'i bir miktariyle dikkate alına
rak ihtiyacın karşılanması Devletçe öngörül
mektedir. 

Arsa ve konut spekülâsyonlarını önlemek, 
şebir kasaba ve köylerde sıhhi, sağlam ve ucuz 
konut yapmak ve özel teşebbüs yatırımlarını bu 
açıda bağlamak, insanın özlük haklarmm özü ile 
ilgili bu konuyu Devletin çok daha fazla önem
le ilgi göstermesini sağlamak şarttır. Bu ko
nuda Bakanlığımız, fonksiyonunu yerine getire
bilmesi için gerekli kanun tasarılarını Yüksek 
Meclisinize sunmuş bulunmaktadır. Bu tasarı
lar kanunlaşmadığı takdirde Bakanlığımızın hiz
metleri çok aksıyacak ve mustar durumdaki va
tandaşlara Hükümetimizin bir nisbet dahilin
deki yardım ve hizmeti mümkün olnmıyacak-
tır. 

Yurttaşı konut sahibi yapma, görevinin bil
yonunu de tabiî âfetlere mâruz kalmış olan yurt-
daşların, sefil ve perişan durumları teşkil et
mektedir. Halen 25 bin afetzede aile Devletim 
yardımını beklemekte fakat malî imkânsızlıklar 
yüzünden bunlar ileri senelere bölünmek sure-
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tiyle bekletilmektedir. 1965 te ancak 3 500 aile
ye yardım yapılması programlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıda sıraladığım ve Bakanlığımızın hiz

met konularına giren ve çözüm bekliyen prob
lemler üzerindeki çalışmalar ve buna karşı ola
rak mevcut malî imkânsızlıklarımızı arza çalış
tım. Plânlı kalkınma devresinde Anayasamı
zın emrettiği sosyal adalet ilkelerinin ışığı al
tında bu konular ele alındığında Devletin ve 
Devlet himayesinde bulunan bütün millî kay
nakların bu yöne bugünkünden çok ve pek çok 
daha fazla önem vermesinin zarureti açıkça 
görülür. 

Yurdumuzu tabiî güzelliğine yaraşır bir şe-
şilde onarılmış hale getirmek için gerekli plân
ların biran evvel yapılması, bu plânlara göre 
âfete mâruz kalmış yurtdaşlarımızla birlikte ko-
nutsuz her vatandaşımızın ucuz, sıhhi ve sağ
lam konutların sahibi kılınması ve bu konut
larda kullanılacak yapı malzemelerinin stan
dartlarının uygun esaslar içinde tesbiti ve bu 
faaliyetlerde yardımcı ve aydınlatıcı bir kurum 
olan Türkiye Emlâk Kredi Bankasının görevle
rinin genişletilmesi ve bunun için de sermaye 
çoğalmamın bu açıdan ele alınması ve bütün bu 
görevlerin bir hizmet olarak değerlendirilmesi 
için yeraltı ve yer üstü bütün kamu hizmetleri
nin ikmâlinde de iller Bankasının sermaye ve 
fonksiyonunun genişletilmesindeki zaruretin bü
yüklüğünü takdirlerinize sınarken, İmar ve İskân 
Bakanlığının geniş ve geniş olduğu nisbette 
önemli ve mübrem bulunan hizmetlerinin gerçek 
anlamiyle yerine getirilebilmesi için başka ülke
lerde olduğu gibi, Devlet olarak bütçe imkânla
rını yeni bir hizmet anlayışına göre ayarlamak 
şarttır. 

Kısaca bölgeler arası dengeyi sağlamak ve 
gelişmekte olan yurdumuzda yatırımların daha 
rasyonel dağılımına ve millî plân çalışmaların
da riyazi kesinlikte yardımcı olmak üzere, Ba
kanlığımıza Devletçe verilmiş bulunan bu önem
li görevlerin lâyık olduğu değerde yerine ge
tirilebilmesi için ileriki senelerde, bu yılki büt
çemizin on misline, yani 500 milyon liraya çıka
rılması zarureti aşikârdır. 

Çok mahdut bulunan bu yılki imkânlarımız
la yapacağımız hizmetlerde en büyük yardımcı, 
kıymetli tenkid ve temennileriniz olacaktır. 
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Teşekkürlerimle birlikte, şahsım ve Bakan

lığımın sorumlu arkadaşları adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

Şimdi de konuşmaları sual mahiyeti taşıyan 
bâzı arkadaşlarıma arzı cevafoedeceğim. Bu 
arada Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğünden de bahsi uygun görmekteyiz. Müstakil 
bir bütçeli olup 7116 sayılı Teşkilât Kanununun 
19 ncu maddesi mucibince İmar ve İskân Bakan
lığının kuruluşu içinde yer alan Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu
nun 16 Temmuz 1964 tarihli 6/3349 sayılı Ka
rarnamesi ile Köy İşleri Bakanlığına bağlan
mıştır. 

Ancak Köy İşleri Bakanlığının teşkilât ka
nunu henüz mevcud'olmadığından bu Genel Mü
dürlüğün 1965 yılı bütçeleri yine İmar ve İs
kân Bakanlığı bütçeleri meyanında tetkikleri
nize s'unulmaktadır. Adı geçen Genel Müdürlü
ğün kanunlarla tâyin olunan ç'iftçiyi topraklan
dırmak ve iskân görevleri malûmları olduğu 
üzere temel dâvalarımızdan en önemlilerini teş
kil etmekte ve tamamiyle âmme karakteri taşı
maktadır. Bu Genel Müdürlük asli görevine ok 
olarak 15 Nisan 1961 tarihli 5/1108 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı uyarınca Doğu ve Güney -
Doğu'da 17 ilimizi kapsıyan bölgede sınırlı ölçü
deki yerleşimle ilgili olmak üzere yapılması ön
görülen çalışmalarını Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığınca kabul edilen beş yıllık köy, en
vanter etüdü projesine göre, yurdumuzun bütün 
köylerini içine almak suretiyle memleket ölçü
sünde devam ettirmektedir. İlgili diğer bakan
lık daire ve müesseselerle işbirliği yapılarak 
önem derecesine göre yürütülmekte bulunan bu 
işler ağır ve sorumluluk taşıyan bir hizmet teş
kil etmektedir. 

Bu konuda yapılacak çalışmaların koordinas
yonu kararname ile İmar ve İskân Bakanlığına 
verilmekle beraber, ilgisi itibariyle uygulayıcı 
fonksiyona sahip bulunan bu Genel Müdürlüğe 
devrolunmuştur. 15u hizmete ilâveten İmar ve 
İskân Bakanlığı Mesken işleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı Köycülük Dairesi ve Tarım Bakanlı
ğı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Or
man Köylerini Kalkındırma Dairesi ifa ettikleri 
gorervlerin sebebiyet ve aynı amacı kapsaması do-
layısiyle 16.7.1964 tarihli ve 6/3349 sayılı Ka-

-— 4vv — 



M. Meclisi B : 11Ğ 
rarhame ile Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış 
ve adı geçen Bakanlıkça da Toprak ve İskân İş
leri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaları 
tenimi edilmiştir. Bu durum Toprak ve İskân 
Î3İeri Genel Müdürlüğünün işlerini biraz daha 
artırmış ve faaliyet alanını genişletmiştir. Fonk
siyonu kısaca belirtilen Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğünün 1965 Bütçesi 46 172 426 liradan 
ibaret bulunmaktadır. Bundan 30 198 253 lira
sını cari harcamalar, 13 S28 bin lirasını yatırım 
harcamaları ve 2 016 173 lirasını sermaye teş
kili ve transfer harcamaları teşkil etmektedir. 

Toprak işleri : Baz; 1945 - 1964. Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu 1964 yılı sonuna ka
dar 5 640 köyde uygulanarak, 28 274 715 dö
nüm arazi tapuda Hazine adına, tebcil olunmuş
tur. Bu araziden 18 083 143 dönümü 208 413 261 
lira borçlandırma bedeli karşılığında 361 283 
aileye dağıtılmış ve 1 440 690 dönümü 23 49*9 
göçmen.ailesine bedelsiz olarak tahsis ve temlik 
edilnrş ve 6-750 882 dönümü de toprak refor
munun getireceği yeni esaslar dairesinde muhtaç. 
çiftçilere dağıtılmak üzere Hazine uhdesinde bı
rakılmıştır. Avnı dönem içerisinde kamulaştır
mak vohı i^ Hazine adına tescil edilen arazi 
için 9 1.19 585 lira kamulaştırma bedeli ödenmiş 
ve nvsrulama yapılan köyler ve belediyeler tüzel 
kişilikleri adına 22 273 511 dönüm arazi de orta 
mera olarak tahsis olunmuştur. 

1964 yılı çalışmaları : Çalışma programları 
mucibince toprak komisyonlarınca 1964 yılında 
193 köyde Çiftçiyi -Topraklandırma Kanunu uy
gulanarak tapu'da namına 1 250 000 dönüm 
arazi tescil ve 1 500 000 dönüm arazinin de köy
lerin tüzel kişilikleri adına orta malı mera ola
rak tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu programın 
orta malı m?ra ile ilgili kısmı % 8 fazlasiyle ta
hakkuk ettirilmiştir. Ancak tapuda Hazine adı
na tescil edilen arazi ise, programa nazaran % 36 
yani 442 790 dönüm no'ksaniyle tahakkuk etti
rilmiştir ki, bu fark 4.8.1964 tarihinde yürürlü
ğe giren 509 sayılı Tapulama Kanunundaki hü
kümlere uyulmaktan ileri gelmiştir. 

Memleket nüfusunun hızla artmakta olduğu 
karşısında iç imkânın önemli bir problem olarak 
kendisini hissettirmesi toprak reformuna konu 
olacak arazi kaynaklarının gelişi güzel sürülerek 
işgal altına alınması, arazi ihtilâflarmın çoğal-
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tılması, Doğu ve Güney - Doğu illerimizde sınıf
lı bir iskân uygulamasına geçilmesi gibi sebep
ler toprak ve iskân işlerinin yeni bir görüş ve 
anlayışla ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu se
beplerle 1961 yılından itibaren toprak dağıtımı 
durdurularak yalnız teyzie tabı tutulacak arazi 
nin toprak komisyonlarınca tesbit ve Hazine adı
na tescil edilip, toprak reformunun getireceği 
yeni esaslar dairesinde yapılacak plânlı uygula
malar için elde tutulması faydalı görüldüğün
den Genel Müdürlüğün faaliyeti bu yöne teksif 
edilmiş ve orta malı mera arazisinin tahsis işlem
leri ise, mevzuat dairesinde yürütülerek tekem
mül ettirilmiştir. Bu anlayış içinde yapılan uyr 
sulama neticesinde 1964 yılı sonu 'itibariyle Ha
şine uhdesinde toplanan 6 7'50 882 dönüm ara-
ri peyderpey etüt ettirilerek arazi kullanma ka
bil iyet haritaları hazırlanmakta ve plânlama yö
nünden de gerekli çalışmalar da yapılmaktadır. 

İskân işleri : 
Sosyal yardım karakterini taşıyan iskân hiz

metlerinin bu Genel Müdürlük görevlerinde bu-
Umd'uğu malûmunuzldur. Bu hizmetler : 

1. Fert, fert veya toplu olarak anayurda sı
ğınan göçmen ve mültecilere, 

2. Bvvei.ce yasak bölge ilân edildiğinden 
nakle tabi tutulmuş, sonradan yasağın kaldırıl
ması ile yerlerine iade edilen bütün vatandaş
lara, 

3. Kaçakçılığın önlenmesini sağlamak ama-
cıyle Güney sınırlarımızda tesis edilen güvenlik 
şeridi içinde kalan köyler halkının yerlerinin 
değiştirilmösi ve bu vatandaşlara ev, arazı, kredi, 
tohumluk ve diğer çeşitli yardımlarda bulunul
mak suretiyle yürütülen iskân işleri önemli ve 
kamusa] nitelikteki hizmetlerden bulunmaktadır. 
Bu hizmetler cümlesinden olarak 19l64 yılı so
nuna kadar yurda sığman çiftçi ve sanatkâr 
göçmen ailelerine şehir ve köy tipi 36 355 ade'd 
ev verilmiş, 9 481 251 kilo tohumluk dağıtılmış, 
67 251 parça tarım âlet ve araçları tevzi edil
miştir. Yasaklığı kaldırılan bölgelere tekrar gön
derilmelerini kanuni süre içinde talebeden 1 841 
aileye de gerekli yardım yapılmış ve iskân hakkı 
olan 181 aileye inşaat yardımında bulunularak 
iskânları sağlanmıştır. . 

Ayrıca Van ilinin Özalp ilçesine bağlı Döner-
der köyü ile, Gürtepe mahallesi hudutları'dahi
lindeki Hazine arafcisi üzerinde 19$4 yılında 
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mesken ve ahırdan müteşekkil ve beheri 232 
metrekare genişliğinde olmak üzere yaptırılan 
160 eve Trabzon ilinin. Çaykara ilçesine bağb 
ve orman içinde bulunup âfete mâruz kalan köy
ler hakkında 160 aile, 1965 ilkbaharında nakle-
'dilecek'tir. Bu ailelere verilecek arazi de 19 000 
dönümü bu Genel Müdürlüğe ait traktörlere 
açılmış ve bundan 10 '500 dönümüne 1964 son
baharında buğday ekilmiştir. 

Etüt, plân, proje işleri : 
Etüt ve plânlama işleri 18.4.1961 tarih ve 

5/1103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 
Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde 17 ilde mah
dut ölçüdeki iskân sahalarını tesbit amaciyle 
1961 yılında başlanmış, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca kabul olunan Beş Yıllık Plâna göre de 
bu hizmet yurdumuzun bütün köylerini içine 
alacak şekilde genişletilmiştir. 1964 yılında 15 
grupla, 17 ilde çalışılarak 5 609 köyün envan
ter etüdü tamamlanmıştır. Halen bu köylere ait 
derleme ve değerlendirme çalışmalarına merkez
de devam olunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan 
çalışmalar neticesinde 27 ilde 13 740 köyün en
vanter etüdü ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu 
etütlerden diğer sektörlerin de yararlanabileceği 
temel bilgiler toplanarak yayınlanmasına çalışıl
maktadır. Bu Genel Müdürlük, köye giden hiz
metleri bir tek faaliyet plânı içinde gerçekleşt'ir-
me'k amaciyle Köy İşleri Bakanlığının diğer 
üniteleri ile birlikte plânlama ve uygulama ça
lışmalarına .; Uşak, Manisa merkez ve ödemiş il
çelerinde başlamıştır. Diyarbakır, Malatya ve 
Urfa merkez ilçeleri de 1965 yılında şümulü 
köysel alan plânlaması çalışmaları yapılmak 
üzere programa alınmıştır. 

Uzun müddet iki yönü ile yazışmalara sebep 
teşkil etmiş olan bir konunun Yüksek Meclis He
yetinde halk oyuna sunuluşu imkânını bize lüt
fetmiş olduğu için Sayın Kösere'isoğlu arkadaşı
ma teşekkür ederim. Bu mevzu Yelken Kulü'bü 
konusu'dur. kısaca arz edeyim. 

Evvelce bir şahıstan kiralamış bulunduğu 
Kadıköy'deki bir arsa, ki Yelken Kulübü bu ar 
sanm mülkiyeti el değiştirince yeni malikin bu
rada inşaat ruhsatı almaya teşebbüs etmesi üze
rine Yelken Kulübü yetkilileri de Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü ve istanbul Belediyesi ka-
naliyle bu mülkiyetin, bu sahanın kendilerine 
sportif faaliyetleri için tahsis edilmesi yönünden 
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İmar ve İskân Bakanlığımıza plân tadili teklifi
ni çeşitli kademelerde ihzar ederek Bakanlığımı
za intikal ettirmişti. Bakanlığımız da, Sayın Müs
teşarın riyasetinde yetkili arkadaşlarla birlikte 
teşkil ettirmiş olduğum komisyonda varılan so
nuç şudur: Efendim, bir defa teknik yönden 
beynelmilel ölçüde, uluslararası ölçüde mütalâa 
edildiğinde burası su sporları sahası için çokvaz 
bir sahayı ifade etmektedir. Ayrıca, belediyenin 
imar plânı tadil teklifi şartlı mahiyette bize in
tikal etmiştir. Şartlı mahiyet taşıyan imar tek
liflerini Bakanlığımız nazarı itibara alamaz. Bu 
bir kanun konusudur; yani kanun bunu menet-
miştir. Ayrıca, yine teknik yönden bu arsanın 
caki tabiriyle, su sporlarına uygun bir şekilde 
kullanılabilmesi için lebi - derya olması lâzımge-
lirken, imar plânında bu arsa ile deniz arasın
dan bir yol geçmektedir. 

Yine bir dördüncü nokta: Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kamu kişiliğini taşımıyan, bir 
tüzel kişilik hüviyetinde bulunan bir teşekkül 
lehine kamulaştırma yoluna gidemez. Kaldı ki, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün de kamu
laştırılmasına mütedair bir talebi Bakanlığımıza 
intikal de etmemiştir. Bütün bu yönler ile îs-
tanlbul Belediyesinin imar planındaki tadil tek
lifi Bakanlığımızca uygun görülmeyip, reddedil
miştir. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) 
kür öderim, tenevvür ettik. 

Teşek-

ÎMAR VE İSKAN BAKANI RECAÎ İS-
KENDEROĞLU (Devamla) — Yüce Meclisin 
Sayın Üyeleri, konuşmamda da arz etmiş oldu
ğum gibi konuşan arkadaşlarımızın tenkid temen
ni ve dileklerini dikkatle izledik, tesbit ettik ve 
Meclis tutanaklarından alarak, onları bu yılki 
çalışmalarımızda bizim için en kıymetli aydınla
tıcı bir unsur olarak daima mütalâa edeceğiz. 
Anealk, Devletin îmar ve İskân Bakanlığının hiz
met arabasının önısafına koşulmuş nâçiz bir ar
kadaşınız sıfatiyle görebildiğim ölçüde hizmet 
edelbilme imkânlarını sağlamak için Yüksek He
yetinizden de bâzı istirhamlarda bulunmama 
müsaadelerinizi ayrıca rica edeceğim. Bu Bakan
lık bilindiği gibi yeni kurulmuş bir Bakanlıktır. 
Bu Bakanlık zaman zaman vatandaş karşısına 
çıktığımızda, zaman zaman Yüce Meclisin bu 
muhterem kürsüsünde topluluğumuzun büyük 
çoğunluğunu yani alt yapıyı teşkil eden vatan-

— 271 — 



M. Meclisi B : 118 
daş topluluğuna hitalbetmeısi itibariyle, bu Ba
kanlığa 'müteveccih silk sık beyanatlar yapılmak
tadır. Hepsi isabetlidir, hepsi samimî 'bir ıistırap 
duygusunun dile getirilişidir. Ama bütün bu ıs
tırapların giderilmesi Yüce Meclisin Haziran dö
neminde Bakanlık olarak kendilerine takdim et
miş olduğumuz tasarıların böhemalhal kanunlaş
tırılmasına bağlıdır. Eğer, Bakanlık olarak sun
duğumuz bu tasarılar kanunlaşmadığı takdirde 
'gecekondu sakinleri olsun, afete mâruz kalmış 
olan vatandaşlar olsun, onların karşısında, so
rumlu siyaset kişileri olarak tek kelime İflonuş-
maya hiçbirimiz hakkı olmaması gerekir. Bu iti
barla şahsım ve Bakanlığım adına, çünkü-Ba
kanlığımda çok kıymetli arkadaşlarım hkmet 
iştiyakı içinde çalışmakta, fakat kanuni imkân
sızlık içinde de üzüntü duymaktadırlar. Sizden 
Bakanlık, Bakanlık erkânım ve şaihsım adına ve 
hattâ her zaman sık sık halklı olarak dile getir
diğiniz dertli Türk Vatandaşları adına kanun 
tasarılarının kanunlaşmadan Meclisi işlemez ha
le getirmemenizi istirham ediyorum. 

Sayın Başkan suallere hazırım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Açık oylamalara oyunu kullan

mamış arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. Oyu
nu kullanmamış arkadaşlarımız var mı? (Var 
sesleri) Lütfen ve acele ediniz. Başka oyunu kul
lanmamış üye var mı? Başka oyunu kullanmamış 
üye arkadaşlarımız var mı? (Var sesleri) Biraz 
eabük efendim. Oylama işlemi bitmiştir. 

îlki arkadaşımızın suali' vardır, Sayın Bakan. 
Birincisi Sayın Hayrettin özgen, buyurunuz 
sualinizi sorunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sualim de 
benim vardır, efendim. 

AZİZ ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir) — Bir 
sualde l>en soracağım, efendim. 

HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) —Sayın Ba
kan konuşmalarınızı dinledim. Bütçenin üzerim
de de söz alan arkadaşlarımızın konuşmalarını 
da dinledim. Dikkat ettim en çok gco(tot>ndu 
mevzularına ehemmiyet veriyor arkadaşlarımız. 
Bakanlığınızda gecekondularda yaşıyan insan
ların miktarı ile, mağaralarda yaşıyan insanla
rın miktarı hakkında bir bilgi mevcut mudur? 
O. taş devri hayatını yaşıyan insanların durumu 
gecekondulara nazaran, mukayese edilecek olur
sa, bu gecekonduların onlara nazaran bir apart
man gibi olduğu kanısındayım. Gecekondu] a-
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ra bu ehemmiyet verildikçe mağaralarda yaşı
yan insanların kafile kafile buraya akacağı ka
nısındayım. 

BAŞKAN *— Mütalâa beyan etmeyin efen
dim, kısa olarak sualinizi sorun lütfen. 

HAYRETTN ÖZGEN (Devamla) — Siz ge
cekondulara ehemmiyet verdikçe bu akım de
vam edecektir. Bakanlık olarak hangi tarafı 
daha üstün tutuyorsunuz ? Dajıa evvel plâna 
alarak Bakanlık hizmetini götürmek bakımın
dan. 

İkincisi : Emlâk Kredi Bankası haklı olarak 
çok yatırım yapmıştır. Bu yaptığı yatırımlar 
sonunda kredileri kısmış bulunmaktadır. Geri 
kalmış bölgelerimizde son zamanlarda açılmış 
bulunan şubeler plâsmansızlıktan iş yapama
maktadırlar.... 

BAŞKAN - - Sayın Özgen, suallerinizi lütfen 
kışa ve özlü bir şekilde sorunuz. Sual sormak 
için sırada çok arkadaş vardır. Sadece sual 
efendim. 

HAYRETTİN ÖZGEN (Devamla)— Peki 
efendim. Plasman mevzuunda alınmış bir karar 
varsa, bu geri kalmış bölgelerdeki yeni açılan 
bankalar için bir müddet daha olsun bir miktar 
daha fazla plasman yermek mümkün müdür, 
değil midir? Bunun için ne düşünürsünüz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAt İS-
KENDEROĞLU (Devamla) — Evvelâ, ikinci 
sualinize arzı cevap edeyim. 

.Beni kıymetli arkadaşlarını mazur görsün
ler. Sual sisteminde benim anlayışlarıma göre 
yanlış veya doğru. Bakanlığın teknik işlerine 
mütaallik olan suallerini, ben şahsım adına söy
lüyorum, hemen Bu anda cevaplandırmakla ken
dimi görevli addetmekteyim. Bakan işgal et
miş olduğu mevki-itibariyle plân ve karar mev
kii ve sıfatını taşır. Emlâk Kredi Bankasının 
detay arz eden bu sualinize ancak yazılı cevap 
vereceğim için beni mazur görün. 

Öbür konuya gelince : Efendim, Türkiye'
nin konuşmamış bir yerinde de bahsettiğim 
gibi zannederim Sayın İhsan Kabadayı arkada- . 
şım ve diğer muhterem arkadaşlarımın da temas 
Türkiye'nin kanaatimce bütün partilerinin 
gözünden uzak kaçan en büyük bir sosyal prob
lemini dile getirmiş oldunuz. Bendenizin görü
şü o dur ki, yeni Anayasanın sosyal espri içinde 
ve plânlı kalkınma devresinde hangi Hükümet 
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gelirse gelsin, bütün partiler bir ziraat ülkesi 
olan Türkiye'mizin ziraat ülkeliğinden sınai ül
ke sıfatını taşımak istikametindeki geçişi devre
sinin esaslı bir şekilde tesbit etmesi lâzımgelir. 

Ziraat ülkesi halinde bulunan bugünkü Tür
kiye'miz maalesef âtıl bulunan ziraat işgücü
nün işsizliği giderici istikamette birtakım ta
savvur, düşünce ve projelerden bugün mahrum 
bulunmaktadır. Bu başıbozuk gidiş, cihetteki 
büyük şehirlerde ekonomik tazyiklerin şehir 
hayatının cazibesi ile birlikte şeklindeki altın
da gecekondu faaliyetini artıracak ve şehirleri
mizin güzelliği gidecektir. 

Mağaralarda yaşıyaıı vatandaşlarımızı ifade. 
ettiniz. Bunların ııisbeti hakkında bir bilgi 
sahibi değilim. Yalnız Anayasanın emrettiği 
gibi Türkiye'nin Misaki Millîye hudutla IM içinde 
yaşıyaıı sıfatı ve sosyal durumu ne olursa olsun 
hepsi eşit ve en az her biri birbiri kadar say
gı değer ve her birine aynı ölçüde Devletin -
konuşmanın bir yerinde arz ettiğim gibi - sorum
luluk şuuru lâzımgelen - Devletin himayesindeki 
bütün teşebbüsler buna aynı saygıyı beslemek 
mecburiyetindedirler. Ama, bugün Devletin 
imkânları ve siyasi akım mağarada yaşıyaıı va
tandaşı insan olma haysiyetine getirebilmek im
kânını maalesef elde edememiştir. Bütün sami
miyetimle Hayrettin Özgen arkadaşımın dile 
getirmiş olduğu bu ıstırabının yanındayım. İn
şallah önümüzdeki senelerde arz etmiş olduğum 
gibi bütçesi asgari beş yüz milyona çıkarılması 
lâzımgelen İmar İskân Bakanlığı ileriki sene
lerde milyarları bulursa bu konu tamamiyle hal
ledilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan daha üç arkada
şımız sual soracaktır. Sual soran arkadaşları
mıza kısa ifade etmelerini söylüyoruz. Sizin 
de lütfen cevaplarınızın kısa olmasına çalışma
nızı rica ederim. 

tkinci sual Sayın Müştak Okumuş'undıır. Bu
yurun efendim. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Efendim, 
196:3 yılında Bitlis'te arsaları kamulaştırılmış 
sosyal meskenlerin yapımına ne zaman başlana
caktır0? Bu bir. 

Senelerden beri Mutki kazasının, Meydan 
bucağında Irak mahallesi kayma yüzünden baş
ka bir yere iskan edilmek İstenmektedir. Ba-
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kanlık bugüne kadar buranın sakinlerini iskân 
etmemişlerdir. Önümüzdeki sene bu iskân mu
amelesi bitecek midir ? 

Gizli işsizliğin çok olduğu Doğu Bölgesinde, 
son zamanlarda Tıızla'da yapılmış olan halı kur
su ve Kastamonu'da kurulmuş olan tahta el sa
natları kursu gibi birer kursun Doğu Bölgesi
nin merkezî bir yerinde kurulup kurulanııyaca-
ğı düşünülüyor mu ? 

1962 senesinde Bitlis'te ve Adilcevaz'da bir
çok yerlerimiz hasar görmüştür. Âfetler yönün
den her muamelesi tekâmül ettirilmiş bu yer
lerin yardımları bu sene yapılacak mı, yapılmı-
yacak mı °? 

Bunu istirham ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ EECAİ İS-
KENDEROÜLU (Devamla) — Biraz evvelki 
konuşmamda da arz ettiğim gibi, bu sualiniz de 
teknik, rakamlara dayanan hususlardır. Müsa
ade buyurursanız yazılı olarak arz edeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — özür diliye-

rek bir soru ile bir noktayı öğrenmek istiyorum, 
o da Gecekondu Kanunu, iki milyon vatandaşı 
ilgilendiren bir kanundur ve mensup bulunduk
ları Bakanlığın çok değerli elemanlarının da 
yardımı ile bir sene Geçici Komisyonda bütün 
partili arkadaşların yardımı ile çalışılarak 12 
Şubat günü Meclise tevdi edilmiştir. Sayın 
Bakan buyurdular ki, «Meclis bu noktada bize 
yardımcı olsun.» Meclis Geçici Komisyonunun 
sözcüsü bulunmaktayım. Riyaset Divanına ön
celiği ve ivediliği ve takdimen - kısa kesiyo
rum - takdimen görüşülmesi hâ'kkmda tekrar 
bir karar alıp verdiğimiz halde, zannediyorum 
Sayın Bakanın bulunmadığı bir sırada Başkan
lık Divanı bu meseleyi tezekkür etti ve maale
sef 30 küsur maddelik bu kanun gündeme gir
medi. Buna rağmen, birçok kanunlar bu arada 
»•eldi ve geçti. Sayın Ba'kan bu hususta ne 
düşünme'ktedirler? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RE O Al İS-
KKNDEROĞLU (Devamla) — Efendim, sizin 
duygularınıza iştirak eder ve bu konuda gös
termiş olduğunuz hassasiyete teşekkür ederini. 
Yeniden Başkanlık Divanı ile temasa geçeriz. 
Zatıâliniz de alâkanızı lütfederseniz beni min
nettar bıralkırsmız. 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Bakanın Eskişehir'e karşı olan yakın alâkasına 
teşekkür ederim. 

Şu iki hususu rica edeceğim : 
1. Geçen seneden beri jrapılamıyan, Eski

şehir'e yapılacak heyelan evleri ne zaman biti
rilecek? 

2. Âfetlerden zarar gören ve kendi arsa
sına bulunduğu şehir imar plânına göre ev 
yapmak mecburiyetinde kalan kimselere Sos
yal Meskenler Kanununa intibak etmiyor diye 
yardım etmemek doğru mudur ? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ İS-
KENDEROĞLU (Devamla) — İkinci sualiniz 
doğru değildir, , birincisine de yazılı cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Eski Bakanın za

manında yapı malzemesi sergisi açılmıştı, Ba
kanlıkta. Bu serginin bir sonedir kapandığını 
duydum ve göremiyorum. Bu serginin bâzı mil
lî yapı malzemesi standartlarını ortaya koyma
sı ve elverişli yapı malzemesi elde etmesi bakı
mından bunların kontrollü geliştirilmesi için 
birçok da döviz tasarrufu amacı ile açılan bu 
serginin idame ettirilmesi lüzumuna kaaniim. 
Bu hususta zannederim evvelki Yapı Malzeme
si Dairesi Sayın Başkanı Turan İskit... 
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BAŞKAN — Lütfen sorunuz içinde kalınız 

Sayın Eren. 
ASIM EREN (Devamla) — Netice olarak 

bu hususta Sayın Bakan acaba bu sergiyi ih
ya etme hakkında bir niyetleri var mıdır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ İS-
KENDEROÖLU (Devamla) — Efendim, Ba
kanlığımıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve takibe 
teşekkür ederim. Bu sene olacaktır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, başka sual 
soran arkadaşımız yok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ İS-
KENDEROĞLU (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 
13 e geldi. Bakandan sonra söz sırası A. P. 
Grupu adına Sayın Güven'e verilecektir. On
dan sonra da kifayet takriri okunup oylarını
za sunulacaktır. 

Şimdi daha evvel açık oylarınıza sunulan 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanun 
tasarısının açık oylama sonucunu arz ediyo
rum: 

Tasarının açık oylamasına 238 üye katılmış, 
133 kabul, 105 üye ret oyu kullanmıştır. Tasa
rı kanunlaşmıştır. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 
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I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener Amasya) 

BAŞKAN — 118 nci Birleşimin 2 nci celse
sini açıyorum. 

imar ve İskân Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelere devam ediyorum. Söz sı
rası, vekilden sonra son söz olarak Adalet Parti
si Grupu adına Sayın Muhiddin Güven'indir. 
Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUHÎDDÎN GÜ
VEN CÎstanbul) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
ikinci defa huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Bence memlekete ait meselelerin halledilebilme
si için evvelâ prensiplerin vuzuha kavuşturul
ması lâzımdır. 

Ve yine meselelerin iyi vaz'edilmesi lâzım
dır. Eğer bunda başarı sağlıyamıyorsak neticeyi 
istihsal etmek de mümkün olmaz. Bunun için ilk 
yaptığım konuşmamdaki Adalet Partisinin dü
şüncelerini tekrar bir başka zaviyeden açıklama
yı faydalı telâkki ettim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, kalkınma iddi
ası içindeyiz ve geri kalmış bir memleketiz. Bu 
nun en müşahhas tablosu iskân nisbetleri ara
sında görülmektedir. Nüfusumuzun yüzde 70 -
75 i kırda oturmaktadır, tarımla meşgul olmak
tadır. Yüzde 25 - 30 u, çünkü istatistik! rakam
lar mütehaliftir. % 30 u şehirde ikamet etmek
tedir. 

Halbuki kıymetli arkadaşlarım, ileri memle
ketlerdeki ölçülerden birkaç tanesini vermek is
tiyorum. İngiltere'de nüfusun yüzde 17 si ta
rımla meşguldür, yüzde 83 ü şshirde endüstri 
etrafında toplanmıştır. Amerika ise yü^de 9 ile 
tarımla meşguldür, yüzde 91 i şehirler etrafın
da ve endüstri etrafında birikmiştir. Sovyet 
Rusya yüzdü 43 ile tarımla meşguldür, yüzde 
57 ile endüstriye bağlıdır. Amerika yüzde 9 nü
fusu ile tarımla meşgulken kendi ihtiyaçlarının 
karşılığı istihsallerinde bulur, ayrıca dünyaya 
zirai istihsal maddeleri ihraceder. Biz de sene

de beşyüz, altı yüz bin ton alırız. Bu arada % 
43 ü ile tarımla meşgul olan Sovyet Rusya hâlâ 
Çarlık Rusya'sının yapmış olduğu istihsal sevi
yesine varamamıştır. Amerika'dan buğday ithal 
etmek için anlaşma çareleri arar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu geri iskân 
şartları içinde olan memleketimizin bu hali el
bette ki, kalkınmanın içine girdiği zaman hare
ketlerin neticesinde tarımdan şehirlere akım ola
caktır. Bu zaruridir, mecburidir, tabiî bir icap
tır, bunu önlemek mümkün değildir. Ve bizim 
kalkınmış bir memleketiz diyebilmemiz için ken
dimize bu hususta en aşağı % 50 - % 50 bir 
muvazeneye varmamız icabetmektedir. 

Bu hakiki hali, tabiî icabı işaret ettikten son
ra, bir toprak reformuyla çiftçiyi topraklandı
rarak toprağa bağlama düşüncesinin doğru ol
madığı açık olarak kendiliğinden çıkar. Biz top
rağı parçalıyarak her topraksız çiftçiyi toprak 
sahibi etmekten daha ziyade meseleyi böyle vaz'-
etmemiz lâzım. Her sektörde çalışan insanların 
çalıştıklarının karşılığını, emeklerinin karşılığı
nı normal bir halin içinde istihsal etmek gayesi 
esasken bu esası aynen tarımda da muhafaza 
etmek mecburiyetindeyiz. Yani tarımda toprak 
sahibi olmadan dahi çalışan insanların eğer eme
ğinin karşılığını temin edebilirsek hayat seviye
si yükselecek ve neticede refah gelecektir. De
mek ki, her işçi nasıl fabrika sahibi olamıyorsa 
nasıl ki gaye olarak her aile bir meoken sahibi 
olmak gayreti içinde olmasına rağmen, kiracılık 
dünyanın üstünden kalkma/mışsa her ziraatte 
çalışan nüfusun da toprak sahibi olması da müm
kün değildir. Aslolan ziraatte çalışan nüfusun 
emeğinin karşılığını temin etmektir. Ayrıca ta
rımdan arta kalan nüfusun ve âtıl gücün hare
kete geçirilmesi için eğer biz sanayileşmeyi esas 
olarak kabul ediyorsak, elbette ki, bu sanayile
şen bölgeler etrafında birikmeler ve göçler ola-
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çaktır. İşte'o zaman gecekondu meselesinin ipti
dada halli bölge sanayiinin teşkili ile bölgelerde 
ziraaıtten arta kalan nüfusun ve emeğin, insan 
gücünün' değerlendirilmesi imkânı tampon böl
geler içinde temin edilebilecektir. O zaman bu
gün ağır çekim merkezleri halinde teşekkül et
miş olan şehirlerimizin etrafındaki göç hareke
ti tahfif edilecektir. Bu uzun vadeli bir politi
kadır. Ama tekrar işaret ediyorum, bir yeniden 
yerleşmenin belli, ciddî ve samimî bir iskân po
litikasının neticesinde tesibit edilebilecek olan ve 
kati olarak bölge plânlama çalışmalarının neti
cesine bağlanacak olan bir düşüncedir, bunu yap
mak lâzımdır, buna eğilmek lâzımıdır. 

Kıymetli arkadaşlarımı, el'betteki gecekondu 
meselesinin günlük çareleri olarak mese
leyi ele alırsak o zaman ağır çekim 
•merkezlerinin etrafında toplanmış olan ve 
gayritabiî bir şekilde yerleşmiş olan hal
kın durumunu, ihtiyaçlarını tezekkür etmek, 
iş sahalarını kıymetlendirmek ve sosyal hayatları
nın ekonomik güçlerini artırma, yerleştirme, te
kâmüle sevk etmek de vazifemizdir. Problem bir 

'ihtiyacın, bir zaruretin karşılığından doğmuş 
olan gecekondu meselesini kanuni ve hukukî yol
lar içinde halletmeye çalışmak ama bu halli ya
panken hak sahiplerinin haklarını muvazeneli 
bir şekilde temin etmek lâzımgelecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, söylenecek çok şey
ler vardır fakat tahmin ediyorum ki, prensibi 
kısaca anlatabilmiş oldum. Yalnız şu hususa da 
işaret etmek isterim.; gayet talbiî ki, biz eğer bir 
plânlı kalkınma devresi içine girdiğimizi iddia 
ediyorsak, onun icaplarını da kati olarak yeri
ne getirmek mecburiyetindeyiz. Yalnız başına 
bir kalkınma plânı tanzim etmek kâfi değildir. 
Aslolan onun tatbikatındaki zihniyete, aslolan 
onun tatbikatiyle beraber davranışa işbirliğinin 
sağlanmasına ve inanca bağlı bulunmaktadır. 
Bu eksik olduğu içindir ki, üç sene evvel almış 
olduğumuz ve hazırlığında payımız bulunan | 
mesken kanununun, gecekondu kanununun, âfet
ler kanununun bugün üç sene sonra bu kürsü

mden mütalâa edildiğini, müzakere edildiğini ve 
biran evvel neticeye vardırılması hususunda te
mennileri dinliyoruz. Demek ki, bir üç. senenin 
istimali iyi bir şekilde yapılmamıştır. Eğer bu
na ait samimî tenkidi erimizi ifade ediyorsak | 
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kıymetli muhalefet arkadaşlarımızın bundan go
cunmaya hakları yoktur. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam, Sayın Güven. 
A. P. GRUPU ADINA MUHlDDtN GÜVEN 

(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Şunu tekrar arz etmek istiyorum; Hükümet

ler vatandaşların, insanların hizmetinde ve yar
dımında olmalıdır. Hükümetler vatandaşlara, 
ailelere ve insanlara emniyet sağlamalıdır. Ge
lecekteki hayatlarını teminat altına almalıdır. 
Ancak bu şekilde teessüs edecek bir itimat zemi
ni üzerinde ve iyi niyet anlayışı içinde teknik 
güçler, idari güçler bir araya gelebilecek ve ta
savvur ettiğimiz kalkınma tahakkuk edebilecek
tir. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
v BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Durum aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlıı 

BAŞKAN - - Kifayetin aleyhinde Sayın 
Muslihittin Gürer. 

MUSLİHİTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, kifayetin 
aleyhinde konuşmanın büyük şanssızlığını müd
rikim. Yalnız bütün şimdiye kadar görüşmüş 
olan arkadaşlar grup adına görüştüler. Sayın 
Başkanlık haklı olarak altı kişiden sonra kifayet 
takririni yüksek oylarınıza arz etmek lüzumunu 
hissetmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bu ka
dar mühim bir vekâletin, öğleden evvelki celse
de mağarada yaşıyan insanlardan, gecekondu 
dâvalarının halline kadar görüşülecek ve mem
leketin büyük dâvalarını hemhal olacak vekâlet 
üzerindeki kişisel görüşlerimizi de talimin ede
rim ki, arzında büyük fayda olduğu kanısını 
taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, partiler umumi 
prensipleri savunmaktadırlar. Halbuki sayın 
milletvekilleri kişisel görüşlerinde bu dâvada 
büyük öncülük, büyük orijinal fikirler ileri sü
rebilirler. Ve sayın Vekâlet mensupları da bundan 
istifade etmek kanaatini taşıyabilirler. Onun için 
hakikaten bu mülıiın dâvada memleket gerçek
lerine uygun şahsi dilek ve temennilerimizi dile 
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getirmek için işbu kifayetin aleyhinde bulundu
ğumu ve Yüksek Heyetinizin de bu kadar iki 
milyon gecekonduyu ilgilendiren, mağarada ya-
şıyan insanları ilgilendiren ve büyük âfettler kar
şısında o âfetlere uğramış olan bütün vatandaş
ları ilgilendiren işbu hususlarda kifayetin aley
hinde oy kullanmak suretiyle arkadaşlara da ko
nuşma fırsatı vermenizi istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Okunmuş olan ve aleyhinde de 

konuşulmuş bulunan kifayet önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

tmar ve iskân Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler bitti. Maddelere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari Tîarcamalar 

B. 

11.000 

Lira 

12 000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 5 297 539 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderleri 1 719 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 62 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 18 011 000 

BAŞKAN — K a b u f edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 50 536 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

2 8 . 5 

B. 

32.000 i 

1965 
T. 

£amulaş 

0 :2 
— Sermaye teşkili 

tırma ve satmalma 

Lira 

lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II — Transferler 
34.000 Malî transferler 10 000 

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

35.000 Sosyal transferler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Şimdi Toprak ve iskân işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. Bölümleri okutu
yorum. 
12.000 Personel giderleri 22 813 001 

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

13.000 Yönetim giderleri 5 727 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.14.000 Hizmet giderleri 1 540 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 8 290 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 8 398 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I. — Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 50 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — Transferler 

B. Lira 

34.000 'Malî transferler 1 747 273 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

35.000 Sosyal transferler 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 81 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

imar ve îskân Bakanlığı 'bütçesinin müza
keresi bitti. Hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü birleşi
min birinci celsesinde, îmar ve îskân Bakan
lığı ibütçesi bitirildikten sonra ve Maliye Ba
kanlığı 'bütçesine başlamadan evvel, çok kısa, 
birisi başlığın değiştirilmesinden ibaret, diğeri 
de bir madde ve 3 ek maddeden ibaret ki ta
sarının -görüşülmesi Bakanlıkça ve Komisyon 
Başkanlığınca teklif edilinişt, 

Şimdi bu teklifleri tasvibinize sunacağım. 
Kabul edildiği takdirde Maliye Bakanlığına 
geçmeden evvel görüşeceğiz. 

3. İV.er Bakansı Kanununun 2 •nci madde
sinin değ'ştirümesi v& 3 ncü maaddesine bir 
fıkra eklenmesi halkında, kanun tasaısına da
ir Cumhuriyet Senatom Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Mecl'si Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/646; Cumhuriyet Sena
tosu 1/450) (S. Sayısı : 694 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarın" n Ma"iye Bakanlığı 
bütçesine geçmeden önce görüşülmesini tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. (Bütçe Plân Komis
yonunun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının baslığında 
C Senatosunca yapılan değişikliği okutuyo
rum. 

(1) 694 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın donuna eklidir. 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği başlık 

tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmem, 3 ncü maddesine bir fıkra ve 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair Ka
nun. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâasını oku
tuyorum. 

«Kanun tasarısının başlığında, Cumhuriyet 
Sonatosunun yaptığı değişiklik komisyonu-
muser, benimsenmiştir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ta
sarı Meclisten ve Senato'dan geçmiş, yalnız 
Senato baş'ığa ait bir kısmı değiştirm'ş. Mil
let Meclisi Plân Komisyonu da bu değlşikiğ' be
nimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — îmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve var 
zifeleri hakkındaki Kamunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna iki madde ellenme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar ve 
İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının da Maliye Bakan
lığı bütçesine geçmeden görüşülmesini tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon raporunda ivedilik teklifi var
dır. ivediliği oyunuza sunuyorum. Katbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve îskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bası maddeler eklen

mesine daıir Kanun 

MADDE 1. — îmar ve iskân Bakanlığı Ku
ruluş ve vazifeleri hakkmd.ki 7116 sayılı Ka 

(1) 343 S. Sayılı basmay::zı tu'.anağın so
nuna eklidir. 
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nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değ*ş- I 
tirilmiştir : 

«MADDE 12. — Zat işVi Müdürlüğü : Ba 
kanlığın memur ve hizmetli] erinin sicil, tahak
kuk ve zatiş'eri ve tâyin yetkid bakanlığa 
aidolan diğer elemanların sicil ve zatiş'erini 
yürütür.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyont 
yok. Oy'aıu.ıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
m'yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Belediyelerin fen VD imar 
işleri ile ilgili daireleıinde veya müstakil imar 
müdürlüklerinde çalıştı ulaeak müdür, âmir 
ve tüzükte belirtilen d'ğer teknik personelin 
tâyinleri, belediyelerin inhası üzerine imar ve 
iskân Bakanlığınca yapılır. 

Ancak üç ay veya daha fazla ıbir süreden be
ri açık ve bütçede kaışılığı bulunan bu kad
rolara ilgili belediye başkanlığının muvafakati 
alınarak, lüzumu halinde doğrudan doğruya 
İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin yapılabilir. 

BAŞKAN — 2 nci- madde hakkında söz is-
tiycn?.. Buyurun Sayın Ataöv. I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, 2 nci madde ile getirilmiş olan I 
geçici maddeler isabetle ele alınmış ve gayet gü- I 
zel tedvin edilmiştir. Ancak, bu vesile ile Sayın 
İmar ve iskân Bakanına bir iki noktayı hatır- • 
latmayı faydalı mütalâa ettim. Bugün beledi
yelerin imar müdürlüklerinde ne belediye reisi
nin tam yetkisi, ne Bayındırlık Bakanlığının I 
tam yetkisi, ne içişleri Bakanlığının tam yet
kisi ne de imar Bakanlığının tam yetkisiyle her 
hangi bir iş yürütülmemektedir. imar komis
yonları içişleri Bakanlığından ve İmar ve iskân 
Bakanlığından mümessiller almakta ise de ora- I 
ya giden arkadaşlarımız kendi başına buyruk 
halinde bulunan belediye imar müdürlüklerinde 
vazife görmemektedirler. Çünkü, her hangi bir 
yetkiye de sahip değillerdir. Usulen bir heyette 
bulunmuş olmak için bir rica ile gitmektedir. I 
Bu sebepledir ki, imar müdürlüklerinde gelen 
projeler, bâzı projeler geldiği gün tasdik edilip 
çıkmakta, bâzı projeler aylarca orada beklemek
tedir. Bendeniz bâzı hâdiselere dolayısiyle An
kara imar Müdürlüğünde muttali oldum. Anka
ra imar Müdürlüğündeki projeler orada çalışan I 
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elemanları tarafından hazırlanmışla ayın beşin
de gelen projeler altısında tasdik edilip veril
mektedir. Ama dışardaki bir mimara hazırlatıl
mış ise o günlerce sürüncemede kalmakta ve iş 
sahipleri beklemektedir. Bunların birçok misal
leri var, hattâ tevsik edilebilecek durumdadır. 
Bu kanun çıktıktan sonra teftiş ve murakabesi, 
İmar ve iskân Bakanlığına intikal edeceği için 
müessesenin tâyin ve tecziyesi de İmar ve iskân 
Bakanlığına aidolacak ve belediyelerin de imar 
müdürlükleri bir disiplin altına girecektir. 

Teftiş ve murakabesi içişleri Bakanlığına 
aidolup, tâyin yetkisi Bayındırlık Bakanlığında 
bulunan ve inha yetkisi belediyelerde olan üç 
başlı bir teşekkül hiçbir surette disiplinize edil
memekte idi. Şimdi, Ankara imar Müdürlüğüne 
gidiniz, açınız dosyalarını, İmar Müdürlüğün
deki yetkililerin kligrafisini taşıyan, rakamlarını 
taşıyan projeler o gün tasdik edilip çıkmıştır. 
Bunu tetkik etmek gayet basittir. Halbuki, dışar
dan yapılıp gelen projeler günlerce sürünceme
de kalmıştır, hattâ öyle olmuştur ki, misal ola
rak arz edeyim, Ankara'da Bahçelievlerde 4 ncü 
caddenin sonunda son durağa bağlanmış olan 
yeni caddenin kenarında bir inşaat dolayısiyle 
meşgul olduğumuz zaman yolun bir tarafında 
bulunan binalara dört kat müsaade edilirken, 
öbür tarafında bulunan binalara üç. kat müsaa
de edilmiş ve imar görünüşü de bozulmuştur. 
Bundan evvelki Sayın İmar ve iskân Bakuuma 
durumu intikal ettirdiğimiz zaman mantıkan 
kendisi bizi haklı bulmuşlar; fakat İmar Müdür
lüğüne her hangi bir suretle tavsiye veyahut da 
telkinde veyahut da onları tecziye etmek, mura
kabe etmek yetkisinde olamadığı için en koyama
mışlardır. Bu suretle şehirlerimizin imarı keyfî 
olarak orada bulunacak lâyüsel bir şalısın elin
de yanlış yollara sevk edilmektedir. Bu kanun o 
kadar isabetle ele alınmış bir kanundur ki, geti
renlere ve üzerinde hassasiyetle duran komis
yonlara teşekkür etmemek elden gelmiyor. 

Şimdi bütün imar plânlarında yapılacak par
selasyon. işleri şehirlerin üzerinde sanki hiç bina 
yokmuş gibi bir harita üzerinde parselasyonu 
yapılıp, ondan sonra tatbik edildiği zaman va
tandaşlar şiddetle mutazarrır olmaktadır. Çün
kü, belediyelerin elinde yetkili imar elemanı bu
lunmadığı için yetkisiz insanlara bu işi gördür
mektedir. Kanun bize bu müşkülleri ortadan 
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kaldıracak ve icabı halinde imar Bakanlığına 
belediyenin müsaadesi olmak suretiyle ehliyetli 
insanların tâyinine yetkiyi vermektedir. İmar 
Bakanlığı şehirlerimizin imarı ile re'sen mesul 
tutulduğuna göre ve bu işi üzerinde taşıdığına 
göre, onu yetkileri nisbetinde mesul tutmak ve 
mesuliyetleri nisbetinde yetkili kılmak için ge
tirilmiş olan bu geçici maddeler hakikaten yerin
de ve çok isabetlidir. Bir an evvel kanunlaşması 
ve kanunlaştıktan sonra bilhassa büyük şehirle
rimizde bir felâket halinde olan ve çeşitli dedi
koduları nefsinde toplıyan bu müesseselerin mu
rakabesi, teftişi, tâyini ve tecziyesi mümkün kı
lınacaktır. Türk şehirlerinin imarı konusunda 
bize büyük yenilikler getiren ve îmar ve îskân 
Bakanlığına büyük yetkiler, mesuliyetler getiren 
bu madelerin bir an evvel kabul edilmesinde 
fayda vardır. Sayın îmar Bakanımızı, misal ola
rak verdiğim Ankara imar Müdürlüğündeki bu 
meseleler üzerinde kanun çıktıktan sonra, eğil
meye ve orada bulunan ıstırapları bir an evvel 
dindirmeye davet eder, maddelerin oylarınızla 
kanunlaşmasını hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — Siz de mi söz istiyorsunuz, Sa
yın Giritlioğlu, 

FAHİR GÎRlTLÎOĞLU (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 

Eren. 
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Lâzımdır; ama, Bir Devlette mütemadiyen deği
şen personel işleri, onu bir personel prosedü
rüne bağlanmak üzere iken, yeni yeni müte-
ferri, her bakanlığın kendi istikâmetinde esaslar 
getirmesi kanun koyucusu olarak bizim iltifat 
etmememiz gereken bir tarzı harekettir. Ben bu
nu getirmemelerini tercih ederdim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, geçici mad
deler dolayısiyle arz edeceğim, bizde belediyele
rin umumiyetle imar işlerinde hassaten ilden 
daha küçük kademelerde hemen hemen mü
hendis işi değildir. Fen memurlarının, hattâ tâ
birimi mazur görün arkadaşlarım, alaylı... fen 
memurlarının elindedir. Birçok imar ruhsati
yeleri, inşaat ruhsatiyeleri gerçi yine bir yük
sek mühendise veya imza salâhiyetini haiz olan 
fen memuruna yani bir fen memuruna imza
lattırılır. Ama hakikatte kasabalarımızın umu
miyetle imar işleri arz ettiğim seviyede va
tandaşların elindedir. Bu gelen geçici madde
ler bize bu hususta bir şifa getirmiyor. Mev
cudun disipline edilmesi konusunda o yönde 
bir ıslahtır. Ama esası değiştirmiyoruz. Biz 
bu esasa parmak basmak mecburiyetindeyiz. 
Kasabalarımız ki, bunlar büyük şehirlerimiz ka
dar imara muhtaçtır. Onların bu kalkınma 
devremizde ellerine geçecek gelir artışlariyle ya
vaş yavaş büyük şehirlerin birer mahallesi gibi, 
birer Bahçelievler semti gibi kasabalar haline 
gelmesi meselâ Almanya'da, Fransa'da olan kü
çük kasabalar gibi, mamur ve medeni şehrin 
bir parçası şeklinde gelişmesi için mutlaka 
onun bünyesinde bu işleri yapacak kifayette in
sanların bulunması lâzımdır. Onu temin ede
biliyorlar mı, mesele buradadır. Yahut şehir
lerde mevcudolan elemanlardan bu yolda istifa
de imkânını gösterecek bir kanun getiriyorlar 
mı, bir tadilât getiriyorlar mı?" Yok. Geçici 
maddelerde bunu görmüyoruz. O itibarla, ya
ni şifalı bir şey gelmiyor. Bakanlığın kendi 
odasını süpürmesi gibi bir hareket bu, başka 
bir şey değil. Bu itibarla pek de faydalı bir 
kanun tasarısı değil. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi bir de 
terim teşevvüşüne işaret etmek isterim : Zat 
işleri deriz, Devlet personel kanun tasarısı de
riz, personel işlemleri deriz, özlük işleri deriz. 
Bunların hangisi T. C. Devletinin resmî mua
melâtına terim olarak personel işlerinde kulla
nılacaktır? Birinci maddede maalesef «Zatiş-

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, beş 
nokta hakkında malûmat ve mâruzâtta buluna
cağım. Gelmiş olan personel prosedürü aşağı - yu
karı diğer bakanlıkların teşkilât kanunlarında 
gördüğümüz esaslara az çok yakın esas
lar olarak gözükmektedir. Ancak personel ka
nun tasarısı elimizde iken ve inşallah yakın bir 
zamanda çıkması tahakkuk ederse diğer bütün 
bakanlıkların bütün personel prosedürleri gibi 
elbette şimdi getirilen ve içişleri Bakanlığı ile 
birlikte yapılacak bâzı işler için altı aylık da 
bir mühlete bağlanmış bulunan bu yeni prose
dür her halde iptal edilmig olacaktır. Bakanlık
ların Personel Kanunu elde iken ve çıkmak 
üzere gelmiş bulunduğu bir sırada yeni yeni 
personel metotları getirmek doğru değildir. Bi
zim bunlara, kanun koyucusu olarak iltifat et
memiz doğru değildir. Denecek ki, bu bir za
rurettir, biran evvel bunların birtakım disip
line edilme zaruretleri ile, bâzı denetleme nok
sanlarının ikmali zarureti ile filân lâzımdır. 
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leri» terimini olduğu gibi kabul ettik. Benim 
de itirazıma mahal kalmadan oya kondu ve 
kabul edildi. Bu, ya zat işleridir, ya personeldir, 
ya da özlük işleridir. Ama bunun Türkçesine 
gitmeyi zannederim Turhan Kut arkadaşım 
ve benim kadar hepiniz istersiniz. Buna da 
işaret ettikten sonra yine de önümüze gelen ta
sarıya istemiye istemiye müspet oy vereceğim. 
İnşallah Personel Kanunu çıktıktan sonra bun
ların hepsi battal vaziyete girer. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğdu. 

FAHÎR GÎRlTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, tetkiklerine pek ziyade 
önem vermiş bulunduğum Sayın Niğde Millet
vekili Asım Eren Beyefendinin bir sözünü bu
rada kullanarak sadede gireceğim. Dediler ki, 
«Getirilen tasarı şifalı bir şey getirmemiştir.» 
Ben bu sözü hareket noktası olarak alıyorum. 
Kanaatim odur ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kararma ve tetkikine arz edilmiş bulunar 
tasarıların içimde 'belki en önemlilerinden bir ta
nesi ve hakikaten şifa getirecek mahiyette olan 
bir tasarı iki maddelik elimizdeki tasarıdır. Bu 
bakımdan Sayın Asım Eren'den ayrı bir düşün 
cede olduğumu peşinen arz etmek isterim. Va
tandaşlarla Hükümet arasındaki çelişme, çekişme 
haline gelmektedir. Vatandaşlar Hükümetten 
devamlı şikâyetçi duruma gelmektedirler. Ve Hü
kümetin yetkilileri de bazan haklı şikâyetler kar
şısında çaresiz kalmanın üzüntüsünü duymak
tadır. Küçük meseleleri halletmediğimiz ve te
ferruata inmeyi lüzumsuz gördüğümüz için ko
layca halli mümkün bulunan birçok müşkülleri 
maalesef yıllardan beri halledememişizdir. Ko
nulardan bir tanesi bugün halledilmek üzere ba
roya gelmiştir. Hakikaten vatandaşlarla Hükü
met arasındaki çelişmelerin, çekişmelerin sebep
lerinin başlıcasmı teşkil eden bir konu bu tasarı
da halledilmiştir. Vatandaşlar hiçbir zaman Baş
bakanla, bir bakanla, müsteşarla karşı karşıya 
gelmezler. Ama meskenle vatandaş mefhumunu 
birbirine çok karıştırmak mecburiyetindeyiz. Mil
yonlarca meskenimiz vardır ve milyonlarca mes
ken sahibi kimseler belediye fen memurları ile 
karşı karşıyadırlar. îster ehil olsun, ister ehil 
olmasın, ister yüksek mühendis mertebesinde bu
lunsun, ister Sayın Eren'in tenkid ettiği dere
cede bulunsun. Ama yetkili kılınan fen işleri 
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âmiri ile vatandaşlar arasındaki çelişmeleri, çe
kişmeleri Türkiye'de halledebilecek tek bir hü
küm yoktur. Bu tasarı bunu getirdi. Türkiye'de 
bu kadar mühim problemler olduğu halde bu 
neden halledilecek bir hükme bağlanmamıştır'? 
Maalesef bunun cevabını verebilecek ne mevki-
deyim, ne de kudretteyim. Hakikaten akıl olmı-
yan bir davranış içinde idare edilmişiz. Bu vas
fı söylemekle üzülüyorum. Fakat, yetkilerle teç
hiz ettiğimiz fen işleri âmirleri, memurları, ilgi
lileri kontrol cihazından mahrumdur, şikâyetçi 
bir vatandaş en yüksek makam olarak Ankara'
da İskân Bakanlığına gelse, bizzat Bakan Beye 
çıkmış olsa, bizzat Müsteşar Beye çıkmış olsa, en 
yüksek makamı işgal eden bu kimseler dahi de-
min Sayın Eren'in bahsettiği vasıftaki bir fen 
memurunun baştan aşağı hatalı bir tasarrufu 
karşısında tashih imkânını ve yetkisini kendin
de görmemektedir. Zira bu hata İmar ve İskân 
Bakanlığı kurulurken yapılmıştır. Filhakika bu 
Bakanlığın kurulmasını âmir bulunan 7116 sayı
lı Teşkilât Kanunu hazırlanırken bu hükümler 
her nedense unutulmuştur. Daha evvelce beledi
yelerin fen işleriyle vazifelendirdiği personel 
Bayındırlık Bakanlığının murakabesi altında idi. 
Belediyeler bu personeli inha eder, Bayındırlık 
Bakanlığı bunları tâyin eder ve murakabesini de 
Bayındırlık Bakanlığı yapardı. 36İ1 sayılı Ba
yındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun 28 nci 
maddesi bütün bu hususları içine cemetmişti. 
Fakat imar ve iskân Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu kabul edilirken Bayındırlık Bakanlığının bu 
yetkileri imar ve iskân Bakanlığına devredilir
ken, her nasılsa Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât 
Kanunundaki 28 nci maddede yer alan bu hü
kümler 7116 sayılı Kanuna aktarılmadı, bir zü
hul oldu. Netice ne oldu? Bayındırlık Bakanlığı
nın elinden yetkiler kalktı, Bayındırlık Bakanlı
ğının elinden yetkiler kalktığı için, bu persone
lin tâyinleri dahi Bayındırlık Bakanlığının em
rinden çıktı. Personelin teftiş ve murakabeleri 
muallâkta kaldı, imar ve iskân Bakanlığı kendi
sine de Iböyle (bir yetki tanınmadığından dolayı bu 
personeli ne tâyin edebildi, ne de kontrol... 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, lütfen madde 
hakkında. 

FAHÎR GÎRtTLtOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Bu suretle şimdi getirilmiş bulunan tasan es
ki Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun 
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28 nci maddesinde yer alan hükümleri daha de
taylı bir surette karşımıza getirmiş bulunmak
tadır ve lüzumludur, zaruridir. Tasarının iki.se
neden beri Meclisimizde beklemesi affedilir bir 
hata değildir. En lüzumlu bir kanunun kabul 
edilmesi ile büyük bir memleket meselesine par
mak basılacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarıda noksanlığı
na işaret ettğim bir hu^us vardır. Bu cihete mü
tedair beyanatım şayet itiraz kabul edilmezse 
ileride tatbikatçılar için belki bir emsal teşkil 
eder. Bunun için müsaadenizi rica ederek o nok
taya da temas etmek isterim. Yeni tasarı be
lediye fen işleri personelinin tâyin yetikisini 
imar ve lakân Bakanlığına vermiş bulunmakta
dır. Yine yeni tasarı ikinci maddesiyle bu per
sonelin murakabesini imar ve iskân Bakanlığı
na terk etmiştir. Fakat müeyyide'gösterilmemiş
tir. Kanaatim odur ki, imar ve iskân Bakanlı
ğı Teşkilât Kanunundaki inzibat kurulları be
lediyenin bu personeli hakkında cezai ve idari 
müeyyideleri tatbik edebi1 mek yetkisindedirler. 
Bu inzibat kurulları Memurin Kanununun umu
mi hükümlerine göre, bu kabîl personeller hak
kında îşişleri Bakanlığının da dışında ve 
'belediyelerin de dışında okııak üzere re'sen 
takibat yapabilmek yetkisine haizdirler. Bu ka
naatimi muhafaza ediyorum. Her ne kadar ta
sarıda sarahat olmamakla beraber umumi hü
kümlere ckıyasen söylemiş bulunduğum bu şah
si beyanım şayet itiraz görmezse, Komis
yon veya Hükümet tarafından her hangi 
bir itirazla reddedilmezse, ileride zuhuru muh
temel ihtilâflar için vâzı'ı kanunun bir nok-
tai nazarı olarak tatbikatçılara ışık tutabilir 
'kanaatindeyim. Uzun konuşmamla zamanınızı 
aldığım için özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim ya
sarının ihsan Ataöv arkadaşımızın içinde haki
kat payı yüksek olan beyanlarına geniş ölçüde 
deva bulacak bir tasarı olduğu muhakkak. O 
itibarla muhterem arkadaşımızın endişelerine 
cevap verir mahiyette hükümleri de taşımak
tadır. 

Sayın Asım Eren'e ^eevap vermek için hu
zurunuzu işgal ettim. Personel Kanunu ile bu 
tasarının bir alâkası yoktur. Aslında bu kanun 
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evvelce müteaddit kanunlarla içişleri Bakanlığı 
ile Bayındırlık Bakanlığına mevdu olan bir ta
kım hizmetleri, bir takım görev ve yetkileri 'bi-
lâhara imar ve iskân Bakanlığına veren ka
nunlarda eksik kalmış bir hususu tamamlamak
tadır. Bu yetki ve görevler bütün hu.kuk ve 
vecaibiyle imar ve iskân Bakanlığına devredil
miş buna mukabil bu hizmetlerle alâkalı me
muriyetler ile makamların murakabesi ve dene
timi bu Vekâletin dışında bırakılmıştır. Bu 
kanun ıbu eksiği telâfi etmektedir. Bunun öte
sinde bir başka statü, bir başka personel reji
mi getirmek iddiası yoktur. Bir denetim, bir 
yetki tasarısıdır. O itibarla Personel Kanunu
nun »buna müteallik hükümleriyle çelişmesi di
ye bir meselenin mevzubahsolamıyacağmı ifade 
ifade etmek faydadan hâli olmasa gerektir. 

Efendim, Sayın Eren arkadaşımızın dokun
duğu, «Ziraat işleri Müdürlüğü» terimine gelin
ce, bu, malûmuâllniz bir tadil tasarısıdır. Esas 
kanun bu tâbiri kullandığı için, bu da bir tadil 
tasarısı olduğu için esas kanunda kullanılan bu 
tâbirin değiştirilmesinin faydalı olmıyacağı, 
•mahzurlu telâkki edileceği izahtan vareste ol
mak icabeder. O itibarla bu tasarı ile alâkalı 
tenkidlere kısaca arzı cevabetmiş oluyorum. 
Geniş ölçüde imar personelinin tâyin ve terfiine, 
murakabesine, vatandaşın geniş ölçüde şikâyetle
rine bir merci tâyin edecek olan bir tasarı hü
viyetinde olması sebebiyle değerli bir kanun 
tasarısıdır. Hürmetlerimi sunarak tasvibinizi 
rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 

MUSLUHlTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; mü
zakeresini yapmış olduğumuz kanun tasarısının 
ek maddeleri üzerinde görüşlerimi iki hususta 
Yüksek Meclise arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı 
ile getirilmiş olan iki husustan bir tanesi, va
tandaşlarla Devlet arasındaki ihtilâfları lüzum
suz yere şikâyetleri halletmek ve diğer bir hu
sus da Hükümetin muhtelif kanatlarına aid-
olan bakanlıklar arasındaki vazife ve salâhi
yetleri basite irca etmek suretiyle koodinas-
yonun sağlanması ve 'dolayısiyle vatandaşın bu 
haklı dileklerine en kısa yoldan en zaruri ce
vap veren hakikati vekâletini karşısında bu-
Umdurmaktan ibaret olsa gerektir. Muhterem 



M. Meclisi B : 118 
arkadaşlar, belediyelerin fen işlerinde çalışan 
imar ve îskân Vekâletine ait teknik eleman
larının tâyini doğrudan doğruya Bayındırlık Ve
kâleti tarafından yapılmaktadır. Ve ne garip 
bir hakikattir ,ki, 1580 sayılı Belediyeler Ka
nununun ilgili maddelerine göre, buraya tâyin 
edilmiş teknik elemanların 5442 sayılı İller İda
resi Ahkâmına göre, denetim ve teftişi doğru
dan doğruya idari makamlar tarafından yani, 
Dahiliye Vekâleti tarafından yapılmaktadır. 
Görüyorsunuz ki, haddizatında görev ve iş İmar 
ve İskân Bakanlığına ait bir iş ama, bunun tâ
yin mercii Bayındırlık Vekâleti, bunun haricin
de denetim ve teftişi ile uğraşan Dahiliye Ve
kâleti. Uç 'başlı bir idare sistemi gibi garip 
manzarayı işte bu .kanun tasarısı ek maddele
riyle basite irca etmek suretiyle İmar ve İskân 
Bakanlığını ilgilendiren ve dolayısiyle beledi-
yelerin fen işlerindeki bu aksaklıkları gidere
cek ve aynı zamanda denetim ve teftişini bir 
kanaldan idare edecek bir Suruma sokmakta
dır. Binaenaleyh, benden evvel konuşmuş olan 
sayın bir arkadaşımın dediği gibi; «bu kanu
nun şifalı olmadığı» iddia edildiği gibi değil, 
bilâkis iki seneden beri komisyonlarda bekle
mesi dolayısiyle iki senelik şifasız bir durum 
meydana getirdiği için hakikaten üzüntü ile 
üzerinde durulacak bir kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaşların haklı 
dilekleri de vardır, haklı şikâyetleri de vardır. 
İşte bu kanun tasarısı bu dileklere şifa bulmak
tadır. Bu kanun tasarısı ile buna mümasil Dev
let olmanın bütünlüğü içinde Devlet daireleri 
arasındaki koordinasyonu teşkil edecek ve bu 
koordinasyonu basitleştirecek bir kanun teklifi 
olması dolayısiyle ve ek maddeleri dolayısiyle 
lehindeyim ve şifasız değil şifalı görmekteyim. 
Ama hiçbir zaman bu kanun muameleleri basi
te irca ederken, âdeta bir nevi âtiye terk de
mek olan personel kanunuyla alâkalıdır bu dü
şünülebilir. Şu hale göre ıbunu personel rejimi 
içinde mütalâa edelim demenin bu kanun çer
çevesi içinde doğru bir görüş olarak mütalâa 
etmediğimi de huzurunuzda arz eder, hakikaten 
îmar ve İskân Bakanlığının ve onun tâyin ede
ceği teknik elemanların hukukî denetim ve tef
tin durumlarını ve selâhiyet durumlarını orga
nize edecek olan bu ek maddeler üzerinde le
hinde görüşte bulunduğumu ve bu maddeler 
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çıkdıktan sonra vatandaşın Devlete itimadının 
sarsılmaması babında lüzumsuz olan şikayet
leri önliyeceğr kanaatinde bulunduğumu huzu
runuzda arz eder, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Buyurun 
Sayın Arar. 

' KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun gerçekten ıbir boşluğu dol
durmaktadır. Fakat, daha biraz (incelenerek 
gerçek ihtiyaca cevap verecek mahiyette geti
rilmiş oka idi daha iyi olacaktı. Gördüğüm ve 
arkadaşlarımın temas etmediği bir hususa 
bendeniz de temas etmek isteyeceğim. 

Madde, belediyelerde inhlâl eden fen iş
leri müdürü ve personelin tâyininde gene bir 
lâubalilik içindedir. Diyor ki, «üç ay veyahut 
da daha fazla bir süreden beri açık ve bütçede 
karşılığı bulunan bu kadrolara, ilgili belediye 
başkanlığının muvafakati alınarak lüzumu ha
linde doğrudan doğruya İmar ve İskân Bakan
lığınca tâyin olunur.» 

Bir taraftan k.ymeüi arkadaşlarım, mühen
dis ve mlmarlların yerine kalfaların iş gördü
ğünden, alaylıların iş gördüğünden şikâyet ede-
viz, diğer taraftan da, realite yalnız İmar mü-
lük)erinde değil, eczahanelerimizde bile kalfa
lar tarafından yıllardan beri idare edildiğini 
görürsünüz. Kalfalık müessesesi bir mimar, bir 
mühendis müessesesi kadar önemlidir ve tek
nik elemanların eli ve koludur. Bunlarla ancak 
bir işi yürütür ve idame ettirir. Fakat üç ay 
bir belediye bir tâyin yapmıyacak. Küçük iller-
do belediyelerin, bütçelerinin darlığı yüzünden 
tâyin yapılamamaktadır. Ve esasen personelle
rinin ücretini veremiyecek durumda olan be
lediyeler fen işlerinin, teknik elemanın çok kıy
metli bulunduğu, artık maaşla dahi duyura
madığı, yevmiyelen gayrifaaliyete girişmeyen, 
100, 140, 150 civarında yavmlye alan insanları 
tatmin edecek bütçeye sahibolmıyan küçük 
belediyeler hariç, • İstanbul, Ankara, İzmir buna 
mümasil diğer büyük vilâyetlerde üç ay bir 
fen işleri müdürünün tâyin edilmesindeki ih
malin sebebini anlayamadım. Bu ihmale madde 
cevaz verdiği gibi ayrıca inhayı da şart koş
muştur. O da kâfi değil, ondan sonra da lüzum 
görürse bu boşluk doldurulacaktır deniyor. Ha
kikaten İmar ve İskân Bakanlığı çok mühim 
bir mevzua ciddî bir şekilde el koymug iken, 
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bu kapıyı niçin açık bırakmış olduğunu anla
makta güçlük çekiyorum? Bu nevi dlemanm 
bulunması keyfiyeti ise, yine isimlerini arz et
tiğim, İstanbul, İzmir, Ankara illerinde yani 
bütçede karşılığı olan belediyelerimizde bu ele
manı bulmamak için sebep yok. Dolgun ücret 
verildiği takdirde gelir, gelmediği takdirde, za
ten İmar ve İskân Bakanlığı üzerine alıyor, di
yor ki, «siz geciktiniz, (ben tâyini yapacağım.» 
Şu halde bu üç aylık mehil fazladır. Komisyon
dan istirham ediyorum, geri alsınlar. Bu nok
taya bilhassa daha cevvaliyet veren ve atalet
ten kurtaran bir esneklik versinler, ibir kati
yet versinler. Aksi takdirde bu haliyle beledi
ye imar müdürlerinin bir taraftan Dâhiliye 
Vekâletine, diğer taraftan İmar ve İskân Ve
kâletiyle hiçbir alakası yok, yalnız itirazlar gel
mekte ve kâğıt üzerinde bir projenin tasdikin
den ibaret kalmakta ve dolayı'siyle sürat ve
rilmemekte idi. Bu noktada sayın komisyon 
eğer küçük bir tadilât yapar üç ayı kaldın r-
sa, daha kısa bir süre içinde, meselâ, 15 gün için
de, bir ay içinde tâyin yapılmadığı takdirde 
otomatikman tâyinini yapar, inhayı beklemez. 
Katiyet olmadığı için bu kısmını eksik görmek
teyim. Tümü itibariyle kanun lehindeyim. Ve 
çok hayırlı olacaktır. Teşekkür ederim. , 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... Bi
rinci ek maddeyi oyunuza sunuyorum. KabııH 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci ek maddeyi okutuyorum. 

«EK MADDK 2. — İmar ve İskân Bakanlığı, 
belediyelerin fen ve imar işleri ile ilgili daire
lerini ve müstakil imar müdürlüklerinin fen 
ve imar konusuna giren her türlü muamele ve 
işlerini tetkik ve teftiş, tahkik ve denetime yet
kilidir.» 

BAffKAN — Ek ikinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul «denler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Belediyelerin fen ve 
imar işleriyle ilgili dairelerinde veya müstakil 
imar müdürlüklerinde çalıştırılacak müdür 
âmir Ve sair teknik personelin tâyin, terfi, si
cil işleri ve bu daire veya müdürlüklerin tet
kik, teftiş, tahkik ve 'denetimi şekilleri ve lü
zumlu diğer hususlar, ,bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten- itibaren en geç altı ay içinde, 
İçişleri Bakanlığı ile İmar ve îskân Bakanlığı 
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tarafından birlikte hazırlanacak tüzükte belir
tilir.» 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Tok. Ek 
3 ııcü maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1351, 1580, 3196, ve 3611 sa
yılı kanunların ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
.var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka-1 

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Ş — Maliye Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesini gö
rüşeceğiz. Komisyon ve Bakan yerini alsınlar. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin tümü üzerin
de grupları adına söz istiyen arkadaşlarımız, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Gıyasettiu Karaca, A. P. Grupu Adına Sayın 
Rurrem Kubat, M. P. Grupu adına Sayın Ha
lil özmen, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
Sayın Sait Mutlu. 

Şahısları adına söz alan üyeler, Turgut Çul
ha, Fahir Giritlioğlu, Reşit Ülker, Mustafa Ke
mal Çilesiz, Hasan Tahsin Uzun, İsmail, Sarı
göz, Müştak Okumuş, Mehmet Geçioğlu, Sadi 
Binay, İhsan Kabadayı, Turgut Çulha, Nazmi 
özoğul, İhsan önal, İbrahim tmirzalıoğlu, Nihat 
Diler, Muslihi'ddin Gürer, H. Ali Dizman, Bur
han Arat, Vefa Tanır, Mehmet Sağlam. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Gı
yasettin Karaca'nın dır. Buyurun Sayın Karaca. 

O. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 
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1965 maji yılı bütçe müzakereleri sebebiyle I 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi arz etmeden önce C. H. P. Meclis Grupu 
adına Yüce Heyetinize en derin saygılarımızı 
sunmayı kaçınılmaz bir vazife telâkki ederim. 

Saygıdeğer aziz arkadaşlar: 
Devlet ve millet olarak en fazla tesanüde 

muhtaç olduğumuz ve Kıbrıs sebebiyle tâbiri 
caiz ise yan harb halinde bulunduğumuz, dış 
tehlikelerin en kritik bir noktaya vardığı bir 
sırada; 

Günün muhalefetlerinin; şimdiki değimi ile 
koalisyon ortaklarının bu vahim şartlar içeri
sinde memleketin realitelerini unutarak gerçek
lere sırt çevirip, hakıkatları görmemeklikten ge
lerek her türlü mesuliyet duygularının dışında 
sadece ve sadeee hissî duyguların girdabından 
kendilerini alam »yanların 1965 takvim yılının 
ikinci yarısına ayak bastığımız şu sıralarda bu
güne kadar Devleti bütçesiz bırakanların hazin 
hallerini tarih Önünde üzülerek ve istemiyerek 
seyrediyoruz. 

Hazin diyorum çünkü: 
His ve heyecanların aklıselime galebe çala

rak Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ilk de
fa olarak Devletin nasıl bütçesiz bırakıldığına 
yine tarih içerisinde talihsiz insanlar olarak şa-
hidoluyoruz. 

Üzülerek diyorum çünkü: 
Normal yollarla ve Anayasa içi usul ve ku

rallara göre Hükümet düşürmenin kanuni im
kânları denenmeden ve başvurulmadan muva
zaalı yollara sapmak suretiyle bütçeyi vesile it
tihaz ederek, hükümetleri düşürmede bir nevi 
maşa olarak kullanılmasını Türk Parlâmento
sunun geleneksel teamülü ve geleceği için ha
yırlı bir başlangıç saymıyoruz. Zira, bütçenin 
reddi dolayısiyle Hükümet kurma heveslileri
nin istihsal etmek istedikleri bir seçim avan
tajı sağlamaları karşısında; zaman kaybına as
la tahammülü olmıyan Türk Milletinin gelişme
sini aksatacak mânevi sorumluluğun altında 
bulunduklarını da asla unutmamalarım hatır
latmak isterim. 

Aynı yıl içinde bütçenin ikinci defa müza
kere konusu yapılması sebebini kısaca arz ve 
ifade ettikten sonra, yüksek müsaadenizle şim
di de Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüş ve temennilerimizi arz ve ifadeye çalışaca
ğım. I 
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Saygıdeğer aziz arkadaşlarım : 
Yüksek malûmları olduğu üzere Hüküme

tin ekonomik ve malî politikasının en önemli 
unsuru olan Devlet Bütçesinin 1965 malî yılı 
kanun tasarısına ait gere'kçesi; Üçüncü İnönü 
Hükümeti tarafından hazırlanan Maliye Bakan
lığına ait raporun bir kopyasıdır. Kopyasıdır 
diyorum, dikkat buyurunuz arkadaşlar: Bu söz 
ve ifadem sübjektif bir ifade değildir. Her 
iki bütçeye ait raporların bâzı kısımlarını kısa
ca iddiamı teyit bakımından huzurlarınızda 
tekrar okuyacağım. 

Reddedilen bütçeden pasaj : 
«Bu kaynaktan 1965 yılında mevcut baka

ya nazara alınarak 6 milyon hasıla sağlana
cağı tahmin edilmiştir.» 

Yeni bütçeden aynı fasla ait pasaj : 
«Bu kaynaktan 1965 yılında mevcut baka

ya lira nazara alınarak 6 milyon hasıla sağlana
cağı tahmin edilmiştir.» Tamamen aynı. Buna 
ait misallerin sayısı çok fazla. Huzurunuzu 
fazla işgal etmemek için meselenin anlaşılması 
bakımından bir de netice kısmından misal ve
receğim. Üçüncü tnönü Hükümeti tarafından 
getirilip de reddedilen bu bütçenin netice kıs
mını aynen okuyorum: 

«1965 yılı gelir bütçesinin kaynak ve unsur
ları hakkındaki tetkik ve mütalâalarımız bura
da son bulmaktadır. Müşahadelerimizi mulhte-
vi 1965 yılı gelir bütçesi hakkındaki raporu
muzu Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
saygılarımızla arz ederiz.»1 

Kopya edilen ve 4 ncü .Koalisyon Hükümeti
nin getirmiş olduğu yeni bütçe raporunun ne
tice kısmını aynen okuyorum : 

«1965 yılı gelir bütçesinin kaynak ve unsur
ları hakkındaki tetkik ve mütalâalarımız bura
da son bulmaktadır. Müşahadelerimizi mu)hter 

vi 1965 yılı gelir bütçesi hakkındaki raporu
muzu Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
saygılarımızla arz ederiz.»' 

Burada bir noktayı ilâve etmek isterim. Bu 
raporu İnönü Hükümeti getirmemiştir, doğru. 
Fakat 3 ncü İnönü Hükümeti zamanında Büt
çe Komisyonunda yeniden seçimi yapılmıştır. 
Bütçe reddedildikten sonra Hükümet değiştiği 
için 4 ncü Koalisyon Hükümeti kendilerinin 
ekseriyeti ile bütçeyi hazırlıyacak komisyondaki 
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iştirakleri ona göre hazırlamışlardır. Tahmin 
ederim kopya olduğu bu suretle aşikârdır. 

Görülüyor ki bu tarz kopya ile karşımıza 
gelenlerin Devlet idaresindeki mesuliyet anla
yışlarını ortaya koymaya kâfidir. Hemen arz 
ve ifade edeyim ki, okul öğrencilerinin kopya 
yaparak sınıf geçtiklerini veya geçmeye çalış
tıklarını yadırgamıyoruz. Ama Devlet haya
tında icrai Hükümet edenlerdin bu kabil bir 
kopya usulüne tevessül etmelerini doğrusu haf-
salalarımız almıyor. Üstelik küçük hesapların 
üstünde vatansever duygularla hareket edece
ğimiz bir devirde yaşıyoruz artık. 

Hiç söylemeye lüzum yoktur ki hepimiz, bu 
dünyada misafir olan fanileriz. Ebedî ve ezelî 
olan' Türk Milleti ve Türk Devletidir. Zira 
Türk Milleti kudretle, kuvvetle istikbale doğru 
yönelirse bizim parti çekişmelerimiz çabuk 
unutulur. Ve Türk Devleti de ebediyen payi
dar olur. Zira hemen ifade edeyim ki, siyasi 
inançlarımız ayrı da olsa zamanı geldiği anda 
hep birlikte millî Türk cephesinin amansız mü
dafileri olmalıyız... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Grupumuz adına yaptığımız bu konuşmada 

sizleri temin etmek isterim ki hiçbir polemiğe 
sapmadan hakikatleri olduğu gibi gerçek bir 
ifade ile izaha çalışıyorum. Bu sebepledir ki, 
zamanla talhdidedilmiş konuşmamı bu müddete 
sıkıştırmak zorunluğunda olduğum için konuyu 
dağıtmadan Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 

Bunun içinde Maliye Bakanlığı nasıl çalışır, 
teşkilâtı nasıl olmalıdır. Daha ziyade bu konular 
üzerin'ie görüş ve düşüncelerimizi ifade etmeye 
çalışacağım. Çünkü bahis konusu o1 an Maliye 
Bakanhğı Bütçesidir, yani bir administrasyon 
hizmetidir... 

Mezkûr Bakanlığın Devlet İdaresi içindeki 
görevlerini kısaca ve muhtasaran şöylece özetli-
yebiliriz. 

1. Devlet Bütçesini hazırlamak ve tatbik et
mek, kontrolünü sağlamak, i 

2. Memleket içi ve dışı tediyelerini yapmak 
ve tediye muvazenesini sağlamak, 

3. Türk parasının kıymetini korumak, 
4. Kredi müessesesi ile yükümlü olan ban

kaları murakabe etmek, 

28 . 5 . 1965 O : 2 
5. Devlet emlâkini muhafaza ve idare et

mek. 
Bu tasniften şu sonucu çıkarmak mümkün-

lür. Maliye Bakanlığı Devletin genel malî poli
tikasını tccıbit eden ve yöneten ağır yükümlü bir 
Bakanlıktır. Bir başka ifade ile söylemek lazım
sa denebilir ki; Maliye Bakanlığının çalışmaları 
memleketin iktisadi ve sosyal hayatiyle çek ya-
kinen ilgilidir. Bütün bu ağır ve şümullü görev
lerin tam ve zamanında bütün bir şümuliyle ya
pılabilmesi günün ihtiyaç ve inkişaflarına uygun 
yeni bir Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
ihtiyaç hissedilmektedir. Bu arada geçen yıl 
Üçüncü înönü Hükümetleri zamanında hazırla
nan ve çıkarılan Maliye Teşkilât Kanununa ek 
Kanundan dolayı memnuniyet ve teşekkürlerimi
zi arz etmeyi vazife telâkki ederiz. 

Çünkü, Yüce Meclisin malûmları olduğu veç
hile Maliye Bakanlığının bugürikü teşkilâtı bun
can '29 yıl önce çıkarılan 2993 sayılı Kanuna 
mihteniden kurulmuştur. Ve el'an buna göre ic
rai faaliyette bulunmaktadır. Zaman içinde ya
pılmış değişiklikler dahi 'bugünkü ihtiyacı kar
şılamamaktadır. Çünkü Bakanlığa mevdu hiz
metlerin değeri değiştiği gibi hacım itibariyle de 
görevleri o nöbette artmaktadır. 

Meselâ; Kazanç Vergisi sisteminden Gelir 
Vergisi sistemine geçilmesi, dünya devletleri ara
sındaki dış malî münasebetlerin gittikçe artarak 
genişlemesi suretiyle girift 'bir hale gelmesi gibi 
hususlar 'bu temenni ve isteğimizin haklılığını is
pata kâfi gelir kanatindeyiz. 

Daha bariz bir misal vermek icabe derse; me
selâ Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girdiği 1936 yılında Devlet Bütçesi 212 
milyon lira iken, bugün bu miktar 15 milyar li
raya yaklaşmıştır. Bu açık gerçek de gösteriyor 
ki mezkûr 'Teşkilât Kanununun bugünkü seviye
sinde memleket ihtiyaçlarını karşılıyaeak nite
likte değildir. 

Muhiterem arka'd'aşlarım; 
Devlet Bütçesinin hazırlanması hususundaki 

görüş ve düşüncelerimiz Grupumuzun umumi 
bütçe Sözcüsü tarafından Yüksek Heyetinizin 
ıttılaına arz edildiği için tekrardan sakınacağım. 

Ancak, şu kadarını arz ve ifade etmek iste
rim kİ; 

Kurak ve ratip ovalarda su ve güneş ne ka
dar mühimse, Devlet hayatının idamesi için de 
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bütçe o derece ehemmiyetlidir. Bütçe prensi-
bolara'k Hükümetin malî politikasının bir aynası 
olup klâsik anlamı ile vergilerin toplanması ve 
masrafların yapılması şeklinde tarif edilmekte 
ise d'e; 

Grupumuz bu politikanın, iktisa'di meseleleri 
malî meseleler vası'tasiyle intacettiren daha ener
jik ve canlı bir politika olmasını arzu eder. 
Bu sebepledir ki, bütçede gösterilen masrafların 
'karşılanması; plânlı kalkınmanın öngördüğü ya
tırımların tam ve zamanında rasyonel bir şe
kilde yapılması, âmms hizmetlerinin gereği gibi 
ifası, lüzumlu gelir kaynaklarının teminine bağ
lıdır. 

îşte bu kaynakların içerisinde hiç şüphe yok 
ki en mühimi vergrdir. Malive ve iktisat ilmin
de; vergi Devletin genel giderlerine halkın pay 
vermeıi şdklinde tarif edilir. Bu da Türkiye'de 
yasıvan ve 'kazanan her vatandaşın Devlet mas
raf1 arm T, iktisadi gücü ile mutena-ip bir şekil
de iştirak etmesi; başka bir ifade ile vergi öden
mesinin bir vatandaşlık borcu olduğu şuurunun 
yaratılmışı bütün siras'i partiler için kaçınılmaz 
bir vazife olarak telâkki edrmelidir. 

İftiharla söylemek isterim ki; înönü Hükü
metleri büvük gayretler ve fedakârlıklar paha
sına, zaman içinde bütün karsı 'kovmalara ve 
menfi akımlara rağmen 'Türk Milleti için getir
diği ve yönettiği p'ânlı âmme dâvası kalkınması 
karşısında yeri geldiği zaman bir şeyler istemek 
yerine fedakârlık etmesinin de lüzuma olduğu
na vatandaşlarımız bizzat sağduyulariyle anla
mak seviyesine gelmiş ve bu şerefli görevlerini 
büvük bir fazilet ve feragatle ifa ve ispat etmiş
lerdir. 

Plânlı ekonomi içindeki vergi politikamız 
Maliye Bakanlığının uhdesine tevdi edilmiş son 
derece basiret istiyen çok 'hassas ibir ödevdir. 
Hassas diyorum çünkü, bugün artık vergi tarh 
ve tahsilinin alışılmış usullerden ayrılması sure
tiyle ancak müspet neticelere ve plân ihe'deflerine 
varmak mümkün olacaktır. Zira vergide başarı-
lılık memleketin malî istikrara kavuşabilmesi 
şartiyle sı'kı sıkıya bağlıdır. Bunun dışında, şu 
hususların Hükümetçe dikkat nazara alınmasını 
şayanı tavsiye buluruz. 

1. Devlete ait cari giderlerde mümkün mer
tebe tasarrufa gitmek. 

28 . 5 . 1965 O : 2 
Tasrih ötmeye lüzum yoktur ki, bu temenni

mizi dün söylediklerinin bugün tamamen aksini 
yapanlar için söylüyorum. Zira hatırladığınız 
veghile dün A.P. Sözcüsü Sayın Gürsan, üçün
cü înönü Hükümeti tarafından getirilen bütçe 
üzerindeki görüşlerini bildirirken, cari masraf
ların fazla olduğunu acı bir dille tenkid eder
ken maalesef bugün her ne hikmetse bilmiyorum, 
avnı sözcü Maliye Bakanı odunca bu defa (getir
dikleri bütçede cari masrafları eskisine nazaran 
140 milyon lira daıha fazla artırmışlardır. 

B'»er bu çeşit davranış1 ar Devlet idaresinde 
verii bir metot değilse... Badema sözlerine kefil 
insanların Devlet idaresinde mesuMyet deruhde 
etmelerini tavsiye etmek zorunda kalacağım. 

2. Vergi ziyamı önleyici kesin tedbirler al
mak : 

Bu temennimiz de aynı şekilde ciddiyet isti-
ven bir konudur. Zira muhalefet sözcüsü iken 
servet "beva.nna.melerinin mutlaka kaldırılması 
konusunda ısrar ederek sözde mükellef savunu
cusu ro'üne girerek Hükümeti şiddetle tenkid 
ölenlerin, bugün mesulivet mevkiine geldikleri 
halde servet bevannamelerinin kaldırılması hu
susu bir yana, bilâkis bunun s?,vunucusu kesilme
l i n i n sebebini gerçekçi bir düşünüşle izah et
mek cok r;üç 'olacaktır. Zira politikacıların bade
ma dp.vran-s1 arında çok dikkatli ve basiretli ol
malarını bilhassa tavsiye ederim. 

Çünkü; Devlet hayatında mesuliyet deruhde 
edenlerin halka 'doğrudan başka bir şey söyledik
lerine vatandaş bir defa inanmış olmasın, aksi 
takdird'3 bunun sonu 'hüsran olacaktır. 

Zira dün p .̂ân yerine «pilâv» diyenlerin me
suliyet mevkilerine gelince; bu davranışları 'sebe
biyle milleti plândan da pilâvdan da nasıl mah
rum ettiklerinin acı gerçeğini maalesef üzülerek 
Kade etmek isterim. 

3. İstihsali artırmak suretiyle gelir kaynak
larını çoğaltmak. 

4. Dış muvazeneyi titizlikle ayarlamak. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Dış tediye konusu üzerinde biraz durmak is

tiyorum. 
Şöyle ki : Geçmiş yıllarda ağır şartlarla ka

bul edilmiş dış borçların süratle tasfiyesi ve 
înönü Hükümetleri zamanındaki gibi uzun va
deli 'düşük faizli borçlanmaların tercih edilmesi 
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lâzımdır. Zira dünyada tediye muvazenesi bu 
kadar ağır borç yükü altında kalan başka her 
hangi ibîr memleket folktur Türkiye'den başka. 
A.yrıca ithalât ile ihracat arasındaki dengeyi te
min ve diş tediyede kolaylık sağlanması için, 
yurdumuzda' yapılan malzemelerin ithalinin 
durdurulması, ihracat imkânlarının artırılması 
ve lüks eşyanın yurda sokulmaması gibi yine 
Üçüncü îriönü Hükümeti tarafından alman lü
zumlu tedbirlerin yeni Hükümet tarafından da 
benimsenmesini millî ve malî ekonomimiz yönün
den 'bilhassa tavsiyeye şayan buluruz. 

Türkiye, înönü Karma Hükümeti zamanında 
yardım Konsorsiyumundan 1963 yılında 198 mil
yon dolar, 1964 te 303 milyon dtalâr kredi almış
tır. Bu müterakki artışın başlıca sebebi înönü 
Hükümetinin Türk malî politikasına dış dünya
dan kazandırdığı itibar ve 'Kaşarının en güzel 
çimeğidir. 

Millet olarak, C.H.P. Meclis Grapu olarak 
bu övgünün fazileti ile iftihar etmeye hak ka
zandığımızın sarsılmaz inancı içindeyiz. Verigi 
gelirlerimizin iç. finansmanı bakımından da aynı 
başarının haklı gurur ve heyecanını yine millet
çe paylaşmaktan zevk duymaktayız... Bu hususta 
da kısaca Yüce Heyetinize arzı malûmatta bu
lunmak isterim. Vergi gelirlerimiz 1963 te 8 
milyar 424 milyon iken, 1964 te bu meblâğ 9 
milyar 700 milyon Türk lirasına yükselmiş. T)o-
layısiyle vergi gelirlerimiz 1 milyar 2'7'fi milyon 
liralık bir artış kaydetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, malî politikamız yö
nünden lüzumuna kati zaruret duyduğumuz zik
ri geçen kanunların ve yeterli tedbirlerin biran 
Önce alınmasında fayda umuyoruz. 

1. 'Bâzı ağır ve komülike hükümleriyle gü
nümüzün süratle değişen ihtiyaçlarına cevap ve-
remiyen 1050 sayılı Kanunun yeniden tedvini 
zaruretine inanıyoruz. 

2. Tamamen adlî mercilere bağlı müstakil 
malî kaza sisteminin kurulmasına taraftarız. 

3. Vergi İhtilâflarının süratle ve daha adi
lâne bir şekilde halledilmesi, mükellef ile Hazi
ne hak ve hukukunun mevzuatları içerisinde vi
kayesi için itiraz ve 'temyiz komisyonlarının, müs
takil mahkemeler haline getirilerek Anayasamı
zın derpiş ettiği hukukî nizamı içinde yeni bir 
kuruluş haline getirilmelidir. 
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4. Maliyenin vatandaşlarla olan münasebet

lerinde mükelleflerin menfaatlerini de Hazinenin 
menfaatleri kadar her türlü hissî duyguların dı
şında korunmaya hak kazanmalıdır. 

5. Eski ve yeni emekliler arasındaki farkın 
ortadan kaldırılarak teadülün sağlanmasını ar
zu etmekteyiz. 

6. Mahallî idareler maliyesini içinde bulun
duğu müzayaka halinden kurtararak daha hakiki 
ve radikal tedbirlerin alınmasını ve gelir kay
naklarının mutlaka geliştirilmesini faydalı bul
maktayız. 

7. Malî mevzuatların gün geçtikçe arttığı 
bir ortamda, bu kanunların ve ilgili tamimlerin 
vatandaşların anlıyaıbileceği seviyede açık bir 
üslûp 'içinde-hazırlanmasının faydasına inanmak
tayız. 

Bu temennilerimiz yanında; înönü Hüküme
ti zamanında hazırlanarak Yüce Meclise sunulan 
yeni îbale Kanunu ile Devlet Personel Kanun 
tasarısının biran önce Mecliste görüşülerek çı
kartılmasını şiddetle t al ebetmekteyiz. 

Artık geçirdiğimiz acı tecrübelerden sonra 
iktisadi istikrarın teessüsü İçin takibed'ebileceği-
miz politikanın esası; para değerinin muhafazası, 
kredilerin muvaizeneli bir şekilde gelir getiren 
verimli sahalara kaydırılması, katî ve kaçınıl
maz zaruretler olmadıkça, Merkez Bankası kay
naklarının tazyik edilmemesi, millî tasarrufun 
sermaye piyasasına yöneltilmesi, ve nihayet âdil 
ve randımanlı verigi sistemlerinin teessüs ve ta
hakkuku ile mümkün olabileceğine inanmaktayız. 

Netice olarak; C.H.P. Grupu olarak biz, Tür
kiye'nin ve vatandaşın millî gelirini artırmak 
için iktisaden geri kalmış bir memleket olarak 
hürriyet içerisinde plânlı ve iktisadi kalkınma 
politikasının bizi başarıya götüreceğine inanıyo
ruz. 

Saygı değer muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi konuyu toparlıyarak konuşmama son 

vereceğim. 

tzah ettiğimiz mâruz sebeplerden anlaşılacağı 
üzere bugünkü dlörtlü Koalisyon Türkiye'nin 
sosyal ve ekonomik meselelerinin yarattığı bir 
fikir ve aksiyon Hükümeti olmaktan çok Uzaktır. 

Bu teşhisin doğruluk derecesine koyu parti 
taassubu içerisinde bulunanların da inanmaları
nı temin için şu tarihî vesikayı da huzurlarınız-
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da oikumama yüksek müsaadelerinizi istirham 
edeceğim : 

«înönüsüz C.H.P. si dışında da bir Hükümet 
kurulabileceğini ispat etmek lâzımdır gibi sözle
rin samimiyetine inanmak istemiyorum. Çünkü 
hakikatte kurulması istenen şey Hükümet değil 
husumettir.» 

Bu yazı 'basına intikal eden 18.2.1965 günlü 
bir A İ \ kurucusunun mektubundan alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım,. 
Buraya kadar olan maruzatımdan bütçe üze

rindeki tenkid ve temennilerimizi arz ederken 
yeni Hükümetin kopya bir bütçe ile ''huzurlarını

za geldiğini delilleriyle ifade etmiştim. 
Şimdi, ise bakkal insaf söylemek gerekirse 

ki, bu mecburiyetteyiz, acaba Dördüncü Koalis
yon Hükümetinin getirdiği bütçenin reddettik
leri înönü bütçesinden ayrı' olan taraflarını arz 
etmeyi de aynı şekilde ve derecede bir vazıf sa
yarım. 

• Hakikaten Iher iki bütçe arasında bârız bâzı 
farklar vardır. 

Ezcümle bunları da sırasiyle arz edeceğim, 
huzurlarınıza getirdiğim ve şimdi kürsüde bulu
nan her iki bütçeyi de görüyorsunuz; 

1. Sayın İnönü Hükümeti tarafından geti
rilip de reddedilen bütçenin cilt kapağı görül
düğü gibi beyaz renklidir. 

Sayın Ürgüplü Hükümeti tarafından getiri
len yeni bütçenin cilt kapağı ise kırmızıdır. «Bi
rinci fark bu» 

2- Aynı şekilde reddedilen bütçe tasarruf 
sebebiyle ayrıca hususi ve masraflı bir ambalaja 
tabi tutulmadığı (halde yeni Hükümet getirdiği 
bütçe kitaplarını kağıt farkı itibariyle kaliteyi 
yükselttiği yetmiyormuş gibi ayrı ayın bütçe ki
taplarını ambalajlar yapmak suretiyle huzurları
nıza takdim etmiştir. «Bu da ikinci fark» 

Üçüncü fark da bütçeler altındaki imzaların 
değişikliğinden ileri gelmektedir. Bunun dışında 
bütçede her hangi bir değişiklik bendeniz mülâ
haza edemiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, zamanla mukayyet ko
nuşma müddetim bittiği için mâruzâtıma burada 
son verirken; 

Millî şuurun ve millî heyecanın öncü kuvvet
leri. olan C.H.P. si Meclis Grupu adına Yüce 
Heyetinize en derin saygılarımı sunar, bütçenin 
vatanımıza ve milletimde hayırlı olmasını candan 
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diler, Hükümet ve Maliye Bakanlığının lûtufkar 
ve kadirşinas güzide mensuplarına bu vesile ile 
engin başarılar dileriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Hürrem Kubat. 

A. P. GRUPU ADINA HÜRREM KUBAT 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşmakta gösterdiği çabanın büyük yükünü 
sırtında taşıyan Maliye Bakanlığının gerek 
bütçenin tanziminde, gerekse tatbikinde göste
receği başarının kalkınma gücümüzü ve imkân
larımızı geniş nisbette etkiliyeceğine şüphe yok
tur. Bu bütçe is,ter bundan evvelki Hükümet ta
rafından hazırlanmış, ister yeni Koalisyon ta
rafından hazırlanmış olsun bu; bütçe ister es
kisinin kopyası olsun ister olmasın, ister kapa
ğının rengi beyaz değil kırmızı olsun, ister 
altındaki imzalar başka olsun, ister aynı ol
sun, bütçe bu milletin malıdır. Başarısı hepi
mizin olacak, başarısı Türk Milletine maledile-
cektir. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşlarımız buyur
dular ki; bu bütçe bir evvelkinin kopyasıdır. Bü
tün bütçeler kendinden evvelkilerin zaten bir 
kopyasıdır. Bir memleketin iktisadi durumu 
bir ayda, onbeş günde 15 milyar gelirden 50 
milyar gelire çıkamaz ki, elbette birisi diğerinin 
kopyası olacaktır, ufak tefek değişiklikler, ufak 
tefek farklarla. Farklar, değişiklikler anlayış
tadır, görüştedir ve memlekete hizmetin nereye 
ne şekilde tevcih edileceğini göstermektedir. 
Yoksa bunun dışında bir bütçe diğerinin he
men hemen aynıdır. Memurların maaşları aynı
dır, eari giderler aynıdır, plânının yatırım
ları aynıdır, şu aynıdır, bu aynıdır. Üzerinde 
durulacak mesele bütçenin kendisi değil, tat-
bikçisidir. Güvensizlik bütçeye değil tatbikçi-
sinedir, arkadaşlar. Güvensizlik bütçeyi tatbik 
edecek olanlara tevcih edildiği zaman elbette ki, 
hükümetler düşer ve kimse de çıkıp, siz bu büt
çenin aynını getirdiniz, halbuki bize niçin gü
vensizlik oyu verdiniz diyemez, demek hakkına 
sahip değildir. Çünkü hücumlar, çünkü güven
sizlikler sahibine, tatbikçisine tevdi edilmiştir, 
bütçenin kendisine değildir.. 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetin kurulu

şundan bir ay sonra Büyük Millet Meclisine 
takdim edilen bir bütçe elbetteki, diğer bütçe
den büyük farklar getiremezdi. Hükümet bu bir 
ay içinde Hükümet Programını mı hazırlıya-
cak, yoksa, bütçeyi mi hazırlıyacaktı? Binaen
aleyh, gayet tabiîdir ki, bütçe kendisinden ev
velkinin ufak tefek farklariyle aynen olacak
tır. Ona tevcih ettiğimiz tenkidler bugün de 
varit olabilir. Hiç kimse 15 gün içinde daha 
evvel yapılmış olan tenkidleri düzeltme imkâ
nına sahip delildir. Böyle mucize, böyle si
hirli bir değnek hiç kimsenin elinde yoktur. 

Memleketin geri kalmış olduğu bir gerçektir. 
İktisatçılar bu geri kalmışlığı iktisat terimiyle 
şöyle tarif ederler : «Prekapitalist devre yaşı-
yan bir memlekettir», derler. Geri kalmış kal
kınma halinde demezler, kapitalist öncesi mem
leket derler. Kapitalist öncesi bir memleketin 
bütün hususiyetleri bu 7ün bizde mevcuttur. 
Sermave kıtlığı, kalifiye iş gücü azlığı, buna 
mukabil kalilifiye olmıyan iş gücü fazlalığı tek
nik eleman yokluğu, sermaye, pivasanın darlığı, 
şu bu... Bütün bunlar prekapitalist bir devrede 
yaşıyan bir memleket ekonomisinin özelliklerini 
teşkil eder. Bu prekapitalist, yani, bir bakıma 
da yarı kapalı, durgun, lejiyonal bir ekonomide 
önce millet, sonra milletlerarası çapta bir eko
nomiye geçmişin bütün yükü, bütün ağırlığı, 
bütün zahmeti, bugünkü neslin omuzlarmdadır. 
Hangi partinin Maliye Vekili gelirse gelsin mu
hakkak o yükü omuzlarında hissedecek ve o yü
kün altında ezilmemişse kendini bahtiyar ad
dedecektir. Gayet tabiîdir ki, böyle bir ekono
minin etkisi altından maliye kendisini kurtarma 
imkânına sahip değildir. Bu etkinin içindedir. 
intibak zorlukları, tatbikat aksaklıkları, eski 
alışkanlıklardan kolayca kurtulamama zorluk
ları modern bir maliyeyi, yurda getirmek ve 
gerçekleştirmekte karşılaştığımız güçlüklerin baş
lıca kaynağıdır. İntibak ettirmek, yeni ve 
modern bir ekonomiye ve maliyeye geçmek bu
günden yarma yapılacak işlerden değildir. Ke
za vergilerin de ekonomik gelişmeye paralel git
mesi, ekonominin ne gerisinde kalması ne de 
onun çok ilersinc gitmemesi lâzımdır. Aksi tak
dirde çok ileri gittiği takdirde vatandaş vergi 
yükünü kaldıramaz hale gelir. Geri kaldığı 
takdirde de maliye alacağını alamaz, umduğunu 
elde edemez duruma düşer. Şu anda Büyük 
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Millet Meclisinin huzuruna gelen Maliye Ba
kanlığı bütçesinin gelir kısmında görülen ar
tışın gerkçeklere uygun olarak hesaplandığını 
tahmin ediyorum. 1964 yılında gelir miktarının 
tahminlerin altında gerçekleşmesine sebebolan 
faktörlerin büyük bir kısmı bugün ortadan kalk
mış bulunuyor. Kasdi bir tahminin artırılması 
olmadıkça, - ki, böyle bir şeye ihtimal vermiyo
rum - gelirlerin yüzde 1,2 nihayet % 3 ü ryecmi-
ven bir farkla gerçekleşmesi çok mümkündür. 
Verdilerimizin ekonomimizin gelişmesini, sosyal 
eğilimleri yakından takibetmelerini sağlamak ba
kımından devamlı bir tekâmül içinde bulun
ması gerektiği bir realitedir. Vergi reform ha
reketlerinin daha da hızlandırılarak verdilerin 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir du-
rıımı yakın bir gelecekte behemahai getirilmesi 
şarttır. 

Bilhassa Veraset ve İntikal Vergisinin vere
bileceği veva vermesi lâzımgelen randımanın 
% 10 11 bulduğunu zannetmiyorum. Yılda 20 
milyon liralık bir Veraset ve İntikal Vergisi ge-
l'ri gerek kanunda gerekse tatbikatta büvük 
reformlara ihtivacolduğunu ispat edivor. Keza 
gelir konusunda yeni vergilerden ziyade, mev
cutların re'forme edilmesi, geliştirilmesi, top
lum ihtiyacına uydurularak verimli hale getiril-
mrü yolunun, yeni ver^i ihdasına tercih edil
mesi lüzumuna kaaniim. Vergilerin, sosyal adaleti 
gerçekleştirmekte oynıyabileceği tesirli rolün ya
nılıra Türkiye'nin şiddetle muhtaoolduğu yatı
rım sermayesinin teşekkülüne imkân sağlıyacak 
mabetlerin üzerine çıkarmamanın da lüzumuna 
inanıyorum. Bütçenin gelir kısmında yer alan 
iç ve dış borçlanmada, dış borçlanmaların uzun 
vadeli ve düşük faizli olması prensibinde herkes 
müttefiktir. Kısa vadeli dış borçlanma zaruret 
halinde bir nevi Hazine muamelesi olarak icabın
da başvurulabilir bir kaynak olarak da mütalâa 
etmek mümkündür ve ceffelkalem de reddinin 
pek de faydalı olduğunu zannetmiyorum. Tür
kiye'nin kalkınmasını sağlamak bakımından dış 
borçlanmanın öneminin fazla olduğu malûmdur. 
Bu itibarla yatırımların gerçekleşme, oranını 
yüzdo yüze yakl&ştırabilmek için imkân bul
duğu takdirde maliyenin daha geniş mikyasta 
borçlanmasını ben şahsan faydalı buluyorum. İç. 
borçlarımızın 1964 yılı sonu itrbariyle 9.523 mil
yon liraya baliğ olması hiç kimseyi korkutmama-
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lıdır. tç borçlanma bakımından Hükümetin önün
de oldukça geniş ve boş bir saha bulunuyor. 
Yıllık bütçe gelirinin üçte ikisine yakın iç bor
cun malî bakımdan tehlike teşkil etmediği bir 
gerçektir. Bilhassa borçlanma kısa bir zamanda 
randıman verecek üretici yatırım alanına yöne
tildiği takdirde borçlanma ancak faydalı olabi
lir. 

Vasıtalı vergilerle, vasıtasız vergiler arasın
da ve vasıtalı vergiler aleyhine mevcut muvaze
nesizliğin bir nebze üzerinde durmak isterim 
Ekonomisi gelişmiş memleketlerde zaruri ihtiyaç 
maddelerinin aileler ve şahıs bütçesinde işgal et
tiği masraf nisbeti ekonomisi gelişmemiş memle
ketlere nisbetle çok düşüktür. Bu itibarla ekono
misi gelişmemiş memleketlerde zaruri veya yarj 
zaruri ihtiyaç maddelerine yönelen vasıtalı ver
gilerin vatandaşı, halkı sıktığı bir gerçektir. Ge
lişmiş memleketlerde bu vergiler arasındaki nis-
ıbet meselesi artık önemini kaybetmiş bir mese
ledir. Üzerinde durulmuyor ve durmak lüzumu
nu da hissetmiyorlar. Fakat, fakir memleketler
de henüz daha önemini muhafaza etmektedir. 
Bu itibarla bizdeki nisbetsizliğin Vasıtalı vergi
ler lehine izalesi lüzumu henüz daha önemlini 
muhafaza etmektedir. Harcamalarda cari harca
maların âzami tasarrufla yapılmasına dikkat lü
zumu üzerinde herkes müttefiktir. Fakat, bu ta
sarruf nasıl yapılacak ve kim yapacaktır? Bü
tün mesele bunun üzerinde toplanıyor. Masrafçı 
dairelerin Hükümetçe, daha doğrusu Maliye Ba
kanlığınca daha dikkatli ve itinalı murakabesi 
için Fransızlar bir usul bulmuşlardır. O usul 
bizde de tatbik edilirse faydalı olacağına kaaniim. 
Bir dairede yeni bir masraf ihdas edileceği ve
yahut mevcut bir masraf artırılacağı zaman Ma
liye Vekâletinin yetkili elemanları tetkikat ya
parlar, raporlarını verirler, lüzum gösterirlerse 
artar, aksi halde artmaz. Bu usulün bizde çok 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bilhassa mefru
şat babında. Keza bütçenin tanziminde, cari har
camalarda dahi dairelerin ve hizmetlerin ranta-
bilite hesaplarının memleketin imkânları dâhi
linde yapılacak harcamalara ona göre öncelik ve
rilmesinin yavaş yavaş düşünülmesi ve hattâ bi
raz da tatbikinin yapılması zamanının geldiğine 
inanıyorum. Bu henüz daha bizim maliyemiz ve 
bizim bütçemiz için yeni bir görüştür, yeni bir 
isteyiştir. Fakat, muhakkak bir yerde başlamak 
lâzım ki, devam etsin ve sonu gelebilsin. Umarım 
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ki, Sayın Gürsan bu hususta bir yenilik getire
cek ve bu nokta üzerinde gereken dikkati göste
recektir. 

Üzerinde durulması icalbeden diğer bir nıokta 
da Emekli Sandığının malî durumudur. Kısaca 
hülâsa etmek icabederse, tâbiri amiyanesi ile 
batak bir durumdadır. Emekli, dul, yetim ve 
malûller için carî mevzuat gereğince sandığın 
vâki taahhütleri icabı sahibolmaısı gereken, riya
zi ihtiyat miktarı aktüariel hesaplara 1963 yı
lında 5 943 000 000 lira olması gerektiği haldo 
mevcut ihtiyaç 3 104 000 000 liradır. 2 830 000 

. lira bir açık vardır. Kâr ve tevdiatçılarm ser
mayesi ile birlikte açık 3 019 000 000 liraya 
yükseliyor. Sandığın 400 000 i mütecaviz iştirak-
çi hakkında her hangi bir ihtiyatı yoktur. Bu 
şartlar altında Emekli Sandığının vazifesine 
uzun müddet devam edeceğini ummak lüzumun
dan fazla iyimserlik olur. Hükümetin bu durum
da Sandığın malî bünyesini ıslah için gerekli 
tedbirleri vakit kaybetmeden almasının lüzumu
na inanıyorum. Sayın Milletvekilleri, esaslı nok
talar üzerinde durduğumu zannediyorum. Bu
nun dışında daha bir hayli üzerinde durulması 
icaıbeden meseleler vardır. Esasen Maliyenin me
seleleri hiçbir zaman bitmez ve bitmiyecektir de. 
Fakat, bir kısmına zaten Sayın Maliye Vekili ce
vap verecektir. Kendisine de cevap imkân ve 
fırsatı bırakmak için huzurunuzdan ayrılırken, 
Adalet Partisi adına hepinizi saygılarımla selâm
larım ve bütçemize başarılar dilerim. Ve bilhas
sa Maliye Bakanımıza da kuvvet ve azim dile
rim. 

Saygılarımla (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Meclisi Grupu adına Sa-

ym Halil özmen. 
M. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; bu bütçe doğrudan doğruya Devletin 
gelirlerini toplar, bu gelirleri ile aynı zamanda 
Devlet teşkilâtının milletimize hizmet için tah
sis eder. Devletin umumi politikası ile bu Vekâ
letin bütçesi yakından ilgilidir. 

Maliye Bakanlığının Bütçesinin başarıya 
ulaşması demek, Devletin umumi politikasının 
başarıya ulaşması demektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maalesef, bugün Devlet daireleri, bankalar, 

şeker fabrikaları, Devlet üretme çiftliklerimiz 
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lükse gark olmuşlardır. Devlet dairelerini lüksV I 
ten kurtarmamız şarttır. Bunun yanında kırta-' 
siyeeilik ve boğucu formaliteler mutlaka kaldı
rılmalıdır. 

Üzülerek arz etmek isterim ki, bugün•• mem
leketimizde büyük bir işsizlik vardır. Bunun 
mutlaka kaldırılması ve buna bir çare bulunma
sı 1 âzı mgel inektedir. 

İşsizlik devam ettiği müddetçe memleketi
mizde her türlü hâdiseler çoğalmaktadır. Açlık 
ve sefalet gün geçtikçe artmaktadır. Açlık ve se
falet çoğalınca cemiyetin düzeni bozulmakta, 
bilhassa mal ve can emniyeti ortadan kalkmak
ta, hırsızlık hâdiseleri çoğalarak asayiş bozul
maktadır. Açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü 
yerlerde ise ahlâk namına bir şey kalmamakta
dır. İş bulamıyan bir şahıs ekmek parasını al
mak için mutlaka kötü yollara başvurmaktadır. 
Böyle olunca cemiyetin düzeni sarsılmakta ve 
bundan da komünizm denilen felâket istifade et
meye çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ankara ve civarındaki kazalarda etin kilo

sunun 10 liraya ve pirincin kilosunun da 6 lira
ya satıldığını söylersem asla yalan söylememiş 
olurum. 

Bakanlığın memurları ve müstahdemleri sa
bahtan akşama kadar çalışırlar yine de karınla
rını istedikleri gibi doyuramazlar. Bu küçük me
murların durumu insana cidden elem ve ıstırap 
veriyor. Maliye memurları ve, tahsildarlar sa
bahtan akşama kadar çalışırlar, paraları kasaya 
koyarlar, milyonları elden ele dolaştırırlar, çan
talarında günlerce gezdirirler, ama bunun kar
şılığında yokluktan bir türlü kurtulamazlar. 
Maliye Bakanlığında tahsildarların kaşa ta^hü-
natları da mevcut değildir. Bu hususların mut
laka ele alınarak halledilmesini tavsiye ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarruf bonoları da mutlaka değerlendiril -

melidir. Bunların cemiyet içinde alınıp satılma
sı da büyük üzüntülere sebebiyet veriyor. Bu 
hususa bir hal çaresi bulunmasını Sayın Bakan
dan rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Servet beyannameleri de tüccarın ve esnafın 
başında, Demoklesin kılıcı gibi asılı durmakta
dır. Evvelce bunun ne olduğu iyice anlaşılama
mıştır. Vatandaş Varlık Vergisi korkusu ile ser- | 
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vetini tamamen bildirememiştir. Onun için bun/ 
larm kaldırılması şarttır. 

Tasarruf bonoları ve servet beyanları kaldı
rılmadıkça memleketimizde huzur ve rahata ka
vuşmamıza imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Eski emekliler ile yeni emeklilerin durumu 

da cidden insana elem veriyor. Adaletin tam te
celli edebilmesi için bunların durumlarının dü
zeltilmesi de şarttır. Ancak, o zaman eşitlik mey
dana gelecektir. Bu hususu da Sayın Bakanımız
dan rica ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, Millet Partisi Meclis 
Cfrupu adına hepinizi hürmetle selâmlar, Mali
ye Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak
tan niyaz eylerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Sayın Sait Mut
lu, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SAİT MUTLU 
(Muş) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri : Kıymetli Maliye Bakanımız ve Bakanlığın 
değerli erkânı; Maliye Teşkilâtı vergi tahakkuk 
ettirmek, bütün imkânlarını zorlıyarak Devlet 
gelirini artırmak ve tahsil etmekle görevli bu
lunduğu için diğer vekâlet memurları gibi ilti
fata mazhar olamamaktadır. Daima müşkülpe-
sentlikle itham edilmeleri şanssızlıklarının ese
ridir. Maliye Bakanlığı dibine ışık vermiyen 
mum gibidir. Memurlarından iş ve randıman 
ister, Onlara yardım kolunu uzatmaz. Kanu
nen % 50 nisbette verilmesi gereken tazminatı 
dahi % 40 üzerinden ve eski maaşa göre öder. 
İaşesini teininden âciz, binbir sorumluluk ve mad
di mesuliyet içinde hakikaten fedakârane bir 
şekilde çalışan mal memurlarının unvan ve gör
düğü hizmet ne olursa olsun tazminattan inalı-' 
rain edilmemeleri'idarenin lehinedir. Ele alın
dığını memnuniyetle haber aldığımız malî me
suliyet tazminat tasarısının bir an evvel kanun
laşmasını ve bu tasarının Yüksek Meclisinizco 
de desteklenmesini Maliye camiası adına rica 
ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri : 
19G4 bütçesinin müzakeresi sırasında Y.T.P. 

(Jrupu adına yaptığımız temenninin özeti şudur : 
1. Oibâyct masraflarının asgari bir hadde 

indirilmesi, bütçe hizmetlerinin en az bir masraf
la yapılması, en ufak bir İsrafa meydan veril
memesi, 
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2. Bütün hıziyle devam eden vergi ziyaı-

nın önlenmesi, 
3. Millî emlâk mevzuatının basitleştirilme

si kalifiye eleman istihdamı, 
4. Tescil dâvalarının hassasiyetle takibi, 
5. Hazine avukatlarının halihazır durum

larının ıslahı, 
6. Devlet Malzeme Ofisiyle ilgilenilmesi, 
7. Tasarruf bonolarının kaldırılması. 
Bütçe müzakerelerinin ikmalinden ve bütçe

nin tatbik mevkiine konulmasından sonra bu 
kürsüden yapılan konuşmalar Tutanak. Dergi
sinde veya not olarak kalmakta alâkalılar bir 
daha açıp okumak zahmetinde bulunmamakta
dırlar. Bu acı hakikatle bizzat Bakanın alâka
lanması yerinde olur kanısındayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Muhasebat Umum Müdürünün iki muavin 

kadrosu da münhaldır. Bu görev başmüşavir I 
ve müşavirlere yaptırılmaktadır, Halbuki, 
umum müdür muavinlerinin vazife ve salâhi
yetleri kanunen tesbit ve tâyin edilmiştir. Buna 
rağmen, başmüşavir, müşavir ve idari dâvalar 
müşavirinin görev ve yetkileri kanunen tâyin 
olunmamıştır. 

Umum müdür muavinlerinin kadrosu 1 lüü 
liradır Başmüşavir 1 500, müşavirlerin ise 
1 250 liradır. Memurunu himaye bakımından 
bu usulün tatbikini şüphesiz ki, takdirle karşı
lamak lâzımdır. 1 100 liralık iki kadro lüzum
suz ise kaldırılması veya idaredeki istikrarın 
temini bakımından tâyin suretiyle kapatılması 
yerinde olur. 

İdari-.dâvalar müşavirine gelince; hu müşa
virliğe bir yıl içinde intikal eden dâva sayısı 
kaçtır,? Benim bildiğime göre yoktur. Doğru 
ise bu kadro lüzumsuzdur. I 

Hesaplar Tetkik Müdürlüğü kadrosundan 
bir tanesi (L) cetveline alınmıştır. İki müdür- I 
1 e idaresi mümkün ise, birisinin kaldırılması, 
değilse boş bırakılmaması idarenin lehinedir. 

Muhterem milletvekili eri; 
Vergiye ve vergi cezasına ilişkin olarak ver

gi daireleri ile mükellefler arasında çıkan uyuş
mazlıkları incelemek ve karara bağlamakla va
zifeli olan Vergiler İtiraz, ve Temyiz komisyon
ları Maliye Bakanlığına . bağlıdırlar. Ve bun
lardan muvazzaf olanlar bu Bakanlığın kurulu
şuna dâhildirler. I 
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İdari yargının içinde yer almış bulunan bu 

komisyonlar, gerek Anayasamızın gerekçesinde 
ve gerekse Anayasa Mahkemesinin 2 . 6 . 1964 
tarih ve 1964/44 sayılı Kararında açıkça belir
tildiği gibi yargı vazifesi görürler fa^kat, yargı 
mercii değildirler. 

Komisyonların kararlarını, Danıştay evvel
ce Temyiz yolu ile incelemekte idi. Halbuki yıl
başında yürürlüğe giren yeni Danıştay Kanu
nu, yargı mercilerince verilen kararların Tem
yiz yolu ile inceleneceğini hükme bağlamıştır. 
öte yandan, komisyonların kararları idari ta
sarruf niteliğinde de olmadığından, bunlar iptal 
dâvasına da konu olamamaktadırlar. 

Bu hükümler; Danıştaym, komisyonların 
kararlarını hangi usul ve esasa göre inceliye-
ceği konusunda birçok tereddütlere yol açmış 
ayrıca, gerek idarenin ve gerekse vatandaşla
rın, haklarının zıyaa uğraması tehlikesini or
taya çıkarmıştır. 

ö te yandan, yeni Danıştay Kanunu ile Tem
yiz Komisyonunun ısrar hakkının kaldırılmış 
olması sonunda, hak ve adaletin tam olarak te
cellisine imkân veren yol' da kapanmıştır. 

Ayrıca komisyonların anlaşmazlıklarda da
vacı veya dâvâlı durumunda bulunan Maliye 
Bakan lığına bağlı ve onun müdahalesine tabi 
olmaları da mükellefleri teminattan mahrum 
kılmaktadır. 

Bütün bu noksan ve aksaklıklara rağmen, 
muvazzaf itiraz komisyonları ile Temyiz Komis
yonu, bugüne kadar, çalışmaları ve verdikleri 
kararlarla memlekette büyük bir itimat ve te
veccühe mazhar olmuşlardır. Bu netice, men
suplarının büyük bir feragat ve vukuf ile, can
la başla çalışmalariyle mümkün olabilmiştir. 
Buna mukabil kendilerine hâkimlere tanınan 
hakların ve teminatın verilmemiş bulunması 
cidden üzücü bir durum yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Vergi uygulamaları tam bir yargı deneti

mine tabi tutulmadıkça vergide eşitlik, adalet 
ve verimlilik sağlanamıyacağı, yapılmasına ça
lışılan vergi reformunun köksüz ve temelsiz ka
lacağı da herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Kısaca belirtmeye çalıştığımız bu mahzurla
rın ve eşitsizliklerin giderilebilmesi için alâkalı 
komisyonlarca incelenmiş ve bir yıldan fazla 
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Bütçe ve Plân Komisyonunda beklemekte olan 
kanun tasarısının öncelikle ele alınması ve ka
nunlaşmasının sağlarımasıııi gerekli bulmakta
yız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Malzeme Ofisi vergi vermez, birçok maliyet 

unsurlarından »varestedir. Buna rağmen aldığı 
veya yaptırdığı malzeme kalitesiz ve kullanıl
maz cinslerdendir. 

tthal ettiği kurşun kalemler piyasada olsa 
denize dökerler. Mürekkebi kalemleri bozmak
tan başka bir işe yaramamaktadır. Bozuk ve 
kalitesiz mürekkeplerinden ötürü teksir maki-
nalarmda pamuk merdaneleri ve ipliği parça
lamaktadır. Orijinal olmıyan kalitesiz mumlu 
kâğıtları makinalarm lâstik merdanesini de-
formlaştırmaktadır. Teksir kâğıtları kalitesiz 
olması dolayısiyle makinalarm iç yaylarını par
çalamaktadır. Devlet Malzeme Ofisine ait kırta
siyeden memnun olup olmadıkları resmî daire
lerden sorulsun. Alacakları cevaba göre hareket 
etmeleri faydalı olsa gerektir. Kâr gayesi gü
düldükçe halihazır yoldan devam edecekleri bu 
gayeden uzaklaşılırsa ıslahı cihetine gidileceği 
kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Diğer vekâletlerde olduğu gibi Amerika'ya 

ve Avrupa'ya gitmek hastalığı Devlet Malzeme 
Ofisine de sirayet etmiştir Bu teşkilât aynı za
manda kâtip ve daktilo da göndermektedir. Bu 
nevi seyahatlerin memlekete faydası olan konu
lara bilgi ve hizmetinden istifade edilebilecek 
görevlere inhisar etmesi üzerinde titizlikle du
rulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri : 
Emekli Sandığı malî sıkıntı içinde olmasına, 

miktarı yarım, milyonu bulan şahsi dosyalar 
arasında çalışmasına rağmen emekli işleri ak
satılmadan yürütülmektedir. Alâkalıları tebrik 
ederim. 

Emekli Sandığı bir gün gelecek tamamen du
racak. Emekli aylıklarını dahi veremiyecek bir 
duruma düşecektir. Bunun da iki sebebi vardır. 

Birisi, yamalı kanunlarla Emekli Sandığına 
yük tahmil edilmesi. 

İkincisi de, alınmakta olan aidat nisbetinin 
azlığıdır. 
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Personel kanun tasarısının kanunlaşmasına 

kadar Emekli Sandığına masraf tahmil edecek 
tekliflerin yapılması şayanı temennidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Her hangi bir işin neticelenmemesi veya sü-

rüncedome kalması için hâdisenin komisyonla
ra intikali kâfidir, fikri umumi efkârda yerleş
miş durumdadır. 

Münfesih D. P. mallarının tasfiyesi, Yugos
lavya'dan gelen göçmenlerin mevzuu ile alâkalı 
olarak kurulan komisyonların çalışmaları çok 
alâkasız kalmıştır. 

Bu sebeple, Sayın Maliye Bakanından sora
rım ; 

Feshedilen D. P. nin mallarını tasfiyesi için 
kurulan komisyon kimlerden müteşekkildir ve 
hangi tarihte işe başlamıştır, her birine verilen 
aylık ücret nedir? 

Bu partinin alacak ve borçları hakkında ne 
muamele, yapılmıştır? Komisyon bugüne kadar 
kaç defa toplanmış, verilen karar sayısı kaç
tır? Tasfiye edilen mallardan ne kadar gelir el
de edilmiştir? 

Tasfiye işinin 1 . 12 1964 tarihine kadar 
ikmali eski Maliye Vekili tarafından emir ve
rildiği halde sırf ücret almak gayesiyle komis
yon çalışmasına neden hız vermemiştir? Halen 
devamdadır. 

Komisyonun mesai haricinde çalışması icabet-
tiği ve bu şartla kurulduğu halde mesai dâhi
linde iş görmesi diğer işlerin aksamasına se-
bebolmaz mı? Tasfiye dolayısiyle yapılan mas
raflar hangi makam tarafından tetkik ve mu
rakabe edilmektedir; usulsüz harcamalardan 
kim sorumludur? 

Sayın milletvekilleri; 
Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin r/ıevzım 

ile alâkalı Bakanlıkça teşkil olunan takdir ve 
tevzi komisyonu kimlerden müteşekkildir? Baş
kanı üye ve memurlarına halen ne kadar aylık 
veya yevmiye verilmektedir? Bu komisyonun 
da faaliyeti ve devam süresi hakkında kısa da 
olsa izahat verilmesini faydalı addediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllardan beri kurulan ve devam edegel-

mekte olan komisyon masraf bakımından haki
katen yük olmakta buna mukabil elde edilen. 
fayda yok denecek kadar azdır. 
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Bu ve buna benzer komisyonlara son veril- ' 

mesi, geri kalan işlerin vazifeli Millî Emlâk Ge
nel Müdürlüğü tarafından parasız yürütülerek 
ikmali yerinde olur, kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tasarruf bonolarından elde edilen gelir, 

bütçe geliri olarak gösterilmektedir. Bu usul 
bütçe kaidelerine aykırıdır. Tasarruf bonoları 
karşılığı olarak alman paralar bütçe geliri de
ğil, Hükümetin borcudur. Emanet hesaplarını 
alâkadar eden bir konudur. 

Tasarruf bonolarının kaldırılması veya te
minat olarak kabul edilmesi çarelerinin aran
ması şarttır. 

Kıymetli zamanınızı zayi etmemek için söz
lerime son verirken Y. T. P. Grupu adına Ma
liye Bakanlığının 1965 yılı Bütçesinin memle
ket ve millet için hayırlı olmasını Allah'tan 
temenni eder, tatbikatında ve gelir bütçesinde | 
gösterilen tahminî gelirlerin daha fazlasiyle 
gerçekleşmesinde alâkalıların muvaffak olma
larını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Sağlam, buyurun efendim. 

KADIRGAN KAFLl (Konya) — C. K. LI. P. 
Grupu adına söz alan arkadaş yok mu? Ben 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Riyaset Divanına yazılı olarak 
bir müracaat vâki olmamıştır. C. K. M. P si adı
na. Şimdi istiyor musunuz yazılı olarak? 

KADIRGAN KAPLI (Konya) Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim yazalım. Buyu

run Sayın Mehmet Sağlam. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, G. H. P. 
Grupu birkaç konunun ehemmiyetini tebarüz et
tirmek için on dakikalık süre içinde yeniden söz 
almak lüzumunu hissetmiştir. Türkiye'de ver
gi adaleti hâlâ bir problemdir. Geçmiş 3,5 yıl
lık bir iktidar süresince yapılan vergi reform
ları vergi adaletini temin yolunda atılmış müs
pet adımlar olmuş, bu konuda uzun mesafeler 
alınmış olmasına rağmen, henüz plânın tesbit 
eylediği vergi hedeflerine ulaşılamamıştır. Ya
pılan vergi reformlarından konsorsiyum olsun, 
O. E. S. olsun sitayişle bahsetmektedir Bu ko
nuda Batı Avrupa memleketleri vergi sistemleri | 
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seviyesine gelinmiş bulunduğu raporlarda be
lirtilmekle beraber tatbikat noksanlığı olduğu-
da bir vakıadır. Türkiye az gelişmiş bir mem
lekettir. Kalkınmayı gerçekleştirebilmek, gelir 
dağılışlarındaki adaletsizliği önlemek için vergi 
reformunu tamamlamak lâzımdır. Sayın Mali
ye Bakanının, klâsik vergi kitaplarındaki naza
riyeleri esas alarak vergi sisteminin yeniden göz
den geçirileceğinden ve bu maksatla bir komis
yon kuracağından bahsetmesinde böyle bir ko
misyonun kurulup kurulmadığını bilmemekle 
beraber esas olan plânın vergi hedeflerini ger
çekleştirecek gayretleri Türk toplumunun refa
hı için, vergi adaletini temin etmek için bir ted
bir olarak ehemmiyetle tavsiye etmekteyiz. İşçi 
ve küçük kazançlı zümrenin tasarruf bonosun
dan sıyrılması için eskiden bir kanun tasarısı 
getirilmişti. Yeni Hükümet bu tasarıyı beğen
diğini ifade etmişti, bu tasarının kanunlaşmasın
da Sayın Bakan kendisine düşen görevi yapma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlar kalkınmanın kapısı is
tikrarlı bir para politikasından geçer, 3,5 sene
den beri takibedilen para politikası böyle olmuş. 
Bilhassa 1965 yılı başlarında para politikasında 
tam bir istikrar temin edilmiştir, para değerlen
miştir, kalkınmanın yolu açılmıştır. Bütün te
mennimiz bu istikrarı sarsacak hareketlerden 
Hükümetin, Sayın Maliye Bakanının tevakki 
edebilmesidir. Masraf artırıcı tedbirlere mâni 
olmak, enflâsyonu önleyici tetkiklerden biri 
olarak düşünülmeli, eski Maliye Bakanı Sa
yın Ferid Melen'in bu konudaki' hassa
siyetini de şimdiki Bakan Sayın ihsan Gür-
saırdan da beklediğimizi belirtmek isteriz.. Kre
di hacmi 3 senede 8 milyardan, 13 milyara çık
mıştır. Kredi kaynakları sağlam ve sıhhatli 
kaynaklardan temin edildiği için enflâsyonist 
tesir yaratılmamıştır... Bugünkü kredi hacmi 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yetersizdir, ciddî 
ve sağlam kredi kaynakları temin etmek, ban
ka. mevduatını köylere kadar ulaştırmak, pos
ta tasarruf sandıklarını kurdurmak, sıhhatli ve 
oağlara kredi kaynakları olarak ele alınmalıdır. 
özel teşebbüse araya banka koymandan, ucuz 
kredi temin edecek imkânları ve sermaye piya
sası temin edecek sermaye piyasasına ait kanun 
tasarısı inönü Hükümeti tarafından hazırlan-
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miştı. Ayrıca bu kanun tasarısı ile sosyal Dev
let anlayışında, sosyal karekterli küçük serma-
yeyede imkân verecek halka açık anonim şir
ketlerinin kurulması gibi ekonomik ve sosyal 
bünye için son derece önemli yeniliklere sürat 

kazandırmak Bakanlığın başlıca gayretlerinden 
olmalı ve,bu kanun çıkmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi geçmiş 
Hükümet zamanında sanayicilere verilen kredi
lerde reeskont faizleri nisbeti düşünülmüş, sa
nayi kalkınmanın imkânları artırılmış, Yatırım 
bankaları kurulmuştu. Sermayesi tamamen 
özel teşebbüs tarafından ödenecek özel teşebbüs 
Yatırım Bankası kanun tasarısı Meclise getiril
miştir. Sanayi kalkınması için uzun vadeli ucuz 
krediye ihtiyaç vardır. Bunun kısa vadeli mev
duatla beslenmesine imkân yoktur. Bu sebeple 
daha çok Devlet tarafından tesir edilecek fon
larla bu kaynağın beslenmesi şarttır. İnönü Hü
kümeti bunları Kalkınma bankaları yolu ile ha
zırlamıştı. Yeni Hükümetin eksikleri gideril
mesine ve bilhassa 271 sayılı Vergi iadeleri Ka
nununun tatbikatına sürat kazandırılmaya çalı
şılması ve mevzuat noksalığınm giderilmesine 
çalışılması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Müşterek Pazarla olan 
münasebetlerimiz gün geçtikçe önem kazanmak
tadır. Bâzı mahdut mahsullerimize Müşterek 
Pazarda muafiyetler tanınmış olmakla beraber 
bu elbette kâfi değildir. Anlaşmaya bağlı bi
rinci geçici hükümlere göre, hazırlık devresinin 
3 ncü senesi sonunda yeni maddelerin ihracını 
teşvik tedbirlerinin alınması imkân dahilindedir. 
Bu Müşterek Pazarla olan münasebetlerimiz ko
nusunda Hükümetin çok çalışması lâzımdır. Zi
rai ve sınai maliyetlerimizi düşürmemiz yolunda 
çok ciddî ve plânlı çalışmalar gerekmektedir. 
Sanayi politikamızı, vergi politikamızı, sosyal 
politikamızı, tarım politikamızı Müşterek Pa
zara göre ayarlamamız şarttır. Dün burada Ke
ban Barajından bahsedildi. Keban Barajı için 
kullanılacak 35 milyon dolar, bundan evvelki 
İnönü Hükümetinin Maliye Bakam olan Sayın 
Ferid Melen tarafından Müşterek Pazarla imza 
edilen 175 milyon dolarlık kredi Anlaşmasının 
bir kısmıdır. Durum bu iken, Keban Barajının 
finansmanını 75 günlük bir Hükümetin başarı
sına bağlama gayretlerini ciddî bir Hükümet 
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mesuliyet ve anlayışı ile bağdaştıramamaktayız. 

Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen arka

daşlarımızdan son olarak C. K. M. P. Grupu adı
na Sayın Kadircan Kaflı'ya söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya) — Sayın arkadaşlarım, Kısa 
bir zaman için gözlerimizi çevirerek yüz sene 
geriye bakmamıza müsaadenizi rica ederim. 
Çünkü ne kadar mesafe aştığımızı görmek ve 
bugünkü durumumuzu daha iyi anlamak için 
bunu yapmak lâzımdır. Daha önce bâzı bütçe 
denemeleri oldu, gerçek mânasiyle Devlet büt
çesi ise ancak 1837 de yapıldı. 

1865 te durum neydi? 
Birbiri üstüne yabancılardan borç almıyor

du. Bu paralar verimli kaynakların işletilme
sine yatırılmıyor, günlük cari ihtiyaçlar için 
harcanıyor, israf ediliyordu. Osmanlı Devle
tinin yıkılmasında bu tutumun başlıca sebeple
rinden biri olduğu bilinmektedir. 

Ayarı düşük gümüş ve altın para basma, ade
tinden sonra, karşılıksız kağıt para basmak da. 
denendi. Bunlar fayda değil zarar verdi. Zaten 
halk kadime denilen bu kâğıt paralara itibar et
miyordu. 

Büyük devletlerin kefaletleri {..Kındaki Av
rupa bankaları, Türkiye'ye borç para vermek 
için yarış halindeydiler. Hisse senetleri çıkarı
yorlar, oralardaki tasarruf sahiplerine satıyor
lardı. Şartlar o kadar ağırdı ki, borçlanılan 
paranın çok zaman yüzde ellibeşi bile Devletin 
eline geçmiyordu. Faizler ise yüzde onbeşe yak
laşıyordu. 

İstanbul'da Galata'da, birtakım Rum, Erme
ni, Yahudi bankerler vardı ki, Devlet onlardan 
da borç ve avans alıyordu. Köçeyan gibi Er
meni, Zarifis gibi Rum sarraflar bile Devletten 
alacaklı idiler. 

1871 senesinde Devletin borçları 138 milyon 
Altın lirayı aşıyordu. Bunun 58 milyon lirası 
faizler ve komisyonlardı. Demek ki, borçlan
malardan Devlet kasasına giren miktar 80 mil
yondan ibaretti. Sultan Aziz'in tahttan indiril
diği 1876 senesinde borçlar 250 milyon Altın li
raya yükselmişti. Senelik faiz sekiz milyon Al
tın liradan fazlaydı. Devletin geliri ise yirmi 
milyon yedi yüz bin Altın kadardı. 
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Asıl borcu kapatmak şöyle dursun, Devlet 

bu borçların faizini bile veremiyordu. Bir ara
lık faizlerin yarıya indirildiği ilân edildi. Lirası 
ellialtı kuruş olan senetler otuzaltı kuruşa düş
tü, para yatırmış olan bâzı kişiler intihar etti
ler ve Avrupa'da bir çığlık koptu: Türkler bizi 
dolandırdılar. 

Her borçlanma felâketi yaklaştırdı, netice 
bildiğiniz gibi oldu. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir memleketin maliyesinin sağlam olması 

için bâzı şartlar vardır : 
Bunların başında, milletlerarası piyasada 

aranan ve satınalma kabiliyeti yüksek olan sabit 
.kıymetli para gelir. 

Maliye mutlaka âdil bir vergi sistemine da
yanmalıdır. 

Gelire göre masraf etmeli, harcamalar .tanı 
yerine ve yatırımlar verimli kaynaklara yapıl
malıdır. 

Bütçe tahminlerinde büyük yanılmalar vo 
bütçede açık bulunmamalıdır. 

Dış ticaret açık vermemeli, dış ticaretle i 1 -
tfili transferler aksamamalıdır. 

Gelirler memleketin her türlü ihtiyaçlarını 
tamamiyle karşılamalı, borçlanmak zorunda ka
lınmamalıdır. 

Bu şartlara Atatürk'ün Devlet Başkanı ol
duğu onbeş yıl devammca önem verildiği ve 
uyulduğu görülmüştür. Milletin İstiklâl Sava
şından çok fakir ve yorgun, memleketin de ha
rap bir halde çıkmış bulunmasına, gelirin mah-
dudolmasıua rağmen, Türk parası içeride vo 
dışarıda değerini ve itibarını asla kaybetmemiş
tir. 

Vergi sistemi âdil ve modern olmamakla be
raber daha az kötü işlemiştir. Yalnız Muamele 
Vergisi, Sanayiin gelişmesini kosteklemiştir. 
Zaten bu vergi, sömürgeci devletler tarafından, 
sömürgelerin sanayileşmesini Önlemek için ko
nurdu. 

Masraflar gelire göre ayarlanmıştı, o kadar 
ki Silâhlı Kuvvetlerin malzeme ihtiyacı bile Dev
let gelirinden karşılanmıştır. 

Bütçe tahminlerinde Hükümeti şaşırtan - ve 
hizmetleri büyük ölçüde aksatan yanılmalar ol- | 
mamış, bütçe fazla açık vermemiştir. | 
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Dış ticaret açığı da büyük ölçüde olmamış, 

dış ticaretle ilgili transferler asla aksamamış-
tır. 
- Gelirler memleketin ihtiyacını tamamiyle 
karşılanmamışsa da borç da yapılmamıştır. 

Bu darlığa rağmen, Devlet merkezinin mil
yarlar değerindeki bina ihtiyaçları sağlanmış, 
yabancı şirketlerin âmme ihtiyaçlariyle ilgili te
sisleri ve bu arada yabancı şirketlere ait demir
yolları satmalmmış, yeni demiryolları yapılmış
tır, 

Hattâ Osmanlı devrinden kalan iç ve dış 
borçlar ödenmiş, Türkiye yüz seneden beri ilk 
defa borçsuz bir memleket olmuştur. 1930 da 
dünyayı sarsan iktisadi buhrana rağmen basılan 
paranın 158 milyonu geçmemesi, yıllık bütçenin 
üç yüz milyon lira civarında olması, Altın fiyat
larının bile hesaba alınacak kadar yükselmemesi 
dikkati çekmiştir. Paranın satınalma kabiliyeti 
hemen hemen sabit kalmıştır. Bu istikrar ma
liyenin birtakım prensiplere dayanmasının tabiî 
sonucudur. 

Fakat, Merhum Atatürk'ten sonra Maliyede 
sağlam prensiplerin yerini sakat görüşler almış
tır. Yenilik yapmak, dünya piyasasına uymak, 
güya ihracatı artırmak hevesiyle plânsız ve he
sapsız kararlar alınmış, bu yüzden, önce paranın 
itibarı sarsılmış, sonra satınalma kudreti çok 
azalmıştır. 

Nüfusun artması nisbetinde Devlet hizmetle
rinin artması gibi, piyasanın ihtiyacı dolayısiy-
le tedavüldeki paranın çoğalması da zaruri ise 
de, bu artış çoğalma normal nisbetler içinde 
kalmamıştır. Bütçe açığını kapamak için kar
şılıksız para basılmıştır. 

Vergi'kanunları ve usulleri değiştirilmiş, lâ
kin bunlar vergide adaleti sağlıyamamıştır. Dev
let gelirini artırmak için millî geliri artırma 
yolu tutulmamış, geçim endeksini anormal de
recede yükselten zamlar yapılmıştır. Bu zam
lar, kısa bir zaman sonra müspet değerini kay
betmiştir. 

Millet Meclisinde önce bütçenin masraf kıs
mının görüşülmesi, gelir kısmının sonraya bıra
kılması bile dikkate lâyiktir. 

«Ayağını yorgana göre uzat» şeklindeki Ata 
sözüne uymak gerektiği söylendiği zaman şu 
cevap'verilmiştir : 
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«Devlet yüce bir varlıktır, önce ne kadar 

para lâzım olduğu tesbit edilir, sonra o kadar 
paranın bulunması için vergiler konur.» 

Lâzım olan miktarda vergiyi millet ödiyemiye-
cek durumda ise ne olur? Bütçe açık verir. Nite
kim senelrden beri Türkiye bütçesi büyük açık
lar vermektedir. Pek mühim dış, yardımlara 
rağmen bu açık kapatılamamaktadır. 

Hele 1950 den sonra, geçici bir bolluk getiren 
sakat bir liberasyon sistemi yüzünden Altın 
stoklarımız ipotek edilmiş veya satılmış, dış ti
carette transferler yapılamamış, Türk parası
nın değeri üçte bire kadar düşmüş, oniki milyar 
lirası yalnız kur farkından olmak üzere Türk 
milleti yirmisekiz milyar liradan çok borca gir
miştir. Bu öyle bir faciadır ki, yeni doğan her 
çocuk bile bin liraya yakın borçludur. Halbu
ki Türkiye'de, yıllık geliri bin lira tutmıyan 
milyonla aile vardır. 

Hele 4 Ağustos 1958 kararları Türk Maliye
sinin iflâsının ilânı ve konkordato işlemi olmuş
tur. 

Zam jısulü devam etmektedir. Bu fasit da
ireden kurtulmak imkânı yoktur. Bütçe açığı 
büyüktür. Hizmetler geniş ölçüde aksamakta
dır. Dış ticaret açığı her yıl biraz daha büyü
mektedir ve ihracatımızın bu açığı kapatma ümi
dini verecek şekilde artmadığı meydandadır. 

Borç yapma gayreti azalmamıştır ve her ye
ni borç Türkiye'nin geleceğini tehdidetmekte-
dir. Avrupa devletlerinin açtığı krediler ve 
Amerika'nın hibe şeklindeki silâh ve buğday 
yardımı kesilirse, Türkiye çok çetin bir du
rumla karşılaşacaktır. Kaldı ki, dış borçların 
taksisterini ödemeye başlama zamanı da gelmiş 
ve tecil edilmektedir. Bu ödemeler için her fe
dakârlığı yaparak Türk parasını bulsak bile 
ihracatımız yeteri kadar artmadığı için döviz 
bulmamıza imkân yoktur. 

Tedavüldeki karşılıksız paraya gelince ara
sız artmaktadır. 1938 de 160 milyon kadar 
olan kâğıt para, 1960 da 3,5 milyar lirayı, 
1964 sonlarında ise 6,5 milyar lirayı geçmiştir. 
Bu gidişin sonu iflâs olmaz da ne olur? 

Lozan Konferansında, İngiltere Baş delege
si Lord Gürzon kapitülasyonların devamı için 
yeni teklifler getiriyor, bu teklifler Türkiye Baş 
Murahhası Sayın İsmet İnönü tarafından redde
dildikçe şöyle diyordu : 
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«Ben bunu da cebime koyuyorum. Yarın pa

ra almak için bize geleceksiniz. Para bende ve 
Fransa'da var. Siz her para istedikçe burada 
reddettiğiniz ve şimdi cebime koyduğum teklif
lerden birini size o zaman tekrar sunacağım.» 

Bugünkü durumda ve bugünkü tutumla 
borçları ödiyemiyeceğimize göre Lord Gürzon'un 
dediğinin gerçekleşmesinden korkulsa yersiz de
ğildir. 

Türkiye Maliyesinin durumu Osmanlı Devle
tinin son devrindeki yığılı devrinin maliyesin
den pek farklı sayılamaz. 

Saym arkadaşlarım, 
Şimdi sizlere «vergi reformu» denilen nesne

nin açtığı yara ile kalpleri sızlıyan vatandaşlara 
örnek olarak tzmir'li bir bayan öğretmenin bana 
yazdığı 13 Ekim 1964 tarihli mektubu okumak
tan kendimi alamıyacağım : 

«Gece saat üç. Hâlâ gözümde bir nebze uyku 
yok. Ruhum öyle bir isyan halinde ki, bu durum
da yarın çocuklarıma nasıl faydalı olabilirim? 

Çocuklarım dedim. Evet, 34 senelik öğretme
nim. Bugüne kadar dikili tek ağacım yoktur. 
Nasılsa biviktirebildiğim dört bin lirayı peşin 
vererek 280 metre kare arsayı onbin liraya ala 
bilmiştim. 

Meslek hâyptına atıldığım gündenberi çok ama, 
pekçok arzuladığım mütovazi bir yuvaya sahibol-
ma gayesiyle Emlâk Kredi Bankası yapı tasar
rufuna hesap açtırdım. Daha lüzumu kadar pa
ra biriktireaneden kredi usulü değişti. Banka
nın verdiği kredi ile bugün için hiçbir şey yap
tırmaya imkân olmadığını sizler de bilirsiniz. 
Banka kredisiyle yaptıramaymca bir mütaah-
hide bana bir kat vermek şartiyle yaptırmak 
istedim, sağa sola başvurdum. Mütaahhitler: 
«Banka eskisi gibi kredi vermediği için Al&an-
cak'ta konforlu mükemmel daireler müşteri 
bulamazlarken biz nasıl yapabiliriz?» dediler 
ve yanaşmadılar. 

Her sene verdiğim 59 lira vergiden kurtul
mak için ne pahasına olursa, olsun elden çıkar
mak istedim, müşteri bulamadım. 

Bugün yeni kanuna göre vergi farkını ya
tırmak üzıere ilgili daireye gittiğimde, memu
run beni büyük bir hayret içinde bırakan ve 
derin bir üzüntüye boğan şu sözü ile karşılaş
tım : 
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«Vergi borcunuz 59 lira değil 590 liradır.» 
Tam on misli artış! Şaşkın bir halde, göz

lerim yaşlı eve döndüm. 
Bu nasıl bir kanundur ki, bunca emekten 

sonra elde edebildiğim küçücük bir arsayı ba
na tekrar kendimden satınadırmaktadır. 

Kendime soruyorum. Böyle kanunlara kal
kan eller nasıl olur da felce uğramaz? Kusura 
bakmayınız, acı çeken acı konuşur. 

Vazgeçtim ben arzuladığım bir yuvadan... 
Anlıyorum ki, mülk -olarak nasibim ancak iki 
metrelik mezar olacak. 

istediğini şey bu arsayı biran evvel elden 
çıkarmaktır. Vergisi çok diye alıcısı da kalma
dı. 

Sizden rica ve istirhamım: Benim ve benim 
gibilerin feryatlarını duyuyor musunuz? 

Mektup burada bitiyor; 
Ben burada bu vatandaşın vekâletini yapa

rak vazifemi yaptım. Hükümet de vazifesini 
yapsın ve besbelli bir zulüm dermek olan bu 
aşırı derecede yüksek vergiyi eski haddine in-
dira'n. Yapmazsa günah artık tamamlyle Hü
kümetindir. Kaldı ki, gelir getirmiyen ve fay
dası olmıyan bir maldan, hele ödeme gücünü 
aşan vergi almak hukuk esaslarına insanlık 
duygularına, insafa ve Anayasanın ruhuna uy
maz. 

Bütün reformlar vergi reformuna bemziye-
cekse vay bu 'milletin haline! 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır. Ma

liye Bakanına söz veriyorum. Buyurunuz efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvel İmar 
ve iskân Bakanlığı bütçesini bitirdikten son
ra iki tasarının görüşülmesini Meclisliniz kabul 
etmişti. 

Şicndi Maliye Bakanı 19 . 2 . 1963 tarihli ve 
202 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılmasını ve akar yakıtlardan alman 
Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Maliye Bakanlığı bütçesi görüşül
dükten sonra görüşülmesi teklif etmektedir. 
Tasarıların sıra sayısı 953 ve 954 tür. Maliye 
Bakanlığı bütçesi görüşüldükten sonra bunlar 
da tasvibinize sunulacaktır. Kabulü halinde | 
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bunlar da görüşülecektir. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım, Maliye Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rinde gerek grupları adına, gerekse kendi adla
rına değerli mütalâa ve tenkidlerini serd eden 
muhterem arkadaşlarımı dikkatle diniLedim. 

Temas buyurdukları konulardan bilhassa 
üçü, Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda, 
Cumhuriyet Senatosunda ve Yüce Heyetin/izde 
ele alınmış ve umumi bir mahiyet ve' hüviyet 
almış konular olduğu için müsaade buyurur
sanız bu üç konuya ben de umumi olarak temas 
edeyim. 

Bu konulardan birincisi, tasvibinize sunmuş 
olduğumuz bütçenin Üçüncü Koalisyon Hükü
metinin reddedilen bütçesinin kopyası olduğu 
ve değişikliğin sadece altındaki imzaların de
ğişmesinden ibaret bulunduğu yolunda serd 
edilen mütalâalardır. 

Çok muhterem C. H. Partisi sözcüsünün bu 
konudaki mütalâalarına, Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda ve 
bütçenin tümü üzerinde cereyan eden müzake
reler sırasında Yüce Heyetinizde çok etraflı ce
vap vermiş bulunduğum için tahammülünüzü 
beyhude yere israf ötmemek içim tekrar bu ko
nuya temas etmiyeceğim. Kanaatleri sübjektif
tir. Fikir ve mütalâaları şüphesiz kendilerine 
aittir, hürmet ederiz. 

İkinci konu, vergi tatbikatımıza ve bu vesi
le ile de vergi politikamıza tevcih edilen ten-
kidler ve serd edilen mütalâalardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerek Bütçe ve Plân Karma Komisyonun

da, gerek Senatoda ve gerekse Yüce Heyeti
nizde cereyan eden müzakereler sırasında bir
çok değerli arkadaşlarım vergi politikamıza ve 
bu arada da önemli vergi tatbikatına temas bu
yurdular. Bugün de bir kısım arkadaşlarım bu 
konu üzerindeki mütalâa ve kanaatlerini kıs
men de olsa izhar buyurdular. Vergi tatbika-
tmdaki tutumumuz üzerinde her türlü tered
dütleri izale etmek ve serd edilen ve edilecek 
olan mütalâa ve tenkidleri ceraplamak için ta-
kibedilmesinde kararlı bulunduğumuz vergi 
politikamız hakkında sizleri açık ve katî ola
rak tenvir etmek isterim. Sanıyorum ki, bu 
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izahatımla birçok arkadaşlarımın sorularına, 
tenkldlerine ve mütalâalarına tatmin edici bir 
şekilde cevap vermiş olacağını. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi vergi sahasında takibecleceği- ; 

•iniz politik anın anah atları da Yüce Heyetini
zin tasvibinize mazhar olmuş bulunan Hükümet, 
programımızda tesbit edilmiştir. Ve yergi yü
künün muhtelif sektörler ve mükellef zümrele
ri arasında âdilâne bir nishette dağılımı ve 
vergi uygulanmasıında vatandaşla Devlet ara
sında anlayış ve güvene dayanan bir münase
bet kurulabilm'esi için gerekli İslâhatı tamam
lamak kararında olduğunıuiz açıklanmış tır. 

Müsaade ederseniz bu esastan hareket ede
rek vergi tatbikatına istikamet vermek husu
sundaki Tlüşünceileriımizi ve benimsediğimiz gö
rüşleri kısaca izah edeyim. Biz bir iktisadi ge
lişme çabası içinde bulunan memleketimizde 
vergi sistem I erim ize modern vergi anlayışının 
icap ve zaruretlerine uygun bir hüviyet veril
mesi lüzum ve zaruretine kaaniiz. Ancak vergi 
sahasında yapılacak reformların vo husule ge
tirilecek değişikliklerin benimsediğimiz temel 
iktisadi görüşün, ruh ve mânasını zodeliyocek 
ve memleketimiz gerçeklerine ve şartlarına ay
kırılık arz edecek bir mahiyet göstermemesi 
gerektiği düşüncesindeyiz.: Benimisediğimiz te
mel iktisadi görüş ise, yine hepimizin bildiği 
gibi programımızda çok açık bir şekilde tesbit 
olunmuştu. Buna göre, Hükümetimizin iktisadi 
politikası; kaırma ekonomi düzenine ve plânlı 
kalkınma esasına dayanacaktır. 

Hükümetin özel teşebbüs ve Devlet teşeb
büsleri münasebetlerinde eşit tatbikata, önem 
vermesi gerektiğine inanıyoruz. 

Devlet sektörünüm katılacağı sahaları tes
bit ederken, özel yaıtırımiları tereddüt ve endi
şelerin dışında tutmak yolunda titiz bir itina 
ve dikkat göstereceğiz. 

Her- türlü karar ve davranışlarımızda ikti
sadi hayatımıza emniyet vermek Hükümetlimi
zin şaşmaz hedefi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vergide optimal gelirin-yani, azami hasıla

nın sağlanmasınin en başta gelen garantisi 
verginin umumiliğinde toplanır. Verginin umu
miliği prensibi ise, vergi yükünün muhtelif 
mükellef zümreleri arasında uygun ve âdil bir 
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I nishette taksim ve tevziini emreder. Bu netice 

de vergi ödeme iktidarı olan her vatandaşın 
prensip itibariyle vergiye tabi tutulmasını ve 
zümreler arasında farklar yaratacak bir tatbi
kata gidilmemesini zaruri kılar. Biz de bu pren
sibin anlayışına uygun olarak vergi (ideme ikti
darı olan her vatandaşın âdil esaslar dairesinde 
vergiye tabi tutulması lüzumuna ve ancak bu 
suretle vergi adaletinin gerçekleşebileceğine» ina
nıyoruz. 

Vergi tarifelerinde müterakkilik fikri, ver
ginin mükellef iktidarı ile mtitenasibolnıası 
prensibinden doğmuştur. Ancak iktidar prensi
bi bizi şüphesiz ki vergi ödeme iktidarının ölçü 
üzerinde durmaya sevk eder. Vergi ödeme ikti
darının en iyi, ve sağlam ölçüsü ise gelirdir. Ge
liri ancak fizyolojik hayatının idamesine kifa
yet eder bir seviyede bulunan bir vatandaşın 
vergiye tabi tutulması vergide adalet prensibiy
le telif edilemez. Bu itibarla halen vergi tatbi
kat muzda yor alan ve iktidar prensibinin şart
larına mâna vo ruhuna tam bir uygunluk göstor-
miyen «asgari geçim indirimi» ve benzeri tat
bikatın memleketimiz realitelerinin gerekli kıl
dığı seviyeye çıkarılmasının lüzumuna kaaniiz. 

Bilindiği gibi bir tasarı kanuniye! iktisabet-
mişitir. «Asgari geçim indirimi» muayyen dev
relere bölünmek suretiyle muayyen bir zaman
da icabeden seviyeye yükseltilmesi de kabul edil
miştir. Biz bu miktarlar üzerinde de durmak ve 
mümkün olanı imkânlarımızla mukayese ettik
ten sonra yapmak karar ve tasavvurundayız. 

Vergi ödeme iktidar prensibine dayanılarak 
fedakârlıkta müsavat sağlamak amaciyle tatbik 
edilen müterakki nisbetli vergi tarifelerinde, 
mabetlerin ve nisbet dilimlerinin teshilinde sa
dece malî mülâhazalarla ve bütçe zarureti eriyle 
hareket edilerek, ağır bir şekilde adaletsiz vergi 
tatbikatına gidilmesinin şüphesiz ki, karşısında 
olacağız. 

Vergilerin sosyal karakteri hakkındaki dü
şüncelerimize gelince; 

Vergi politikasında malî bir karakter arz et
in iyen gayelerin tatbikatından, en önemlileri, 
şüphesiz ki, sosyal politikaya taallûk edenleridir. 

Vergi kananlarında sosyal mülâhazalarla yer 
alan istisna ve muaflıklara ve vergi indirmeleri
ne yer verilmesi vergi konularının gene aynı 
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mülâhazalarla bir tasnife tabit utulması, vergi 
yükünün ekonomik güce göre ayarlanmalını sağ-
lıyan müterakki nisbetli vergi tarifeleri tertip
lenmesi gibi tatbikat verginin sosyal fonksiyon
larının zaruri tezahürlerinden «başka bir ney de
ğildir. Muhaikkak ki, vergi tatbikatı yoluyla 
Devletin, toplumun sosyal hayatına düzenleyici 
bir- hüviyette tesir etmesi, muasır telâkki ve an
layışlara ve çağımız gerçeklerine göre bir zaru
rettir. Ancak biz, benimsediğimiz sosyal ve ik
tisadi temel görüşlerin ru'h ve mânası içinde bu 
kabil müdahalelerde aykırı siyasi rejimlerin tel
kin ettikleri fikir ve cereyanlara yer verilme
mesine ve bu müdahalelerin suiistimal edilerek 
vergi tatbikatının siyasi hedeflerin bir vasıtası 
haline getirilmemesine âzami dikkat sarf edece
ğiz. 

Vergilerin ekonomik karakteri hakkındaki 
görüşlerimizi şu suretle hülâsa .edebilirim •: 

Vergilerin ekonomik fonksiyonu, ekonomik 
hayatın gelişmesi konusunda rOevletin vergiye 
müessir ve yapıcı bir vasıta- olarak kullanma
sında tecelli eder. 

Biz ..Devletin vergiyi ekonomik-'hayatta 'bir 
tesir veya müdahale vasıtası olarak kullanma te
mayüllerinde âzami temkin, itidal ve basiretle 
ve memleket gerçeklerine intibak eden bir görü
şe dayanarak hareket etmesi lüzumuna kaaniiz. 

Vergi yoluyla ferdin temel haklarının korun
masına ve memleketimizin iktisadi kalkınmasın
da özel teşebbüsün gelişmesinin sağlanmasına 
ve Özel teşebbüsün iktisadi faaliyeti' engellenme
den, ona yardım edici ve teşvik edici bükümler 
konularak verginin bu konuların tahakkukun
da. bir vasıta olarak kullanılmasına taraftarız. 
Ancak gözden uzak tutulmaması gereken vergi
nin her şeyden evvel malî hedeflerin ve maliye 
politikasının bir vasıtası olduğudur. Bu itibar
la, ne benimsediğimiz temel prensiplere aykırı 
amaçlar takilbeden doktrinlerin gayelerini tahak
kuk vasıtası olarak, ne de memleketteki siyasi 
temayüllerin ve cereyanların bir taviz vasıtası 
olarak kullanılmasına katiyen taraftar değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Benimsediğimiz iktisadi görüş ve prensip 

memleketin iktisadi kalkınmasında özel teşeb
büse ve onun serbest faaliyetine büyük bir önem 
verir. Ona geniş vazifeler yükler. Ancak iktisa-
den az gelişmiş plan memleketimizde" 'Özel tçşeb-
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büsün kendiliğinden kuvvetlenmesi, tavazzuh et
mesi ve memleketin iktisadi hayatında Devle
tin müdahale ve yardımına ihtiyaç hissetmeden 
istenilen hüviyeti iktisahetmesi beklenemez. Bu 
itibarla, Devletin vergi yoluyla da özel teşebbü
se yardımcı olması, onu teşvik etmesi yerinde 
bir hareket olur. 

Kalkınma çabası içinde olan memleketimizde 
özel. teşebbüs yatırımlarının ehemmiyeti aşikâr
dır. Yatırımların artması, millî gelirin artması
na, millî gelirin artması da istihlâk harcamala
rının gerekli seviyeye ulaşmasına ve istihlâk har
camalarından arta kalan miktarın yani, tasar
rufların da memleket için iktisadi fayda sağlı -
yacak sahalara; kanal ize edilmesine müncer olur. 
Bu da memleketin iktisadi refaha ulaşmasının 
mesut bir belirtisidir. 

Vergi tatbikatında özel teşebbüs yatırımları
nın teşviki, gelir ve kurumlar vergilerinde «ya
tırım indirimi» şeklinde tecelli eder. Bu bakım
dan bu konunun da ele alınarak mevcut hüküm
lerin mümkün olduğu nisbette daha teşvik edi
ci ve daha hafif şartlarla tatbik edilebilir bir ha
le getirilmesini zaruri görmekteyiz. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi : 
Bu konuda sözlerim sona ermeden evvel, 

ehemmiyetini nazarı itibara alarak biraz da zi
rai kazançların vergilendirilmesi mevzuuna da 
temas etmek isterim. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi mecburi
yet ve zarureti başlıca üç anaprensibe daıyanır. 
Birincisi, devamlı surette artan âmme masrafla
rının karşılanabilmesi için Devleti malî kaynak
larının veriminin artırılmasındaki zarurettir. 
Hele plânlı kalkınma çabası içerisinde bulunan 
Türkiye'mizde millî gelirin yarışma yakın bir 
kısmı zirai sektörden elde edilen kazançları teş
kil ettiği düşünülürse, fiskal bakımından bu 
kaynağın gerekli hâsılayı sağlaması için sağlam 
bir vergi tatbikatına gitmekteki zaruret kendili
ğinden' anlaşılır. 

İkincisi, ekonomik yönden bir mülâhazaya 
dayanır. Nüfusunun % 75 sini köylü, % 45 sini 
zirai gelir, ihracatının % 80 ni zirai mahsuller 
teşkil eden memeleketimizde zirai kazançların 
vergilendirilmesi ekonomik yönden büyük bir 
önem taşır. Bu sebeple zirai sektörden alınacak 
verginin, bu sektörün millî gelirdeki hissesiyle 
mütenasip bir hâsıla sağlanmasını mümkün ki-
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lacak bir vergi tatbikatına gidilmesinde katî za
ruret vardır. 

Üçüncü, sosyal adalet mülâhazasıdır. Asrı
mızın sosyal adalet mülâhazası, bütün fertlerin 
vergi karşısında eşit tutulmasını ieabcttirmek-
tedir. Vergi ödeme gücü olan her şahsın, iktida
rı nisbetinde vergi ödemesi bu mülâhazanın ka
çınılmaz bir icabıdır. Fedakârlıkta eşitlik pren
sibi bittalbi zirai gelirin de belli ölçülere göre 
memleket şartlarına uygun bir sistem içerisinde 
vergilendirilmesini zaruri kılar. 

Sayın arkadaşlarımın hatırlıyacakları gibi, 
1961 senesinde gelir vergisi mevzuuna alınmış 
bulunan zirai kazançlara ait hükümler, şimdiye 
kadar esaslı olarak iki defa tadil görmüş bulun
maktadır. Gelir vergisi çerçevesinde yapılan uy
gulaması randıman bakımından matlup bir ne
tice vermemiştir. 

Bu sahada geçen seneden itibaren taitbikine 
başlanmış olan asgari vergi hükümlerinden sağ
lanacak varidat miktarına ait istatistikî rakam 
lar da henüz elime geçmemiş bulunmaktadır. 

Bununla beraiber asgari verginin getireceği 
varidatın büyük bir meblâğ ifade etmiyeceği 
şimdiden söylenebilir. Bu durum şu realiteyi 
ortaya koymuştur. Halihazır hükümler ne ran
dıman bakımından maliyeyi, ne de vergi uygu
laması brikımmdan mükellefleri tatmin edici ol 
maktan uzak kalmıştır. Bu sebepten zirai vergi
ye ait hükümlerin esaslı bir suretle yeniden göz
den geçirilmesi zaruretine -inanmaktayız. Bu mev
zuda önçalışmalar da bulunmak üzere Bakanlı
ğımızda bir komite teşkil edilmiş bulunmakta
dır. Ayrıca mesele genel olarak Vergi Reform 
Komisyonunca da ele alınacaktır. 

Bugün huzurunuza ivedilikle ve takdimen 
sunduğumuz ve götürü verginin 1967 ye kadar 
temdidini tazammun eden tasarı da bu husus
taki çalışmalarımızın bir neticesi olarak tezahür 
etmektedir. 

Esasen Ziraat Odaları Birliği ve Çiftçi bir
likleri Federasyonunun salahiyetli elemanlariyle 
bu mevzu üzerinde konuştuk. Onlar da mutaba
katlarını bildirdiler. Konuyu inceliyerek ko
misyona bu teşekküllerden iki salahiyetli mü
messil de katılacaktır.... Sanıyorum ki, bu sene 
içlndt, geçirilmiş tecrübe!erinden de faydalanı
larak komisyon bu konuda etüdünü tamamlıya-
caiktır. Biz de bu etüde dayanarak mümkün 
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olduğu takdirde zirai vergi tatbikatına daha 
nıüsbet ve tatmin edici ve 'memleket şartlarına 
uygun bir hüviyet verecek nitelikte bir kanun 
tasarısı hazırlıyacağız. Ve umuyorum ki, biz
den sonraki Hükümete çalışmalarımızı tamam
lamış olarak intikal ettireceğiz. 

Üzerinde ehemmiyeti ile mütenasibolmıya-
cak kadar çok söz edilen «Servet beyanname
leri» ve «vergilerin ilânı» konusu üzerinde de 
bir nebze durmak isterim. 

Bu konuda gerek Senatoda, gerekse Yüce 
Heyetinizden bütçenin genel müzakereleri sıra
sında gereken açıklamalarda bulunmuştum. Me
sele, bir vergi emniyeti tedbirinin hakikaten ik
tisadi hayatın gelişmesini önleyici tesirlerde bu
lunup bulunmadığını incelemek ve varılacak 
neticeye göre gereken kararı almaktan ibarettir. 
Bunun başka türlü anlaşılması kanaatimce yer
sizdir. 

Bu konuda çeşitli zümrelerin biribirine uy-
mıyan zıt fikirler ileri sürdükleri görülmekte
dir. Bunların hangisinin hakikati tam olarak 
aksettirdiği hakkında bir karara varmadan ön
ce, mevzuun objektif olarak esaslı bir şekilde 
ctüdedilmesinde büyük fayda görmekteyim. 

Bu sebepten bu konu da Vergi Reform Ko
misyonunda müzakere edilecek, etüdedilecek ve 
ilmî mahiyet taşıyan objektif bir görüşe varıla
caktır. Bu çalışmalar sonunda Reform Komis
yonunun vardığı netice göz önünde tutulmak 
suretiyle Bakanlığımızca memleket ekonomisi 
bakımından gereken işlem yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı da işa
ret etmek lüzumunu hissediyorum. Komisyon
lara Reform Komisyonu adı verilmesi öteden-
beri mûtadolduğu içindir ki, 'ben de aynı keli
meyi kullanmak zaruretini hissediyorum. Ha
kikatte, vergi tatbikatında sosyal bünyede ve 
diğer sahalarda olduğu gibi mütemadiyen tat
bikat seyyaliyet gösterir ve bu seyyaliyetin ve 
bu değişiklerin icabı olarak mütemadi bir in
celeme, araştırma ve tetkik yapma zarureti 
kendiliğinden ortaya çıkar. Bu itibarla, bu ko
misyonlar bundan sonra da aynı ilmî araştır
malarda olduğu gibi devamlı etüt, araşatırma 
ve inceleme heyetleri mahiyetlerini iktisabede-
ceklerdir. Ve çalışmaları sadece Maliye Ba
kanlığına lâzımgelen tasarruflarında istikamet 
vermek için bir esas nüve olarak çalışacaklar-
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dır. İlzam edici mahiyette değildir şüphesiz. 

Tasarruf 'bonoları : 
Tasarruf bonolarının ıslahı ve tatbikattaki 

aksaklıkların bertaraf edilmesi gayesiyle eski 
Hükümet arafmdan bir tasarı hazırlanarak 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu tasarı Bütçe ve Plân Komisyonu günde
minde bulunmaktadır. Yeni tasarı ile bonoların 
devir ve temliki menedilmekte ve bunların el
den ele geçmesini Önleyici çeşitli tedbirler der
piş olunmaktadır. 

Diğer taraftan asgari bono kupürü 100 lira 
olara.k tesbit edilmektedir. Tasarruf bonosu 
mükellefiyetinin bilhassa dar gelirliler üzerin
deki yükünü hafifletmek maksadiyle ücret is
tisnası yıllık olarak 5 500 liradan, 9 600 liraya 
çıkarılmaktadır. Böylece aylık ücreti 800 li
radan aşağı olan büyük bir dar gelirli mükel
lef zümresi için belirli bir ferahlık yaratılmak
tadır. Bu yeni istisna hükümleri ile 500 bin 
civarında dar gelirli vatandaşın bono mükelle
fiyeti dışında kalacağı tahmin edilmektedir. 

Bunun yanında bonoların Devletin kuracağı 
halka açık anonim şirketlerin hisse senetleri 
ile değiştirilmesi esası da kabul edilmiş 'bulun
maktadır. Mahallî idareler maliyesinin yeter
sizliğine ve bu konunun ele alınması gereken 
tedbirlere de kısaca değinmek isterim. 

Bu konuda Maliye Bakanlığınca Vergi Re- . 
.form Komisyonundan da geçirilmek suretiyle 
aşağıdaki kanun tasarıları hazırlanmıştır: 

1. Emlâk Vergisi kanun tasarısı; 
2. Malî denkleştirme kanun tasarısı; 
3. Vergi Usul Kanununun Bina ve Arazi 

vergilerine ilişkin hükümlerinin tadili hakkında 
kanun tasarısı; 

4. Belediye Vergi ve Harçlar kanun tasa
rısı, yukardaki tasarılardan ilk üçü 1964 yılı 
başında Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Belediye Vergi ve Harçlar kanun tasarısı 
henüz Yüksek Meclise takdim edilmemiştir. 

Mezkûr tasarılar kanunlaştığı takdirde ma
hallî idareler gelirlerinde önemli artışlar ola
caktır. 

Ancak, Emlâk Vergisi Kanunu çıkıncaya 
kadar geçecek süre nazara alınarak, 483, 491 
ve 496 sayılı kanunlarla bina ve arazi vergile
rinde yapılan değişikliklerle bu idare gelirle-
rinde şimdiden bir artış sağlanması temin edil-
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miş bulunmaktadır. Yeniden misil uygulanması 
ve nisbet değiştirilmesi neticesinde arsalardan 
alınacak Arazi Vergisinde 30 milyonluk bir ar
tış sağlanmış bulunmaktadır. 

Üçüncü konu, gerek Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda ve ge
rekse şimdi konuşan değerli arkadaşlarımın 
temas buyurdukları Maliye Bakanlığının Teşki
lâtının kifayetsizliği ve imkânlarının mütena-
sibolmadığı konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu çok eskidir. Zaman zaman 
değişiklikler yapılmakla beraber, bugünkü hü
viyeti ile dahi, ihtiyaçlara ve bu Bakanlığa mev
du olan muazzam tasarrufların icaplarına uya
bilecek ve çalışmaları düzenliyebilecek bir va
sıf ve nitelikte değildir. Bugün 30 sene evve
linin masraf ve gelir 'bütçeleri 300 - 400 mil
yondan 15 milyara baliğ olmuş ve hizmetlerin 
mahiyeti ve kanunların tatbikatı da son derece 
şümul iktisabetmiştir. Buna rağmen esaslı bir 
reorganizasyona g'dilmemiştir. Bu cidden an-
laşılamıyacak bir haldir. 

Bir teşkilâtın çalışmalarından müsbet ran
dıman alınmasının en ehemmiyetli şartı, çalış
tırılan v-3 sorumluluk yüklenerek persone inin 
gerek vssıf gerekse mes'ekî bilgi, tecrübe ve 
ihtisas bakımından kifayet arz etmesi ve hiz
met alalarında maddi ve manevi bakımdan tam 
bir tatmine ulaşmasının ve çılışanlann da 
bundan emin olmalarının sağlanmasıdır. Bu 
gün bünyesinde 20 bini aşkın bir pe'sonel küt
lesini barındıran maliye teşkilâtının bu durum
da olduklarını iddiaya kat'iyyen im A ân yok'ur. 
Ağır bir sorumluluk taşıyan M liye pesone i hu
zursuzdur. Büyük bir g^ç'm endişeli ve sıkın
tısı içindedir. Yarmındrm da emin deği'dir. 
Terfi ve terfih imkânları son derecede dardım 
Bir çok bakanlıklarda o'duğu gibi ne «süp1^-
nan'dan» ne bir ek ödenekden faydalanma imkâ
nı da yoktur. Fedakâr ve fereka'lı fakat nan
kör bir çalışma atmosferi içeri inde hayatı toz
lu dosyalar içersinde geçen Maliye memuru yük
lendiği m:lî sorumluluğunun umumiyetle bü'çe-
sini tahrip eden maddî ne ice'erle de ka^şı kar
şıyadır. Bu gün merkez ve trşra teş^ilâ^ı kifa
yetli eleman bakımından acınacak derec de mah
rumiyet arz etmekte iseler bunun sebeplerili, 
açık o1 arak arz ettiği bu faktörlerde toplamak 
icabeder. 
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Çalışma hayatımın 23 senesini bu teşkilât 

içersinde geçirmiş olduğum için, bu teşkilâtın 
personel bakımından içinde bulunduğu bu du
rum üzerindeki müşahede ve kanaatlarımı tama
men samimi bir inanç ile arz ettim. Bir hususu 
ıbilhalssa belirtmek isterim ki, 14 sene sonra bu 
teşkilâta bir Bakan olarak döndüğüm zaman 
itiraf edeyim ki, durumun daha elem verici bir 
manzara arz ettiğini görmekten büyük üzüntü 
duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; yüklendiği sorum
luluğun muazzam şümul ve ehemmiyeti karşısın
da Maliye Bakanlığı teşkilâtına gereken istika
metin süratle verilmesi zamanı gelmiştir ve geç
mektedir. Bu teşkilât gerek organizasyon gerekse 
personel bakımından günün realitelerine ve şart
larına uygun bir hüviyet, bir bünye ve dinamizm 
kazanmak zorundadır. Aksi halde bugünkü hüvi
yetini arz eden bir teşkilâtın, ne yenilikleri, ne 
de tatbik edilecek malî sistemleri ve reformları 
hazmetmesine ve çalışmaları müsbet bir istika
mete götürmesine imkân yoktur. 

Bu lüzum ve zaruretin .'kati ve kaçınılmaz 
idraki içinde bulunduğum içindir ki, başkanlık 
sorumluluğunu yüklenir yüklenmez bu konuda 
çalışmalara başlanılmasını derhal sağladı im 
Esas teşkilâtın ıslahı hususunda ilerlemiş çalış
malar vardır. Bunlar 'kısa bir zamanda netice
lendirilecek ve Maliye Teşkilât 'kanunu tasarı
sı hazırlanacaktır. Maliye hizmetinin mümkün 
mertebe cazip hale koyma'k ve kaliteli persone
lin rağbetini sağlamak ve cidden çok ağır bir 
maddi mahrumiyet ve geçim sıkıntısı içerisinde 
bulunan personelin kısmen de olsa bu mahru
miyet ve sıkıntısını bertaraf etmek maksadiy-
Je Maliye Teşkilâtında çalışan personele müte-
vazi ve yetecek miktarda tazminat verilmesini 
mümkün kılacak bir tasarı da hazırlanmış, ya
kında Yüce Heyetinizin tasvibine arz edilecek 
olan bu tasarı üzerindeki müspet görüş ve ka
rarlarınız, çok iyi şartlar içerisinde görevleri
ni cidden feragatla yapmaya çalışan 20 bini 
aşkın personel kütlesinin kısmen de olsa huzu
runun bir mesnet ve vesilesi olacaktır. Bu hu
sustaki müspet kararlarınızı Yüce Heyetinizden 
şimdiden istirham ederim. 

Şimdi, aradan geçen kısa bir zaman içerisin
de konuşan değerli arkadaşlarımın, bu mevzu
lar dışında kalmış olan diğer müteferrik konu-
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lardaki mütalâalarına mümkün olduğu kadar 
tatmin edici cevap vermeye çalişacağım. 

Sayın Hurrem Kubat'm Emekli Sandığı hak
kındaki mütalâalarına da kısaca temas edeyim. 

Erae'kli Sandığı Kanununun 'bugünkü şart
lara uygun bir 'hale getirilmesi ve bilhassa ma
lî durumunun ıslâhını hedef tutan kanun tasa
rısı üzerindeki çalışmalara esasen başlanılmış
tır: • 

Maliye Vdkâyeti, Devlet Personel Dairesi 
ve Eme'kli Sandığı elemanlarından müteşekkil 
bir heyet çalışmalarına muntazaman devam et
mektedir. 

Personel kanunlarının prensiplerine mütena
zır olarak yapılan bu çalışmalar, Personel ka
nunları prensipleri meydana çıktıktan kısa bir 
müddet sonra huzurunuza gelmiş olacaktır. 

Anca'k, Sandığın ileri yıllara matuf açığı 
üzerinde hassasiyetle durulur'ken, bu açığı artı
rıcı mahiyetteki kanun teklifleri üzerinde de 
aynı hassasiyetle durulması lâzımdır, kanaa
tindeyim. 

Emekli Sandığını 'kanunun tadili hakkında, 
halen Senato ve Meclis Umumi Heyet ye ko
misyonlarda mevcut 100 ü mütecaviz kanun " 
tasarısının mevcut açığı bir parça daha yük
seltmeye âmil olacağı da şüphesizdir. 

Hükümet tarafından tasarı üzerinde çalışır
ken, Sandığın bu teklifleri dolayısiyle de yar
dımınıza muhtaçolduğuna işaret etmeme müsa
adenizi rica ederim. 

Sayın Hılrrenı Kubak; Fransa'da her yeni 
masrafın veya masraf artırıcı teklifin ancak 
Maliye Bakanlığı uzmanlarinın verecekleri müs
pet rapor üzerine, kabul edildiğini, bu usulün 
memlelketimizde.de tatbikinin uygun olacağını 
ifade buyurdular. Kendileriyle mutabıkım. Ne 
var 'ki, hu bir teşkilât ve personel meselesidir. 
Zaman ile hallolunacak bir konudur. 

Sayın Kubat masraf tercihlerinin rantabilite 
hesaplarına göre yapılması, lüzumuna işaret et
tiler. Bu mevzuda da görüşlerim aynıdır. Tek
rar edeyim; mütalâalarına iştirak ediyorum. 
Fa'kat, teşkilât ve 'kalifiye personel meselesi ol
duğu cihetle bugünden yarma hallini vadedemi-
yorıım. 

M. P. Sözcüsü Sayın Halil Özmen daireler
deki lüksten yalandılar. Daireler lüks içimde
dir,» derken nenin 'kastedilmek istendiğini ke-
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sin olarak bilmemekle "beraber, eğer Devlet ser
vislerinin malî takatimizle mütenasibolmıyacak, 
çok ileri bir konfor içinde çalışmakta olduk]an 
düşünülüyorsa, bu hali Devlet sektörümüzün 
tamamına teşmil etmenin doğru olacağını san
mıyorum. Bununla beraber biz Maliye Bakan
lığı olarak konu ile ilgili ödeneklerin tesbitin-
de lükse kaçan sarfiyatı önlemeye çalışmakta
yız. Ama ödenekler bir defa tesbit -edildikten 
sonra, alımları öngörülen adedden daha az tut
mak suretiyle daha lüks malzeme temininin 
mümkün olduğu da bir vakıadır. Dairelerimiz
de kullanılacak malzemenin standart İhale ifra
ğı için yapılmakta olan çalışmalar neticelendi
ğinde lüks temayüllerinin de kesin şekilde önü
ne geçilmiş olacağını ummaktayız. 

Sayın Gısayettin Karaca ve Halil üzmen es
ki ve yeni emekliler arasındaki farkın kaldı
rılmasını istediler. 

Devlet Personel Dairesinde teşkil olunan bir 
komisyonda yeni emekli rejiminin esasları üze
rinde çalışmalar yapıldığı gibi, bundan ayrı 
olarak Hükümetçe eski emekli, dül, yetim ay
lıklarının yükseltilmesi hakkında da bir kanun 
tasarısı hazırlanara'k Bakanlar Kuruluna sunul
muş bulunmaktadır. 

Bu tasarı da Hazineden ve Tünkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığından aylık alanlardan 
baş'ka katma bütçeli dairelerden, özel idareler. 
zatî maaşları, askerî fabrikalar, Devlet Demir
yolları ve daha bâzı sandı'k ve 'kurumlardan ay
lık alanlar da vardır. Tasarı bunların hepsini 
kapsamına almakta ve Sosyal Sigortalar mev
zuatına ve milletlerarası teamüle göre aylıklar
da bir alt hız kabul edilmekte ve bu suretle as
gari bii' hadde göre aylı'k tesis olunmaktadır. 
Tasarı huzurunuza geldiğinde bunun tatmin 
edici hal çareleri getirdiği görülecektir. 

Sayın Sait Mutlu; 
a) Muhasebat Genel Müdürlüğünde iki 

Umum Müdür Muavinliği 'kadrosunun münhal 
bulunduğunu, bunlara ait vazifelerin Basmii-
şavir ve müşavirlerce yapıldığını halbuki bu so
nuncuların Umum Müdür Muavinliği yetkilile
rin bulunmadığı, Umum Müdür Muavinliği kad
rolarının kapatılması gerektiğini, 

b) Muhasebat Umum Müdürlüğünde mev
cut İdari Dâvalar Müşavirliğinde ismine uygun 
işlerle iştigal etmediğini zira esasen bu şekilde 
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bir işin de mevcudolnıadığınî, 

c) Mevcut üç. Hesaplar Tetkik Müdürlüğü 
kadrosundan birinin (L) cetveline alındığını, 
böyle bir müdüre lüzum yök ise kadronun ka
patılması gerektiğini belirttiler. 

Muhasebat Genel Müdürlüğünde mevcut 
Başmüşavir, Müşavir ve Umum Müdür Muavin
liği kadroları son defa kaJbul edilen 395 sayılı 
Kanuna dayanmaktadır. Bu kanunun hazırlan
masına takaddüm eden müddet içinde adı ge
çen Genel Müdürlük Amerikalı bir uzmanın da 
katıldığı bir organizasyon ve metot grupunca 
incelenmiş ve bahis konusu üst 'kademedeki 
kadro ihtiyacı bu tetkiklerin neticesine ve ye
niden tertibedilen organizasyon şamasına göre 
tesbit edilmiştir. Yani mevcut 'kadrolar 'hakiki 
idare ve iş icaplarına tcka'bül etmektedir. 

' Umum Müdür muavinliği görevlerinin Baş
müşavir ve müşavirlerce ifası, Teşkilât Kanu
nunun 42 nci maddesine göre alınmış mucip
lere istinadetnıektedir. Yani ıhukukî bakımdan 
her hangi bir noksanlık taşımamaktadır. Doğ
rudan doğruya bakanlıkların tasarruflarına raci 
bulunmaktadır. 

Umum Müdür Muavinliği Müşavir kadrola
rının halen boş bulunması bu mevkiler cidden 
lâyık . ve ehil elemanlar 'bulunması yolunda 
gösterilen titizlikten neş'et etmektedir. Müna
sibi bulunduğunda bu kadroların doldurulaca
ğı tabiîdir. 

İdari Dâvalar Müşavirliği kadrosunu işgal 
edn memur, Umum Müdürlük dâhilinde hakika
ten kadro unvanına uygun işlerde çalıştırıl-
ma'ktadır. Hesaplar Tetkik Müdürlüğü kadro
larından birinin (L) cetveline alınması bu kad
roya ihtiyaç bulunduğundan değil sadece cari 
masraflarda tasarruf gayesine matuf '-bulun
maktadır. 1966 bütçesinde :bu 'kadronun (L) 
cetvelinden çıkarılması gere'keceği düşünülmek
tedir. 

Sayın- Y. T. P. Sözcüsü Saat Mutlu Millî 
JSmlâk Genel Müdürlüğünde kurulmuş 'bulunan 
münfesih D. P. Tasfiye Heyetinin faaliyeti ve 
'bu Heyette kimlerin çalıştığını ve fou Heyetin 
işinin 1964 .sonunda ıbitirileceği eski Bakan tara
fından ifade edildiği halde işin neden (bitirilme-
diğini sormaktadır. 

D. P. Tasfiye Heyeti 1960 senesinin sonun
da kurulmuştur. 
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Türk Ticaret Kanununun 'hükümlerine göre I 

partiden alacaklı olanları tesbit edebilmek için 
bir senelik süre vererek ilân yapmış ve 879 ha
kikî ve hükmi şahıs D. P. den 10 372 000 kü
sur lira alacaklı olduğunu beyan etmiştir. 

31 . 1 2 . 1964 tarihine göre, bu 879 alacak
lıdan 761 i tamamen intaç, 25 adedi mükerrer 
olduğundan iptal edilmiş, 93 adedi de henüz 
muhabere halindedir. 

Münfesih D. P. nin aktifi 14 321 000 lira 
olarak hesabedilmiştir. Verilen 761 karardan 
629 müracaat sahibine 4 730 000 lira ödenmiş, 
reddedilen 307 müracaatın baliği 5 200 000 
emanet hesabına alınmıştır. I 

D. P. Tasfiye Heyetinde Millî Emlâk Genel 
Müdürlüğünden üç, Başhukuk Müşavirliğinden 
iki eleman çalıştırılmakta ve bunlara ayda net 
227 lira ödenmektedir. D. P. Tasfiye Heyetinin 
vazifesini ikmal edebilmesi için muhabere halin
deki dosyaların biran evvel karara bağlanması 
ve reddedilen taleplerin de dâva açılmıyarak 
müddet bakımından kesinleşmesine bağlıdır. 

Sait Mutlu arkadaşımız Malzeme Ofisinin 
vergi vermediğinden bahisle sattığı malzemenin 
kalitesinin bozukluğundan şikâyet etmekte ve 

Ofisin kâr gayesinden uzaklaştırılması suretiylo 
ıslahını tavsiye etmektedir. 

ilk defa şu hususu arz edeyim ki, Malzeme 
Ofisi vergi bakımından hiçbir istisnaya tabi tu
tulmuş değildir. Filhakika mezkûr Ofis kurul
duğu günden bu yana ödemiş olduğu (1954 -1964 
yılları) Kurumlar Vergisinin tutarı 38,9 milyon | 
liradır.. Damga Vergisi, Gümrük vergileri, îs- I 
tihsal vergileri Belediye hisseleri bunların dışın
dadır. 

Sattığı malzemenin kalitelerine gelince, mü
essese sattığı malların kalitesinin ıslah yolunda 
gayret içerisindedir. Ezcümle, son yıllarda satış 
konusuna giren 92 maddenin spesifikasyonu ik
mal edilmiş ve bu spesifikasyonlar esas alınmak 
üzere tanzim edilen teknik şartnameler gereğin
ce ihaleler yapılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle arkadaşımın ıslahını temenni etti- I 
ği maddeler, eski yıllarda Ofise intikal eden şi
kâyetler de nazara alınarak düzeltilmesine gayret 
sarf edilmektedir. 

Ofisco Amerika'ya gönderilen arkadaşlara ge
lince bunlar liyakatleri takdir edilmiş ve ileride 
kendilerinden istifade edilebilecek genç eleman- | 
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lar arasından seçilmek suretiyle AÎD Teknik 
Yardımından gönderilmiş bulunmaktadırlar. 

Yugoslav Tasfiye Heyeti 
Sait Mutlu arkadaşım ezcümle Bakanlığımız

da kurulan Yogoslav göçmenlerinin istihkakla
rını tesbit ile vazifeli takdir ve tevzi Komisyo
nunun teşekkül tarzlariyle çalışmaları hakkında 
bilgi istemektedir. 

Bu Komisyon 1962 yılında kurulmuştur. Ko
misyonda Maliye, Devlet - Tapu ve Kadastro, 
Dışişleri, Ticaret Bakanlıklarından ve T. C. Mer
kez Bankasından birer ve hak sahipleri temsil
cisi olarak da üç üye bulunmaktadır. 

Yugoslav Hükümeti ile yapılan anlaşmaya gö
re alınacak tazminat 3 750 000 Amerikan dola
rıdır. Bunlar 8 yılda ve 8 taksitte verilecektir. 
Şimdiye kadar 4 taksit tahsil edilmiş olup mü-
taakıp taksitler 1966 - 1969 yıllarında alınacak
tır. Bu paralar faiz mukabilinde millî banka
larda muhafaza edilmektedir. 

Dış işleri Bakanlığından 6742 aded dosya 
alınmıştır. Bunlardan 1 207 adedi karara bağ
lanmış, 1 643 adedi adresleri meçhul olduğu için 
yapılan tebligat geri gelmiş ve ilân yolu ile araş
tırılmaya başlanmıştır. 3 712 adedi ise istenilen 
vesikalar noksan olduğu için muhabere halinde
dir. Bu tasfiyelerin ikmali Yugoslav Hükümetin- • 
den paranın tamamen tahsiline ve hak sahiple
rinden istenilen vesikaların tamamlanmasına 
bağlıdır. 

Sayın Mehmet Sağlam arkadaşım, para istik
rarının sağlanmasına önem vermemiz gerektiği
ne işaret ettiler. 

Hükümet programımızda da açıkça . belirtti
ğimiz giibi, para ve kredi politikamız, ekonomi
mizin istikrar içinde gelişmesi esasına dayanır. 
Her halükârda bu politika, enflâsyona yol aça
cak tarzda olmıyacaktır. Diğer taraftan, iktisadi 
hayatımız için enflâsyon ıkadar tehlikeli olduğu
na inandığımız deflasyon belirtileriyle de aynı 
hassasiyetlo mücadeleye kararlıyız. 

Enflâsyonla en iyi mücadele şüphesiz ki, onu 
önlemektir. Bunun için de enflâsyonun ilerleme
sine müsaade edilmeksizin daha ilk tezahürlerin
de sdbeplerino göre onu durdurucu tedbirlerin 
alınması şarttır. Zira, ilerlemiş bir enflâsyonu 
durdurmak, Devletin şiddetli tedbirler almasını 
ve iktisadi müdahalesini âzami hadde çıkarma
sını zaruri kılan, başarı ihtimali zayıf, çok güe 



M. Meclisi B : 118 
bir iştir, ister ilerlemiş, ister yeni başlamış ol
sun, enflâsyonla mücadelenin müspet bir netice 
vermesi, her şeyden evvel sebep ve âmillerinin 
isabetle teşhis ve müşahedesine ve buna göre ön
leyici ve durdurucu tedbirlerin alınmasına bağ
lıdır. Ancak şu ciheti açıkça belirtmek isteriz ki, 
biz enflâsyonla mücadele durumuna düşmekten 
ve onunla mücadele etmekten ziyade, onun teza
hürüne imkân vermiyecek iktisadi tedbirlerin sıh
hatli ve sağlam iktisadi teşhis ve müşahedelere 
dayanılarak zamanında alınmasının daha uygun 
olacağına inanmaktayız. Bu inanç dolayısiyle-
dir ki, Bakanlığa başlar başlamaz Hazine Genel 
Müdürlüğünde bu müşahedeleri zamanında ya
pabilecek bir servisin ilk nüvesini atmış bulu
nuyoruz. Bunlar değerli elemanlarla takviye edil
mektedir. Ayrıca Merkez ve îş Bankası gibi vo 
bu mevzuda esaslı faaliyetleri olan İktisadi Te
şekküllerle de daimî surette günlük rabıta ve te
mas halindeyiz. Bunların mütalâa ve müşahede
leri bizim için büyük faydalar sağlamaktadır. 

Müşterek pazarla ilgili olan Sayın Mehmet 
Sağlam arkadaşımızın buyurdukları gibi, bu böl
genin şartlarına • uymaya gayret sarf edilmesi 
hakikaten çok önemlidir. 

Bu konuda bilhassa tarım, sanayi, vergi ve 
sair sektörlerde Müşterek Pazar şartlarına uy
gun hale gelmek için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
çerçevesinde faaliyete başlanılmıştır. 

Ayrıca vergi iadesi, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin reorganizasyonu faaliyetlerini de bu faa
liyetler arasında zikretmek yerinde olacaktır. 

Hülâsa olarak ifade edebilirim ki,. Hüküme
tiniz bu konuya gereken önemi vermekte ve Müş
terek Pazara ayak uydurmak için şimdiden faa
liyete geçmiş bulunmaktadır. 

Umuyorum ki, sayın arkadaşlarımın temas et
miş oldukları konularda cevapları vermiş bulu
nuyorum. Eğer unutmuş olduğum kısımlar var
sa, bunu hazırlığımızın çok dar bir zamana sığ
dırmamıza vermelerini rica ederken. Huzuru
nuzdan saygı ile ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bâzı üyelerin su
alleri var, bu arada ilk defa Sayın Fahrettin 
Kerim Gökay'm da Tasarruf bonoları hakkında 
bir sorulan var, lütfen ayrılmayınız. 

Buyurun Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERlM GÖKAY (istanbul) 

— Sayın Bakan bize tasarruf bonoları üzerinde 
izahat verdiler. Yalnız milletin toplum ahlâkı-
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na tesir eden bu konulan iç istikraza tahvil et
mek suretiyle veya daha radikal olarak bir ver
gi haline getirmek veyahut iç istikraz şeklinde 
daha esaslı olarak yapmaya imkân yok mudur? 

ikincisi, bir de Maliye memurlarının zor du
rumundan bahsederken, bir tazminattan bahset
tiniz. Şimdiden Meclise gelmiş bulunan Devlet 
Personel Kanunundaki maddeler maliye memur
larımıza da teşmil edildiğine göre ayrıea bir taz
minat konusu düşünüyor musunuz? Bu husus
ları .istirham edeceğim. 

MALİYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Efendim, çak değerli hocamıza aklı
mın erdiği kadar cevaplarımı arz etmeye çalışa
cağım. Tasarruf bonoları hakkında hazırlanmış 
olan tasan istifa etmiş olan Hükümet zamanın
da hazırlanmış ve Yüksek Meclisinize sevk edil
miş bir halde, komisyonlarda müzakere halinde
dir. Bu itibarla bu tasarruf bonaların üzerinde 
yapılmış olan ıtasarruf üzerinde Sayın hocamın 
belirttiği şekilde bunların bir vergi haline inkı
lâbı mevzuu üzerinde bir teklif yapmış değiliz. 
Ancak ben şunu belirteyim ki, muhakkak ki, bu 
tasarının bâzı mülâhazalarla belki eksiklikleri 
görülecektir. Ama birer ihtisas heyeti halinde 
olan bu komisyonlarda müzakeresi sırasında ica-
beden şekilde değerli tenkidlere göre icaibeden 
değişikliklerin yapılması kuvvetle muhtemeldir. 
Bunun zamanında çıkabilmesi de gayet tabiî ki, 
artık teşriî organa intikal etmiş olan bu tasarı
nın biran evvel kanunlaşması üzerinde gösterile
cek gayrete bağlıdır. Bunun Devlet Personel 
Kanunu ile, her hangi bir şekilde bir tearuz ha
linde bulunduğunu sanmıyoruz. Çünkü bu mev
zuda Yüce Heyetinize gelmiş, B. M. Meclisinden 
kanuniyet kesbederek çıkmış olan aynı mahiyette 
birçok tasarı ve teklifler verilmiştir ve kanuni
yet kedbetmiştir. 

Zaten Devlet Personel Kanunu, kanuniyet 
iktisabettikten sonra hükümleri umumi bir ma
hiyet arz edecek ve bütün tatbikat ona uyduru
lacaktır. Bu itibarla bir mahzur olacağını tah
min etmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Diler kısa lüt
fen. 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Sayın Bakan, 
basın ilân kurumlarının konusu hususunda ve 
bunlann şikâyetlerinin haklı taraflarını tesbit 
edip kendilerinin ihtiyacına cevap verebilecek 
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bir şekilde kanun tasarı hazırlanması yolundaki 
'hazırlıklara başlamak için üç tane müfettişin 
gönderileceğini beyan buyurdunuz. Acaba bu 
hususta yapılan tetkikat ne merkezdedir? 

İkinci husus da eski emeklilerle yeni emekli
ler arasında mevcut adaletsizliği bertaraf sade
dinde bir kanun tasarısının hazırlanacağını be
yan buyurdular. ıBu meyanda emekli inkılâp su
bayları vardır. Bunlar da bir intibak kanunun
dan bahsetmektedirler. Acaba emekli subaylar 
da İntibak Kanunu içine girmekte midirler? Bu 
hususların cevaplandırılmasını arz ve riea ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — ıSaym Diler, birinci sualiniz, Basın 
İlân Kurumu konusu üzerinde Bakanlığımda bir 
tetkikat yapılmaktadır. Fakat, takdir buyurur
sunuz ki, üç ay ıgilbi kısa bir müddet içerisinde 
evvelâ .üzerimize yüklenmiş olan bu bütçe çalış
malarını müspet bir neticeye irca etmek için bü
tün. teşkilât esaslı-bir surette igayret sarf etmek
tedir. Hakikaten Basın İlân Kurumu üzerinde
ki şikâyetler üzerinde durulması ve ona icabe-
den bir istikametin 'verilmesi kanaatini ben de ta
şımaktayım. Zaten bütçe müzakereleri de bit
mektedir. İlk eğilmemiz ieabeden konulardan bi
risi bu olacaktır. 

İkincisi ne idi Sayın Diler? 
NİHAT. DİLER (Erzurum) — Subayların 

İntibak Kanunu idi. 

MALİYE IBAIKANI İHISlAN GÜRCAN (.De
vamla) — Bunun ıhakkmd'aı zannederim izahatta 
bulundum. Bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. 
Emekli inkılâp subayları buna dâhil değildir. 
Sadece diğerleri arasındaki adaletsizliği önle
mek için bir tasarı hazırlanmıştır. 

BAŞKAN 
sorunuz. 

Sayın Vefa Tanır, sualinizi 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan, 
Hazinenin elinde 8 milyon 700. bin dönüm ara
zinin olduğunu söylediler. Yalnız bunun vatan
daşa icara verilen kısmı 1,5 milyon dönümdür. 
Bu vaziyete göre 7 milyon 200 dönüm arazi va
tandaşa icaıra verilemiyor, veyahut vatandaş eki
yor, ani'a 'Maliyeye icar bedeli ödemiyor. Bu 
vaziyette hem Hazine zarar ediyor, hem, de 
bir kısmı topraksız vatandaş toprağa bağlamak 

Bunun ıslahı düşünül ü-
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imkânları bulunmuyor. 
yor mu? ' 

MALİYK BAK ANT İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bu' mevzu, sayın arkadaşım takdir 
buyururlar ki, tel kike muhtaç bir konudur, üze
rinde esaslı bir fikir ve kanaate sahibolabilmem 
için evvelâ bu konuyu enine boyuna incelemem 
gerekmektedir'. Ancak, şuhu siöyliyeyim ki, de
dikleri şekilde bir kanaate iştirak etmemek ge
nel mahiyette olarak elimizden de gelmez. Fa
kat, kendileri tensip- buyururlarsa bu mevzuu 
esaslı surette ineeleyim, tebellür edecek kanaat 
veya neticeyi kendilerine arz edeyim. Hürmet
lerimle. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Taınsım efendim. Şimdi Maliyi' 
Bakanından sonra şahıslar adına söz almış olan 
arkadaşlarımıza geçerken. Cumhuriyet Halk Par-
lisi Grupu adına Sayın -(riyasettin Karaca tekrar 
söz istedi. Kendisine tekrar söz veriyorum. Bu
yurun Karaca. 

TlTKıttlTT ÇITUHA (Bolu) — Gruplar tekrar 
mı söz ist ivecekler? 

BAŞKAN — Sayın Çulha, bu Meclisin ka
rarma bağlıdır. Meclis karar verirse, şahıslar da 
konuşur, daha uzun müddet de müzakereler de
vam eder. 

O. H. P. (IRUPIT ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Bakanın lütfettikleri cevaplardan 
dolayı kendilerine evvelemirde teşekkür ede
rim. Ancak bendeniz bir iki noktaya daha te
mas etmekte fayda umuyorum. Şöyle k i" : &aı-
yın Bakan buyurdular ki; «C. H. P.' Grupu söz
cüsünün dediği igibi bıı bütaçe bir k'opye değil
dir, evvelkinin benzeri değildir veya aynr de=-
•ğildir.» deliler ve bunun da izahını şu şekilde 
yaptılar : «Evvelce bu konuda çok sözler sarf 
edildi. Ben de bunun cevabını Senatoda ve aynı 
zamanda Karma Bütçe Komisyonunda cevap
landırdım. Bu sebeple vaktinizi almamak için 
artık bu konuya burada temas etmeyi lüzumlu 
görmüyorum.» dediler. Şüphesiz ki, bu temen
nileri hüsnüneyete matuftur. Bendeniz bunun 
altında her hangi bir mâna aramıyorum. Ama 
kendilerine şu cevabı vermek mümkün değil 
midir : Burası aırtık ' çift Parlâmento usulüdür. 
Burada mademki en büyük grupa sahibolan bir 
siyasi partinin sözcüsü böyle bir sual sordu. 
Bunun cevabının - Senato ve 'Karma Bütçe Ko-
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misyonunun aynı olsa dahi - ^burada vermesinin 
lüzumlu olduğunu bendeniz tahmin ve takdir 
ederim. 

Ayrıca bütçenin reddedilmesi ile hazırlan
ması arasındaki zaman çok kısa olduğu için, 
bu sebeple esasen büyük bir değişiklik yapmak 
da mümkün değildi, bu husus bilhassa Adalet 
Partisi sözcüsü tarafından da ifade buyuruldu. 
'Bundan dolayıdır ki, aynı bütçe veya benzeri 
bir bütçe 'getirildi. Bizim kopya oldğunu söyle
mekten maksadımız, Sayın Bakan grup 'sözcüsü 
iken veyalhut da Adalet Partisi muhalefette iken, 
iktidarda bulunan bir siyasi partinin bütçesi 
hakkında yaptığı tenfcid ve temennilerin ışığı 
altında bütçede bir yenilik getirmesi maksadı
na matuftur. 

Fakat iSaym Bakanın, bugünkü konuşmala
rı şahsan bizi tatmin etmiştir. Umumiyet iti
bariyle, malî politika yönünden Cumhuriyet 
Halk Partisiyle aynı paralelde yürüdüklerini 
görmekle memnuniyetimizi bildirmek isteriz. 
Kendileri muhalefette iken aıynı durumla kar
şılaşmıyorduk. Meselâ karma ekonomiyi kendi
leri de aynen bizim ıgibi 'benimserler. 

Sayın bakan ifade buyurdularki, «esasen ik-
tisaden az gelişmiş memleketlerde tamamen özel 
şekterin inhisarına yatırımları bırakmak, 
özel sektöre daha büyük yatırımlar ayırmak 
Devlet sektörünün yatırımlarını azaltmak gibi 
hususlar doğru değildir.» gibi bir ifade de bu
lunmak suretiyle, Devlet sektörünün gücünün 
yetmediği yerlerde özel sektöre ehemmiyet ve
rilmesini ifade etmektedirler. Cumhuriyet Halk 
Partisinin karma ekonomi fikrine kendileri de 
iştirak etmişlerdir. Bu iki büyük siyasi parti 
arasında bir görüş birliği yaratılmışsa şüphe-
sizki memnuniyetimizi mucibolacaktır. Bir 
başka nokta da servet beyannameleri ile ilgili
dir. Sayın Bakan ifade buyurdularki, «bunun 
üzerinde arkadaşlarımız büyük bir hassasiyet 
gösteriyorlar ve her defasında bunu öne sürü
yorlar» hakikaten bence hassasiyet gösterilmesi 
icabeden bir konudur. Bakan buyuruyorlar ki, 
«ben servet beyannamelerinin bugün kaldırıl
masının lüzumlu olup olmadığını Bakanlıkta tet
kik ettiriyorum, inceletiyorum, sonucu alınca 
ancak Meclise bir malûmat verebilirim.» bu çok 
doğru ve mantıkî bir sözdür. Kendilerinden 
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beklenilen de budur. Ama kendilerine burada 
bir sual sormak herhalde yerinde olur tahmin 
ediyorum. Kendileri 24 yıllık bir maliyecidir. 
Fikirlerine ve görüşlerine saygı beslemek de bi
zim vazifemizdir. Acaba 34 yıl maliyecilik yap
mış ve dolayısiyle büyük bir siyasi partinin söz
cüsü olarak muhalefette iken Parlâmentonun 
içinde ve dışında mutlaka kaldırılmasını zaruri 
olduğu hakkında fikirlerini kesin olarak beyan 
edip, Türkiye'deki iktisadi krizin ve sermaye
nin piyasaya çıkmamasının yegane amilinin bu 
olduğunu söylediklerine göre, tahmin ederim ki 
bu konuşmaları derin bir tetkikatm neticesi 
olsa gerektir. O gün bir netice aldıklarına göre 
ve bunu tetkik ettirip, bu tetkikat neticesinde 
Türk amme efkârına, «Adalet Partisi iktidara 
geldiği zaman servet beyannamelerini mutlak 
kaldırlacağı» hakkındaki bir kanaatleri uyan
dığına göre, artık; bunları yeniden tetkik etti
relim, eğer kaldırılması lazımsa kaldıralım, şek
lindeki bir noktai nazar bizim görüşlerimize 
göre tatmin edici bir cevap mahiyetinde telâkki 
edilmez. 

Bâzı tasarıların, bahusus çok lüzumlu olan 
tasarıların henüz Mecliste olduğunu ve kendile
rinin de bu çok kısa Hükümet devresi içerisin
de bâzı kanun tasarıları hazırlayıp Meclise ge
tirmekte olduklarını ifade buyurdular. Bundan 
ötürü de ancak memnuniyet duyarız. Ancak 
kendileri de çok iyi takdir ederler ki, Meclisimi
zin kapanmasına çok az bir zaman kalmıştır. 
dönem bitmek üzeredir. Bu dönem içerisinde 
bu kanun tasarılarının hazırlanması için daha 
fazla bir zaman olmadığına göre, biran evvel 
ivedilikle ve öncelikle hazırlanmamış olan ta
sarıları hazırlayıp getirmeleri icebettiği gibi, 
halen gündemde bulunan tasarruf bonolariyle 
ve bununla ilgili Üçüncü İnönü Hükümeti tara
fından getirilen kanun tasarılarının takaddüm 
ettiklerine göre, bunların da biran evvel çıka
rılması için Hükümetin bunda da çaba göster
mesini grupum adına arzu ve temenni ediyoruz, 
dolayısiyle bütçenin Hükümete ve millete hayırlı 
olmasını diler Sayın Hükümete ve Maliye Ba
kanlığına başarılar dilerim. Saygılarımla. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Verilen kifayet önergesini oku
tuyorum'. 
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Sayın Başkanlığa 

Durum aydınlanmıştır, yeterliğin oya konma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha, kifayet 
aleyhinde buyurun efendim. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, hübçe müzakereleri üzerinde hen de 
konuşmak için müzakereler başlamazdan evvel 
sabahleyin saat.6 da geldim, fakat 13 ncü sı
rayı alabilmiştim. Buna rağmen, gece burada 
kalan 'bir arkadaştan rica ettim, birinci sırayı 
'bana lütfettiler. Buna rağmen, gruplar adına 
arkadaşlarımızın kıymetli fikirlerini serd etme
leri muvacehesinde şahısları adına konuşacak 
arkadaşlara sıra gelmedi, kifayet takriri veril
di. Oysa ki, Maliye Bakanlığı üzerinde hiç te
mas edilmemiş bâzı noktalar vardır. Bunlardan 
bir tanesi 'de, denetimi Maliye Bakanlığına 
verilmiş olan Basın ilân Kurumu mevzuudur. 
Yani, 195 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
Basın İlân Kurumu mevzuu. Bu hususta ge
rek Yüce Mecliste, gerek biGinda, gerekse Hü
kümet nezdinde birçok çalışmalarımız, teşebbüs
lerimiz, tenkidlerimiz olmuştur. Bu huruçta ben
denize ait bir yıldan 'beri Meclis gündeminde 
bekliyen sözlü sorular vardır. Şimdiye kadar 
bunlara hiçlbir şekilde cevap verilmemiştir veya 
cevap verilmek istenmemiştir. Hükümetten, Yü
ce Meclisin huzurunda bunların hesabını sor
mak hakkımızdır. Bunun dışında diğer bâzı 
mevzular ve 'bunlar hakkında soracağımız su
aller vardır. Fakat oturduğumuz yerden sual 
de soramıyoruz, .»çünkü zabıtlara geçmesi lâzım
dır. Bu bakımdan da kifayetin reddini veya 
hiç değilse şahıslar adına 'bir arkadaşımıza! veya 
hirkaç arkadaşımıza söz verilmesini ve Yüce 
Meclisimizin buna tasvipkâr fikirler serd et
mesini rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığının Bütçesinin tümü üze
rindeki 'görüşmeleri bitirdik. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 201 606 121 

BAŞKAN — 12 bininci "bölüm üzerinde bir 
değişiklik istenmektedir. Bu değişiklik 12 binin
ci holümün 12.214 ncü maddesinden bir lira çı
karılarak malî görev tazminat, adı ile yeniden 
bir madde açılmasını, o maddeye de 12.590 nu
marasının verilmesi teklif edilmektedir. Bu 
teklif de Karma Bütçe Komisyonu Başkanı ve 
sözcüsünden gelmektedir. Bu teklifi okutuyo 
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Balkarflığı 1965 yılı Bütçesinin 

12.214 ncü maddesinden 1 liranın tenzil edile
rek (Malî görev tazminatı) adıyla yeniden açık*-
cak 12.590 ncı maddeye eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Sakarya 
îsmet Sezgin Nuri Bayar 

Gaziantep Bursa 
Ali İhsan Göğüs İbrahim öktem 

BAŞKAN — Burada komisyon başkanı diye 
yazılmamış, bu önergeyi şahsan mı veriyorsunuz? 

NURÎ BAYAR -(Sakarya) — Şahsan veriyo
ruz. 

BAŞKAN — O halde komisyon olarak katı
lıp katılmamak işini «soracağız. İkiniz birden şah
san önerge veriyorsunuz. Bu hususta komis
yonu kim temsil edecekse ona, katılıyor musu
nuz?, Diye soracağız. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Ben takab-
bül ediyorum. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Ben de. 
BAŞKAN — Şu halde hu önergeyi alınız, 

takabbül ettiğinizi yazınızla tevsik ediniz efen
dim. 

Değişiklik önergesine komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kahul edilmiştir. 
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Kabul edilmiş olan değişiklikle 12.000 nci 

bölümü oyunuza sunuyoram. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Li™ 

13.000 Yönetim giderleri 18 241 000 
BAŞKAN — ıBu bölümü oyu
nuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti. 

14.000 Hizmet giderleri 22 445 004 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler!.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 340 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 710 000 
BAŞ-CAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırm harcamaları . 
21.000 Etüt ve proje giderleri 487 500 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 38 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makıa, teçkiızu,, ve taşıt alım
ları ve onarımlar 58 702 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara, katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma/ ve satmalma-
lar 7 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 505 000 000 

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

34.000 Malî transferler 2 839 071 644 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bu bölüme ait maddelerde de

ğişiklik istiyen beş tane önerge vardır, bunla
rı madde sırasına göre okutuyorum. 

Miüet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.742 nci mad

desinde (Kıbrıs Türk Kültür Demeği Merkez 
Komitesine yardım) olarak 5 000 lira ayrılmış 
bulunmaktadır. 

Halen İstanbul, Ankara ve izmir'de yük
sek tahsillerini yapmakta olan 500 kadar Kıb-
rı&ilı öğrenci, bu derneğin yardımı ile okumak
tadır. Bu öğrenciler, Kıbrıs'ta hüküm süren 
fevkalâde durum dolayısiyle son zamanlarda 
oradan hiçbir yardım alamamaktadırlar. Bu
nun neticesinde sefil ve perişan hale düşmüş
lerdir. Son aylarda bakımsızlık ve gıdasııllık yü
zünden bu öğrenciler aras.nda vereme müp
telâ olanların adedi artmaya başlamıştır. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda bu öğrenci
lerin bir senelik zaruri masraflarını karşılla-
mak üzere ibütçeye birbuçuk milyon liralık bir 
tahsisat konması için yapılan teklif maalesef 
reddedilmiştir. 

Bu öğrencileri içinde buflundukları sefalet 
ve perişanlıktan acilen kurtarmak ve hiçol-
mazsa bu okul devresi sonuna kadar olan süre 
için pek mübrme ve zaruri masraflarını kar
şılamak üzere 34.559 numaralı maddeden 150 000 
liranın ç.karılacak 35.742 nci maddeye akta
rılması Yüksek Meclisin tasviplerine arz ede
rim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Gü
nün siyasi şartları muvacehesinde zaruret ol
duğu. kanaatiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın BaşkanF.ığa 
Bugüne kadar çok müspet çalışmaları ile 

temayüz etmiş ve umumi efkârın takdir ve aşi
kâr yardımlarına mazhar olmuş bulunan: An
kara Çocuk Bakım Derneğinin: Ezcümle Tıp 
Fakültesi Çocuk Kliniğine yapmakta olduğu 
yardıma ilâveten artan büyük tdepleri kar
şılamak üzere bu sene de mezkûr servise tıbbi 
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alet, ilâç, kan, oksijen, serom, röntgen ve rönt
gen ilimleri yardımı yapmak durumundadır. 

Bütçenin imkânlarını da dikkat nazarına 
alarak hiç değilse bu hayati ve mühim sosyal 
teşekkülü teşci etmek maksadı ile 34.559 ncu 
maddeden 100 bin lira tenzil edilerek 35.747 nıei 
(Ankara Çocuk Bakımı Derneğine yardım) 
maddesine ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Kırklareli 
Mehmet özfbey Alâeddin Eriş 

Çankırı Eskişehir 
Kâzım Arar Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Merkezi İstanbul'da bulunan ve sinesinde 

binlerce emekli öğretmeni barındıran cemiye
te bir yardımda Ibulunmak üzere Maliye Ba
kanlığı 1965 yılı bütçesinin 34.559 ncu madde
den 50 000 liranın indirilerek (Türk Emekli öğ
retmenler Cemiyetine yardım) adiyle yeniden 
açılacak 35.763 ncü maddeye eklenmesini arz 
vo teklif ederim. 

Bursa 
' ibrahim öktem 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Meclisin (Gazi) unvanını vermiş ol

duğu Gaziantep'in, bu unvana hak kazanan mü
cahitleri, hailen çok müşkül durumda olup top
lanarak bir dernek kurmuş bulunmaktadır
lar. 

Meclisin bu derneğe bir lûtufta daha bulu
narak Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.559 ncu 
maddesinden 50 000 liranın tenzili ile aynı büt
çede (Gaziantep Gazi ve Mücahitler Cemiyeti
ne yardım) adı ile yeniden açılacak 35.765 nu-
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maralı maddeye konulmasını arz ve teklif ede-
ra. 

Gaziantep 
Osman Orhan Bilen 

Gaziantep 
Süleyman Ünlü 

Gaziantep 
Kudret Mavitan 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

Gaziantep 
Hüseyin Incioğlu 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

Antalya 
Etem Ağva 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizde ilk defa olarak Ankara'da 

modern bir şekilde kimsesizleri, yaşlıları, güç
süzleri barındırma yurdu yapılmaktadır, Hazi
ran 1965* te inşasına başlanacaktır. 

Halkın ve Ankara Belediyesinin yardımı ile 
tahminen beş milyon liraya çıkacak olan bu 
lüzumlu ve zaruri müessese mühim sosyal dâ
valarımızdan birine cevap vermektedir ve ileri 
memleketlerde adedleri çoktur. 

Yukarıda adı geçen yurt için ilk defa Dev
letçe yardım edilmesi şükranla karşılanmış
tır. Fakat tahsis edilen yüzbin liranın çok az 
olduğu takdir buyurulur. 

Saym Bütçe Komisyonunca da tasvip bu-
yurulduğu takdirde, 34.559 ncu madde «diğer 
hizmet kesimine gidenlere» tertibinden ellibin 
lirasının kısılarak, 35.770 nci maddede kayıtlı 
Kimsesizleri, Yaşlıları, Güçsüzleri Barındırma 
Derneğine naklini arz ve teklif ediyoruz. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Kars 
Sırrı öktem 

Manisa 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Urfa 
Bekir Sami Karahanlı 

Urfa 
Sabri Kılıç 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

Edirne 
llhami Erten 

Antalya 
Etem Ağva 

Uşak 
ibrahim Bulanalp 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
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SÜZOÜSÜ NlTRt BAYAR (Sakarya) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN - r Oyunuza sunuyorum: Kabul 
.edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 100 bin 
lira aktarılması kabul edileor çocuk hastanele
ri ve gecekonduda yaşıyan çocuklarımıza ço
cuk hastanelerimize yapılan yardımla alâkalı 
bir önerge daha vardır. Fakat bu önergede 
?;00 bin Ura istenmiştir. Sayın Hurrem Kubat'a 
aittir. 

HÜRREM KUBAT (İzmir) — ileri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geriyerilmişltir. 
Şimdi bu bölüm 34.000 ni kabul ettiğiniz 

önergeler muvacehesinde almış olduğu yeni şek
liyle okutup oylarınıza sunacağım. 

Bölüm: 34.000 malî transferler 2 838 371 644 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 nci bölümü de yeni şekliyle okutuyo

rum. 
Bölüm 35.000 Sosyal transferler 413 764 071 
BAŞKAN •— Kabul edilen yeni önergeler 

muvacehesinde aldığı yeni şekliyle 35.000 nci 
bölüm okutulmuştur. Bölümü yeni şeMiyle oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

Bölüm :36.000 Borç ödemeleri 1 Ü64 465 845 
BAŞKAN. — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığı bütçesi bitti, hayırlı olsun. 

5. — 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/843) (S. Sayısı : 953) (1) 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar, celse ba
şında Maliye Bakanlığı tarafından iki kanun ta
sarısının Maliye Bakanlığı Bütçesini mütaaki-
ben görüşülmesini teklifi olduğunu ifade etmiş
tim. Şimdi bunlara sıra geldi. Bunların birin
cisi, 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun ge
çici dördüncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısıdır. Bu tasarısın Maliye Ba 
kanlığı Bütçesinden sonra gerüşülmesi hususunu 

(1) 953 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

28 . 5 . 1965 0 : 2 
tasvibinize sunuvorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının tümü hakikinda söz îstiyen var 
mı Buyurun 'Sayın özlen. 

FAKÎH ÖZLEN (Konya)— Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

del ir Vergisinin zirai sahaya teşmili tecezzi 
kabul etmez, kül 'halinde mütalâa ve tatbiki 
icabeden bir sistem oluşu prensibine dayatılmış
tır. Başka bir deyimle, zirai gelir sahasında ça
lışan vatandaşlara eziyet etmek veya Zirai Gelir 
Vergisinden büyük neticeler (beklemek kanısın
dan değil, sistemin zedelenmemesi esasından ha
reket ederek Gelir Vergisini zirai sahaya, teşmil 
etmiş ve zirai sahadaki mükelleflerin örselenme
mesi maksadiyle, Yüce Meclis intikal devresi 
asgari gelir giıbi birtakım kolaylıkları da ka
nunla birlikte kabul etmişti. 

Asıl maksat, zirai sektör gedik ve aralıklar
dan, diğer sahalardaki mükelleflerin vergilendi
rilmesinde, sızıntı ve zayiatları önlemek, daha 
açık tabiriyle kaçak yollarından birine karşı yu
muşak bir tedbir almak maksadiyle tedvin edil
mişti. 

Çiftçilerimiz üretim, araç ve malzemeleri sa
tın alırlar ve üretimi tüketicilere satarlar. Bu 
alım satımda resmiyet ve doğruluk getirmek mak
sadiyle Gelir Vergisi zirai sahaya teşkil edilmiş
ti. Büyük çapta 'buğday ekicisi olan bir çiftçinin 
aynı zamanda un değirmeni işletildiği ve yine 
büyük çapta pamuk üreten bir başka çiftçinin 
aynı zamanda dokuma fabrikası işlettiğini farz 
ve kabul edelim. 

Gelen teklifle bu çeşit fabrikatörlerin gelir ve 
giderlerini kontrol mümkün değildir. 

Aynen çiftçilerimize araç ve malzeme satan 
tüccarlarımıza çiftçilerden üretim satın alan tüc
car ve sanayicilerimizin gelirleri üzerine= de göl
ge düşer. 

Bu çeşit mahzurları sıralamak ve çoğaltmak 
mümkündür. Geliri yüzbin liranın altında olan 
çiftçilerimizin henüz defter tutmaya alışamadık
larını kalbul etsek bile, fert başına düşen millî 
gelir 1 780 lira civarında olan bir memlekette 
yüzbin liranın üstünde gelir getirecek üretim ya
pan çiftçilerimizin işletme 'hesabının külfetlerine 
katlanmalarını istemek Devlet Hazinesini koru
ma vazifelerimizin kaçınılmaz icapkrmdandır. 
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Bu anlayışla ve kanaatlerle bir takrir takdim et
tim. 'Takririmde getirilen teklifin 100 000 lira
ya kadar matraha sahibalan çiftçilerimize kabu
lünü, 100 000 lirayı geçen gelirler için kabul 
edilmemesini istirham ettim. Yüce Heyetiniz
den takririme iltifat 'buyurulmasını saygılarımla 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, teferruata girmiyeceğim. Yük
sek Meclisçe bilindiği gibi 31 . 12 . 1963 ve 193 
sayılı Kanunla Gelir Vergisi mevzuuna zirai ka
zanç ehli de alınmıştı. Fakat tatbikatta birçok 
mahzurları oldu. Defter tutmada, mükellefle
rin uğramış, olduğu güçlüklerden mütevellit 
iki defa tadile uğramış, 1964 yılı sonuna ka
dar defter tutmaya alışsın, bunu öğrensin, gö
türü gider usulü de terk edilerek deftere bağlı 
kalınsın denmişti. Fakat tatbikat, işleyiş bu 
mükelleflerin bir çok güçlüklere mâruz kaldı
ğını, deftere intibak edemediğini de ortaya çı
karmıştır. 

Saniyen vergi sistemimizde düşünülen bâzı 
ıslahlar ve bunların biran evvel sonuçlanması, 
prensiplere bağlanması maksadiyle de bir Ver
gi Reform Komisyonu kurulmuştur. Bu ko
misyon çalışmalarını bitirip, prensiplerini vaz
edip, Zirai Gelir Vergisine taalluk eden mev
zuları da karara bağlaymeaya kadar bunun bu 
kere i'ki yıl daha uzatılmasını ben bir rençber 
çocuğu olarak zaruri görmekteyim. Samimi
yetle söylüyorum 'ki, bu hadlere bağlı kalan 
Zirai Gelir Vergisi mükellefleri hiç de muh
terem arkadaşım Konya Milletvekilinin dediği 
yönde olmasa gerektir. Bunlar fazla para ver
mekten çekinmemektedirler. Köylümüzü, hal
kımızı çok iyi bilirsiniz. Defter, kanun, liste, 
beyanname... Bunlardan çekinmektedir. Saba-
Ihın erken saatinden akşam geç saatlere kadar 
çalışan, didinen, yağmurda, kışta, sıcakta uğ
raşan insanları defter tutmaya, büroya sevk et
mek çok güç olmaktadır. Samimiyetle söylü
yorum, gezdiğim her yerde bu hadlere bağlı 
olan zirai mükellefler verginin götürü olarak 
çok olmasından dert yanmamaktadırlar. «Bi.̂  
bu parayı ilgili memura vereceğimize, Hazîneye 
versek daha yerinde olur, fazlasını vermeye ha
zırız, Hazinenin emrin deyiz bizi hu defter tut
ma güçlüğünden kurtarın» diye yakındıklarını 
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her gittiğim yerde duyan bir arkadaşınızım. Öıı 
tadil teklifini getirmiş olmasından dolayı bütün 
Vekâlet müntesiplerini de hürmetle karşılıyo
rum. Ancak vergi mükellefleri de kabul et
sinler ki artık Türkiye yeni bir anlayış içine 
girmiştir, her kazanan kazancından mutlaka 
yetim hakkı gibi vergisini vermenin zamanı 
gelmiştir. Bu müsamaha ile kendilerine tanı
nan tolerans son iki yılım vermektedir. Buna 
göre de onlar kendilerini hazırlayarak usul ve 
nizama uyar hale gelmelerini de huzurlarınızda 
ayrıca temenni ederim, hürmetlerimle. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sonra iki sene 
daha uzar. 

BAŞKAN — Siz de mi söz istiyorsunuz Sa
yın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim. Buyu
run Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, hatırlanacağı üzere 
Zirai Gelir Vergisi mevzuu burada görüşülür
ken kanunu çıkarmanın ve hukuki formaliteyi 
tamamlamanın, yaşar, tatbik edilir halde bir 
eser vücuda getirmek demek olmadığını izah 
etmiştim. Yurt gerçekleriyle bağdaşmıyan hü
kümlere biz ne kadar ısrarla kanundur, desek; 
hukukî formaliteleri tamamlasak, yürütmeye 
gücümüz yetmiyecektir, demiştim. Ve maale
sef, son derece iyi niyetlerle, karşı görüşü sa
vunan arkadaşlarımın istekleriyle çıkmış bu
lunan, kanunlaşmış bulunan Zirai Gelir Vergisi 
hükümleri bu dediğim, savunduğum görüşü is
pat etmiştir. Bu görüşümün yanlış çıkmasını 
arzu ederdim, buna sevinirdim. Çünkü, cidden 
modern esaslara uygun bir Gelir Vergisinin 
ziraatte de tatbik edilir, ziraat erbabımızın da 
bunu tatbike yeterli olduğunu görmek memle
ketimizin bir seviyeye eriştiğini tesbit etmek 
mânasını taşıyacağı için elbette beni de sevindi
recekti. Ama, tatbikat göstermiştir ki ; son 
derece iyi niyetlerle ve âdeta aşkla bu mevzu 
bir kurtarıcı, Maliyenin gediklerini kapatıcı 
mesele halinde savunan Sayın Maliye Teşkilâ
tı üyeleriyle, Maliye bakanlarımız zaman zaman 
itiraf etmek ve hiç olmazsa bir hükümlerini ka
bul etmek zorunda kalmışlardır. İşte şimdi hu
zurunuza gelmiş bulunan teklifte bundan evvel 

— 314 — 



M. Meclîsi B : 118 
ertelenmesine zaruret duyulan hükmün bir, iki 
sene daha ertelenmesi hedefini istihdaf etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, temennim odur 
ki; bu zorlamalara biran evvel son verilsin, 
mesele bir sistem halinde ele alınsın ve bu ge
çen 3,5 - 4 yıllık talihsiz tecrübelerin de ışığı 
altında yurt gerçeklerine uygun yeni esaslar 
getirilsin. Ve yaşayan nizamlar tesbit edilsin. 
Ben şuna inanırım ki, bu kanun, rahatlıkla tah
sili-mümkün senelik 300 milyon Zirai Vergiyi 
mümkün olmaktan çıkarmıştır. Bu kadar ka
yıp her halde bu tecrübeyi edinmek için artık 
kâfidir, zannmdayım. 

Sayın Maliye Teşkilâtından ve Sayın Maliye 
Bakanından süratle ve diğer bilcümle vergiler 
sisteminin neticesini beklemeden bir esas ka
bul edilebilir, tatbik edilebilir yeni bir nizam 
getirmesini istemekte haklı olduğumuzu zanne
diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, fikirlerine hürmet 
ettiğim Sayın Konya Milletvekili arkadaşım, 
kazancı yüzbinlerin üzerinde olan vatandaşla
rın muhasebe tutmaya kendilerini mecbur his
setmelerini savundular. Hakikaten yüzbinin 
üzerinde kazancı olanların hesaplarını da bil
mesi elbette lâzım, faydalı. Bu itiyadı edin
miş olmak millet hayatımız için son derece 
önem .taşır. Yalnız bir de gerçek var ortada. 
Bugün zirai sahada vesika diye defterlere da
yanak yapılan şey parmak izi, hattâ solu mu sa
ğı mı parmağının basılacağını bilmiyen işçilerin 
verdikleri vesikalardır. O derece suiistimale mü
sait, o derece vergi kaçakçılığına müsait ki, böyle 
bir defterin tutulmasından tutulmaması çok daha 
hayırlı. Hakikaten iyi niyetli, vergisini santimi 
santimine vermek istiyen ve Maliyenin her han
gi şekilde bir söz getirmesinden titreyen vatan
daşlar hiçbir emniyet şartına ve sebebine sa
hip değillerdir. Yüzlerce, binlerce amele gel
miş, işçi gelmiş çalışmış, parmak izi, vesikalar 
vermişler. Çoklarının adresleri dahi malûm de-
ğildir, sorsan adresini dahi iyice bilecek du
rumda değildir. Bu şayanı ihticac mıdır, de
ğil midir? Yarın maliyecilerin soracağı sual
lere nasıl cevap vereceğim diye adam, iyi ni
yetli müstahsil titremektedir. Diğer taraftan 
eğer "kötü niyetli ise, vergi kaçırmanın hudut
suz şekilde yolu açılmaktadır. Burada bu ka
nun "kabul edilirken denmişti ki, bu bir oto-
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kontrol vasıtası olacaktır. Çiftçi ve aynı.za
manda tüccar olan büyük zürram tiarette de 
vergi kaçırması önlenecek denmişti. Halbuki, 
büyük iktisatçı Kaldorun'da raporunda belirt
tiği üzere büyük tüccarların, aynı zamanda 
çiftçilikte kazanç temin eden büyük tüccarların 
ticari kazançlarını da kaçTrmada bir vasıta ve 
mesnet olmaktadır ve olabilmek niteliğini "ta
şımaktadır, bu 'hükümler. Çünkü, Zirai Gelir 
Vergisindeki mevcut bu hükümler ve Zirai Ge
lir Vergisinin vesikası diye iştinadedilmesi lâ-
zımgelen ve mümkün olan, zaruri olan vesika
lar ve içinde bulundukları şartlar itibariyle, ti
cari gelirlerden elde ettikleri kazançları da zi-
raatte zarar ettik diye göstermelerine son dere
ce müsaittir. Yani vergi ahlâkını büyük ölçü
de tahribe elverişli hükümlerdir. Onun için, 
ben bu hükümlerin kabul edilmesini istirham 
etmekteyim ve Sayın Maliye Bakanlığı Teşki
lâtı mensuplarından ve Maliye Bakanından sü
ratle milletin, Hazinenin senede 300 - 400 mil
yon liralık vergi kazanena set çeken bu hüküm
lerin kaldırılıp realitelere uygun hükümlerin 
getirilmesini istirham etmekteyim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLÎOÖLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşlarımla hemfikir olmadığım için ve ge
tirilen tasarının aleyhin.de konuşmak mecburi
yetini hissettiğim için bir büyük kütlenin belki 
arzusuna uygun ifadede bulunmamış olacağım, 
bunun için müteessirim. Prensibin savunması 
fertlerin arzularına, isteklerine ve hattâ Hükü
metimizin düşüncesine daha üstün değer ver
mekteyim. Prensip itibariyle biz, vergi konu
sunda Büyük Meclis olarak bir karara varmış
tık. Ve karara vardığımız tarihte bunun çetin 
münakaşalarını yapmış ve bu münakaşalar saf
hasından geçmişti. Tarım alanında da, kazan
ca göre vergi alınması prensibini berveçhi pe
şin kabul ettik. Cumhuriyetten bu yana âşarm 
kaldırılmasından sonra, bu alanda kazanç sahi
bi olanlar bir süre için, hakikaten lüzumlu bir 
süre için vergiden muaf tutulmuşlardı. Ama, 
bu prensibi Meclis olarak hallettik. Ve bunun 
ayrıca politikasını da yaptık. Geçen seneki 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde ulu, orta me
suliyet duygusu veya mesuliyet duygusundan 
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sıyrılarak vergiler konusunu kâfi derecede is
tismar ettik, vatandaş nazarında bunun münaka
şasını yaptık. Ama, malolan bir konu halinde 
vergi durumu, işledi bugüne kadar geldi. Şimdi 
elimizde bir tasarı var. Bu tasarıya göre, 
Gelir Vergisi mükellefine göre tarım geliri sa
hiplerinin defter tutmak mecburiyetlerini iki 
yıl daha tehir etmiş oluyoruz. Evvelemirde önü
müzdeki üç - beş ay sonra yapılacak seçimlerle 
uzaktan yakından ben bunda bir alâka görmek
teyim. Ve bu sözlerimi söylerken, kötü bir niyet 
ile konuşmadığımı lütfen teslim etmenizi istir
ham ederim. Geçen sene münhasıran yurdun 
her tarafında vergiler konuşulduğuna göre, ister 
istemez bir sene sonra bugün aradan bir sene 
hattâ geçmeden bugün getirilen tasarıda da bu 
irtibatı kurma gibi zihnî bir faaliyette bulunmak 
zorunda kalıyoruz, bu bir. 

ikincisi, bu kürsüde Tarım Vergisinin def
tere tabi tutulması meselesinin uzun münakaşası 
yapıldı. Bu prensibin savunucuları birçok şey
den feda etmek kaydı ve pahasına mezkûr pren
sibi kanunlastırdılar ve ben de bu kanuna oy 
vermiş bir arkadaşımız sıfatiyle kendi kendimi 
şimdi nakzedemiyorum. İki yıl tehiri, arkadan di
ğer yılların takibedeceğinden endişe ediyorum. 
Ve bu işi bir taviz şeklinde görüyorum. Bugün 
öğrendim sayın arkadaşlarım, sahihtir öğrendi
ğim konu; Afrika'nın Tanganika Ülkesi Ta
rım Vergisini deftere bağlamış. Türkiye Cum
huriyeti bâzı zorlukları ileri sürerek bunu iki 
yıl daha tehir ederse; kaldı ki, büyük ölçüde 
ziraat yapanla!4 buna tâbidir. Onlar defter tut
mada zorluk çekerler gerekçesini ileri sürer
sek temelde 'bu kanunu hatalı kabul ettik gibi 
bir neticeye varmış oluruz. Temelden kaldıra
lım. bunun mânası budur. Ama, bu şekilde te
melden kaldıralım iddiasını yapamıyorum. Şah
san ben, Hükümet de böyle çıkamıyor karşımı
za. Binaenaleyh, ,bu tasarıyı bir taviz verme ta
sarısı şeklinde kabul etmek zorundayım. Bu 
vasfı verdiğim için de muhterem Pahih özlen 
arkadaşımızın önergesine dahi iştirake gönlüm 
razı gelmemektedir, tümünün reddedilmesini is
tirham eder, buna dair bir de önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal. 
RÜTÜ ÖZAL (Konya) Muhterem arkadaş-
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larım, bilmemiz lâzım'dır ki, millet olarak bir 
takım vasıflara, meziyetlere, hasletlere sahip 
bulunduğumuz gibi kusurlarımız ve eksiklikle
rimiz de vardır. Ayın vasıf ve meziyetleri, iyi 
hasletleri yanında, kusurlu hasletleri ve geçici 
kararları ile Meclisimiz de milletimizi "aynen 
temsil etmektedir. • .• 

Muhterem arkadaşlarım, bir işi yapmak ba
his mevzuu olduğu zaman uzun yıllar teşkilât* 
lanın aya çalışırız. Bir zaman gelir sabırsızlığı
mız artar, süratle işi neticelendirmeye çalışırız. 
Neticesini aldığımız zanniyle işe başladıktan 
kısa bir süre sonra da eksiklerimiz, kusurları
mız meydana çıkar, bu sefer yine iş görmeyi 
bir yana bırakır tadiller, değişiklikler peşinde 
oluruz. Geçensene yapığımız Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bu sene büt
çe görüşmeleri sırasında bütçe için Bütçe Ko
misyonu adına ön tetkiklerini yapan çok de
ğerli arkadaşlarımız bu Teşkilât Kanunu ile 
istenilen hizmetin yapılamıyacağı hakkında 
kıymetli mütalâalar getirmiş bulunuyorlar. Ka
nunlar yaparız, uygulatma için süreler veririz. 
Bir müddet geçer bu sürelerin mutlaka uzatıl
ması lüzumlu olduğu gerekçesini ortaya getiri
riz ve âdeta periyodik şekilde kanunlar uzar 
gider, örnek vermek istersek nesebi sahih ol-
mıyan çocukları pekâlâ söylemek mümkündür. 
Bunlar için esaslı bir tedbir, esaslı bir çare ge
tirecek yerde yıllardan beri kanunları muayyen 
süreler dâhilinde uzatmakla, vazifemizi yapmış 
sanırız. 

Değerli arkadaşlarım, tarımın vergilendiril
mesi mevzuunda son konuşmalar bundan bir 
sene evvel cereyan etmiştir. Maliye Bakanlığı 
Teşkilatındaki arkadaşlarımız aynı arkadaşları
mızdır. Fikir ve kanaatlerinin değişmiş olması 
için bir sebep olduğunu -sanmıyorum. Meclisi
miz de aynı Meclistir. Aldığmr.z karar, geçen 
seneden bugüne kadar değiştirilmek için bir 
sebep mevcut değildir, görülmemektedir. 

Kanunların değiştirilmesini o hale getirdik, 
devamsızlığını o hale koyduk ki, vatandaş ka
nuna uyduğu zaman mağdur olmakta, âdeta 
saf vatandaşlar kanuna uymalarının ceremesini 
çekmektedirler. Ama kanuna uymıyanlar için 
ııanıl olsa yeni bir tavizin verilebileceği, bir 
kanun değiştirmesiyle meselenin yeniden halle
dilebileceği kanaatini çok eskidenberi kökleştir-

I miş bulunmaktayız. Kanun yaparız, mükellefi-
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yet koruz, uyan uyar, ceremesini çeker ama 
uym.vy.an insan için bir müeyyide tatbik edil-
diği nerede ise görülmemiştir denebilir. Ve bir ! 
zaman gelir af yoluna da gideriz, kanunu tadil 
ederiz, mesele kapanır. 

Muhterem arkadaşlarım, sırası geliyor, Ge
lir Vergisi mütekâmil bir sistem getirmiştir di
yoruz, ileri bir sistemdir diyoruz. Bu husus
larda itiraz eden olmuyor. Âdildir diyoruz. 
Kazanıldığı nisbette gelir .almış olduğu için 
adalete uygundur diyoruz, hakkaniyete uygun
dur diyoruz. Zarar edildiği zaman dikkate al
maktadır diyoruz. Şahsın durumu ile dahi mü
nasebeti bulunduğu için ileri bir sistemdir di
yoruz. Ama adaletli bir sistem olduğunun sıöy-
lenebilmesi için mutlaka her kazanca tatbik 
edilmesi zaruretini de beraberce mütalâa etme
miz lâzmıgelir. Gelir Vergisinin muvaffak ol
masını, başarı sağlamasını bir tek şarta bağla
maktayız. Bu şart bütün kazançların Gelir 
Vergisine tâbi olması şartıdır. Ne zaman bütün 
kazançları Gelir Vergisine tâbi kılabilirsek, o 
zaman Gelir Vergisinin randımanının yükseltil
mesi ve hakikaten kendisinden beklenilen ileri 
ve mütekâmil bir sistemin sağlıyacağı faydaları 
sağlıyacağını söylemek elbette ki mümkündür. 

Tarım alanında 100 bin liradan fazla kazanç 
sağlıyan bir mükellefin deftere tabi tutulmama-
sının bir mazeretini beyan etmenin imkânı yok
tur, arkadaşlar. 

Küçük kazançları vergiye tâbi tutarken, 
100 bin liradan fazla kazancın basit usullerle 
deftere tâbi tutulmamasının izahı sadece ben
den evvel konuşan arkadaşımın da söylediği 
gibi, bir taviz verme niyet ve arzusundan ileri 
bir izah taşıyamaz. 

Muhterem arkadaşım Fakih özlen arkada
şımın dediği gibi, milletvekilleri olarak seçim 
endişemiz olabilir. Partiler olarak birtakım 
mülâhazalarımız ve hesaplarımız da bulunabilir. 
Ama bu hesapların ve endişelerin başında va
tandaş menfaatleri kadar, hiç olmazsa vatandaş 
menfaatlerinin yanında, Hazinenin menfaatini 
koruyabilmek de milletvekilliği görevidir, vazife
sidir. Bu görevi dikkate aldığımız anda gelen 
teklifin kabule şayan olacağını zannetmiyorum. 
Ve bu inançla ben de teklifin lehinde bulunma
dığımı saygı ile arz ederim. . 

BAŞKAN — Komisyon. 

28 . 5 . 1965 O : 2 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; tasarı vesilesiyle değerli 
fikirlerini, görüşlerini ve kanaatlerini izhar eden 
arkadaşlarımızın konuyu, bizi mazur görmeleri
ni rica edeceğiz, enine boyuna tetkik edemedik
leri noktası üzerinde durmak istiyorum. Bir de
fa daha eğer müsaade ederseniz bu kanun tasa
rısı ile nelerin getirilmek ve niçin getirilmek 
istendiğini kısaca izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz 
ki. 193 sayılı Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, 
202 sayılı Kanunla değişik 53 - 55 ve 59 ncu 
maddeler muvacehesinde yıllık hasılatları tuta
rı 150 bin liradan aşağı olan çiftçilerimizden ka -
zançları götürü gider esasına göre tesbit olu
nacak ve bunlar defter tutmıyacaklardı. Ancak 
yıllık hasılatı 150 bin ile 500 bin lira arasında 
olan çiftçiler basit bir çiftçi işletme defterine 
tabi olacaklardı. Bunun ötesinde 500 bin lira 
dan fazla hasılata sahibolan çiftçiler de blânço 
esasına göre defter tutacaklardı, ilk olarak 
1964 yılında elde ettikleri zirai kazançlarından 
dolayı vergiye tabi olması lâzımgelen çiftçilerin 
bu ilk senelerde defter tutmak bakımından kar
şılaşacakları güçlükler göz önünde tutularak 
202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinde de 
1962, 1963 ve 1964 yıllarına mahsus olmak üze
re kanunda belirtilen hadleri aşması sebebiyle 
defter tutması gereken çiftçilere zirai kazanç
ların götürü diğer usulüne göre tesbit edebilme 
imkânı tanınmış bulunuyordu. Bu imkânın sağ
lanması kanunda yazılı hadleri aşan zirai gelir 
vergisi mükelleflerinin henüz defter tutmaya 
hazır olmadıkları ve bu konuda güçlüğe mâruz 
kalacakları düşüncesiyle bunları yine kanunun 
geçici dördüncü maddesinde iki yıllık kabul et
tiği gibi, yine geçici bir süre için defter tutmak 
külfetinden kurtarma maksadına matuftur. Bu 
tasarının çok değerli arkadaşlarımızın ifade et
tiği gibi, ne yaklaşan seçimlerle ilgisi vardır, bu 
tasarı ne de bir taviz tasarısıdır. Biz Bütçe Ko
misyonu olarak bu kürsüden politika ile, polemik 
ile ilgili olan konulara girmek istemiyoruz. Öy
lesine politika ile, öylesine yaklaşan seçimlerle 
ilgisi yoktur ki, muhterem arkadaşlarım; öyle
sine tâvizden uzaktır ki, bu tasarı muhterem ar
kadaşlarım, Maliyenin vergi hasılasını bir par-
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ça da artırmaya matuftur. Defter tutmanın in
celikleri, defter tutmanın masraflarla olan ilgi
si ve bu masrafların en küçük kelimesine kadar 
yazılması ve birtakım defter tutma işlemleriyle, 
masrafların ne dereceye kadar kabardığı ve ka
baran bu masraflar neticesinde vergi matrahı
nın ne derece azaldığı hepinizin malûmlarıdır. 
Esasen bunların yanında henüz memleketimizin 
özellik ile çiftçi vatandaşlarımızın içinde bu
lundukları ortam hiçbir şekil ve surette büyük 
şehirlerdeki, falan tüccar veya sanayicinin elle
rindeki imkânlarla mücehhez kişiler olmadıkla
rını da kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu hususu da 
ifade etmek zorundayız; götürü usulle vergi ha
sılası biraz önce de ifade ettiğimiz gibi daha faz
la olmaktadır. Biraz önce yerimde iken, muhte
rem Gelirler Genel Müdürlüğü ilgilileri ile bu 
kanun'tasarısı üzerinde görüştük. Arkadaşları
mızın bize izah ettikleri husus gerçek gelirle tes-
bit edilen vergi hasılasının, götürü yolla tesbit 
edilen vergi hasılasından çok daha az olduğunu 
ifade ettiler. Burada tasarının getirmek isteği-
ği husus bira1? önce de ifade ettiğimiz gibi, orta
mın müsaidolmaması sebebi ile iki yıl daha müd
detle götürü usule devam edilmesini temindir. 
Yine, Bütçe Komisyonu olarak öğrendiğimize 
göre, Sayın Maliye Bakanımızın biraz önce kür
süden ifade ettiği veçhile vergi sistemimizin ıs
lahı maksadiyle bir Vergi Reformu Komisyonu 
teşkil edilmiştir. Bu çalışmalarda tabiatiyle zi
rai kazançlarla ilgili hükümler de ele alınacak 
ve zirai kazançların memleket gerçeklerine uy
gun bir hale getirilmesi konusu üzerinde de cid
diyetle durulacaktır. 

Burada Saym Sarıibrahimoğlu ve Sayın Öz
len arkadaşlarımızın temas ettikleri bir noktaya 
da değinmek isterim; Sayın Özlen ve Saym Sa
rıibrahimoğlu arkadaşlarımız yıllık kazançları, 
kârları 100 bin liradan yukarı olan çiftçiler def
ter tutmaya devam etsinler denilmektedir. 

KEMAL SARÜBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben iştirak etmedim buna. Toptan kaldırılsın, 
diyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Saym Öz-
len'in ifadesine siz de iştirak ettiniz. Biz o ka
naatte değiliz. Biz zirai kazançların vergiye 
tabi olmasının lehindeyiz ve buna inanıyoruz. 

28 . 5 . 1985 O : â 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Ban do onu söyledim, yalnız bugünkü sistem dâ
hil değil. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA-
Nl İSMET SEZGİN (Devamla) — Yine yanlış 
-anlamadııma Sayın Özden arkadaşımızın öner
gesini, senelik kârı 100 bin liranın üzerinde olan
lar defter tutmaya devam etsinler, şeklinde ise 
bu sistemle de -ilgisi yoktur. Malumâliniz muhte
rem arkadaşlarım, burada Zirai Gelir Vergicin
de kliter var, kâr değil, hâsıladır. Kliter hâsıla 
olduğuna göre, bunun kârla olan ilgisi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca özetlemek ge
rekirse, ibiraz evvel ifade ettiğimiz gibi, Sayın 
Maliye Bakanımızın da biraz evvel izah ettikleri 
gibi ıbir Vergi Reform Komisyonları bu konular
da çalışmakta ve Zirai Gelir Vergisinin en iyi 
şekilde çıkması için gayret sarf etmektedir. Bu 
çalışmalar aanuçlanıp, yeni hükümler uygulama 
alanına konuncaya kadar biraz önce sözünü etti
ğimiz mükellef zümresinin defter tutma konu
sunda karşılaşacakları güçlükleri kaldırmak ama-
ciyle 202 sayılı Kanunla esasen 1964 yılma ka
dar tanınmış olan bu imkânın iki yıl daha uza
tılması uygun görülmektedir. 

Şimdi burada konuşmalarımıza nihayet verir
ken, şuna da değinmek isterim; ıseçimlerle alâ
kası olduğunu belirten arkadaşlarımıza şu husu
su gayet açık olarak söylemeniz mümkündür. Ka
nun 1962 yılında çıktı ve 1962 yılında çıktığı za
man 1964 yılında Senato seçimleri vardı, öyle 
ise bu Hükümetten önceki Hükümet de Senato 
seçimlerini (düşünerek rey kaygusu ile şu halde 
bunu iki yıl öteye erteleımiştir. 

Böylesine teknik 'konularda çok sevgili arka
daşlarımızın en iyi niyetlerle ifadesini bulan ka
nun tasarıları üzerinde de küçük birtakım ni
yetler (görmemelerini bilhassa rica eder tasarının 
lehinde oy kullanmanızı saygılarımla istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sual var Sayın Sözcü, buyurun 
Sayın özal sualinizi sorunuz. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Ben de 
sual sormak istiyorum, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Saym 
Özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Evvelâ konuşma
larımızın tetki'ksiz olduğu işaret edildiği halde 
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neresinin kanuna uymadığı hususu ifade edil
medi. Onu evvel... 

BAŞKAN — Cevap vermek için söz almadı
nız Sayın özal, sualiniz varsa sualinizi sorunuz. 

KÜSTÜ ÖZAL (Konya) — (Sual soruyorum, 
Sayın Başkan. 

Mükelleflerin deftere tabi tutulmaları halin
de en küçük masraflara kadar yazabilmeleri do-
layısiylc, vergi matrahının küçülelbileceği ifado 
edildiğine göre götürü verginin deftere tabi ol
maktan daha verimli olduğu, daha yüksek oldu
ğu ifade edilmiş oldu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Uzmanlar 
ifade ediyor. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Tarım için bu 
ıböyle olursa, diğer sanayi için, ticaret için esnaf 
için böyle olmaz mı? Lütfen sözcü cevap verir
ler mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
ziraatle sanayinin, ticaretin karakteristik yön
den farklarını her halde Sayın özal arkadaşı
mız en az benim kadar bilirler. Ziraatin karak
teri bunu gerektiriyor da onun için. 

BAŞKAN — Buyuran Sarıibrahimoğlu. Ki
fayet takriri var, son söz olarak. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, geç vakit sizleri sıkma
mak için mümkün olduğu kadar kısaca görüş'i-
mü izah etmiştim. Gördüm ki, Sayın özal, ve 
Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşlarıma anlata
mamışım ki, fikirlerimi bâzı yanlış kanaatlere 
varmış bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu peşinen ve 
açıkça ifade edeyim ki, higbir aklı başında kişi 
gerek ziraatte, gerekse diğer sanat ve iş kolların
da higbir vatandaşın kazancı ve faydası nisbetin-
de Devlet masraflarına iştirak etmesinin karşı
sında değildir ve olamaz, olmamalıdır. Devlet 
başka türlü yaşamaz. Ben de defalarca ifade et
miş olduğum üzere, ziraat erbabının da fayda
landığı ınisbette. vergi vermesinin taraftarıyım. 
Vergi veriyor mu, vermiyor mu, bugün Türk 
çiftçisi ne gibi görünür veya görünmez mükel
lefiyetler altındadır? Sırası gelirse bunun müna
kaşasını yaparız. Türk çiftçisi o kadar görün
mez vergilerin ve mükellefiyetlerin zebunudur 
ki, burada anlatmak mümkün değildir. 

28 . 5 . 1985 0 : 2 
Türk çiftçisi açık açık kendisinden vergi 

ummasını ancak kendİ3İni yalana, hileye sevk 
etmiyecek, kendisini buna mecbur etmiyecek 
açık esasların tatbiki suretiyle vergi alınma
sını istemektedir. Nedir yolu? Bunun yolu : 
Bendeniz arkadaşım Fehmi Evliya ile birlikte, 
dönüm esası üzerinden vergilendirmenin yapıl
ması, ziraatte kazancın bu yolla vergiye tabi 
tutulmasını teklif etmiştik. (Vergi adeletine 
uyar mı sesleri) Adalet ahvale uygun, gerçek
lere uygun taübiki mümkün olan kaideleri vazet
mektir. Adalet Ütopya ile meşgul olmak, fuzu-
len zorlamak, tatbik edilmiyecek kanunları çı
karmak ve Meclisi bu yolla işgal etmek değil
dir. Adalet, bugün haklı olan, tatbiki mümkün 
olan, faydalı olandır. Dün bu mümkün değil
dir, yarın değişmesi icabeder. Adalet mutlak 
bir mefhum değildir. Bunu bir kere kafamıza 
koyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, o zaman bu teklifi 
yaptığımızda birçok arkadaşlarımız bize hücum 
ettiler. Hattâ öyle garip ki, Zirai Gelir Vergi
sini ktiyenler de hücum ettiler, büyük arazi 
«slhipleri bilhassa hücum etti. Büyük arazi sa
hipleri haklı olarak hücum etti. Çünkü, verim 
arttıkça, dönüm arttıkça, artan bir vergi veril
din, diyorduk. En az 300 - 400 milyon lira ver
gi temin edecekti senede. Ama, Zirai Gelir Ver
gisini istiyen, son derece iyi niyetli fakat mem
leket gerçeklerinden maalesef yüzde yüz (haber
dar olmıyan bir kısım çevreler bize, büyük 
toprak sahiplerini müdafaa ediyoruz zaınniyle 
hücum ediyorlardı. Halbuki, yanlıştı. Nite
kim, biz teklif yaptıktan aylarca sonra, Hükü
met tarafından davet edilen ünlü ingiliz İkti
satçısı Kaldor geldi ve âcizane bizlerin teklifi
ne mütenazır bir teklifin sahibi oldu. (Hükü
metten evvel sesleri) Yo... Her ne ise, mühim 
olan, iSaym Ferid Melen'in ve sairenin zamanın
da bu raporun verilmiş olması. Ondan sonra 
Zirai Gelir Vergisine taraftar olan birçok çev
reler haklı olarak tabiî; «Yanılan Bağdad'dan 
döner» döndüler. Dönüm ve saire gibi esasların 
yani, potansiyel gelir yolu ile yani kıstası yo
luyla vergilendirme, yani netice itibariyle dö
nüm esasına müstenit bir nevi vergi usulünü 
bizim teklifimizde mütenazır bir şekilde müda
faaya başladılar. Ve biz de bu suretle birtakım 
ithamlardan beraet etmiş olduk. Ama görüyo
rum ki, şu Gelir Vergisi Kanunu kabul edildi. 
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3,5 yıllık tatbikatı* var. Âcizane görüşüme göre, 
Türk maliyesine asgari bir milyar lira gibi bir 
vergi kaybına sebeboldu. Buna rağmen hâlâ bu 
vergi sisteminin tatbik edileceğini zan ve ümi-
deden arkadaşlarım var. Son derece bunu iyi 
niyetle müdafaa etmekteler. Ve bu hükümlerin 
şu veya bu şekilde tehir veya ilgasını bir taviz 
olarak kabul etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben velevki iktidar 
tarafından bir seçim tavizi şeklinde getirilmiş 
bulunsun, mademki memleket gerçeklerine uy
gun ve bundan üç sene evvel benim görüşleri
me tamamiyle muvafık bulunan bir teklifi mü
dafaa etmeyi mebusluk vazifesinin birinci şartı 
sayarım. Ama, bu temeline, prensibine, siste
mine Türkiye'nin realiteleri açısından muhalif 
olduğum bu kanunun topyekûn ilgası mevzuu-
bahsolursa buna daha çok memnun olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Kaldor raporundaı 
diyor ki; - Milliyet gazetesinde yayınlanan ve 
okuyabildiğim hulâsasında, çünkü esasını maa
lesef elde etmek mümkün olmadı - diyor ki; 
ingiltere'de 1910 dan 1950 yılına kadaır sayın 
arkadaşlarım, itiraz ettiği dönüm esası, mik
tar esası, aded esası üzerinden bir nevi bizim 
teklif ettiğimiz, müdafaa ettiğimiz vergi usulü 
tatbik edilmiş, her yıl tekemmül ettirile ettirile 
1950 de Zirai Gelir Vergisi şekline ifrağ edil
miştir. Fransa/'da aşağı - yukarı buna mütenazır 
bir zaman, dönüm esası üzerine benzeri bir ver
gi usulü tatbik edildikten sonra zannederim 
1948 de Zirai Gelir Vergisine geçilmiştir. Kal
dor diyor ki; «Fransa'da, İngiltere'de ve Ame
rika'da dahi Zirai Gelir Verigisi aynı zaman
da •tüccarlık yaıpan büyük ziraatçinin ticarette 
de elde ettiği kazançlarını kaçırmasının bir va
sıtası olmaktadır, bizde tatbik edemiyoruz iyice.» 
diyor. Yani, hani Nasrettin Hocanın^«Karla 
ekmek yemeği ben icat ettim, amaı tadını berice 
bulamadım.» dediği gibi... 

•MEHMET Alit AYTAÇ (İzmir) — Mevzua 
gel.. 

KEMAL ISARIİBBAHİMOĞLIT (Devamla) 
— Mevzuun içindeyiz Sayı Paşam. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Paşamı daha 
faela yormamak için... (Orta sıralardan «hangi' 
paşa?» sesleri) Ka-c tane paşamız var? " 

BAŞKAN — Karşılıklı konu şmayın. 
KEMAL SARIİJBIiAHİMOĞLr (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, hulâsa, Hükümetin 
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bir seçim 'fcalvizi ise dalhi haklıdır, ^gerçeklere 
uygundur ve seçim tavizi olduğuna inanan ar
kadaşlarım dalhi ıgerçek karşısında müspet rey 
verirlerse mebusluk 'görevlerini tam ve kâmil 
mânada yerine getirmiş olurlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum. >. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, oya konulmasını arz ede

rim. 
Manisa 

Hilmi Okçu 
Sayın Başkanlığa 

Mevzu; üzerinde kâfi görüşme yapılmış ve 
aydınlanmıştır. 

Görüşmelerin yeterliğini teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özlen, öner

genin aleyhinde. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem Baş 

' kan, muhterem arkadaşlarım, görüşmelerde ka
naatimce şu hususlar açık kalmıştır. Sayın bütçe 
sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bu teklif daha 
geriden gelen 202 sayılı Kanunun teşkil ettiği 
merhaleden bir geriye dönüştür. 

îki, bu teklifte arz ettiğim takrirle, yüzbin 
i liradan fazla zirai geliri olan tüccarların ade-
I dinin kaç olduğu, bendenize de şahsan gelen 

bu arkadaşlardan adedleri az oldukları halde 
bizlere, Büyük Meclise ve Saym Hükümete te
sir ettikleri şüphesinin olup olmadığı hususu 
da açıkta kalmıştır. Ayrıca, kanun teklifindeki 
gerkçenin dayandığı defter tutamama zorunluğu 
da açıkta kalmıştır. İnsaf edelim, çok fakir 
olan tüccara, okuyup yazma zor bilen adama 
mükellefiyet dolayısiyle defter tutturuyoruz. 
Ama, araba kullanmasını bilen, 500 000 ve 
1 milyon kazanan çiftçiyi defter tutamaz diye 
mazaret olarak gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşuyorsu
nuz Sayın özlen. 

FAKIH ÖZLEN (Devamla) — 4 ncü ola
rak açıkta kalan cihet, Saym Maliye Bakanın
dan sarih olarak soruyorum, vergi kaçakçılığını 
önleyici bir tedbir mahiyetinden bahsettim, bu
nu da enine boyuna konuşalım. Maksat çift
çiden vergi almak değil, maksat Gelir Vergi
sinde kaçakçılığı meydana veren delikleri tıka
maktır. Bu bahise hiç değinilmemiştir. 
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BAŞKAN —-Sayın özlen, maksat usul hak

kında konuşmaktır, esas hakkında konuşmamak
tır. Çok rica ederim. 

FAKÎH ÖZLEN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım, açıkta kalan bu cihetler ko
nuşulmadığı müddetçe vergi sisteminde geriye 
gitmiş olmakla gölge düşecektir. Kifayet takriri
nin aleyhinde oy kullanmanızı istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Okunan iki kifayet önergesi
ni birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, tümü üzerindeki görüşmeler bitti. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE İ. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yıllarında elde edeceği zirai kazancını bi
lanço veya işletme hesabı esasına göre tesbite 
mecbur olan çiftçiler, diledikleri takdirde adı 
geçen yıllar zirai kazançları üzerinden götürü 
gider usulüne göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde be
lirtmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmeye geç
meden evvel tasarının komisyon raporunda ive
dilikle görüşülmesi de istenmektedir. Bu ivedi
likle görüşülmesi talebini oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında Sayın Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bütçe müzakereleri arasına sıkıştığı için 
öyle zannediyorum ki, kıymetli arkadaşlarımız 
bu.tasarıyı tetkik imkânını bulamamışlardır. Ta
sarıda Zirai gelirler hakkındaki mer'i Kanunda 
her hangi bir tadilât, her hangi değişiklik yok
tur. Sadece; defter tutma bakımından çiftçiyi ha
zırlama imkânına kavuşturmak için daha önceki 
Hükümetler zamanında da böyle tadil teklifleri 
gelmişti. Şimdi Hükümet bu hazırlığı ikmal ede-
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mediği kanaati ile yeni bir müddet tâyini istemek
te, iki sene için götürü vergi usulü tatbik edilsin 
demektedir. Defter tutacak çiftçiler mer'i kanunda 
150 'bin liradan fazla gelir sağlamış olan çiftçi
lerdir. Öyle bir hava verdik ki, sanki tatbik mev
kiinde bulunan kanun bir çift öküzü, bir tek 
sapanı olan ve senede 'bin lira gelir temin eden 
çiftçiyi 196'5 yılından itibaren defter tutma mec
buriyetine taibi tutmuş da 'bu tasarı ile bunu kal
dırıyoruz, parasını veriyoruz. Yok 'böyle 'bir şey. 
Binaenaleyh, 'bunda gelirin artması, verginin ka
çırılması gibi endişeyi mucip bir şey de yök. 
Yanlış anlaşılmaması için llıemen ifade edeyim, 
150 'bin lira değil, 50 bin liranın üstünde gelir 
«ağlamıyan çiftçiler arasında olduğumuz için de, 
rahatlıkla ifade ödeniliriz, arkadaşlarım endişe 
etmesinler, kanun yerindedir. 

BAŞKAN — Bu birinci madde ile ilgili ve 
Sayın Fakih özlen'e ait 'bir takrir var, okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

9'53 S. Sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının çiftçiler kelimesinden sonra 
(den zirai kazancı yüzhin TL. nı geçmiyenler) 
fı'krasnnn ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konva 
Fakih özlen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTOti W, PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMMT .SEZGİN (Aydın) — Efendim, ko-
nusmıammla da ifade ettiğimize göre, kriter net 
gelir değil hâsıla olduğu cihetle zaten imkânsız-, 
dır. Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN" — Komisyon 'katılmıyor. Oyunuza 
.sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
eden 1 e ı\.. Ktm iyeni er... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BASIK AN — 2 nci madde ile ilgili 'bir öner
ge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balen müzakere edilmekte olan. «19.2.1963 

tarihli ve 20!2 sayılı Kanunun geçici 1 ncü mad
desinin değiştirilmesi 'hakkımda 'kanun tasarısının 
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2 nci maddesinin yazılı şeklinin kanunla temini 
istenen maksadı tamamen 'sağlamadığı görülmek
tedir. Şöyle ki, tasarı ile IbrJhis konusu zirai Gelir 
Vergisi mükelleflerinin 1905 ve 1906 yıllarında 
götürü usulde kazanç tesb'it edebilmelerine im
kân verilmek istendiği 'halde, tasarının '2 nci 
maddesinde kanunun yayım tarihinde yürürlüğe 
gireceği ifadesi yer almaktadır. 'Bu ifadeden 
19T> vılı bas^ndnn bugüne kadarki devre için 
mükelleflerin def ter . tutma külfetlerinin devam 
edeceği mânası çıkmaktadır. 

Bu itibarla, tasarı fprekçesine uygun olank 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
îsmet Sezgin 

TeVif olunan 2 nci madde : 
MADDE 2. — Bu 'kanun 1.1.1985 'tarihinde 

yürürlüğe girer. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bu önerge hak

kında s<öz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konva) — Muhterem arka
daşlarım, takdir edeceğiniz gibi umumiyetle 
Me3İisin gündemini milletvekilleri takibedcrcn-
mektedirler. Çünkü, .gündemin sık sık değiştiği-
ğini ve hiçbir hazır olmadığımız konuların kar
şımıza getirildiğini görmekteyiz ve bilmekteviz. 
Bu bakımdan her hannfı bir mevzu üzerinde ha
zırlıklı olmam aklığımız hepimiz için çok tabiîdir. 
itiraf edeyim ki, bendeniz de bu meseleyi evvel
ce tetkik etmiş değilim, tm hazırlıksız hal im1 e 
mütalâa arz ettim. Ama Savın Komisvon ve bil
hassa kıymetli Başkanının elbette müzakere ettiği 
her meseleyi çok ivi tetkik etmesi ve buraya o şe
kilde getirmesi iktiza ederken, şimdiki değişiklik 
meselenin iyi tetkik edilmediğini, hattâ meseleye 
tam mânasiyle vâkıf olunmadan verilmiş notları 
okunması suretiy1^ Yüksek Heyetinizin cevaplan
dırılmasına çalışıldığının bir şahidi ve ispatı 
mahiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların ıgeçen 
sene de müzakeresinde bilhassa makable teşmil 
edilmemesi hususunda Meclis son derecede hassa
siyet ıgöstermiş'tir. Bugün ıgörüyoruz ki, Bütçe 
Komisevonunda mesele lâyıkiyle tetkik edilmemiş 
ancak, buradpki müzakeresi sırasında aklımıza 
geldiği gi'bi değişikliği yapmak zarureti ile kar
şılaşılmıştır. Ama aklımıza gelip... 
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BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Özal. 

Bu ikinci madde yani, «Yayın tarihinde yürürlü
ğe girer» diyor, önerge de şu tarihte yürürlüğe 
girer diyor. Bunun hakkında lütfen. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) —• Onu söyliye-
ceğim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Ama söyliyebilmek için birçok 
şeyler de sözlüyorsunuz. Yalnız madde hakkında 
konuşmanızı rica ederim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, bendeniz kürsüyü fuzulen işgal edenlerden, 
ve onun heveslilerinden değilim. Maksadımın 
ifade edilebilmesi için izin veriniz düşünceleri
min gerekçesi mahiyetinde iki satır fazlasiyle arz 
edeyim, zaten sözlerimi bitirmek üzereyim. 

Maddenin aslına olan maruzatım şudur : 
Makabline teşmil edilmek üzere bir değişiklik ka
nunlarının ruhuna uygun değildir. Böyle bir de
ğişiklik getirilmek isteniyorsa tarihinden, uygu-
lamasm-lan çok ovvel getirilmek ve zamanında 
yetiştirUmek iktiza ederdi. Yok, "böyle o^naz da 
bu^ün müzakerenin her hangi bir safhasında 
1905 kazançları için de bunu böyle yapalım de-
m-k yersizdir ve maddenin hiç olmazsa getiril
diği gibi kabulünü rica ediyorum. Komisyon tek
lifinin de evvelce tetkikine müstenidolmadığı gi
bi bu kere de tetkikinde şüphe yaratmış olduğu
nu arkadaşlarımızın dikkate alarak alacakların
dan eminim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Efendim, maddenin metni. «Bu 
kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» de
mektedir, önergede; «Bu kanun 1 . 1 . 1965 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklindedir. 
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge île kabul ettiğiniz metni ikinci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylarınıza sunul
muş olan bu tasarının müzakeresinden evvel 
Maliye Bakanlığı bütçesinin de bitirilmesi ile, 
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Muvazenei Umumiye Kanununun birinci mad
desine bağlı bütün masraf bölümlerinin görüşül
mesi bitmişti. Maliye Bakanlığı ile ilgili kabul 
edilmiş olan birkaç önergeden sonra, birinci 
maddenin metninde rakamlar bakımından bâzı 
değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler de na
zarı itibara alınarak madde yeni şekliyle tan
zim edilmiştir. Şimdi yeni şekliyle tanzim edi
len birinci maddeyi okutup bağlı cetvelleriyle 
oyunuza sunacağız. 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 269 516 882) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 835 903 943) lira, sermaye teşki
li ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 315 993 288) lira 
ki, toplam olarak (14 421 419 113) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz 

İçişleri Bakanlığına ait teklifler vardır. 1-2 
maddelik kanunlardır; bu arada çıkaralım. 
Komisyon ve Bakan. 

6. — Konya Milletvekili Ahmet Gürhan ve 
55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memurla
rın maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/181) 
(S. Sayıst: 809) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 

(1) 809 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu okunan şekliyle 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanununun birinci maddesi kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, oylarını biraz acele kullansınlar. 
Tasnifin bu celsede yapılıp neticesinin ilân edil
mesi gerekir. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Açık oylarınıza sunulmuş olan 19 . 3 . 1963 

tarih ve 202 sayılı Kanunun Geçici 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının açık ollamasma 90 üye katılmış, 78 kabul, 
11 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Tekrar açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Saat 19.30 a geldiğinden 21.00 de toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 19,30 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi de var. Oyunuza sunuyorum. -
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan memurların maaş intibakı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında her hangi bir maaşlı memu-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabrl Keskin (Kastamonu) 
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riyete girmiş olup da halen aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta bulu
nan ve yüksek tahsil yapmamış olanlardan (fiilî 
askerlik hizmetini er olarak ifa edenlerin asker
likte geçen hizmetleri hariç) maaş almak suretiy
le geçmiş hizmet müddetleri toplanarak ilk me
muriyete tâyinleri tarihinden mer'i hükümlere 
ve mevzuata göre almaya müstahak oldukları en 
üst derece maaş esas tutulmak üzere kadrosuzluk 
sebebiyle kaybedilen her terfi süresinin üçte 
ikisi nazara alınmak suretiyle maaş dereceleri 
tesbit edilerek hizmetin icalbettirdiği kadrolar 
içinde kalmak şartiyle intibakları yapılır. 

Bu kanuna göre yapılacak maaş dereceleri
nin tesbitinde 1 . 9 . 1929 tarihinden evvel me
muriyete girmiş olanlar için başlangıç tarihi 
1 . 9 . 1929 itibar olunur. Ve dereceleri 1452 sa
yılı Kanuna göre tesbit edilir. 

Halen almakta oldukları maaşlar 1 nci fık
ra gereğince tesbit olunan derecelerden aşağı 
olanların maaşları, tesbit olunan dereceye yük
seltilir. Ancak bu yükseltme neticesinde ilgililer 
hiçbir suretle 4598 sayılı Kanunun 4 neü mad
desi gereğince verilecek iki üst derece ile dahi 
4 neü derece maaşı üstüne çıkarılamaz. 

Bunların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki aylık derecelerinde geçen hizmet süre
leri, bu kanunla kazandıkları aylık derecesinde 
geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olu
nacak tezkiye ve başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde 
başarısız geçtiği, usulüne göre tesbit edilen yıl
lar nazara alınmaz. 
. Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl-

1 an başarılı geçmiş sayılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul edenler... Kabul etmiycmleı-... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE i. — 1 nci madde gereğin
ce aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri 
kadrolar 4598 sayılı Kanunun 4 rıcü maddesi 
hükmünün tatbiki ile dahi bu intibaktan fayda-
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lanmalarma müsaidolmıyanlar için hizmetin 
gerektirdiği (sayıda) yeni kadrolar alınmak su
retiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu kanunun 
neşrinden itibaren bir ay içinde Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
tiyen? Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış 
olup da halen diğer bir teşkilât veya idare em
rinde bulunanlardan bu kanunun neşri tarihin
den itibaren bir yıl zarfında aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeniden 
veya naklen tâyin edilenler bu kanunun hüküm
lerinden faydalanırlar. Ancak bunlar mezkûr 
intibakın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl ged
meden içişleri Bakanlığı teşkilâtından ayrıldık
ları takdirde bu kanunla kazanmış oldukları hak
ları kaybederler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz istiyen? Yok. Kabul edenler... Kabul öt/mi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri ve Maliye Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tümü üzerinde lehte ve aleyh
te konuşmak istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) Teklif Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Memlekete hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (2/19) 
(S. Sayısı : 793 e 1 nci ek) (1) 

(1) 793 e 1 nci ek S. Sayılı basmayan tu
tanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul, edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) 
sayılı cetvel dle tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve il memurları kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından (1) 
sayılı cevelde, derece, unvan, aded ve aylık 
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kodro-
lar çıkarılmış ve yerme (2) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve aylık tutarları gösterilen 
memuriyetlere ait kadrolar konulmuşur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte illerde nüfus başkâtiplikle
rinde ve kâtipliklerinde, ilçe nüfus memur ve 
kâtipliklerinde, bucak nüfus memurluklarında, 
il, ilçe ve bucak tahrirat kâtipliklerinde gö
revli bulunanların bu, kanunla alman nüfus 
başkâtibi, nüfus memuru, nüfus kâtibi ve tah
rirat kâtibi kadrolarına yeniden tâyin ve işe 
başlama kaydı aranmaksızın almakta oldukları 
maaşlarının verilmesine devam olunur. 

BAŞKAN -r- Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan de
rece, aded ve aylık tutarları değiştirilip me
muriyet unvanları değiştirilmemiş olanların ye
niden tâyini ve işe başlama kaydı aranmaksızın 
almakta oldukları maaşlarının verilmesine de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibederi aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının Kanunu hakkında lehinde aleyhine 
konuşmak istiyen . Muslihittin Gürer arkada
şımız söz istemişti o da vaz geçti. Konuşmak is
tiyen? Yok. 

Tasarının tümünü kabul 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun. 

edenler... Etmi-

IÇİŞLERÎ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Bütün milletvekili arka
daşlarımın ve bütün grupların Bakanlığımızın 
bu -konudaki derdine göstermiş oldukları has
sasiyete bütün teşkilâtımız adına candan teşek
kür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sa
yısı : 831) (t) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Teşkilât kanun 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. Sa
yın Bakan, Komisyon? 

Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun 23 ncü 
maddesinde kalmıştık. Muhterem arkadaşlarını, 
partilerce bir karara varılması için tasarı Ge
çici Komisyona havale edilmiş, bir mutabakata 
varılarak yeni metinler getirilmiştir. Ancak, ar
kadaşların maddelerle ilgili olarak önergeleri 
de vardır. Evvelâ madde metinlerini okutaca
ğım, ondan sonra hazırlanan yeni metinleri 

(1) 831 S. Sayılı basmayazı 12.5 .1965 ta
rihli 102 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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okutacağım, bu vaziyette arkadaşlarımızın öner
gelerinden vazgeçip geçmediklerini soracağım. 
Vazgeçmezlerse okutup oya sunacağım. 

Disiplin kurulları : 
MADDE 23. — Disiplin Kurulları, merkez

de, il ve ilçelerde kurulur. 
Merkez Disiplin Kurulu Diyanet işleri Baş

kan yardımcılarından birinin başkanlığı altın
da, Din îşleri Yüksek Kumlundan- bir üye, Tef
tiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Perso
nel Dairesi Başkanından kurulur. Kurulun ra
portörlüğünü Personel Dairesi Başkanı yapar. 

Merkez Disiplin Kurulu, atanması başkanlı
ğa ait merkez memurları, ilçe müftüleri ile va
izler hakkında karar verir. Diyanet îşleri Baş
kan Yardımcıları, Din işleri Yüksek Kurulu 
Başkan ve üyeleri, Din ve X)inî Eğitim ve öğ
retim işleri Dairesi Başkanı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Müfettişler, Hukuk Müşaviri, Perso
nel Dairesi Başkanı, Donatım Müdürü ile il 
müftüleri hakkında Danıştayca karar verilir. 

İl ve ilçe disiplin kurulları, Memurin Ka
nununa göre kurulmuş olan disiplin kurulları
na - din görevlilerine ait işlere mahsus olmak 
üzere - o il veya ilçe müftüsünün katılması ile 
kurulur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, par
tilerin Meclis gruplarının verilmiş önergelerin 
ışığı altında tedvin edilmiş madde metnini oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının komisyon de-
ğiştirisinde 23 ncü madde olarak tedvin edi
len madde numarasının 22 olarak düzeltilmesi
ni, aynı maddenin ikinci paragrafının beş ve 
altıncı satırındaki (Din ve Dinî Eğitim ve öğ
retim işleri Dairesi Başkanı) deyiminin de 
(Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaş
tırma Dairesi Başkanı) şeklinde düzeltilmesini -
arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında arkadaş

larımızın önergeleri var, onları' okutuyorum. 
Bu yeni tedvin karşısında önergelerini geri alıp 
almadıklarını lütfen bildirsinler. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri, hakkında kanun tasarısının 23 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasındaki «Din ve Dinî Eğitim 
ve öğretim işleri Dairesi Başkanı» ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik inan 

BAŞKAN - - Şefik inan arkadaşımız? Yok. 
Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki Kanunun 23 ncü maddesinin 
son fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

il ve ilçe disiplin kurulları, Memurin Kanu
nuna göre kurulmuş olan disiplin kurullarına 
- din görevlilerine ait işlere mahsus olmak üze
re - o il ve ilçe müftüsüyle o il ve ilçedeki din 
adamlarının kendi aralarından seçtikleri 15 ki
şinin katıimasiyle kurulur. 

BAŞKAN — Sayın Çulha önergenizi bu de
ğişiklik karşısında geri alıyor musunuz? Sayın 
Çulha? Yok. önergelerine komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Parti grupları adına verilen önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Parti gruplarının verdiği 
önergede maddenin bir numara aşağı yazılma
sı söylenmiştir. Halbuki, bir madde ilâve edil-
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mistir, aynı madde olarak kalması lâzım. 

BAŞKAN — Evet, bir madde ilâve edildiği
ne göre aynı madde olarak kalması komisyo
nun teklifidir. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 23 neü madde olarak tadilen kabulünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezaları : 
MADDE 24. — Diyanet îşleri Başkanlığının 

disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek görev
lileri hakkında, 788 sayılı Memurin Kanununun 
disiplin cezalarına ait hükümlerinden başka, gö
rülen hizmetin özelliğinden doğan diğer disip
lin cezaları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında arkadaşları
mızın önergeleri yoktur. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Siyasetle ilgilenme : 
MADDE 25. — Diyanet işleri Başkanlığı 

kuruluşunun her derecesinde görev alan perso
nel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak 
ettiği siyasi faaliyetten başka, dinî görevi için
de veya bu görevin dışında, her ne suretle olur
sa olsun, siyasi partilerden her hangi birini 
veya onların tutum ve davranışını açıkça öve-. 
mez ve yeremez. 

Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanla
rın, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında parti grup
larının tedvin etmiş oldukları yeni metni oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet îşleri kuruluş ve görevleri hakkın

daki kanun tasarısının komisyon değiştirisin-
deki 25 nci madde numarasının 24 olarak dü
zeltilmesini ve aynı maddenin 7 nci satırındaki 
(açıkça) deyiminin maddenin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi. Çelikbaş 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi arkadaşların 

bu madde hakkında önergeleri var, onları da 
okutup oylıyacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet îşleri tasarısının 25 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. , 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 25. — Diyanet îşleri Başkanlığı ku
ruluşunun her derecesinde görev alan personel, 
Memurin Kanununun yasak ettiği siyasi faali
yetten başka her no suretle olursa olsun siyasi 
propaganda yapamazlar. 

Bu gibi hareketleri yapanların işlerine son 
verilir. 

Cezalı kanunların hükümleri mahfuzdur. 

Başkanlığa 
Siyasetle ilgilenmeye dair 25 nci maddenin 

metinden çıkarılarak, Memurin Kanununun ge
nel hükümlerine, tabi kılınmakla yetinilmelidir. 
Arz ve teklif ederiz. 

Sakarya - Gümüşane 
Muslihittin Gürer Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Reşit Ülker arkadaşımızın 
önergelerini tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Reşit Ülker arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan çok rica ederim, hemen 
oya koymayın, kanun çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — Daha evvel konuşmadınız mı? 
Arkadaşlar, önergelerinizi verdiniz, maddeler 
üzerinde komisyon konuştu. Efendim, komisyo
nun önergeyi kabul edip etmediğini sormıyacak 
mıyız ?• Buyurunuz Saym Ülker. Arzu eden 
önerge sahibi arkadaşları tabiî konuşturacağız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu 25 nci madde komisyon tara-
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, fmdan getirilmiş. Yalnız bendeniz hatalı gör
mekteyim. Sizler de iltihak ederseniz düzelte
lim. 

Hata şurada; şimdi Diyanet İşleri Başkan
lığı kuruluşunun her derecesinde görev alan 
personel, Memurin Kanununun hizmetleri için 
yasak ettiği siyasi faaliyetten başka... Bu iyi. 
Memurin Kanununda partilere girene ve sair 
birtakım beyanatta bulunmak yasağı vardır. 
Bunu buraya teyidetmiştir. Arkasından gelen; 
«Dinî görev içinde veya bu görevi dışında her 
ne suretle olursa olsun siyasi partilerden her 
hangi birini veya onların tutum ve davranış
ları açıkça Övemez ve yeremez.» Şimdi özür 
dileyerek ifade etmek istiyorum. Burada geti
rilmesi istenen müesseseye tamamen katılıyo
rum. Yani, siyasi propaganda yapılmasın. Fa
kat, mevzuatımızda bendenizin tesbit ettiği iki 
yerde bununla ilgili madde vardır. Bir tanesi 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi, «Her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapanlar» 
îbir de Vicdan, Toplanına Hürriyeti Kanu
nunun birinci maddesi. Şimdi biz eğer bu
nu bu şekilde buraya getirirsek, o zaman bir 
nevi bu kanunların din adamları için tadil et
miş duruma geçmiş oluyoruz. O bakımdan; 
«siyasi propaganda yapamazlar» demek ve bu
nun arkasına «cezalı kanunların hükümleri 
mahfuzdur*» demek suretiyle nasıl Memurin 
Kanununa atıf yapmıssak, bu kanunlara da 
atıf yapmak üzere.. Zaten dini alet ederek pro
paganda yapmak Türk kanunlarına göre cezalı 
olur, bunu teyidetmiş oluruz. Aksi halde o ka
nunlardan kurtarmış oluruz bu gibi kimseleri. 
Orada bir nevi tadili mahiyetinde olan bir ka
nun var. 

İkinci bir noktaya da dikkatinizi çekerim 
ve ceza işinde mütehassıs arkadaşlarımın da 
yardımlarını rica ediyorum. «Bu gibi hareket
leri tahkikatla sabit olanlar.» deniyor, Halbu
ki, Memurin Kanununun 9 ncu maddesinde 
mahkeme kararı ile hüküm alınması lâzımge-
lir... Diğer cezalı kanunlarda da mahkeme hük
mü lâzımdır. Bu âdeta mahkeme hükmünden 
evvel tahkikatla sabit olanlar, yani tahkikatla 
bu iş bitermiş mânasını tazammun ediyor. Yani 
bir mahkeme kararı v. s. lüzumlu görülmüyor. 
Bu bakımdan bunları izale edici bir tadil tek
lifi getirdim. İltifatınıza mazhar olursa daha 
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doğru çıkarılacağına kaaniim. Aksi düşünce 
varsa, arkadaşlar lütfetsinler bir iki dakika 
içinde izah etsinler, biz kanunu uzatmak iste
miyoruz kanunu. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velce alman karar üzerine -maddeler-üzerinde 
değişiklik önergesi olan arkadaşlara önerge
leri üzerinde söz verilebiliyor. Başkaca söz ve
remiyorum, ancak önergeler üzerinde söz vere
biliyoruz. Sayın Reşit Ülker önergelerini izah 
buyurdular. 

Reşit Ülker arkadaşımızın önergesine komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Reşit 
Ülker arkadaşımızın önergesinin nazara alın
masını kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri, 
gürültüler) 

Bir kere daha söyliyelim. Reşit Ülker arka
daşımızın önergesini kabul edenler...' (Gürültü
ler) • 

Muhterem arkadaşlarım, gecenin geç saatle
rinde dikkatinizi teksif ediniz bitirelim efen
dim. (Bir daha okunsun sesleri) Okutayım bir 
daha okutayım ama siz de lütfen takip buyu
run diyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

İLİYAS KILIÇ (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutayım ondan son
ra size söz vereyim, önergeyi yarıda kestirip 
size söz veremem efendim. Bir arkadaşımız ıs
rar etti tekrar okutuyorum. Usul hakkında 
izahatınızı sonra lütfedin. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN -•- Reşit Ülker arkadaşımız öner
gelerini geri aldılar. Hâlâ usul hakkında söz 
isteğiniz var mı Sayın Kılıç1? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Reşit Ülker arkadaşı
mızın önergesi okunmaya başlandığı andan iti
baren önergesini geri alma yetkisine haiz değil
dir. Geriverme yetkisi artık Meclise malolmuş-
tur, bir. 
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1 kincisi, Sayın Başkan, bundan evvelki tat

bikatımızda önerge veren arkadaşların önerge
leri üzerinde sözlerini, fikirlerini ifade ettikten 
sonra önergeler ayrı ayrı oya vaz'edilirdi. Bun
dan evvelki celselerde böyle devam edildi ve 
böyle karar alındı. Binaenaleyh, siz her öneıv 
geyi okunduktan sonra oya vaz'ederseniz on
dan sonraki önergelerin ne gibi bir fikir taşıdığı 
ve rie yolda izah edileceği belli olmadığı için, 
yanlış bir tatbikat içindeyiz. Lütfediniz bütün 
önergeler okunsun, herkes onun üzerinde fik
rini beyan ettikten sonra ayrı ayrı oya vaz'edi
niz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim önergeler okunduktan 
sonra oy vaz 'edilmeden evvel önerge sahibi is
tediği zaman önergesini geri alabilir, bir. 

önergenin hepsini okunmuş f arzedersek, 
eğer arkadaşlarımızın arzu ettiği gibi, sizlerin 
de arzu ettiğiniz veçhile isterseniz önergelerin > 
hepsini okuttuktan sonra teker teker okutup 
tekrar oylarınıza vaz'edebiliriz, bu da müm
kündür. Ama, önergesini geri almak, önerge sa
hibinin hakkıdır. 

Şimdi önergelerin hepsini okutalım mı efen
dim? («Okutun, okutun» sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar, Divandaki arkadaşlarımız 
diyorlar ki, madde okunduktan sonra yeniden 
gelen önergeleri nazarı itibara almıyoruz, diyo
ruz. Ama, yeni önergeler gelebilir. Arkadaşla
rımız tatmin olmaz, yeni önergeler verebilirler. 
(«Veremezler, veremezler» sesleri.) 

O halde arkadaşlar, veremezler diye karar 
alındığına göre meselâ bir arkadaşımız madde
nin tayyı hakkında yeni bir önerge verdi. («O 
zaman nazarı itibara alınmaz» sesleri.) Peki 
efendim, şimdi diğer önergeyi okutuyorum. 

(Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı 
*, ile Sakarya Milletvekili Muslihittin Gür er'in 

önergeleri tekrar okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun 25 nci maddesinin, tatbikatta 

'büyük ihtilâflara ve huzursuzluklara sebebola-* 
cağı için aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Edirne 
îlhami Ertem 

Madde 25. — 
Diyanet, îşleri Başkanlığı kuruluşunun her 

derecesinde vazife alan personel; 
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Siyasi parti, dernek ve kulüplere üye olamaz, 

devam edemez; Siyasi yayın ve propaganda 
yapamaz; 

Siyasi partilerle, seçimlerle ve siyasi olay
larla ilgili beyanat veremez. 

Bu halleri mahkemece sabit olanların görev
lerine yetkili mercilerce son verilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Madda 25. — Din hizmetlileri memurin sta
tüsüne tabidirler. Diyanet îşleri Başkanlığı ku
ruluşunun her derec sinde görev alan. personel 
Memurin Kanununun koyduğu yasaklara tabi
dirler. 

Saym Başkanlığa 
25 nci maddenin 5 nci satırındaki (Veya bu 

görevin dışında) ibaresinin, sözlü olarak arz 
ettiğim gerekçeye müsteniden, metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Bolu Tokat 
Ahmet Çakmak Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet işleri Teşkilât Kanununun 25 nci 

maddesinin son cümlesinde «tahkikat» kelimesi 
kaldırılarak; «mahkemece sabit olursa» denil
mesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Hamit Kiper 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısının 25 nci madde
sinin 7 nci satırındaki (açıkça) kelimesi yerine 
(hiçbir suretle) ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik înan 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet îşleri Kanununun 25 nci maddesinin 

son fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 
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Bu hareketleri mahkeme karariyle sabit olan

ların ilgili ve yetkili mercilerce işine son ve-
rilii'. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazifelileri iftira ve isnattan korumak için, 

Diyanet işleri kanun tasarısının 25 nci madde
sindeki ikinci fıkrasında, (Bu gibi hareketleri 
ımahkemece sabit olanların işlerine, ilgililerce 
son verilir) şeiklinde değişiklik yapılmasını tek
lif ederim. 

Konya 
Ahmet Gürkan 

Sayın Başkanlığa 
25 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (tahki

katla) ibaresinin (mahkeme hükmü ile) şeklin
de değiştirilmesini, sözlü olarak arz ettiğim ge
rekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Sayın Başkanlığa 
25 nci maddenin son satırındaki (ilgili ve 

yetkili mercilerce işine son verilir) ibaresinin 
çıkarılması ve yerine (ilgili ve yetkili merciler
ce hazırlanacak yönetmeliğe göre cezalandırılır.) 
ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

(Grup temsilcilerinin önergesi tekrar okun
du.) 

HAYRI MUMCUOĞLÜ (Tekirdağ) — Cum-
huriyet Halk Partisi Grupu adına bu madde 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Mumcuoğ-
lu, madde hakkında söz vermiyorum önergdler 

• hakkında ise buyurun. Grupa ancak kelimeler 
üzerinde... 

HAYRI MUMCUOĞLÜ (Tekirdağ) — Efen
dim, geçen oturumda yapılan tatbikatta, üzeri
ne verilen maddeler hakkında önergesi olmı-
yan milletvekilleri de konuşmalları kabul edil
mişti. Kaldı ki, bendeniz grup adına söz isti
yorum. Çünkü daha evvel.. 

KEMALÎ BAYAZlT (Maraş) — öyle bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Doktor Bayazıt, grupu-
aıuz adına konuşmak istiyor arkadaşınız. Sizin 
demin buyurduğunuzun dışında bir mütalâa 
ile yani önergesi olmadığı halde mevzu üze
rinde grupu adma konuşmak isterler. 
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KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — Dün gece 

arkadaşlarımızın izah ettiği şekilde bir karar 
alınmışsa, bulunmadım özür dilerim, bilmiyor
dum. Ama daha evvelki celsede böyle bir ka
rar alınmış. Müsaade buyurun grupu adına ko
nuşlun. 

BAŞKAN — Dün gece böyle bir şey konu
şulmadı. Madde hakkında ise konuşsun. Efen
dim bizim için grupla şahıs arasında bir fark 
yoktur, yainız grup tekaddüm eder, o kadar. 

NURETTİN CERlTOĞLU (Samsun) — 
Grup adına söz istiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ceritoğdu, grupla şahıs 
aracında bir fark yoktur. Yalnız tekaddüm 
eder. Grup madde hakkında konuşacaksa şa
hıs da konuşur. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Pek muhterem arkadaşlar:m, Diya
net işleri Teşkilât Kanunu Heyeti Âliyenizde 
görüşüldüğü bir sırada ikinci maddeye gelin
diği anda pek çok maddelerde pek çok arka
daşlarımın çeşitli önergeleri olması dolayısiy-
le daha evvel emsali Siyasi Partiler Kanunun
da olduğu gibi grup idarecileri arasında bir 
centilmen anlaşmasına varılmak suretiyle ka
nunun biran evveli çıkması Yüce Heyetinizin 
tasvibino mazhar olmuştu. Parlâmentopu teş
kil eden 5 siyasi partinin temsilcilerinin iş
tirak ettiği bir toplantıda hangi maddeler üze
rinde ne değişiklikler yapılacağı bir protokola 
bağlanmıştı. Her maddedeki değişiktik ayrı ay
rı önerge 5 grupun temsilcileri tarafından 
imzalanıp Başkanlığa tevdi edilmiştir. Gecenin 
bu saatine geldik. Bu geceden de başka günü
müz yok. Bu kanunun bitmesi için, arkadaşla
rımdan istirham ediyorum. Diğer önergeler le
hinde rey kullanamazsınız beş siyasi partinin 
üzerinde anlaşmış ve müştereken imzalamış ol
dukları önergelere iltifat Duyurulmasını diğer 

"değişiklik önergelerine iltifat buyurulmaması-
nı hassaten istirham ediyorum. Kanunun erken 
çıkmasının icabı bu oHacaktır. arkadaşlarımıza, 
eğer itimat ediyorsam grupları adına salahiyet
li olarak gelen arkadaşlar Anayasa Tevhidi 
Tedrisat Kanununa lâiklik prensibine ve di
ğer kanunlara uygun olup oCmay.şı hususunu 
tezekkür ettiler, düşündüler ve ibir anlaşmaya 
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vardılar. Lütfediniz, kabul ediniz, kanunu bir
an evvel çıkaralım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı önergelerin izahı sa
dedinde mi söz verelim yoksa; önergeler okun
duktan sonra önerge sahibine mi söz verelim? 
(önergeler okunduktan sonra «esleri) peki efen
dim. Buyurun Sayın Mumeuoğlu. 

HAYRÎ MUMCUÖĞLU (Tekirdağ) — Grup
lar adına bir önerge verilmiştir. Geçen oturum
da bendeniz ve Saym arkadaş m Yusuf Ulu-
soy'un C. H. P. nin bu mevzuda grup sözcü
leri olduğunu Grup Başkanı tarafından Yük
sek Makamınıza verilen bir yazı ile bildirilmiş
ti?. 

BAŞKAN — Doğrudur, ama grupunuz bu 
maddedeki değişikliği imzalamıştır. 

HAYRÎ MUMCUÖĞLU (Devamla) — Grup 
adına şimdi bendeniz söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır size verirsem herkese 
veririm o zaman. Şimdi bakınız, gruplar mad
deler üzerinde mutabık kaTarak değiştirilmesi 
lâzımgelen varsa bir değiştirge önergesi ile 
getiriyorlar. Yoksa maddeyi aynen kabul edi
yorlar, getiriyorlar. Şimdi burada grup sözcü
leri ayrıca ' madde hakkında söz alacaksa bir 
usul ittihaz eder devam ederiz o başka. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Sayın Baş
kan, diğer önergeler hakkında önerge sahiple
rine söz veriyorsunuz, beş siyasi parti grupu 
temsilcilerinin hazırlayıp mutabakata vardık
ları ve Yüksek Makamınıza takdim ettikleri 
önerge hakkında kim konuşacaktır? 

BAŞKAN — Peki efendim, konuşsunlar. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım, beş siyasi partinin temsilcileri olarak top
lanmış of an heyet ibir komisyon demektir. Ve 
hazırladıkları madde üzerinde.. 

BAŞKAN — Komisyon değilse de bir toplu
luk demektir evet. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — öyle bir ko
misyondur ki, bütün siyasi partileri içerisine 
alıyor. O halde bu komisyon hesabına bir tek 
kişi konuşsun. Bu şekilde hareket edişin. 

BAŞKAN— Ne bilelim bunlardan hangi
si konuşacaktır. Birisi ben konuşacağım diyecek 
o biri ben. 

ÎLYAS" KILIÇ (Devamla) — O halde bir söz 
verdiğiniz zaman komisyona söz veriyorsunuz 
demektir. 
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BAŞKAN — Komisyon değil evvelâ parti

ler topluluğu olarak kabul ediyoruz. Ve yeni 
bir usul yapacağız. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yeni bir 

U3Uİ yapıyorsanız Sayın Kemali Bayazıt Beye 
hürmetimiz vardır. Ama, C. H. P. Grupundan 
bir arkadaş: m: zın sözüne yahut söz verip ver
memek hususunda bir arkadaşımızın fikrine iti
bar edilmektense ve bunu Başkanlık usul me
selesi yapacaksa, öyle bir teklif varsa daha 
evvelki karar cihetine gidilip lehte aleyhte çı
kıp konuşsunlar. Fakat usul ittihaz edilemez. 

BAŞKAN — Peki arkadaşlar, şimdi öner
gesi bulunan arkada^arımızın önergeleri üze
rinde konuşmaları eeki kararımız icabıdır. 
Gruplar adına, gruplar metin tanzim edip gel
dikleri takdirde, grup sözcülerinin konuşup ko
nuşmamaları hakkında bir usul meselesi yap
mak istiyorum. Lehinde buyurun Say.n Mum
euoğlu. 

HAYRI MUMCUÖĞLU (Tekirdağ) — Muh
terem arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumuz 
tasarının ikinci maddesinde siyasi Sayın Grup 
Başkanımızın verdiği önerge üzerine, ihtilaflı 
maddeler üzerinde grupların anlaşması karar 
altına almdı. Bu maksatla her gruptan birer 
ikişer temsilci bir araya geldiler. Devlet Ba
kanının da iştirakiyle bir anlaşmaya varıldı. 
Şimdi gruplar bu anlaşmaya vardıktan sonra 
iş protokole raptetildi ve grup başkanları bu 
protokolü imza ettiler. 

Binaenaleyh, şimdi mutabakata varılan mad
deleri Mecliste değiştirmeye matuf önergeler 
geldiği zaman elbetteki grupların noktai nazarı 
izah edilmelidir. Buna imkân verilmediği tak
dirde bu gruplararası anlaşma mânâsız kalacak. 
Kaldı ki, geçenki, oturumda üzerinde tadil öner
geleri verilen maddeler üzerinde tadil öner
gesi olmıyan milletvekillerinin konuşmaları, 
noktai nazarlarını izah etmeleri de karar altma 
alındı. Geçen celsenin tatbikatı da buna ma
tuftur. „ Binaenaleyh, lütfedin kanunu aceleye 
getirerek muallel bir hale sokmıyalım. Maksadı
mız Anayasa esprisi içinde getirilen bu ta
sarıyı oldukça mükemmel bir halde çıkarmak
tır. Ve gruplararasındaki mesaide ve bu kanu-
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nun çıkmasına, mükemmel çıkmasına matuf bir 
gayretle hazırlandı Bunun için lütfedin, ge
çen celsedeki tatbikatımız veçhile tadil önerge
leri verilen maddeler üzerinde bütün gruplara 
ve bu protokolde imzası bulunan arkadaşlara ko
nuşma imkânı verelim. Aksi takdirde kanun 
insicamını kaybedecek. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, uzun süreden beri bu kanunun 
biran evvel çıkması için gayretler sarf ediliyor. 
Her hangi bir suretle bu kanunu geciktirebile-
cek yeni usuller getirdiğiniz takdirde, bu ka
nunu çıkarmamıza imkân ve ihtimal yoktur. 
Arkadaşlar, insafınıza sığınırım, geçen defa 
gruplararasmda bir mutabakata varabilmek için 
burada usuli münakaşalar oldu ve nihayet 
gruplararasmda sert çatışmalara müncer olan 
konuşmalardan sonra grupların yetkilileri top
lansın, meseleler görüşülsün, mutabakata va
rılsın ve biran evvel bu kanun çıksın denildi. 
Şimdi muhterem arkadaşlarımıza ve Halk Par
tisi grup sözcülerine soruyorum; arkadaşımız 
kendi gruplarının noktai nazarını düşünerek, 
tesbit ederek o komisyona gitmediler mi? O ko
misyona gittiklerine ve altına imza koydukla
rına göre, şimdi tekrar bu bir komisyondur, bu 
komisyona izafeten bir arkadaşımız konuşsun 
derse'.. (Yok, yok olmak tek kişi sesleri.) Pek 
haklı olarak bir değil bütün arkadaşlar ko
nuşsun denirse, konuşmalar burada tekrar açıl
dığı takdirde, bundan sonraki maddelerde de 
bu durum hâsıl olacaktır. Ve bu kanun bugün 
çıkmadığı takdirde önümüzdeki günlerde toplan
ma ihtimali de kalmıyaeağı için, bu kanunun 
bir nevi çıkarmamasını temine matuf yeni bir 
usul getirmek olacaktır. Bu sebeple, geçen 
defa aldığımız karar gereğince, takrir veren ar
kadaşlarımızın dışında konuşma olamaz. j 

Muhterem arkadaşlar, bu yola girdiğimiz 
takdirde, İçtüzüğümüzde gruplar konuşur der i 
şahıslar konuşmaz diye bir madde olmıyacağma 
göre bu yol açıldığı takdirde bir grup konuşa
caktır, ondan sonra 6 kişi bekliyecektir, her 
madde üzerinde kifayetten sonra (6) kişi konu
şacaktır. Bu kanun çıkmıyacaktır. Bu sebeple 
usul meselesinin aleyhindeyim. Bu kanunun 
çıkmasına gayret götseriyorsak grup sözcü- | 
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] erimizin sözlerine itimadedelim ve bu kanunu 
biran evvel çıkaralım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ceritoğlu. . 
NURETTİN CERİTOĞLU (Samsun) — ar

kadaşlarım,, Diyanet İşleri kanun tasarısının 
müzakeresinin uzamaması ye partilerarası bir 
prensibe bağlı olabilmesini temin etmek için 
partili sözcü arkadaşlarımız bir toplantı yap
tılar. Ve bu toplantı neticesi üzerinde durulan 
maddeler hakkında, bu değiştirge önergesini ver
diler. 

Şimdi muhterem arkadaşlafr, bu Mecliste ki, 
Yılanlıoğlu arkadaşlarımızı görüyoruz ki, par
tisizdir, tarafsızdır. Ama buradaki diğer bü
tün arkadaşların hepsi birer partinin temsilcisi 
bulunuyorlar. Muhterem arkadaşlar, milletvekil
leri olarak yüzde yüz uymak vicdani kanaati
mizi şu veya bu şekilde değiştirmek zorunda 
değiliz. Ancak daha evvelce mutabakata var
mak, prensibe bağlamak kararını almış iken 
ve partilerin bir araya gelerek vardıkları neti
ceye rağmen, takrirler buraya yağmakta de
vam ederse arkadaşlarımızın takrirlerini izah et
meleri için buraya gelip söz almaları nekadar 
muteberse, partilerin bir arada ve heyet halin
de bu kanunun tedvininde yardımcı olsunlar 
diye toplandıkları ve vardıkları neticeleri izah 
edebilmeleri elbetteki partilerin hakkıdır. 

Yalnız bu arada hemen ilâve edelim ki, 
A. P., O. H. P., Y. T. P., M. P. ve C. K. M. P. 
Yani, beş partinin mensupları bir araya gel
sinler, şu parti veya bu parti sözcülüğü alma
sın. Madde üzerinde, Partiler Protokolünün bu
rada okunan maddesi üzerinde aralarında ko
nuşsunlar, icabediyorsa vazifeli bir sözcüyü 
buraya çıkararak bizlerin niçin bu değişiklik 
teklifin verildiğini öğrenmemize imkân versin
ler. Benim kanaatim bu merkezdedir, lehinde oy 
kullanmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arif Hikmet 
Güner, aleyhte, 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) - Muhterem 
arkadaşlar, geçen celsede doğan ihtilâflardan. 
dolayı bütün partilerin mümessilleri bir araya 
gelerek hazırladığı metinleri komisyon takabbül 
ederek takrirler vermiş bulunuyor. Varılan an-
lasın anın müdaf asını komisyon yapacak. Eğer ko
misyon diyorsa ki ben bunları takabbül edemedim 
o zaman bunlar üzerinde münakaşa yaparız. .Ama 
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komisyonun bunu kabul etmesi karşısında artık 
partilerin burada sözcü olarak müdafaada bu
lunmalarına lüzum yoktur. Bu itibarla bu yönde 
hareket edilerek kanunun biran evvel çıkarılma
sını istirham ederim. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Efendim, parti gruplarının hazır
ladıkları madde hakkındaki tadil teklifleri üze
rinde müzakereye girilip girilmiyeceği hakkında 
usul meselesi yaptım ve iki lehte, iki aleyhte 
arkadaşlara söz verdim. Eğer parti gruplarınca 
hazırlanan değişiklik önergesi üzerinde görüşme 
açılacağını kabul buyurursanız açılacak, yoksa 
açılmıyacak. Parti gruplarınca verilen önerge 
üzerinde görüşme açılmasını lütfen kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, önergeleri bir bir okutup komisyona 
soracağım. Komisyondan sonra oylıyacağını. 
Çünki usul meselesi yaptık, karar da verdiniz. 
(«Evvelâ partininkini, sonra şahısların, gruplar 
önergesi evvel okunsun»sesleri) En sonra parti
ninkini okutacağım. 

Saym Muslihittin Gürer ile Sabahattin Sa
vacı önergelerini geri alıyorlarmı efendim? 

MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Sakarya) - Öner
geyi izah için söz istiyoruz efendim. 

Sayın Gürer önergenizi okuyalım da ondan 
sonra geliniz. Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer ve Sabahattin Savacı önergesi tekrar ok
undu 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) - Muh
terem arkadaşlarım, 25. madde üzerinde siyaset
le ilgilenmek, din adamları mevzuunda bu mad
de âdeta haddizatında memur statüsüne tabi olan 
din adamlarımızı büyük kayıtlar içine sokan 

kolunu, fikrini her şeyini bağlayan bir madde 
olarak tenakuzlar içinde bulunmaktadır-. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki bir din 
adamı da memurdur, şu halde herşeyden evvel 
Memurin Kanununa tabi olması icabeder. Me
murin Kanununda da bir memurun siyasetle iş
tigal ettiği zaman, hangi usullere tabi olacağı 
sarih olarak gözükmüş bulunmaktadır. Şimdi, 
Memurin Kanununa tabi olan bir din adamını 
bunun daha ilerisine gitmek suretiyle bir parti
nin propagandasını, bir partinin övmesini ya
banların hemen basit bir tahkikatla işlerine son 
yerilmesi, her hal ve kârda umumi hukuk prensip
lerine aykırı olduğu kanaatini taşımaktayım. îş-
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te bu hususta Sayın Başkanlığa vermiş olduğu
muz önergede esasen memur olan din adamları
nın da, diğer memurlardan ayrı bir statüye tabi 
tutulmaları suretiyle bir nevi dinî baskı altın
da bulundurulmak suretiyle kendilerinin üzerin
de Demokles'in kılıcı gibi her. hangi bir,hutbe
de, her hangi bir vaizde âdeta cümlelerle kısıt-
lıyan bir hususun yaratılmasının o din adamı 
vicdanında ve keza irşadında tamamiyle selâbet 
içinde Müslümanlık Dinini izah edeceği kana
atinde değilim. Çünkü muhterem arkadaşlarım, 
ufak bir tetkikatla istikbali tehlikede olan bir 
din adamı basit basit cümlelerle bu işi idare ede 
çektir. Onun için tahkikat değil, her şeyden ön
ce -mahkeme kararı olduktan sonra bir din ada
mının işine son verilmesi iktiza eder. Onun içim 
lüzumsuz yere konulmuş olan bu maddenin me
tinden tayyını talebederim, hürmetlerimle. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size usul hakkında söz verece
ğim, siz ender ve nâdirattan söz istiyen arkada
şımızsınız. Her halde bir diyeceğiniz var. 

Buyurun. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Çok özür dile

rim, çok nadir olarak çıkarım. Sayın Başkan bu
rada bir usul meselesi ittihaz etti. Ortada bir 
takrir ve teklif yoktu. Lehte ve aleyhte iki arka
daşa söz verdi ve oylamaya müracaat etti. Doğ
ru değildir kanaatini taşırım. Böyle bir teklif ol
madığına göre bunun müzakeresinin yapılmama
sı ve zamanın kaybedilmemesi lâzımgelir kanaa
tini taşırım, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımız geçmiş bir mesele
ye temas etti. 

Muslihittin Gürer arkadaşımızın Önergesine 
katılıyor mu Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Muslihittin Gürer'in önergesi reddedilmiştir. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem/in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAMKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge reddedilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili îsmail Yılanlıoğlu'-
nun önergesi*tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTÎN KABACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm önergesi 
tekrar okundu.) 

ALİ DÎZMAN (Tokat) — önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımız öner
gelerini geri aldılar. 

Sayın Hamit Kiper?... 

HAMÎT KÎPER (Samsun) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hamit Kiper önergele
rini geri aldılar. 

(Çanakkale Milletvekili inan'm önergesi tek
rar onundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. . 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎıNf KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — İzah sadedin-
do söz istiyorum. 

BAŞKAN — İzah buyuracaklar, buyurun 
efendim. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun mühim noktalarından, mü
him maddelerinden birinin müzakeresi yapılmak
tadır. Müsaade buyurursanız sadece bir dakika 
konuşacağım. Alelûsul bir tahkikatla memur sta
tüsünde bulunan ve dinî görev yapan bir kim
senin vazifesine son verilemez. Bunun yetkili 
mercilerce veya mahkeme kararı ile sabit olması 
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lâzımdır, öyle zannediyorum ki, Sayın Komis
yon da anlayış gösterecektir, önergemin kabulü
nü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. . 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge reddedilmiştir. 

(Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Konya) — Çok istir

ham ederim bir dakika konuşacağım, Anayasa 
ile olan alâkasını belirteyim de ben de vebalden 
kurtulayım. Şimdi burada bu gibi hareketleri 
tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili merci
lerce işine son verilir... Deniyor. 

Halbuki, Anayasanın 118 nci maddesi der ki; 
«Disiplin kararları, yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz.» 

Daıha yukarda hukukçular bilir, önce tahkikat 
yapılır, tahkikat suçluya tebliğ edilir, suçlu mü
dafaasını yapar, iş mahkemeye akseder, ondan 
sonra hakkında mahkeme karar verir. Mahkeme
ye gitmeden bir imamın, bir hatibin aleyhinde 
tutulacak lalettayin bir zabıt varakasiyle o ima
mın vazifesine son verilecek. Bu mânevi baskı 
altında din adamları iş göremezler. Ben vazifemi 
yaptım, siz bildiğiniz gibi kararınızı verirsiniz. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için 
önergeyi oylamryorum. önerge kabul edilmemiş
tir. (Gürültüler) 

Sayın Dizman önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

ALİ DÎZMAN (Tokat) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dizman önergelerini ge

ri aldılar. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Efendim, fevkalâde önemli, izah et-
mekto fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy bir de uzatır
sanız arkadaşlar ne yapar? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Anayasa bakımından önemli bir nok
ta var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. Zaten 

buna benzer bir önergeyi Heyet kabul etmedi. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; kanunun biran evvel çıkmasını en az he
piniz kadar istiyenlerdenim. Huzurunuzu işgal 
ettiğimden dolayı özür dilerim. Ancak, Gürkan 
arkadaşımızın, -kanunun metninde yazılı bir hu
susu yanlış anladığı kanaatindeyim. . «ilgili ve 
yetkili mercilerce işine son verilir.» demek, Ana
yasa düzeni içinde çalışan yetkili ve ilgili mer
cilerce işine son verilir, mânasına gelir. Şu hal-
Cs bu mâna çıkar. Aksi halde kanun Anayasay 
aykırı olmak lâzımgelirdi. Anayasaya aykırı bir 
kanun da mevzuuıbahsolamıyacağına göre bu hu
susta arkadaşımın merak buyurmamasını istir
ham ederim. Lütfen müşterek takriri kabul bu
yurursanız memnun oluruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Bakana da 
söyledim. Bu önergeye benzer bir önergeyi Yüce 
Heyet kabul etmedi. Oya sunmıyaçağım için me
sele yok arkadaşlar. Diğer önergeyi okutuyo
rum. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyt'inoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Grup başkanlarının müşterek önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu müşterek önergeden başka 
önerge yok mu?... Sayın îlyas Kılıç önergenizi 
evvel mi verdiniz? 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Evvel verdim. 
BAŞKAN — Peki efendim okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin sondan 3 ncü satırındaki 

(açıkça) tâbirinin maddeden, çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tlyas Kılıç. 
(Gürültüler) 
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ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaş

larım, sakin olun. Sizleri hiç fazla işgal etmiye-
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın özellik
le üzerinde durduğu bir müessesenin kanunu ted
vin edilirken vicdanlarda en ufak bir tereddüde 
meydan vermiyecek şekilde bu kanunun tedvin 
edilmesinde müşterek bir gayret sarf ettiğimize 
göre lütfedin dinleyin biz de bir kaç kelime söy-
liyelim. 

Sayın arkadaşlarım, bunun mefhumu muhali
finden gizlice bunu yapacağı mânası çıkar. Bir 
din adamının her sahada tarafsız kalması icabe-
derken, Muslihittin Gürer arkadaşımın dediği 
gibi, bunu kısa bir ifadeyle yapacağı şeklindeki 
ifadenin burada bulunması bizzatihi o müessese
nin kendisini zedeler. Bu itibarla, «açıkça» tâbi
rinin buradan çıkarılmasında büyük zaruret var
dır. Ve bu maksatla vermiş olduğum önergeye 
iltifat ettiğiniz takdirde, her sahada ve Anaya
sanın 19 ncu maddesinin sarahatle üzerinde dur
duğu bu müesseseyi her türlü siyasi görüşlerin 
dışında sadece vazifesiyle baçıbaşa bırakmak ve 
onların hiçbir surette şu veya bu partinin lehin
de veya aleyhinde her hangi bir söz sarf etme
miş olmaları o müesseseye karşı milletçe verdiği
miz ehemmiyetin ve gösterdiğimiz saygının ak
masını sağlıyacaktıı*. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktaya dikkatinizi sükûnetle çekeceğim. Evvelâ 
maddeyi okutuyorum, sonra madde üzerinde 
grupların anlaşmış olduğu metni okutuyorum, 
ondan sonra arkadaşlarımızın önergelerini ayrı 
ayrı okutuyorum. Eğer îlyas Kılıç arkadaşımız 
gruplar arasında anlaşmadaki metni dinlemiş ol
salardı evvelce vermiş olsalar dahi vazgeçerler
di, şimdi vermişlcrse vermemiş olacaklardı. Oku
tuyorum, kendi istedikleri gruplar arasındaki 
metinde var. Şimdi bakınız okutuyorum, grup
ların metnini. 

(Grup başkanlarının müşterek önergeleri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, gruplararası önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sual soraca
ğız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bunun hakkında mı soracaksı
nız? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Evet, bumin. 
hakkında Komisyondan bir soru soracağım. 
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. 'BAŞKAN — Komisyondan bir sözcü buyur
sun. (Oylama sırasında sual sorulmaz, sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, BaJkan konuşursa, Ba
kandan, Komisyon konuşursa, Komisyondan sual 
sorulur. Fakat, konuşmıyan Komisyondan ne 
sorulur? (A. P. sıralarından sual soracağız, ses
leri) 

önergeler dışında kimsenin konuşmıyacağı, 
malûmuâliniz. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Taltibikata 
esas olur. Sual soracağını. 

BAŞKAN ~ önergelerin oylanmasında sual 
sorulmaz. 

Komisyon müşterek önergeye iştirak ediyor 
inu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTİN KABACA (Erzurum) — Müşterek 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza , sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bir Sual 
soracağım. Sayın Bakandan, yerlerinden de ce
vap verebilirler. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize)— 25 nei 
maddenin son fıkrası; «İlgili mercilerce işlerine 
son verilir,» denmektedir. Vekilden sormak iste
diğim, mahkeme kararı olmadan, yetkili bir mer
ci, bir şahsın işine nasıl son verebilin? 

BAŞKAN —• Sayın Bakan yerinirden cevap 
verin. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — İlgili ve yetkili merciler Anayasanın 
öngördüğü adlî, idari ve kaza heyetinin de dâ
hil olduğu yetkili mercilerdir, efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi, gruplararası Komis
yonun kabul ettiği ve sizin de kabul buyurduğu
nuz, değişiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Malî hükümler 

İstisnai görevler : 
MADDE 26. — Diyanet İşleri Başkanlığına, 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan 
ve üyeliklerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu 
kadar ki, Başbakanlık veya buna bağlı kuruluş

lara mensulbolanlar da bu görevlere atanabilir
ler. 

BAŞKAN —. Madde hakkındaki değişiklik 
önergelerini okutuyorum. Üçü de birbirine ben
ziyor. Yani, arkadaşlarımızın önergeleri grupla
rın hazırladıkları önergelerin aynı. Yani ona uy
muşlar. Onun için arkadaşlarımızın dinlemele
rini rica ederim. 

Müşterek önergeyi okutuyorum. (Gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar şimdi müşterek öner
geyi dinlemezseniz biraz sonra tekrar okumamı
zı istiyeceksiniz. Lütfen grupların hazırladıkları 
önergeyi dinleyiniz. 

Millet Mecliisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının Komisyonca 
26 ncı madde olarak kabul edilen maddenin nu
marasının 25 olarak düzeltilmesini, aynı madde
nin ikinci satırındaki (İnceleme, Araştırma ve 
Danışma Kurulu) deyiminin (Din İşleri Yüksek 
Kurulu) şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu Adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu Adına M. P. Grupu Adına 

Sivas Bolu 
Oevad Odyakmaz Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu Adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 
Millet Meclisi Başkanlığına 

26 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Adana 

Hasan Aksay 

«Madde 26. — Diyanet İşleri Başkanlığına, 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelikleri
ne atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu kadar ki, 
Başbakanlık veya buna bağlı kuruluşlara mensu-
bolanlar da bu görevlere atanabilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
26 ıcı maddedeki (İnceleme, araştırı'.i vt-

danışma kurulu) ibaresinin sözlü olarak arz et-
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tiğira gerekçeye müsteniden (Din işleri yüksek 
kurulu) olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

• Tokat 
Ali Dizmatı 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA HASAN AK-
SAY (Adana) — Efendim, bu maddî bir hata
dır. Kanunun her yerinde din kurulu geçtiği 
halde burada inceleme, araştırma kurulu den
miştir. O bakımdan maddî bir hatadan ibaret
tir. Bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti]'. 

Ali Dizman, arkadaşımızı? 
ALİ DfZMAN (Tokat) — Aynı mahiyette 

katılıyorum. 
BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için 

^.li Dizman arkadaşımız da katıldı. Grııplarara-
sı müşterek önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Gruplararası önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon maddeye katılıyor. 
26 ncı madde olacaktır. Komisyon müşterek 
önergeye katılıyor, önergeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul, edenler... Emiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi yapılan bu değişikliklerle 
oylarınıza sunuyorum kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmişir. 

tki üst derece verilmesi : 
MADDE 27. — Yüksek öğrenim müessesele

rinden mezun olanlar müftülük ve vaizliklere, 
3656 -sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri 
dâhilinde tahsil durumlarına göre ilk defa 
girebilecekleri barem derecesinin iki üst dere
cesi ile atanabilirler. 

Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile 
atandıkları derece arasındaki farkı tazminat 
olarak vermeye Başbakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki arka
daşımızın önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin beşinci satırındaki iki üst 

derece ifadesinin 3 üst derece olarak düzeltil
in esini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
tlyas Kılıç 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — önergemi izah 
edeceğim. 
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BAŞKAN — Kısaca izah edin, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, dinlediğiniz zaman siz de hak ve
receksiniz, lütfedin. 

27 nci madede de iki üst tâbiri vardır. Fa
kat mehaz olarak alman 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde ise bir üst derece var. Bina
enaleyh, bu kanunda istisnai mahiyette iki üst 
dereceyi kabul ediyor. Lütfedin üç üst derece 
veriniz. Zaten bunların almış olduğu para ne
dir? Bunları herhangi bir kasıtla söylemiyorum. 
Vicdanî bir kanaate varabilmek ve hissettiğimi 
ifade edebilmek için söylüyorum. Hiç bir kim
seye karşı herhangi bir yatırını falan yapmayı 
düşünmüyorum. Bunların üç üst derece olarak 
.kabul edilmesinde fayda vardır. Mademki istis
na olarak kabul ettiniz; lütfedin üç üst olarak 
düzeltelim. Bunda fayda vardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TlN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler..." Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının (27) madde
si birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Madde 27. - - Yüksek öğrenim müessesele
riyle imam - hatip okulu mezunları ve halen 
teşkilâtta başarılı vazife görmekte olan Müf
tü, müftü yardımcısı ve vaizliklere 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri dâhilinde 
ilk defa girebilecekleri ve halen işgal etmekte 
oldukları barem derecesinin iki üst derecesiyle 
atanabilirler. 

BAŞKAN --- Sayın Uzuner, izah mı ede
ceksiniz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok kı
sa izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince, iki üst dereceden münhası
ran yüksek tahsilli olan, yüksek öğrenim mü
essesesinden mezun olan kimseler faydalana-
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bilecektir. Oysaki yıllar yılı hizmet görmüş, 
başarıları sabit olmuş ve bu kanun ile mutlak 
intibakı sağlanamıyacak kimseler vardır, inti
bakla hudutlandırılmış durumdadır. Lütfedin, 
bunu yalnız bunlara değil, halen başarılı çahş-
makta olan arkadaşlarımız da başarıları Diyr 
yanet İşleri Başkanlığınca sabit görülmüş ise 
bunlar da iki üst dereceden faydalansınlar. 
Zira 'buharın mutlak intibakları teminat altın
da değildir, arkadaş ar. Bu; başarı gös'e^en'er 
atanabilirler diyor. Bağlayıcı bir hüküm değil
dir. 

Başarısı sabit olan kimselerin terfii için bir 
imkân kapısı açma istikametndedir önergem. 
Kabul buyurmanızı istirham edeceğim, Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TIN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum; kabul eden-. 
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Başka önerge yok; grup başkanlarınca ve
rilmiş önerge de yok, 27 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenekler : 
MADDE 28. — Diyanet işleri Başkanına 

1 000, Bakan yardımcılariyle, Din işleri Yük
sek Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Din ve Di
nî Eğitim ve öğretim işleri Dairesi Başkanına 
300, il müftülerine 250 ve ilçe müftülerine 
150 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanu
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında gerek grnp-
lararası kurulun hazırladığı gerekse arkadaşla
rımızın önergeleri vardır. Evvelâ partiler grupu-
nun değiştirge önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının Komisyon de-
ğiştirisinde 28 nci madde olarak tedvin edilen I 
madde numarasını 28 olarak düzeltilmesini, aynı 
maddenin üç ve dördüncü satırındaki (Din ve 
Dinî Eğitim ve öğretim İşleri Dairesi Başkanı
na) deyiminin (Dinî Hizmetler ve Din Görevli- | 
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lerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanına) olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Gurpu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri kanun tasarısının Geçici Ko

misyon değiştirişinin 28 nci maddesine köy -
imam hatiplerine de ayda 75 lira ödenek verilir 
kaydı ile kazalardan köylere gidecek vaizlere de 
gerekli harcırah ve yolluk ödenir kaydının ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Koeaeli 
Hâldan Kısayol 

Saym Başkanlığa 

28 nci maddenin aşağıdaki şekilde tâdilini 
arz ederim. 

Diyanet işleri Başkanına 1 500, Başkan yar
dımcıları ile Din isleri Yüksek Kurulu Başkanı 
ve üyelerine 750, Din ve Dinî öğretim işleri Da
iresi Başkanına 500, il müftülerine 350, ilçe müf
tülerine 250 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanu
nun, ilgili hükümleri uygulanır. 

Bileceik 
Sadi Binay 

Başkanlığa 
Diyanet işleri Kuruluş Kanununun 28 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Madde 28. — Diyanet işleri Başkanına 1 000, 
Başkan yardımcılariyle, Din İşleri Yüksek Ku
rulu Başkanı ve üyelerine 600, Din ve Dinî Eği
tim ve Öğretim işleri Dairesi Başkanına, il müf 
tülerine 350 ve ilçe müftülerine 250 lira ödenek 
verilii'. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanu
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

Çankın 
Kâzım Arar 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

28 nci maddede aşağıdaki tashihatm yapıl
masını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Din tşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyele
rine 1 000 lira ödenek verilmesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Diyanet işleri Teşkilât ve 

kurulup kanun tasarısının 28 nci maddede veri
len ödeneklerin il müftüleri için 300, ilçe müf
tüleri için ise 200 lira olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim 

Rizo 
A. Hikmet Güner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 nci maddeye aşağıdaki hususun eklenme

sini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
11 vaizlerine 250 lira, ilçe vaizlerine 150 lira, 

selâtin cami imamlanna 250 lira, il camii kebir 
imamlarına 250 lira ilçe camii imamlarına 150 li

ra. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan tasarının 28 nci madde

sinin şifahen arz edeceğim sebeple aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederim. I 

Tekirdağ I 
Hayri Mumcuoğlu I 

Madde 28. — Diyanet İşleri Başkanı ile Din 
İşleri Yüksek Kurulu Balkanına 1 000, Başkan 
yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu üye
lerine 600, Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri I 
Dairesi Başkanına 300, il müftüleriylc vaizleri
ne 250 ve ilçe müftüleri ile vaizlerine 150 lira 
ödenek verilir. I 

Bu ödeneklerin verilmesinde 5027 sayılı Ka- I 
nunun ilgili hükümleri uygulanır. I 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın I 
önergesini tekrar okutup oyunuza sunacağım. I 

(Edirne Milletvekili Fahir Girilioğlu'nun I 
ikinci önergesi tekrar okundu.) . I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKS AY (Adana) — Katılmıyoruz. I 
BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza su- | 
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

(Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in 
28 nci madde hakkındaki önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKS AY (Adana) — Katılmıyoruz. 
İJAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

(Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'nn öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Oyuunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyor musun 
efendim, 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzuzum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını oyunuza su-
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iniyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyehler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Hayri 'Mumeuoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

.GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ G I Y B E T 
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycııler... Kabul edilmemiştir. 

(Grup başkanlarının önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKS AY (Adana) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazarı dik

kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycııler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi kabul buyurduğunuz bu tâ
dil önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bucak w köy imam - hatiplerinin kadroya 
alınması : 

MADDE 29. — Kadroya alınmamış bulunan 
bucak ve köy imam - hatipleri, görevlerini 
yaptıkları yerin, nüfusu ve görevlilerin başarı
ları nazara alınarak Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunacak esaslar dâhilinde, asgari kadro 
ile, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuna alınır
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, gerek grup 
başkanlarının ve gerekse arkadaşların önerge
leri var okutuyorum. 

Grupların müşterek önergesi : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının Komisyon de-
ğiştirişinde 29 ncu madde olarak tedvin edilen 
maddesi 29 ncu.madde olarak aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H/P . Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
Y. T. P. Grupu adına 

Bitlis 
Nafiz Giray 

Bucak ve köylere kadro verilmesi 
Madde 29. — Bucak ve köy imam - hatip-
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İlklerine 22 nci maddenin (E) bendindeki şart
lara haiz imam - hatipler tâyin edilebilir. Bun
lara atanacak imam - hatipler için en az aylık 
300 lira üzerinden bütçenin (D) cetvelinde Di
yanet İşleri Başkanlığı kısmına konulacak kad
rolar ihtiyaç- karşılanıncaya kadar her yıl 
(2 000) ikibin aded konulmak suretiyle artırı
lır. 

Kadroların dağıtım şart ve esasları Bakan
lar Kurulunca tesnit olunur. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesini 
okuttum, şimdi şahısları adına olan önergeleri 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
29 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Madde 29. — Bucak ve köy imamları en az 
aylık 300 lira ücret üzerinden bütçenin (D) cet
velinde Diyanet İşleri Başkanlığı kısmına ko
nulacak kadrolara alınırlar. İhtiyaç karşıla
nıncaya kadar her yıl en az (2 000) aded artı
rılır. 

Bu kadroların dağıtım yerleri Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Sayın Karaca, 
sizin önergenize göre tanzim edilmiş, önergeni
zi geri alıyorsunuz değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET
TİN KARACA (Erzurum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, çünkü aşağı -
yukarı Önergenize göre tanzim edilmiş. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddenin aşağıdaki gibi düzenlen

mesini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Müşta'k Okumuş 

Madde 29. — Kadroya alınmamış bulunan 
bucak ve köy imam - hatiplerinin görevlerin
deki 'başarılarına göre. Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunacak esaslar dâhilinde, asgari kadro 
ile, Diyanet İşleri Baş/kanlığı kadrosuna alınır
lar. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) .—. Katılmıyoruz. 
; BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 29 îic'u madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. ' 

. Bitlis 
Müştak Okumuş-

Madde 29. — Kadroya alinmamış, bulunan 
bucak ve köy imam - hatipleri görevlerinin ba
şarıları nazara alınarak Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunacak esaslar dâhilinde senede 4 000 
tanesi asgari kadro ile, Diyanet İşleri Başkan
lığı kadrosuna alınırlar. 
,. " AYDIN BOLAK (Balıkesir) - - Sayın Baş^ 
kan yeni metinde bir hata görüyorum. Onun 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı, esas hak
kında mı? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Madde üzerinde olduğu için, esas hakkında olu
yor. _ _ _., 

BAŞKAN — Sayın Bolak Sayın Okumuzun 
önergesini oylayalım sonra. Madde üzerinde za
ten olmaz. Sayın Müştak Okumuş, buyurun 
önergenizi izah edin. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) —-Muhterem 
arkadaşlar, burada Geçici - Komisyonun de
ğiştirgesine göre, 2 bin kişinin-alınması isteni
yor. Halbuki, 40 binden fazla köyümüz var
dır. Bunu 4 bine çıkarırsak, ancak 10 senede 
köylerin hocaları kadroya alınmış olacaktır. 
Lütfedin bunu (4) bine çıkaralım. 10 sene müd
det içerisinde hiçolmaz bütün köy hocalarını bi
zim istediğimiz şekilde bir kadroya alalım ve 
bu köy hocalarını zenginlerin elinden kurtara- | 
hm, vicdanları ile başbaşa bırakalım., Lûtfe- I 
din bu takririmi kabul edin. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Malî imkânlar müsaidol
madığı için katılamıyoruz. * ; 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... -Önerge ka'bul edilmemiştir; • (Yanlış sa- | 
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yıldı sesleri) İhtilâf yok kâtipler arasında efen
dim. İhtilâf olursa tekrar sayarız. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 29. — Bucak ve köy imam - (hatiplik

lerine ,22 rici maddeni (E) bendindeki şartlara 
hâiz imam - hatipler tâyin edilebilirler. Bunla
ra tâyin olunacak .imam - hatipler için en az 
aylık 250 lira üzerinden bütçenin (D) cetve
linde Diyanet İşleri Başkanlığı kısmına konacak 
kadrolar, ihtiyaç karşılanmcaya kadar her yıl 
2 500 kadro konulmak suretiyle artırılır. Kad
roların dağım, yer ve esasları Bakanlar Kuru
lunca' tedbit edilir şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İzah sade
dinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —* Sayın Kabadayı buyurun efen
dim, rica ederim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar;, protokol datekjıf edilen miktar 2 000 
cür. Ben 'huııu 2 500. e çıkardım. Ancak orada 
(bâz olan '200 lirayı 2İ>0 olarak 'göstermiş ibulun-
mâktayım. Şunu samimî .olarak söylüyorum ki, 
köydeki geçim imkânl ariyle şehir ve kasabalar
daki geçim imkânları birbirinin aynı değildir. 
Bugün Diyanet işleri Teşkilâtında gösterilen 12 
hin küsur kadronun hemen hemen hepsi şehir ve 
kasabalardadır, köyde (ydktur. 2 000 i 2 500 e 
çıkarmakla köye, hiç olmazsa 500 kadro sokma 
imkânı 'sağlamış (bulunuyoruz. 200, 2 '500 e çı
kıyor, para da 300 den 2'50 ye İniyor. Köyde ge
çinmek imkânı her bakımdan şehirden daha ko
lay ve ucuzdur. Şehirlere 50 lira ile bir kişi git
mek istemez; ama köylere 250 lira ile her din 
adamı mektebi (bitirmiş olsa dahi rahatlıkla git
meyi ka'bul eder. Böylece biran evvel köye gire 
bilmek, köydeki din adamını sağda solda, har
manda Ihak toplamaktan kurtarmak gayesine ma
tuftur. Bunu bu şekilde kabul ederseniz köy iş
leri 'babında iyi 'bir anlayışla hizmet yapmış ola
cağız. Ve köylüyü de bu. nimet dağıtımında «de
de mahrumu» 'bırakmıyacağız. 

Hürmetlerimle. 

. BAŞKAN.— Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI; MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, madd'i hususa 
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ta taallûk eden kısımlarda din görevlilerine kar
şı cömert davranmanızdan dolayı teşekkür ede
rim. Ancak Hükümet tasarısı olarak huzurunuza 
gelen kanun tasarısının ilâve malî portesi 21 mil
yon lira iken, Komisyon değiştirgesinde bu 59 
milyon liraya çıkmıştır. Köy imamlarına her yıl 
ik'i bin kadro ilâve edilmek suretiyle malî portesi 
1.26 milyona 'baliğ olmaktadır. Maliye Bakanlığı 
ile Bakanlığımız arasında ve Karma Komisyon
da uzun tartışmalardan sonra kuruş, kuruş he-
sah edilerek getirilmiş rakamlardır. Çok istirham 
ediyorum, cömertliğinizi anlıyorum, 'bu camiaya 
karşı duyduğunuz samimî hislerinize de iştirak 
ediyorum. Ancak çok ihesaıbedilerek yapılmış bu 
hususlarda karşılıklı teknik arkadaşların anlaş
mak suretiyle yapabilecekleri âzami fedakârlığı 
yapmışlardır. ıBir ilâve yapmak hususundaki 
şeyde fazla ısrar etmemenizi istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TlN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyender... 
önerge kabul edilmemiştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yanlış sa
yıldı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kalbadayı çok fark vardı 
arada. Yoksa tekrar ederdim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Remzi Şenel 

«Kadroya alınmamış olan bucak ve j&iy 
imam - hatipleri bulundukları yerin özellikleri ve 
haşarıları nazara alınarak, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca hazırlanacak bir program dâhilinde, 
Diyanet İşleri kadrosuna alınırlar. 

Bu maksatla; ihtiyaç karşılanmcaya kadar her 
yıl -bütçeye yeniden ikibin kadro ilâve edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

• TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon 'önergeye katılmamak

tadır. Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-
bu etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 

28 . ö . 1965 0 : 3 
M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

29 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesinin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

MADDE 29. — 
a) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılmış ve 

açılacak tekâmül kurslarında 'başarısı teslbit olu
nan veya kadroya alınmamış bulunan bucak ve 
köy imam-hatiplerine Bakanlar Kurulunca tâyin 
olunacak esaslar dâhilinde ayda (75) lira tazmi
nat verilebilir. 

Bu tazminatın verilmesi, kendilerine bucak ve 
köylerden sağlanan diğer haklara engel teşkil et
mez. 

b) Kadroya alınmamış bulunan bucak ve 
köy imam-hatipleri, görevlerini yaptıkları yerin, 
nüfusu ve görevlilerin başarılan nazara alınarak 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak esaslar dâ
hilinde, asgari kadro ile, Diyanet İşleri Başkan
lığı kadrosuna alınırlar. 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde buyu
runuz Sayın Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ?--
kadaşlarım, nitekim Hükümet köyde din görevli
si olarak bulunan imamlara gördükleri hizmeti 
kaibul ettiğini, tanıdığını, onların mevcudiyetini 
bildiğini, ancak 'bütçenin kifayetsizliği dolayısiy-
le Hazineden ayda 75 lira tazminat verebilece
ğini ifade etmek suretivle 25 nci madde olarak 
tedvin etmiş. Köy imamlarına da ayda 75 lira bir 
tazminat verilmesini öngörmüş. Komisvon bunu 
tadil etmiş, Devlet memuru gibi, hukukî teminat 
nltma almak ve maddi yönden de bilcümle hak
larını sağlamak maksadiyle muayyen şartlarla 
kadroya alınacağını, bilcümle haklarını sağla
mak maksadiyle muayyen şartlarla kadroya al-
nacağmı kabul etmiş ve 29 ncu madde olarak ayrı 
bir madde hazırlamış. 

Buradaki müzakerelerden ve Hükümetin be
yanlarından anlıyoruz ki, imkânlarımız mahdut
tur. l'kibin kadrodan fazla senede kadro verme
mize imkân yoktur. Şu halde her köyde bir imam 
ve bir hatip olarak hesabedeeek olursak, seksen 
bin din görevlisi karşımıza çıkar. İkicin kadro 
vermek suretiyle kırk senede demek ki, köyde va-̂  
zıfe gören imam ve hatipleri kadroya alma im* 

m — 
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kânı hazır olacak. Şu halde buna başka bir ted
bir bulmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Üstün kısaca lütfen siz 
önergeniz üzerinde söz aldınız ve önergenizi de 
izah ettiniz. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan, esasen bu made yeni tedvin edildiği 
için bunun üzerinde müzakere de açılmak icab-
eder. 

BAŞKAN — Hayır efendim yeniden tedvin 
değil, tadil önergesi geldi, onu ayrı oylıyacağım 
siz önergeniz hakkında konuşun. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Evet Reis 
Bey, partilerarası komisyon tarafından yeni ted
vin edilmiş bir mad'dedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, madde değil 
önergedir, önergelor hakkında da konuşulamıya-
cağma dair Yüce Meclis karar verdi. Siz kendi 
önergeniz hakkında konuşunuz. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Kaldı ki, 
biran evvel şu kanun çıkarılacak diye artık usu
lü bir tarafa attık biz de mümkün mertebe vazi
fe görmeye çalışıyoruz. Ama lütfedin de vazife
mizi yapalım. Takririmi izah ediyorum. 

40 senede ancak kadro almak mümkün olaca
ğı için takririmde diyorum ki, hiç olmazsa köy
de vazife gören imamlara Devlet tazminat ola
rak yardım imkânını bulmalıdır. Ve dolayısiyle 
onları murakabe altına almalıdır. Devletin ken
dilerine yapmış olduğu bu yardım dolayısiyle 
oradaki vazifeliler de daha şevkle vazifelerine 
sarılırlar. Şu veya bu şahsın tesirinden uzak 
ilimlerini artırmak ve intikal devresi içinde ge
rek dinî yönden kendilerini yetiştirmek gerekse 
kanunda öngörülen ilkokul mezunu olma şartını 
yerine getirmek suretiyle köyde dinî yönden va
tandaşa ışık tutacak, önderlik edecek yetişmiş din 
a'danıları olarak vazife görür hale geleceklerdir. 
Takririmde bunu temine çalışıyorum. Kadroya 
alınanlar elbette bu tazminatlarından mahrum 
kalacaklardır. Ama kadronun dışında köy imam
larına Hazineden ayda 75 lira "bir tazminatın 
verilmesini sağlamak istikametindedir. Bu ba
kımdan köydeki imamları da düşünerek takririme 
oy vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun izahatı varsa, ora
dan lütfen yapsın. Oradaki, mikrofondan yupşm 
katılıp katılmadığı- yolundaki izahatını. 
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TÎN KARACA (Erzurum) — Efendim, arkada
şımız evvelâ konuya biraz yanlış teşhis koydular. 
îmam ve hatip ikisi de ayrı ayrı şey değildir, 
ikisi de birdir. Kaldı ki, 40 bin 'köyümüz vardır. 
Fakat hepsinde de cami yoktur. Onun için mev
cut imkânlar göz önüne alınarak evvelce Hükü
met tarafından getirilen tasarıda yılda (5) bini 
geçmemek şartiyle 75 lira tazminat konmuştu. 
Bunun karşılığı Maliye Bakanlığı ile görüşülmek 
suretiyle âzami fedakârlık neticesinde ikibih 
kadronun ancak konulabileceği kabul edilmiştir. 
Bu bakımdan arkadaşımızın önergesine Komis
yon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuyonım. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

(Grup başkanlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TÎN KARACA (Erzurum) — Katılıyoruz. Yal
nız çıkarmamız olacaktır. Burada, «Kadroların 
dağıtımından» sonra «yer» ve «ve» kelimeleri 
geliyor. Bu iki kelimenin çıkarılmasını arz edi
yoruz. «Kadroların dağıtımı esasları Bakanlar 
Kurulunca tedbit edilir» şeklinde olacak. «Yer» 
ve «ve» kelimeleri bu suretle çıkmış olacak. Bu 
şekilde düzeltiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekilde, grupların 
hazırladıkları önergeye katılıyor, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu maddeyi 29 ncu mad
de olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbut vakıflara aît cami giderleri : 
MADDE 30. — Mazbut vakıflar arasına alın

mış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, 
ısıtma ve bakım giderleri için her yıl Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenekler 
bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu 
hizmetlere harcanmak üzere Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir. 

R^ftKAN — Madde hakkında herhangi bir 
değişiklik önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza 
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sunyorurcı. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Döner sermaye : 
MADDE 31. — Diyanet işleri Başkanlığı 

bütçesine «Dinî yayınlar döner sermayesi» adı 
ile konulmuş ve konulacak ödenekler ile bu 
maksat ile yapılan aynî ve nakdî bağış ve yar
dımlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıla
cak dinî yayın işlerinde kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinde elde edilecek 
kârlar, sermaye üç milyon lirayı buluncaya, ka -
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır 
ve bütçe gelirlerine geçirilir. Bağış ve yardım
lar üç milyon liralık tahdide bakılmaksızın dö
ner sermayeye eklenir. 

Döner sermayenin bütün harcamalara ve iş
lemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları ile 
ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile hazırlancak eserlerin 
fiyatları ile indirim hadleri ve satış usulleri -
Başkanlıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri 
ve hesap usulleri Maliye Bakanlığı ile Başbakan
lıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir . -

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan ge
lir ve giderler için her yıl sonunda düzenlene
cek bilançolar belgeleriye birikte Sayıştaya 
ve ayrıca bilançonun bir nüshası Maliye Ba
kanlığına verilir . 

Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin 
kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tesbit 
edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 
BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Aliean-

oğl,u 'nun bir önergesi vardır onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki Kanun tasarısının 31 nci mad
desinin ikinci fıkrasından sora aşağıdaki yazılı 
üçüncü fıkranın ilâvesini maddenin şimdiki şek
liyle beşinci fıkrasının da altıncı fıkra olara aşa
ğıda belirttiğimiz tarzda değiştirilmesini arz ve 
eklif ederim. 

Sinop 
Mahmut Alicamoğlu 

3 ncü fıkra : 
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«Döner sermaye ile yapılacak işlerin gerek

tirdiği masraflarla demirbaş ve sabit kıymet be. 
deUeri döner sermaye gelirlerinden karşılanır» 

6 ncı fıkra •: 
«Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan ge

lir ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek 
bilançolar belgeleriyle birlikte malî yılın hita
mından itibaren 4 aylık bir süre içinde Sayışta
ya ve ayrıca bilançonun ve eklerinin onaylı bi
rer örneği-de Maliye Bakanlığına verilir. 

Sinop Sakarya 
Mahmut Alicanoğlu Muslihitti Gürer 

BAŞKAN — İzah mı edeceksiniz Sayın Ali
canoğlu? Buyurunuz. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, ıbu kanunun istihdaf ettiği 
analhükümlerden birisi de bu maddeye mütedair 
olan hükümdür. Çünkü malûmuâliniz olduğu üze
re bu kanunun din işlerinde çalışacak o'an per
sonelinin özlük hakları maddi dairimi lan v.'s. ol
duğu gibi din adamlarımızın aydın olarak ye
tiştirilmesi için bilhassa neşriyat ve yayın kıs
mıdır Buna. ait de Diyanet İşerine tam döner 
sermaye. 

Şimcfi, bu maddede kabul edildiği üzere, arz 
ettiğim önerge veçhile bu maddenin sonuna (3) 
ncü fıkra eklenmesini bilhassa arz ediyorum. Bu 
fıkra şudur: Döner sermaye yapılacak işlerin 
gerektirdiği masraflarla demirbaş ve sabit kıy
metleri döner sermaye gelirinden karşılanır.» 
diye arz etmek istiyorum, ilâveten. Aksi tak
dirde yapılacak bu masrafların tamamen Hazi
neden ödenmesi lâzımgelmektedir. Buda ayrıca 
Hazineye malî külfet tahmil ediyor. Halbuki 
bu kurulsa bir döner sermaye bahşettiğimize gö
re, kendi kendisine kendi bünyesinden bu mas
rafları karşılaması daha muvafık olur kanaatin
deyim Bu itibarla üçüncü fıkranın eklenmesini 
ve kabulünü bilhassa arz ve istirham ederim. Ve 
yine altıncı fıkra olarak da tasarıda kaydedildi
ği şekilden kısmen değişik olarak ki, şu şekilde; 

Bu sermaye ile yaıpılan işlerden doğan gelir 
ve giderler için, her yıl sonunda düzenlenecek 
bilançolar belgeleri ile birlikte malî yılın hita
mından itibaren 4 aylık bir sure içinde - ki bu 
kaydı arz ediyorum - «Sayıştaya ve aynca bi
lançonun ve eklerinin onaylı birer örneği Ma
liye Bakanlığına verilir» diye, bu fıkrayı da bu 
şekildeki bir . değişiklikle kabulünüze, arz edi-. 
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yorum. Binaenaleyh, tbu da ayrıca malı düzen 
bakımmdaın, denetleme (bakımından faydalı ola
caktır, tasviplerinizi ve kabulünü istirham öde
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesine ko
misyon katılıyor mu? 

OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TlN KABACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maidde 31 i oylaırınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Çeşitli hükümler 

Başka görevde çalıştırma : 
MADDE 3'2. — Diyanet İşleri Başkanı, Baş

kanlığın merkez ve iller kuruluşunda çalışan 
ve bu kanunda bu görevler için aranılanı nite
liklere sahi'bolmıyan her hangi bir görevliyi, 
derecesi, aylık veya ücretiyle başka bir görev
de çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Bu madde 'hakkında grupların 
bir önergeleri yok. Arkadaşların Önergelerini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri ihakkmdaki kanun tasaansmın 32 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«Madde 32. — Diyanet İşleri Başkanı, (Baş
kanlığın merkez ve iller kuruluşlarında çalı
şan, bu kanunun kabulü tarihinden evvel tâyin
leri yapılmış olanlar maaş ve unvanlarını mük
tesep ıhaklaırı olarak muhafaza ederler.» 

IBAŞKAN — Sayın Uzuner izah mı edeceksi
niz efendim? Buyurunuz. Keşke mucip sebe
bini de yazsaydınız. 

• ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bu kanunun, şahsan ben
denizi büyük endişeye sevk edecek bir esprisi 
vaır. Halihazır Diyanet İşleri merkez ve taş-
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ra teşkilâtında ıçalışan yıllar yılı başarı ile gö
revlerini yürütmekte, üstün kabiliyetleri sabit 
olan değerli din adamları var. Bu kanun yü
rürlüğe girdiği takdirde, değişiklik yapmadığı
mız takdirde maaşları müktesep hak olarak mu
hafaza ediliyor. Ve fakat, unvanları değiştiri-
lebiliyor. Düşününüz ki bir ilin müftüsü veya
hut da bir misal olarak arz edeyim; bir ilde 
vaiz olarak görevli bir kimse bu kanunun hü
kümleri altında şayet değişiklik yapılmazsa, 
belki müezzinliğe veya imamlığa nakledilme du
rumu ile kaırşı karşıya getirileceklerdir. Netice 
ne olacaktır? Teşkilâtta iki grup doğacak ar
kadaşlar. Meslek içi mücadele başlıyacak, bu 
kanunun himaye ettikleri ile himaye etmedikle
ri diye iki grup doğacaktır. 'Bu kanun nihayet 
müktesep haklaırı maaş ve unvan olarak tesbit 
etsin. Ama, bu tarihten sonra yapılacak atan
malar da bu kanunda tesbit edilen nitelikler 
aransın. • Şayet bu değişiklikler yapılırsa Diya
net İşleri teşkilâtına en büyük kötülük yapı
lacağına samimî olarak inanmaktayım. Bu yön
den önergemi yüksek vaktinizi almamak gaye
siyle 'daha fazla izaha lüzum görmüyorum. Zan
nediyorum ki, Sayın 'Bakan ve komisyon bende
nizi lütfedip dinlemiyorlar. Fakat, dinlerlerse 
ve mâruzâtımı değerlendirirlerse bu konuda bir 
hata yapmaktan tevakki etmiş oluruz. Yoksa, 
meslek içinde esaısen inkişaf etmek istidadında 
olan menşe itibariyle her meslekte mücadele 
vardır, bu kanun yolu ile şimdiye kadar özel 
ihtisas yapıp, başarı ıgösterip çeşitli mevkilere 
getirilenler kanunda - ki nitelikleri haiz olmadık
ları için - arz ettiğim şekilde başka görevlere 
atanacaklar, onların şevki kırılacak ve meslek 
içinde yeniden bir mücadele çığırı açılacaktır. 
Bu da arz ettiğim inkişafı köstekleyici bir ma
hiyet arz etmektedir. Bu •bakımdan 3!2 nci mad
denin gerekçesini arz etmiş bulunuyorum. Sayın 
Başkanım müsaade ederse sözlerime başlamadan 
tekiiıfimi tekrar arz edeyim : 

«Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve iller 
kuruluşunda çalışan, bu kanunun kabulü tari
hinden evvel tâyinleri yapılmış olanlar ve un
vanlarını müktesep haklan olarak muhafaza 
ederler.» 

Bu teklifimin kabulünü bilhassa istirham 
etmekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇtföI KOMİSYON ISÖZCÜSÜ GIYASET-

TÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz 
efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — 'Bir (beyanımız var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Sayın Başkan, unvanlarını muhafa
za etmek imkânına saJhip değiliz. Geçici 7 nci 
madde olarak teklif edilen hususta im kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kanun ve yo
rumlardaki «hayat kademesi» tâbiri, imam, ha
tip, hatip - imam, müezzin, kayyım - müezzin 
vo kayyım cami görevlileri olmuştur; Yüksek 
Heyetin de kalbul buyurduğu veçhile bu kanu
nun birinde maddelerinde bu tâbir «camii görev
lileri» diye geçmiştir. Şimdi, bu maddede; 
«unvanları baki kalacak» dedik mi, müessesede 
bir «cami görevlileri» diye bir camie, onun dı
şında da unvanları baki kalan imam, hatip, mü
ezzin, kayyım diye 'başka başka isimli kimseler 
baki kalacaktır. Eğer arkadaşlar ısrar ediyor
larsa unvanları değil halihazırdaki vazifelerinin 
baki kalması üzerinde, derlerse belki (bir de
receye kadar, ama unvanları derlerse o zaman 
kanunun kalbul buyurduğumuz maddelerinde 
değişiklik yapmak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KABACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri kanun tasarısının Geçici Ko

misyon değiştirisinin 32 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Madde 32 : 
Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığın merkez 

ve iller kuruluşunda çalışan ve bu kanunda bu„ 
görevler için aranılan niteliklere sahibolmıyan 
görevlilerden ayrı ayrı zamanlarda geçirdikleri 
iki teftişte başka bir vazifeye alınmalarına lü
zum gösterilen her hangi bir görevliyi derecesi 
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'aylık veya ücretiyle başka bir görevde çalıştıra
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 32 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Vazife ve aylıkların maıhfuzluğu : 
Madde 32. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten evvel tâyinleri yapılmış müftü, müsev-
vit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin maaş ve 
vazifeleri mahfuzdur. 

' Balıkesir 'Balıkesir 
Aydın Bolak Mehmet Tiritoğlu 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, bir noktayı yerimden belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Demin Saym Bakanın izahları muvacehesinde 
«unvan» kısmı haricolmak üzere komisyonun 
takririme iltihakının mümkün olup olmadığının 
sorulmasını istirham ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — «Unvan» deyimi 
çıkarılırsa arkadaşımızın takririne katıhrz. 

BAŞKAN — Şimdi takriri bu değişiklikle 
tekrar okuyoruz: 

(Balıkesir Milletvekili Aydm Bolak ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — «Unvan» kelimesi 
çıkarılmak suretiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi kabul buyurduğunuz deği
şiklik önergeleri ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Uzmanlardan faydalanma : 
MADDE 33. — Diyanet İşleri Başkanlığı 

kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tercüme 
ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din 
İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa 
almak, vaiz ve konferans verdirmek suretiyle 
faydalanabilir. 

Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar 
Kurulunca tcsbit edilecek esaslara göre ücret 
verilir. Bulundukları yer dışmda geçei ola
rak görevlendirilenlere ayrıca 6245 sayılı Har
cırah Kanununa göre yol masrafı yevmiye ve
rilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TÎN KARACA (Erzurum) — «Ve»' ilâve edile
cek efendim, «yol masrafı ve yevmiye» olacak. 

BAŞKAN — «Yol masrafı ve yevmiye veri
lir» şeklinde maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Va'zedecekler : 
MADDE 34. — Diyanet İşleri Başkanı, Din 

İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, müf
tü ve vaizler, 33 ncü maddeye göre görevlen
dirilecekler ile yönetmelikte belirtilecek esasla
ra göre yetki verileceklerden başkası va'^ede
mez. 

BAŞKAN — önergeler yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ö?:el hizmetlilerin kadroya alınması : 
MADDE 35. — özel veya tüzel kişiler tara

fından yaptr ı lan ve idare edilen cami ve mes
cit görevlilerini. Diyanet İşleri Başkanlığı lü
zum gördüğü takdirde kadrosuna almak yetki
sini haizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vekil imam - hatipler : 

MADDE 36. — Açık kalan aylıklı veya üc
retli imam - hatipliklere 'bu kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı 
takdirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi 
olanlar vekil olarak atanırlar. Bunlara, me
murlara uygulanan maaş kanununun hükümle
rine göre, maaş verilir. Ve haklarında 3656 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında önergeler 
var, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkmda'ki kanun tasarısının 36 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«Madde 36. — Açık kalan aylıklı veya üc
retli imam - hatipliklere bu kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı 
takdirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi 
olanlar atanırlar. Bunlara, memurlara uygula
nan maaş kanununun hükümlerine göre maaş 
verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
36 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ederim. 
Açık kalan aylıklı veya ücretli imam - ha

tipliklere bu kanunun 22 nci maddesinde ya
zılı nitelikte istekli bulunmadığı takdirde ilk
okul mezunu ve yeterli din bilgisi olanlar asil 
olarak atanır. Bunlara memurlara uygulanan 
maaş kanununun hükümlerine göre maaş ve
rilir. 

Bilecik 
Sadi Binay 

Sayın Başkanlığa 
36 nci maddedeki «vekil olarak atanırlar» 

tâbirinin «asil olarak tâyin olunurlar» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Önce okuttuğumuz iki önerge 
birbirinin aynı galiba. Sadi Binay ve Ali Rı
za Uzuner arkadaşlarımızın önergeleri aynı ko
misyon bu iki önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
gelerin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm önerge

si te'krar okundu.) 
BAŞKAN — Turgut Çulha arkadaşımızın 

önergesine komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergenin nazara alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etraiyenl e r. önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum.'Kabul eden
ler... Etmiyenler... 36 neı madde kabul edil
miştir. 

Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri : 
MADDE 37. — -Ücretlerim Vakıflar Genel 

Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı 
cami görevlilerinin atanmasında, vakfın şart
larından başka bu kanunda belirtilen nitelikler 
aranır. 

k BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbut vakıflar arasına alınan camilerin gö
revlileri : 

MADDE 38. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce mazbut vakıflar arasına alman mülhak va
kıflara bağlı cami ve mes.citlerd.eki imam - ha
tip ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından iti
baren Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya üc
retli kadrolarına geçirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylıklı kadrolar : 
MADDE 39 . '— Devlet memurları aylıkla

rının tevhit ve teadülüne dair olan 3056 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve ta
dillerinden Diyanet İşleri Başkanlığına aidolup 
bu kanuna bağlı -(1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergeleri vardır. 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunla Kuran kursu öğreticilerine hiçbir 

kadro verilmemiştir. 2 sayılı cetvele aşağıdaki 
kadroların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kuran kursu öğreticileri; 11 nci dereceden 
300 aded 450 lira, 12 nci dereceden 350 aded 
400 lira. 13 ncü dereceden 350 aded 350 lira. 

Bilecik 
Sadi Bin ay 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısının 39 ncu madde
si ek iki nolu kadro cetvelindeki; il müftüleri-
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nin kadrolarının tabanı 800, ilçe müftülerinin 
600, bucak müftülerinin ise 500. olarak tesbitini 
arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Müştak Okumuş 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşlem Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki Kanuna ait 2 sayılı cetvelin 
ikurııltışuna ait ilk 5 satırın aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

İller kuruluşu : - . . . . 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

1 Müftü (Ankara - İstanbul) 2 2 000 
2 » » 2 1 750 
3 » » 3 1 500 
4 » » 10 1 250 
5 » » 15 1 100 

Yüksek Başkanlığa 
(2) sayılı kadro cetveline aşağıdaki 'kadro

ların ilâvesinıi arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Remzi Şener 

D. Görevin adı Aded Maaş 

11 Kuran öğreticisi 300 450 
12 » » 350 400 
13 » » 350 350 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât Kanunu

nun 39 ncu maddesine bağlı iki sayılı cetveldeki 
teftiş kurulu bölümünün ikinci satırındaki mü
fettiş unvanının başmüfettiş olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

Gerekçe : Birinci sınıf müfettişten evvel (mü
fettiş unvanı olamaz. Bu sebeple hiyerarşiye uy
gun olması için unvanın düzeltilmesi zaruridir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının Geçici Ko
misyon metni üzerinde çeşitli önergelerle Yüce 
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Meclis 'değiştirmeler yapmıştır. Bu değiştirme
lerin kanmı tasarısına bağlı kadro cetvellerine 
sirayet etmiş olması talbiîdir. Bu sebeple bağlı 
kadro cetvellerinin değişik şekli ile oya sunul
masını arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu adına 

Gümüşane Burdur 
Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 

O. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 
Sivas Bolu 

Gevad Odyakmaz Kâmil İnal 
Y. T. P. Grupu adına 

Bitlia 
Nafiz Giray 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

121 SAYILI CETVEL 

Merkez Kuruluşu 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

7 
10 
11 

11 
2 
3 
fi 
7 
4 

4 
7 
9 

10 
n 

1 Başkan 
Yardımcısı 

Şef 
Memur 

Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkan 
Üye 

» 
Raportör 

Mütercim (Almanca, Fran
sızca, İngilizce) 
Mütercim (Doğu dilleri) 
Şef 
Memur 

Dinî hizmetler ve din görevlerini 
Olgunlaştırma Dairesi 

Başkan 1 

Olgunlaştırma Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 » Yardımcısı 
7 Şef 
9v Memur 

10 »Memur 
11 » O; 

2 000 
1 750 

800 
500 
450 

2 000 
1 750 
1 500 

950 
•800 

3 
3 
1... 
1 
2 . 
4 

1 250 
1 250 
800 
600 
500 
450 

1 750 

1 250 
950 
800 
600 
500 
450 
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Derleme ve Yayın Müdürlüğü 

1). Görevin çeşidi Aded Maaş 

10 
fi 

9 
Kİ 
7 

7 
9 

10 
]İ1 

2 

9 
6 

. * * ' • 

7 
9 

10 
İ1İ! 

3 
7 
9 

10 

Müdür 
» Yardımcısı 

Mushaflar inceleme Kurulu 
Başkanı (Uzmanlık yeri - İs
tanbul'da) 
Mushaflar inceleme Kurulu 
Üyesi (Uzmanlık yeni - is
tanbul 'da) 
Şer'iye Sicilleri Arşivi Uz
manı '(Uzmanlık yeri - is
tanbul'da) 

» » » 
Memur (istanbul'da) 
Vakit Hesaplama Uzmanı 
(Uzmanlık yeri - istanbul'da) 
Memur (istanbul'da) . 

Kitaplık Ummamı (Uzmanlık 
yeri) 
Yayın Uzmanı (U^manliık 
yen) 
Şef 
'Memur 

Teftiş Kurulu 

Başkan 
Baışımülfettiş 
Birinci 'Srnılf .Müfettiş 
İkinci » » 
ÜçüJncü » » 
Müfettiş Yardımcıisı 
Şef 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşaviri 
Şef 
Memur 

1 1 250 
2 950 

1 950 

4 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

800 

950 
800 
500 

950 
600 
450 

800 

800 
800 
000 
500 
450 

1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 
700 
800 
600 
500 
450 

Personel Dairesi 

2 Başkan 

1 1 500 
1 800 
2 600 
2 500 

1 750 
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Özlük İşleri Müdürlüğü 
Görevin çeşidi Aded Maaş 

4 Müdür 
G » Yardımcısı 
7 Şef 
8 Memur 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

1 
3 
5 
4 
6 
8 

10 
10 

EvraJc ve İdari İşler Müdürlüğü 
4 Müdür 1 
7 Şef 1 
9 Memur 1 

.10 » 2 
11 » 3 
12 » 4 

Daire Tabipliği 
4 Tabip 

#û># Savunma Uzmanlığı 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 

12 Memur 1 

Donatım Müdürlüğü 
4 Müdür 
6 » Yardıınucıbı 
7 Şef 
7 Ayniyat Saymanı 
7 Tefoerrukât Eşyası Saymanı 

10 Amlbar Memuru 
0 Satınalma Memuru 
9 Mutemet 

10 Memur 
11 » 
12 » 

İLLER KURULUŞU 

3 MüM (İhtisas yeri) (Anka-
r:.ı, İstanbul, İzmir) 

4 Müftü (İhtisas yeri) 
5 
0 
6 
7 
8 
9 
10 

» 
» 

Müftü 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

3 
25 
20 
19 
50 
51 
150 
200 
120 

10 » Yar'dımcısı (Stajiyer) 67 

1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 
800 
600 
500 
450 
400 

1 250 

1 250 
400 

1 250 
950 
800 
800 
800 
500 
600 
600 
500 
450 
400 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 
700 
600 
50O 
500 
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D. Görevin çeşidi 

4 Vaiz (ihtisas yeri) 
5 * » » 
6 » » » 
7 »• 

8 » 
9 » 

10 » 
11 > 
12 Vaiz 
13 » 
• 7 Şef 

8 » 
9 » 

10 » 
9 Memur 

10 » 
11 > 
12 » 
13 > 
14 » 

İstanbul Müftülüyü Bürosu 

6 İdari İşler Âmiri 
7 Şef 
8 Ayniyat ve Teberrukat Say

manı 1 700 
9 Cami Hizmetleri Kontrol 

Memuru 
19 » » » 
7 Mutemet 
9 Tahakkuk Memuru 

Kuran öğreticileri 

11 Kuran öğreticisi 
12 > » 
13 » > 
14 » » 

Cami Görevlileri 

5 İmam - Hatip (İhtisas yeri) 
6 » » » 
7 » » » 
8 » » » 
9 » > » 
7 İmam - Hatip, Müezzin -

Kayyum 
8 İmam - «Hatip, Müezzin, 

Kayyum 

Aded 

4 
G 
15 
40 
35 
60 
75 
180 
200 
100 
8 
10 
20 
30 
67 
51 
150 
200 
100 
100 

osu 

1 2 

Maaş 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
60O 
500 
450 
400 
350 
800 
700 
600 

. 500 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

950 
800 

6 
10 
1 
1 

200 
250 
260 
300 

7 
15 
25 
50 
60 

45 

50 

600 
500 
800 
600 

450 
400 
350 
300 

1 100 
950 
800 
700 
600 

800 

700 
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Görevin çeşidi Aded Maaş 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

> 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(D 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

cetveli tenzil 

350 
550 

9 390 
1 200 
1 100 
3 500 

16 342 
— 3 500 

600 
500 
450 
400 
350 

- 300 

12 842 

. Not.: 1 . 3 . 1965 tarihinden itibaren aşağı
daki kadrolar (L) cetveline alınacaktır. 

Cami görevlileri 
12 İmam - Hatip, Müezzin -

Kayyum 800 400 
13 » » . » 800 350 
14 » » » 1 900 300 

3 500 

BAŞKAN — Grupların hazırladığı cetveli de 
okuttum. Arkadaşlarımızın önergelerini tekrar 
okutup ovlatacağım. Okutmadığımız bir şey kal
madı her halde. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zon<nıldak) 
— Efendim grup başkanlarının hazırladıkları 
önerge daha aykırıdır, onun daha önce oylanması 
icabeder. 

BAŞKAN — Evet daha fazla talepler vardır. 
Grup başkanlarının getirdiği önergevi cetvelle-
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Grupların 
tadil önergesini kabul buyurdunuz. Maddeyi ka
bul buyurduğunuz tadil önrgesi ve cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. 39 ncu maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretli cami görevlileri kadroları : 
MADDE 40. — Cami görevlilerinden ücretli 

olan imam. - hatip ve müezzin - kayyımlarının 
kadroları her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir 
cetvelde gösterilir. 

BAŞKAN —- Bir önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet îşleri Başkanlığı Kuruluş ve gö-
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revlerinin muhasebe işlerini yürütmek ügere aşa
ğıdaki kadroların, 39 ncu maddeyi takiben ayrı 
bir madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesi
ni ar:: ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Geçicioğlu 

Madde 40. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) îiayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bu 
kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

3 Sayılı cetvel 
Aded Unvan Maaş 

Muhasebe Müdürü 
» Md. Muavini 
» Şefi 
» Memuru 
» » 

250 
950 
800 
700 
600 
500 

BAŞKAN — Komiyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi diğer arkadaşlarımızın Önergelerini 
okutuyorum. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Reis 
Bey, benim önergem kabul edildi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, önergeniz kabul 
edilmedi, komisyon katılmadı, önerge kabul edil
medi. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — îzah 
edeceğim, müsaade buyurun söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zorla mı kabul ettireceğim. 
Heyete? Oylama bitti, söz veremem. 

40 ncı madde okunmuştu bu madde üzerin
de önergeler var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 40 m : «Cami görevlilerinden ücretli 

imam - hatip ve müezzin kayyumların ve Ku
ran kursu öğrencilerinin kadroları her yıl 
Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde gösteri
lir.» Şeklinde tadilini arz ederim. 

Bilecik 
Sadi Binay 
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. BAŞKAN — Buyurun; Sadi Binay, konuş

mak, istiyor musunuz? 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ GUYASET-

TİN KARACA :(Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmı

yor. Nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

40 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 4.0 neı madde kabul 
edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
. MADDE 41. .— 3 Mart .1.340 tarih ve 429 sa

yılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığım ilgi
lendiren hükümleriyle 22 . 6 . 1935 tarih ve 
2800 sayılı, İŞ . 1 . 1937 tarih ve 3092 sayılı, 
5 . 7 . 1939 tarih ve 3665 sayılı, 30 . 12 . 1940 
tarih ve 3960 sayılı, 1 . 12.,. 1941 tarih ve 
4135 sayılı, 2 . 8 . 1944 tarih ve 4631 sa
yılı, 1.1 . 6. 1947 tarih ve 5064 «ayılı, 11 . 6 . 1947 
tarih-'ve 5070 sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5633 
sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5634 sayılı, 7.2.1951 
tarih ve 5806 sayılı, 11 . 2 . 1955 tarih ve 6465 
sayılı kanunlar yürürlükten, kaldı rılmıştır. 

' B A Ş K A N — Maddeyi 'oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Rtmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yani 'bir 42 nei madde teklifi vardır. Okutu
yorum. 

T 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin 4 neü bölümün sonuna 

ve 42 .nei madde olarak eklenmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir (riritlioğlıı 

Madde 42.— 
Kursların denetimi : 
Mahallî mülkiye âmirleri ile, Millî Eğitim 

Bakanlığının o mahaldeki yetkilileri, 7 nei mad
deye göre açılacak kursları denetim ve kontrol -
lan altında bulundurmak yetkisindedirier. 

Kuran kurslarını izinsiz açanlar veya böyle 
izinsiz açılmış kursları devam ettirenler hakkın
da, Türk Ceza Kanununun 261 nei maddesi lni-
İdimlerİ tatbik edilir. ' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (Tİritlioğlu. 
izahınızı yapınız. 

FAHÎR GÎRÎTLİİOĞLU (Edirne) - -Muh
terem arkadaşlarım, pek kısa olarak önergemi 
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izaha çalışacağım. Malumunuz, ikinci maddenin 
sırasında, bu maddenin tevhidi Tedrisat Kanu
nuna aykırı, olduğu iddia edilmişti. Bendeniz 
ikinci maddenin aykırı olduğu, fikrinde de
ğildim. Ama, ;7 nei maddenin son fıkrasında 
Kuran kurslarının Diyanet işleri kanalından 
açılmasının Tevhidi Tedrisat Kanunuma aykırı
lığı iddiasında, bulunmuştur. Ve bâzı arkadaş
lar da bu-fikrime iştirak etmişti. Fakat, mesele 
Yüksek Heyetinizin kararı ile halledilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım,, eğer Diyanet İşleri
nin kadrosu içinde bulunan ve onun kontrolü 
altında açılıp faaliyet gösteren kurslar, devamlı 
olarak Millî. Eğitim Bakanlığı ile, mahallî .mül
kiye amiriyle rabıta kurmazsa, gene Tevhidi 
Tedrisat Kanununun ruhuna, maksadına aykırı 
bir inhiraf gösterebilir kânaatiııdeyim. Bu iti
barla önergemin birinci fıkrası şudur ki; «ma
hallî mülkiye âmirleri ve Millî Eğitim Bakanlı
ğının mümessilleri kontrol edebilmelidir. Hali : 

Kazır elimizleki metinde böyle bir yetki tanın
mamıştır.-Kontrol edileceğine dair teamül var
dır. Fakat kanun çıktıktan sonra nizamlar ve 
teamüller7 bertaraf edileceği için (bir tehlike hâ
sıl oluyor. Ben, bu kontrolün sağlanmasında -fay
da görmekteyim., Jbuhir, 

ikinci nokta, kursların açılmasını izne bağlı
ya n bir fıkradır. Hakikaten normal olan dersha
neler, kurslar izinli, olmalıdır.. Kanunlarımız bu
na âmirdir. Sayın TBakan 2-3 gün evvelki müza
kereler sırasında kürsüden (bir açıklamada bu
lundular. «Kurslar dershane değildir, okul de
ğildir» dediler. Şimdi tatbikatçılar için entere
san bir durum basıl oluyor. Acaba izinsiz kurs 
açılırsa, okul mudur, değil midir? Meclis zabıt
larına geçen bir beyan vardır. Okul değildir ve. 
dershane değildir. Ceza Kanununda tek 'b i r 

madde vardır. Orada da «Okul ve dershane» ke
limeleri .sarahaten kullanılmıştır. Bu durum 
karşısında izinsiz kurs açanlar 'hakkında cezai 
bir hüküm tatJbik edilememek gibi bir tehlikeye1 

girecektir. Bunu bertaraf etmek için izinsiz Ku
ran kursu açılmasını önlemek mecburiyetinde
yiz. Aksi takdirde, yine de tehlike istikamet de 
bir inkişaf kaydeder. Arz edeyim muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye'de halihazırda 5 bin kadar 
izinsiz Kuran kursunun faaliyette olduğu resmî 
ağızlar taraf nidan İfade edilmektedir. Mülkiye 
âmirlerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı mümessil 
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1 erinin lâyıkıyle kontrolünün yapılmadığının, 
eski nizamda dahi yapılmadığının bir misalini 
yine arz edeyim. Kendisi rahmete kavuştu fa
kat talebeleri .bütün Türkiye'ye yayıldı, Maale
sef diyeceğim, Atatürk'ün resmine dahi. «beyaz 
put» diye ifade eden bu talebeler âmme müesse
selerinin başında bulunmaktadırlar. Bahmetc 
kavuşan zatın adını söyliyeyim. Kısıklı'da otu
ran Süleyman Efendi, izinsiz kurs aetı ve bir 
hayli talebesi aynı metotlarla 'hareket etmekte
dirler. Mademki, bu tarzda elimizde misaller 
vardır, izinsiz kursların açılması ihtimalini ön-
liyecek bu kabîl bir müeyyideye ihtiyacolduğu 
kanaatindeyim, önergemin iltifat görmesini is
tirham ederim. 

B A ŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTTN-
SOY (Niğde V — Pek muhterem arkadaşlarım, 
endişesinde Fahir Giritlioğlu arkadaşımla ta
mamen beraberim. Ancak yolda 've' metotta bir 
farkımız var. Bendeniz derim ki, Kuran kursla
rı her hangi bir şekilde her 'hangi bir kayda tabi 
tutmak suretiyle mektep hüviyetine siokmıyalım. 
Mektep hüviyetine sokmamanın tek yolu da 430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlükte 
olduğu şu günlerde onu 430 sayılı Kanunun 
icabı gibi, Millî Eğitim Bakanlığının doğrudan 
doğruya idaresi müsaadesine tabi tuttuğum uz 
takdirde mektep hüviyeti alması istikametinde 
bir davranış içerisine sokmuş oluruz. -Halbuki, 
Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesinde bırakı
lırsa 430 sayılı Kanun karşısına çıkar, mektep 
hüviyetini alamaz. Aslında Kuran kursları mek
tep hüviyetini alamaması lâzımgelenmüesseseler
dir. Oradan hiçbir sertifika, belge alınmaz, bu 
belge herhangi bir vazifenin belgesi olamaz. Ku
ran kursları olsa olsa muayyen yaşı geçmiş olan
lara Kuran hıfzını, telâ velini öğreten bir mües
sese olur. 

Bunun dışında 'her hangi bir şey öğretemez, 
mektep hüviyeti alamaz. Bunu bilhassa tesbit et
mek için, oradaki 7 nci maddenin son fıkrasını 
o şekilde koyduk. 

Fahir Giritlioğiu arkadaşımızın endişelerine 
iştirak ederim. Fakat, tedvinini arzu ettiği mad
de istikametinde gelişirse, korkanın ki, bizzat 
kendi endişeleri tahakkuk etmiş olur. Bu bakım-
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dan, bu maddenin buraya ithal edilmemesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Bakan 

Girit! ioğlu'nun endişelerine iştirak ettiklerini 
ifade buyurdular. Bu endişeyi izah edecek hük
mü nasıl karşılryacaktır? Ya takririn lehinde 
olacaklar yaihut bu endişeyi izah. edecek tasarıda 
bir hüküm bulunmadığın ifade buyuracaklar
dır. 

DEVLET BAKANİ MEHMET ALT1NSOY 
(Niğde) — Fahir Giritlioğiu arkadaşımızın ted
vin etmek istedikleri madde bizzat kendi endi
şelerini ortaya koyuyor. Madde tedvin edilirse, 
mutlaka endişe edilen husus istikametinde gel i-
şecektir. 

Halbuki, Dayanet İşleri Başkanlığının uh
desinde bırakılırsa daima 430 sayılı Kanun kar
şısına çıkacaktır. Bir mektep 'hüviyeti verilmesi
ne mâni olacaktır. Ama Millî Eğitim Bakanlığı
nın kontrolunda olursa Miillî Eğitim Bakanlığı
na vâki olarak tazyiklerle bir okul hüviyeti ala
bilir. O takdirde ne olur? Millî Eğitim Bakanlı
ğının açtığı imam - hatip ve Yüksek Islânı ens : 

titülerinin dışında bir nevi modern mahalle 
mektepleri yapılmış olur. Bu istikamette geliş
mesine biz taraftar değiliz. Onun için bir kurs 
mahiyetinde sadece Kuran telâvetini, sadece Ku 
ranın hıfzını öğretecek, bir kurs 'mahiyetinde 
kalmasını, bir okul haline gelmemesini ısrarla is
tiyoruz. Oradan her hangi bir belge'alınmaması
nı' istiyoruz. Ve böyle bir belge ile her hangi bir 
vazifeye talibolunmamasmı istiyoruz, burada 
bahsettikleri endişeye mâni olmak için. Onun 
için de her hangi bir hususi hüküm kendisine ta
nımıyoruz. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Lütfen Sayın 
Başkanım. İzinsiz açılanlar hakkında ne gibi bir 
cezai müeyyide tatbik edilecektir? 

DKVLET BAKANI MEHMET ALTTNSOY 
(Devamla) — Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi sarihtir. İzinsiz her hangi bir şekilde 
dinî tören yapanlar, gösteıl yapanlar hakkında 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Peki efendim, öner^ey^ Komis
yon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA- I 

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Usul 
haikkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul müzakere safahatı olan 
hususlarda olur. I 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1, — Bu kanun yürürlü- -
ğe girdiği tarihte görevi başında olanların mük-. 
tesep hakları saklı olup, bunlardan : I 

a) Unvanlarında bu kanunla bir değişik
lik yapılmamış olanlar, müktesep derece aylık- I 
lan ile aynı göreve atanmış sayılırlar. I 

b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya 
hizmetleri kaldırılmış olanlar iki ay içerisinde 
müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine 
uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda 
aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya 
mahsus olmak üzere atanabilirler. 

c) 3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü mad
desine göre bütçe kanunlarına bağlı (D) cet ve- I 
linde yer alan aylıklı vaizler bu kanuna bağlı iki 
sayılı cetveldeki vaizlik kadrolarına müktesep 
derece aylıkları ile alınırlar. 

ç) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre 
atanmış sayılanlar ile yeniden atanacaklardan 
geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulunamıyanlar için ige 
başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında değişik
lik önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevle

ri hakkındaki kanun tasarısının geçici 1 nci mad
desi (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Geçici 1 nci madde : 
b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya 

hizmetleri kaldırılmış olanlar iki ay içerisinde 
müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine | 
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uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda 
aranılan niteliklere bakılmaksızın atanırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 1 nci maddedeki (.Ç) harfinin çıkarıl

masını ve yerine alfabeden başka bir harf ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 1 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 

Diyanet İşleri Teşkilâtında gezici vaizlik görevini 
başarı ile yürütenlerden, teftiş kurullarında 
müfettiş, müfettiş yardımcısı olarak veya, il teş
kilâtlarına müftü olarak atanabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner arka
daşımız geçici birinci maddenin (B) bendi hak
kındaki önergelerine Komisyon katılıyor mu? 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Komisyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Burada 

(B) fıkrasında esasen «iki ay içinde» tabiri var
dır. Bunu kayıtlıyor. Fıkranın sonunda, «bir 
defaya mahsus» kaydı konmuştur. Bu zaruret 
neden hissedilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Geçici madde olduğu için 
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilecekler. 
Bu madde devamlılık ara etmediği için bu ka
yıt konmuştur. 

BAŞKAN — Devamlılık arz etmediği için 
konmuştur. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, arkadaşı
mızın Önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Uzuner arkadaşımızın (D) bendi hak
kındaki önergelerine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Ilyas Seçkin arkadaşımızın (Ç) harfinin cı-
kanlıp, alfabeden diğer bir harf konması hak
kındaki takririne Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Umumi bir teklif yapa
rak Başkanlık Divanına verdik. Bu şekildeki 
bütün hataların düzeltilmesi için, sonunda oyla
nacak, efendim. 

BAŞKAN — Bütün maddelerdeki harflerin 
değiştirilmesi için bir takrir geldi, sonunda oy-
lıyacağım. Bu bakımdan, îlyas Kılıç arkadaşı
mızın önergesini şimdi oya koymuyorum. 

Geçici birinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3656 sayılı Kanu
nun geçici 4 neü maddesine göre bütçe kanunla
rına bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersi-
âmlann müktesep -hakları saklıdır. Bu sınıfta 
münhal olduğunda, eski usul ve gelenek üzere 
teselsül ve terfileri yapılarak açık kalan kadro
lar ertesi yıl bütçesine alınmaz. \ 

BAŞKAN — Geçici 2 noi maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.., Kaıbul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE .3. — Bu kanunun yürür
lüğe'girdiği tarihte, Diyanet îşleri Başkanlığı 
îller kuruluşlarında (Hayrat hademesi) unva-
m ile (İmam - hatip, imam, müezzin ve hatip) 
olarak- görevli bulunanlardan : 

a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yu
karı dereceli okulları, bitirmiş olanlarla, ilko
kul öğrenimli olup da tekâmül kurslarını başa
rı ile sonuçlandırmış olanlar, öğrenim durum
larına göre, ilk defa memuriyete girişte" alabi
lecekleri barem dereceleri ile, aylıklı imam -
hatip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu gibi
lerin ücrette geçen hizmetlerinden üç yılı. bir 
terfi süresi sayılarak intdbaklan yapılır. An
cak: bu şekilde üç dereceden fazla terfi sağla
namaz. 

ıb) ilkokulu bitirmiş olup da tekâmül kur
su - görmemiş olanların (a) bendine göre tâyin 
ve intibakları yapılır, Ancak. bunların tbeş yıl 
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içinde, açılacak kurslan, başarı ile geçirmeleri 

İ şarttır. . 
c)îlk öğrenimini yapmamış olanların en geç 

•• beş yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlamalan 
j esastır. 
1 ç.) (b) ve (e) bendlerîndeki şartlan yeri-
\ ne getiremiyenler emekliye sevk edilir. 

d) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 
• iller kuruluşunda maaşlı kadroya dâhil edilen-
: lerden, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücret-
? te geçen süreleri bu madde uyarınca terfileri-
1 ne sayılır. 

Emeklilik durundan için T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu geçici üçüncü madde hak
kında önergeler var okutuyoruim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Benim öner
gem vardı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, (Ç) harfinin değişti
rilmesi hakkındaki önergeniz mahfuz, onu Ko
misyonun bu husustaki fikri ile birlikte naza
ra alacağım. (Geri aldı sesleri) Geri aim'adı 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyanet îşleri. Başkanlığı Tmruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının geçdei 3 neü 
maddesi 1 nci fıkrasının «bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, Diyanet îşleri Başkanlığı 
îller kuruluşlarında imam - hatip, imam - mü
ezzin, hatip ve Kuran kursu öğretmeni olarak, 
görevli bulunanlardan» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Kıza Uzuner 

BAŞKAN —Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılıyoraz. 
BAŞKAN — Komisyon Ali Rıza Uzuner 

arkadaşımızın önergesine katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 

Diyanet îşleri kanun tasarısının geçici 
3 neü maddesinin (b) bendine aşağıdaki fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
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«ilkokulu bitirmiş Kuran kürsü öğreticileri 

de imam - hatip ve müezzinler gibi aslî maaşa 
geçerler ve terfi ederler.» 

Bilecik 
Sadi Binay 

BAŞKAN — Sayın Sadi Bey takririniz im
zasız. İsterseniz muameleye koymıyalım. Eğer 
imza etmek istiyorsanız oya sunuyorum. 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — îmza edeceğim, 
oya sunmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) —- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri kanun tasarısının Geçici Ko

misyon değiştirisinin geçici 3 ncü maddesinin 
(d) fıkrasına İmam - Hatiplik ve Kuran öğre
ticiliği gibi ücretli görevlerde uzun seneler kal
mış olanlardan sonradan imtihanla veya diplo
ma alarak müftü müsevvit ve vaiz olanların 
da ücrette geçen hizmetlerinin üç yılı bir terfi 
süresi sayılarak intibakları yapılır. Ancak bu 
şekilde de; «üç dereceden fazla terfi sağlana
maz.» kaydının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâİdan Kısayol 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 

dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçici 3 ncü maddenin (d) fıkrasından son

ra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Ahmet Gürkan 

(«E» bu madde hükmü, Kuran öğreticileri 
hakkında da uygulanır.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Az önce, Ali Rıza Uzun-
er'in teklifi de bu mahiyette idi, kabul edildi. 

BAŞKAN — Bu hüküm oylandı, diyorlar. 
Kendileri burada yok, biz oylatalım, aynı ma
hiyette midir? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Kuran öğreticilerinin de 
madde hükmü içine alınmasını istiyor, bu hu
sus Ali Rıza Uzuner arkadaşımızın önergesiyle 
oylanmış bulunuyor. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için oya 
koymuyorum, efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının komisyon de-
ğiştirisindeki geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki 
(e) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

e) Halen görevi başında bulunan Kuran 
öğreticileri de yukardaki bendler dairesinde bu 
kanuna ekli 2 sayılı cetveldeki aylıklı Kuran 
öğretici kadrolarına alınırlar.» • 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon grupların fikrine ka

tılıyor. Nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Remzi Şenel 

Fıkra : 
e) Hâlen görevi başında bulunan Kuran 

öğreticileri, yukardaki bendler dairesinde, 2 sa
yılı cetveldeki aylıklı Kuran öğretici kadrola
rına alınırlar. 

BAŞKAN — Partilerarası anlaşmada kabul 
edildiği için önergeyi oya koymıyacağım. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçici 3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

e) Yukardaki bendler hükmü Kuran öğre
ticileri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN -T- Bu da aynı mahiyette olduğu 
için oyunUza sunmuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 831 sıra sayılı kanun ta

sarısının geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini rica ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Bu maddeye göre intibakları yapılanların 
aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen ay
lık tutarları arasındaki farkın emeklilik kese
nek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç 
kaydedilir ve aylıklarından ayrıca emeklilik 
kesenek ve karşılık nisbetinde kesilmek sure
tiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı sosyal sigorta mahiyetindedir. 

Bağlanacak çeşitli emekli, dul ve yetim ay
lıklarını karşılamak üzere hizmet süresince 
yükselen görev aylık tutarları üzerinde emekli 
keseneği ve karşılığı alınması şart koşulmuştur. 

Tasarının geçici 3 ncü maddesi ile Diyanet 
İşleri Başkanlığı mensuplarının hizmetlerinin 
her üç yılı nazara alınarak intibakları yapıla
cağı kabul edilmekte, bu hükme göre bugün 
emeklilik keseneğine esas olan aylık tutarları 
birkaç derece yükseltilecek, emekliliklerine bu 
yükselen derece tutarları esas olacaktır. 

Sandık, bu şekilde yükseltilen derece tutar
larının priminden mahrum kalmakta, primi al
madığı derece tutarı üzerinden emekli aylığı 
bağlama mecburiyetinde kalmakta, bu ise San
dık Kanununun 15 ve 41 nci maddelerindeki 
prensiplere aygırı bulunmaktadır. 

Bu madde ile Sandığa mükellefiyet ytikle-
tilmekte bulunduğuna göre bu mükellefiyetin 
de karşılığının verilmesi lâzımgelmektedir. 

Sandık Kanununun ruhu ye prensibine uyu
larak yükselen bu aylıkların farkının da ilgili
ler tarafından Sandığa ödenmesi gerekmekte
dir. 

28.5.1965 0 : 3 
Bu maksatla bir önerge takdim etmiş bulu

nuyorum. 
Aydın 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — izah için söz 

* istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, Geçici Komisyonda Maliye ve Büt
çe Komisyonundan mütehassıs arkadaşlar bu
lunmadığı için kanunun tedvininde bir hata 
yapılmıştır. Bu kanun bu şekilde çıktığı tak
dirde tatbikatta müşkülât çıkacak Emekli San
dığı Kanununda veya bu kanunda bir madde 
değişikliği hâsıl olacaktır. 

Bu, Emekli Sandığı Kanununun 15 ve 41 iıci 
maddelerine aykırıdır bu hüküm. Bir hademei 
hayrat bulunduğu dereceden üç üst dereceye 
kadar maaş alacak. Emekli Sandığı Kanununun 
15 ve 41 nci maddesine göre emeklilik maaşına 
istihkak kesbedebilmek için muayyen sürelerle 
o maaşları almak ve onun üzerinden aidat öde
mek mecburiyetini şart koyar. Şimdi bu arada 
geçen üç üst derece üzerinden emeklilik aidatı 
ve farklarını vermeden doğrudan doğruya son 
aldığı üç üst derece maaşı üzerinden aidatları 
bu maaşlarından kesildiği takdirde yarın ara
dan zaman geçince altı ay, bir sene sonra bu 
hademei hayrat öldüğü veya emekliye sevk 
edildiği takdirde müktesep hakkının ne olacağı 
mevzuu bir mesele olacak, kendisine son aldığı 
maaş üzerinden emekli maaşı ve ikramiyesi 
ödenemiyecek. Halbuki, otomatik olarak geçen 
akşam jandarma uzmanları için kabul ettiğimiz 
kanunda da bu madde aynen aynı şekilde ke
silmesi kabul konmuştur. Umumiyetle bu şekil
de intibaklarda geçen muhtelif dereceler ara
sındaki emekli aidatları hesabına borç kayde
dilmek suretiyle, her ay kesilen emekli aidatı 
ve karşılığı müsavi bir miktarda kesinti yap
mak suretiyle müktesep hakkı tanınır. Binaen
aleyh, biz bu maddeye bu şekilde bir fıkra ek
lediğimiz takdirde, kanun neşrinden üç gün 
sonra bir hademei hayrat vefat etse veya emekliye 
sevk edilse dahi en son intibak ettiği maaş 
derecesi üzerinden emekli maaş ve ikramiyesi-
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ne hak kazanacak. Ancak aradaki farklar he-
sabedilmek suretiyle borç kaydedilip mahsubu 
yapılacaktır. Umumiyetle bütün kanunlarda 
tatbik edilen bu hükmün bu kanuna konmama
sı kanunun noksan çıkmasına.ve tatbikatta-bü
yük müşkülât doğuracaktır. îlerde bu kanun
da ve Emekli Sandığı Kanununda bir değişik
lik yapılmadan da bu ihtilâf halİedilemiyecek-
tir. Onun için bu hususu bizzat Emekli Sandığı 
Tahsis Müdürü ile görüştüm, onların da müta
lâalarını aldım, yarın bu arkadaşların müşkül 
duruma düşmemesi için herkes alacağı maaş 
karşısında aidatını ödemesi suretiyle bu fıkra
nın kabulünü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, hademei 
hayratın ücretlerinden 1950 yılından bu yana 
emekli keseneği kesilmektedir. Şimdi intibak
ları yapıldığı andan itibaren de yine fark ke
seneği son aldıkları maaş üzerinden kesilecek 
ve evvelce eksik almış olmalarına rağmen son 
aldıkları maaş üzerinden kesilecek. Esasen,za
rara duçar olacaklar kesenek bakımından. 
Ama, bütün bu. ihtimaller hesabedilerek bu hü
küm tedvin edilmiştir. Zaten bu tedvin edildiği 
zaman Emekli Sandığı mütehassısları ile. gprii-
şülerek tedvin edilmiştir. Arkadaşlarımız endi
şe buyurmasmlar her hangi bir kanuna aykırı 
hüküm yoktur. 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmi
yenler... önerge lmbıü edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde kayıtlı 831 sıra sayılı kanun ta

sarısının geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini rica ederim. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

Bu maddeye göre intibakları yapılanların 
aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen ay
lık tutarları arasındaki farkın emeklilik kese
nek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç 
kaydedilir ve aylıklarından ayrıca emeklilik 
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kesenek ve kargılığı nisbetinde kesilmek sure
tiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geçioğlu önergelerini geri al
dılar. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz tadillerle be
raber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Gaçici üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe • girdiği tarihte görevli bulunan^ müftü, 
vaiz, imam - hatip, imam ve müezzinlerden beş 
yıl içinde lise, öğretmen okulu ve lise dengi 
(din eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) 
bitirme diploması alanlara 1 000 lira ikramiye 
verilir. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri kanun tasarısının Geçici Ko

misyon - değiştirisinin geçici 4 ncü maddesinin : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği târihte gö? 

revli bulunan, müftü, vâiz„ imam - hatip, imam 
ve müezzinlerden beş yıl içinde lise, öğretmen 
okulu ve lise dengi (din eğitimi yapan öğrenim 
müesseselerinden) bitirme diploması alanların. 
baremleri bjr derece yükseltilir. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede-. 
rim. . . . . 

Kocaeli. 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
_TÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hâldan 
Kısayol'un önergesine, önergeyi oylarınıza. su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge. 
kabul .edilmemiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyörunh 
K^bul edenler». Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun- yürür, 
lüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan (Dinî yayınlar döner sermayesi) niıı mev
cutları, alacak've borçları bu kanunun 3 1 n c i 
maddesi ile kurulan (Dinî yayınlar döner ser
mayesi) ne devrolunur. 
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.BAŞKAN — Geçici 5 nci maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnüyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Din İşleri Yüksek 
Kurulu için, bu kanunun 21 nei maddesi uya
rınca, yapılacak ilk aday tesbit işlemi, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten en geç altı ay 
sonra yapılır. İlk aday tesbit kurulu mezkûr 
maddenin (b), (c) ve (ç) fıkralarında sayılan
larla (d) fıkrasında adı geçen (il temsilcileri) 
ıtden kurulur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde hakkında 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri tasarısının geçici 6 ncı mad

desindeki *en geç altı ay sonra yapılır» şeklin
deki ibarenin; 

(Altı ay içinde yapılır) suretiyle tadilini 
teklif ederim, 

Konya 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, nazara 
alınmasını oylarınıza, sunuyorum.. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
(Ç) bendi hakkında bir önergem vardı. 

BAŞKAN — (Ç) bendi hakkında değil mi 
efendim? Onu en sonunda okutup izah edece-

."ğim Efendini. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil-
öâşfcir. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki tasarının Hükümetçe teklif olu
nan geçici 6 ncı maddenin, geçici 7 nci madde 
olarak aşağıdaki değişik şekilde Geçici Komis

y o n tasalısına. eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ai T . Grupu adına 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

H. P. Grupu adına 
Burdur 

Fethi Çelikbaş 
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C. K. M. P. Grupu adma 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

M. P. Grupu adına 
Bolu 

Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Geçici madde 7. —• Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan kanun 
ve yorumlardaki «Hayrat hademesi» tâbiri «Ca
mi görevlileri» olarak ve «Müşavere ve Dinî 
Eserler İnceleme Kurulu1» tâbiri de «Din İşleri 
Yüksek Kurulu» olarak adlandırılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, yeni teklif edilen ge
çici 7 nci madde hakkında parti grupları baş
kanlarının teklifine komisyon katılıyor. Geçici 
7 nci madde olarak parti grup başkanlarının 
teklif ettikleri önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önergenin geçici 7 nci madde olarak metne 
dâhil edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

21 nci madde komisyona gitti ve redaksiyo
nu yapıldı geldi, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nei madde aşağıdaki şekilde düzenUn-

mistir. Arz olunur. 
. Komisyon Başkanı 

. Erzurum 
Tahsin Telli 

Atanmalar : 
Madde 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile ku

ruluşun bütün görevlilerinin 22 nci maddede 
yazılı nitelikleri taşımaları halinde atanma 
usul ve şartlan aşağıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanın 
teklifi üzerine, Cumhurbaşkanının imza edece
ği, Bakanlar Kurulu kararı île; 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday 
tesnit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, 
açık yerin üç katı olarak, seçecekleri adaylar 
arasmdan, Diyanet İşleri Başkanının teklifi, 
Başbakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile; 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkam, ku
rul üyelerinin kendi aralarından gizli oy t e 
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salt çoğunlukla seçmeleri ve Başbakanın tasdi
ki ile; 

d) Diyanet işleri Başkan yardımcıları, 
Dinî Hizmetler ve Din Görevlerini Olgunlaştır
ma Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, mü
fettişler, hukuk müşaviri, Personel Dairesi Baş
kanı, donatım müdürü, il müfettişleri, Diyanet 
işleri Başkanının inhası üzerine ortak karar
name ile; 

e) Merkez kuruluşunun müdürleri ile di
ğer memur ve hizmetlileri, müfettiş yardımcı
ları, ilçe müftüleri ve vaizler, Personel Dairesi 
Başkanının inhası üzerine Diyanet işleri Baş
kanınca ; 

f) Kadrolu imam - hatipler, ilgili müftü
nün teklifi, valinin inhası üzerine Diyanet iş
leri Başkanlığınca; 

g) Köy imam - hatipleri, köy derneğinin 
teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine vali ve 
kaymakamlıkça; 

h) il ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetli
leri, ilgili müftünün inhası üzerine vali ve kay
makamlıkça ; 

Yukardaki bendler dışında kalan memur
lar, Başkanlıkça atanırlar. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 21 nci 
madde... 

ILYAS KÎLIÇ (Samsun) — Bir protokol ha
tası vardır.' Şimdi bu maddede Diyanet işleri 
Başkanından sonra Diyanet işleri Başkan yar
dımcılarının gelmesi iktiza ederken, Din işleri 
Yüksek Kurulu üyeleri dâhil edilmiştir. Yani 
o maddenin tertibinde Başkan yardımcılıkların
dan evvel gelmiştir. Hatadır," bunun yer değiş
tirilmesi lâzımdır. Diyanet işleri Başkanların
dan sonra Başkan yardımcılarının zikredilmesi 
doğrudur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN —r Komisyonun fikri nedir? 
GEçlct KOMISYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — İştirak ediyoruz, 
bu şekilde düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltmeyi oyları
nıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bunu son kabul buyurduğu
nuz şekilde 21 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler.... 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Sayın Başkanım son fıkrada; «Yu
kardaki bendler dışında kalan memurlar Baş-
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kanlıkça atanırlar.» şayet kalmışsa bu fıkra 
noksan geçmiş oraya ilâve edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Bakanın fi
kirlerine iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GTYASET-
TlN KARACA (Erzurum) — iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN— Ne teklif ediyorsunuz Sayın 
Bakan lütfen bir daha tekrarlayınız ? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) —• Komisyonun değiştirişinin 21 nci 
maddesinin son fıkrası vardır; «Yukardaki 
bendler dışında kalan memurlar Başkanlıkça 
atanırlar.» bunun ilâvesini istiyoruz. ' 

BAŞKAN •— Bunun ilâvesine komisyon ka
tılıyor. Komisyonun yaptığı ilâveyi de oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde kabul buyurduğunuz değişiklik
ler ve eklerle birlikte 21 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 
Yürürlük : 
MADDE 42. — Bu kanun yayımını takibe-

den ayın 15 inde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
MADDE 43. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent 
Yok...'Kabul edenler... Etmiyenler,.. Madde Iça-
bul edilmiştir. 

Efendim konuşmalar bitti, içtüzüğün 109 ncu 
maddesine göre bâzı tashihler vardır. Komis
yonun teklifi ve bu teklife uyan Ilyas Kılıç ar
kadaşımızın da bir önergeleri vardır. Aynı ma
hiyettedirler. Okutacağım. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesindeki harflerin a, b, 

c, d, e, f, g, h, i, j ; 7 nci maddenin 3 numa-
rasmdaki harflerin a, b, c, d ve 8 nçi madde
deki harflerin a, b, c, d; 14 ncü maddedeki 
bend harflerinin a, b, c, d, e; 22 nci madde-
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deki bend harflerinin a, b, c, d, e, f, g ve ge
çici 1 nci maddenin bend harflerinin a, b, c, d 
olarak düzeltilmesini teklif ve arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Erzurum 

Tahsin Telli ' 
BAŞKAN — îlyas Kılıç arkadaşımızın da 

düzeltmesi bu mahiyettedir. Bu düzeltmeyi oy
larınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının tümü hak
kındaki görüşmelerimiz bitti. Lehinde söz is-
tiyen.... (Gürültüler ve her taraftan lehinde söz 
istemeleri)... Herkes lehinde söz ister arkadaşlar. 
Ama istiyenler hakkında mütalâamı lütfen arz 
edeyim, müsaade buyurursanız. Bâzı arkadaş
larım söz istediler. Grup adına Sayın Hayri 
Mumcuoğlu önce söz istemişti, C. H. P Grupu 
adına kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRÎ MUMCU
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, pek muh
terem arkadaşlarım; kabul* buyurduğunuz tasa
rı üzerinde C. H. P. si Grupu adına ve tasarı 
lehine maruzatta bulunmak üzere huzurunuzda- i 
yım. Maruzatım gecenin bu geç saatinde gayet 
kısa olacaktır. Kabul buyurduğunuz tasarı 
3 ncü înönü Hükümetinin hazırlayıp Meclise 
sunduğu bir tasarıdır. 

Aziz arkadaşlarım, tasarı bir mânada Ana
yasanın 154 ncü maddesinin bir hükmü icabı ge
tirilen ve bu memlekette müspet ilimlerle' mü
cehhez din adamı yetiştirmeyi ve din görevlileri
nin terfilerini istihdaf eden bir tasarıdır. Muh
terem arkadaşlarım, Grupumuz diğer gruplar 
gibi biran evvel çıkması için büyük gayret gös- I 
termiş ve bu tasarının kanunlaşması şerefi Par- I 
lâmentomuza ait bulunmuştur. Değerli arka- I 
daşlarım, tasarının bâzı hükümleri Yüksek Mec- I 
lisin, bütün grupların gösterdiği istical sebebiy- I 
le bâzı noksanları bulunarak kabul edilmiştir. I 
Burada şayanı şükran bir noktayı kayıt etmek I 
isteriz. Birinci madde tasarıda geldiği şekilde I 
çıkmalı idi. Yalnız bir inkitadan sonra Sayın I 
Devlet "Bakanından bu kürsüden vâki beyanını I 
burada memnuniyetle kayıdederiz. Gerçekten I 
yani Anayasamızın 19 ve 154 ncü maddeleri ile I 
din ve vicdan hürriyetine ve Diyanet İşlerinin | 
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genel idare içinde özel bir kanunla görevlerini 
yerme getireceğine hususi uır uut*.uue yer ver
miştir. 

JiAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, tümü üze
rindeki görüşme degıi o ıtıüarla Kısa olur, malû
munuz (.«latırım yapıyor» şeşleri) 

C. H. P. GKuru AUÜNA U A ^ R I MUMCU
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, yatımda hiç
bir alâkası yoktur, tarihi hakikatleri dile getiri
yorum. Uçuncü İnönü HüKumeti bu tasarıyı 
getirmiştir. Fakat kanunlaşması şerefi de bü
tün Parlâmentoya aittir. Tarihi gerçekleri dile 
getiriyorum burada. Kısaca tekrar ııade etmek 
isterim ki, tasarı üzerinde Meclisin daha fazla 
durarak noksansız olarak Senatoya sevk etme
si gerekirdi. Bu noksanlardan birisi, birinci 
maddede olmuştur. Bunun Hükümet adına tas
hihini Sayın Devlet Bakanı vadetmiştir. Köy 
imam - hatiplerine tasarıda derpiş edilen tazmi
nat burada kabul edilmemiştir. Bunun kabulü 
isabetli olurdu. Gene bir iki noktayı Senato 
müzakerelerine de ışık tutmak üzere kaydetme
den geçemiyeçeğim. 

Aday tesbit kurulunda Personel Dairesi Baş
kanına dahi oy-hakkı tanınırken, icabında Diya
net İşleri Başkanına vekillik edecek olan başkan 
yardımcısının aday tesbit kuruluna alınmaması 
bir noksan olmuştur. Gene ifade etmek isteriz 
ki, bu kadar geniş imkânlar bahşedilen, malî 
portesi bir hayli yüksek olan bu tasarıda vaiz
lere de, müftüler gibi aynı menşeden gelmeleri 
itibariyle tahsisat kabulü gerekirdi. Bütün 
bunlara rağmen tasarı Hükümet teklifinde tas-
rihen işaret edildiği veçhile bu memlekette müs
pet bilgilerle mücehhez din adamı yetişmesini 
sağlıyacak ve bugün yıllarca hele 15 yıldır din 
görevlilerinin beklediği refah seviyesini sağlıya-
caktır. Memlekete hayırlı olmasını temenni eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, demin arz ettiğim gi
bi arkadaşlarımızdan birçokları tasarının aley
hinde 110 nou maddeye göre söz istemişlerdir. 

Grup adına istendiği için Hayri Mumcuoğ-
lu'na söz verdim. 137 nci maddeye göre de 
Grup adına Ahmet Çakmak arkadaşımız söz 
istediği için, Çilesiz ve diğer arkadaşlarda aynı 
maddeye göre söz istediler; fakat grup tercih 
edildiği için Ahmet Çakmak arkadaşımıza söz 
veriyorum. 
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VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) —,. 

Söz istiyorum Başkanım. 
BAŞKAN — Muhterem Başaran olmaz efen

dim, 4ehte, ve ..aleyhte iki kişiye söz yerebiliriz. 
• Sayın ,Çakmak oyunuzu ihsas babında, yani,': 

oyunuzu ne şekilde vereceksiniz ona dair konuş
mak üzere buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET ÇAKMAK 
(Bolu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Adalet Partisi Meclis Grupu olarak kanun 
tasarısı hakkındaki oyumuzu çok kısa olarak 
arz ediyorlum. 

En ileri kabul edilen cemiyetlerde dahi dinin 
ve itikadın yeri vardır Ve inkâr edilmemiştir. 
Bu husus memleketimiz ve cemiyetimiz için da
ha da ağırlığıyla mevcuttur. Bu sebeple, dinî 
eğitim ve ibadet hususunda, Devlet, Meclis ve 

, Hükümet olarak meseleyi ve ihtiyaçları görme
memize, karşılamamamıza imkân yoktur. Cemi
yetimizin yapısı da nazara alınarak, milletçe 
gelişmemizde ve mânevi teçhizalanmamızda da 
bilgili, yetişkin ve aydın din adamlarımızın bü
yük payı olacaktır. Buna kuvvetle inanıyor ve 
güveniyoruz. 

Bu sebeple, binbir güçlük ve fedakârlık için
de vazife gören din adamlarımıza terfih imkânı 
tanıyan, durumlarında az çok ferahlık yarata
cak ve yeni iltihakları da sağlıyacak olan bu ka
nunu A. P. Grupu olarak sevinçle karşılıyoruz. 
Bâzı maddelerine ve özellikle 25 nci maddesine 
muhalif olmakla beraber, 22 senedir bekliyen 
böyle bir kanunun çıkmasından büyük huzur 
duyuyoruz. Bu kanun A. P. - C. K. M. P. -
Y. T. P. ve M. P.Koalisyonu zamanında çıkmış
tır. Fakat biz, bu tasarının kanunlaşması şere
fini bütün Parlâmento üyeleriyle paylaşıyoruz. 
Adalet Partisi Meclis Grupu olarak kanunun 
din adamlarımıza ve aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Tanrıdan diler, emeği geçenlere 
teşekkür eder, oyunuzu kabul olarak kullanaca
ğınızı ümidederiz. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

MEHMET GEOÎOĞLU (Adana) — Bir mâ
ruzâtım var, zapta geçsin. Hiç kimse bu kanu-
-riu Cena'bıhak milletimize hayırlı, uğurlu etsin, 
demedi. Ben diyorum, zapta geçsin, bu kanu
nu Ceriablhak hayırlı, uğurlu etsin. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
bütün partileri temsil eden grup arkadaşları-

2 8 . 5 . 1Ö65 Û : 3 
mızın üzerinde hassasiyetle ve önemle durduk
ları Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun görüş
meleri bitmiş bulundu. Şayanı memnuniyettir 
ki, Meclisimizdeki. bütün partiler bu "tasarının 
biran evvel ve mükemmeliyetle çıkması için 'büyük 
gavretler sarf etmişlerdir. Konuşmalar bittiği
ne göre kanun tasarısının . tümünü, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... it
tifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar) ," Memlekete, 
millete hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın Başaran arkadaşımızın bir önergeleri 
vardır, Diyanet İşleri kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelerin radyo ile nakledilme-
mesini istemektedir. Radyo muhtar bir idare 
olduğu için önergelerini oylamıyacağım. 

Bakan konuşmak istiyor, buyurun Sayın 
Bakan. « . . • • 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSÖY 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, uzun yıl
lardan beri camianın beklemiş olduğu Diyanet 
İşleri teşkilâtına ait Kanunu kabul etmiş 'bulu
nuyorsunuz. Yüce Meclise, bütçenin çok sıkışık 
zamanında daihi gecenin geç vakitlerine kadar 
bu kanunu çıkarmak için gayret ve himmet gös
termiş olmalarından dolayı Hükümet namına 
hassaten minnet ve teşekkürü bir borç biliriz. Bu 
kanunun çıkmasında Yüce Parlâmentonun her 
azasının en az bizim kadar hassıove en az bizim 
kadar gayretli olduğuna dün inandık ye bugün 
de inanıyoruz. Kanunun müzakeresi vesilesiyle 
şahsan arkadaşlarımın hatırına, gönlüne doku
nacak her hangi bir harekette 'bulunduysaan bu
nu affetmelerini, o camianın ıstırabının bende
nize inikas etmiş olan bir kısmı kabul etmeleri
ni, bunun için kusurumun hafiflemesini lütfen 
kabul buyurmalarını arz ve istirham ediyorum. 

Uzun müzakerelerden sonra kanunu mükem
mel bir hale getirmek için bütün gayretlerini 
sarf eden Geçici Komisyonda çalışmış arkadaş-" 
larıma, Başkanı ve üyelerinin her birine ayrı 
ayrı teşekkürü borç bilirim. Şüphesiz ki, bu ka
nun bütün, hatalardan salim olarak çıkmamıştır. 
.Her insan eseri gibi bu kanunun da hataları 
yaırdır. İnşallah ilerde Yüce :Meclisin yerine 
kaim olup, devam edecek Meclisler bu hataları 
bulurlar, daha mükemmel hale getirirler, ka
nunun memlekete, millete ve camiaya hayırlı 
olmasını Çena'bıhaktan temenni. ederim. •. 

Hürmetlerimle. (Alk^lar) , v 
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Şk —^S^glik ve-Sosyal Yardım Bakanlığına 

bağlı sağlık kurumlariyle Esenle§tirme (Reha-
hüiiasyon) tesislerine verilecek döner -sermaye 
hakkındaki 2Û9 sayılı Kanuna bâzı maddeler 

r4kUnmesi ve hu kanunun 11 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Dev
let hastanelerinde çakşan doktorlar hakkında 
kanun teklifi ve Sağhk ve Sosyal Yardvm,. Ma
liye ve. Plân komisyonları raporları (1/481, 
2/278) (S. Sayısı : 491) (1) 

BAŞKAN — Bunun üzerindeki konuşmala
rımız başlamıştı, birinci madde üzerinde 4 ar
kadaşımız konuştu, iki arkadaşımız da söz al
mıştır. Komisyon ve Hükümet yerini alsın. Söz 
istiyenlerden, Sayın Nadir Yavuzkan yoklar mı? 
(Yök sesleri) Sayın Mehmet özbey? (Yok ses
leri) Sayın Halil özmen? Buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, gayet kısa konuşaca
ğın», bu kanun memleketimizin bilhassa sağlık 
-bakımından en .önemli 'bir kanunudur. Bu iti
barla Full-Time Kanunu kalbul edildiği takdirde 
doktorlarımız kendilerini .tamamen hastalan
ılın üzerinde görecekler ye ona göre hastalar 
biran .evvel tedavi edileceklerdir. Bu kanunun 
birinci. maddesinin kabul edilmesini, rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — .Madde- üzerinde başka söz isti-
yea? Yok:, önergeler var, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Maddenin aşağıdaki gibi kabulünü arz ederim. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Madde 1. — Sağlık Bakanlığına bağlı hasta
nelerde çalıştîrılaccak tabip, diş tabibi... 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. Oyla
rınıza-sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul -edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maiddedeki'(Asistaıüar hari'Ç) i ibaresinin 

çıkarılmasını ••«rz* T C teklif ederim. 
JAdryaman 

Mehıaet.jözbay 

(1) 491 S. Sayılı basmayazı 24 . 5 . 1965 ! 
İaHhİi 114 ncü Birle§im tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon? ^Komisyon katılmı

yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 2. — Tam süreli eğitim ve öğretim 
hastanelerinde ve kurumlarında Bakanlar * Ku
rulu karariyie muayyen, geçici ve sağlık hizmet
lerinde özel ibtıssG istiyen işlerde sözleşme ile 
mensubolduğu ihtisas dalında şöhret sahibi ve 
otorite olan Türk uyruklu ve, yabancı uzman 
çalıştırılabilir. Sözleşme ile çalıştırılan uzman
ların ücret ve çalışma şartları sözleşmeleri hü
kümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
var mı ? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Yerli ve yabancı uzman!arın kılinikte bir yatak 
tahsisi senetiyle sözleşme yapmaları mümkün 
müdür? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Mümkün de
ğildir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, kanunun müzâkeresi 
esnasında Sayın Gökay'm üzerinde durduğu bir 
hususu kısaca arz edip vaktinizi almak iste
mem. Full-Time'nin dünya tatbikatı, daima şöh
retlerin ve yetişmiş personelin ücretle tatmini 
yerine, kendi çalıştığı klinikte ihtisasının hu
dutları içinde kendisine mukavele ile tesbit edi
len o klinikteki imkânlardan istifade şarttır. 
Tazminatın bir mukavele ile tâyini yerine, o 
tazminatın bir yataktan istifade ve diğer ücret 
şartlarının hastane idaresi ile hasta arasmda 
serbestçe tâyini suretiyle mesele yürütülmekte
dir. ikinci maddede; «yerli ve yabancı "uz
manlar»' tâbiri istimal edildiğine göre, bir ya
bancı uzmanın diyelim ki İsviçre'den, diyelim 
ki, Fransa'dan, diyelim ki Almanya'dan'Ptfll -
Time'nin tatbikatını böyle yapan memleketlerden 
ayrılıp, koparılıp, getirilip memleket şartlarma 
adapte ettirilmesi bu maddeyle Tnümkün ola-
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maz. Eğer maddeye komisyon, bu mukavele
nin şartları içinde yatak tahsisinin de müm
kün olduğu hususunu ifade edip bu vuzuhu ver
seydi hiç mesele yoktu. Zannederim ki Sayın 
Komisyon Sözcüsünün beyanı fevri bir beyan
dır. Bendenizi mazur görsünler yabancı uz
manlar için bu mümkün olabilir. Ve bunlar
dan bir tanesini Sayın Sükan'a hatırlatmak 
isterim. Halen Türkiye'de beyin cerrahı yok
tur. Türkiye'nin hastalarının beyin cerrahisin
de ve meselâ bir Parkinson ameliyatı için sene
de ödedikleri döviz miktarını Maliye Vekâle
tinden hasta dövizi olarak tesbit buyursalar. 
O uzmanın Türkiye'ye getirilip üç hasta yata
ğının tahsisi suretiyle ödenecek ücretin bun
dan daha az olduğunu göreceklerdir. Prensibin
de bir mahzur yoksa lütfen katılsınlar. Eğer 
prensibinde ciddî bir mahzur görüyorlar ve 
bendenizin yanıldığını iddia buyuruyorlarsa 
lütfen bendenizi ikna etsinler ki rahatlıkla ve 
huzurla oy verelim 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bayar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ- i 
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar- | 
kadaşlar, . esasında Aydın Bolak arkadaşımıza 
hak vermemek mümkün değildir. Dünyada 
full - time tatbik eden memleketlerde Aydın 
Bolak arkadaşımızın ifade ettiği mânada tatbi
kat vardır. Ama bu kanunla getirilen sistemin 
prensibine aykırı bir tekliftir. O itibarla Ay
dın Bolak arkadaşımızın teklifine iltifat etme
miz mümkün olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu I 
kanunla her şey bitmiyor, bunu tesbitte fayda 
vardır. Şimdi tedvinine uğraştığımız bu ka
nunla Türkiye'de her şey bitmiyor. Bu kanu
nun buna benzer birtakım tedbirlerle üniversite I 
ye diğer sağlık teşekküllerine inikasını temin I 
etmek suretiyle daha mükemmel hale getirmek I 
gayreti içinde bulunmanın lüzumuna işaret et- I 
mek istiyorum. Şimdi bu kanun ile temin edi
len husus bir pilot çalışma mânasındadır. Mah- I 
dut birtakım eğitim hastanelerinde bir pilot ça- I 
lışmayı istihdaf eden ve Türkiye'nin daha şü- j 
mullü bir mânada full - time çalışmalarına isti
kamet verecek bir ön gayrettir. O itibarla sis- I 
teminde de yoktur. Yabancı bir uzmanı tatmin I 
edecek imkânlar vardır. Prim ve fazla çalışma j 
imkânları da vardır, bu kanunun bünyesinde 1 
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mevcuttur. Yatak tahsisinin, birtakım kanık
lıklara sebebiyet vermesi mümkündür. Aynı 
zamanda sistemin esasına aykırı olduğu cihet
le iltihakımız mümkün olmamaktadır. 

BAŞKAN — Aydın Bolak arkadaşımızın 
önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna arz ettiğim sebeple 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 
«Sözleşmede yatak tahsisi mümkündür.* 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde sö
zü edilen tazminat ve sözleşme ücretleri, dö
ner sermaye gelirlerinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1 nci maddede adı geçen per
sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat, 7244 sayılı, Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak günlük normal ça
lışma .saatleri dışında döner sermayeli kurum 
ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet 
görecek 1 nci maddede yazılı personele prim 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenî. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 1 nci madde hükümlerinin 
uygulanacağı kurum ve hastane1 erin, 

a) İdaresi ve çalışma usulleri, 
b) Bu kurum ve hastanelerde çalışacak 

personele verilecek tazminat, 
c) Türk uyruklu ve yabancı personele 

sözleşme ile verilecek ücret esasları ile bo, per
sonelin vasıf ve çalışma şartları, 
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ç)" Tesbit olunacak günlük normal çalış

ma saatleri döner sermayeli kurum V3 hastane
ler dâhilinde ve haricinde hizmet görecek 
personele, tahsil edilecek ücretler üzerinden 
ödenek pı im ve esas miktarları, 

d) Döner sermaye1 i kurum ve hastaneler
de tazminat alanlar dışındakiler için günlük 
mormal. çalışma saatleri dışında gö: evlendiri
lecek personele veri ecek f:ızla mesai ücrelc-
rinin şartları ve esasları, 

e) Bakanlık mü aadcsiyle yapılan özel po-
li'klinüklerde alınacak ücretler ve personele 
verilecek prim esasları. 

f) Sağlık kurumlariyle hastane1 erde ve ha
riçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan 
alınacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakan
lıklarınca müştereken hazırlanıp, Devlet Perso
nel Kurulunca tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Balını 

ALÎ ÎIISAN BALIM (îsparta) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun en önemli mad
desi budur ve hazırlanacak yönetmeliğe fevka'â-
de sal âhivetler tanınmıştır. Ve çıkacak böyle bir 

, yönetmeliğin son derece dikkatle, itina ile âdil 
bir şekilde hazırlanması zaruretine bilhassa işa-

. ret etmek isterim. Ve sağlık Bakanlığı mütahas-
sıslarının bu hususta gerçekten geniş çapta ha
zırlıklı olmaları ve çok itina göstermeleri icabe-
der. Aksi halde bu kanunun tatbikatı büyük şi
kâyetlere, dedikodulara sebebiyet verebilir. Bu 
hususu bilhassa arz için huzurunuzu işgal et-
tm. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Kabul, edenler... Etiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — 209 sayılı Kanunun 1 nci 
~ maddesi aşağıdaki şekilde değiştin'mistir. 

Madde .1. — 209 sayılı Kanunla Srğ'ık ve 
Soıyal Yardım Bakanlığı -kurum ve hastanele
riyle esenleştirme «Rehabilitasyon» müessesele
rine verilen döner sermaye miktarı 150 mil
yon liraya çıkaıı'mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz htiyen? 
Yok. Maddeyi oylarm:za sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun uygulancağı 
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hastane ve kurumlarda tazminat alan personele 
209 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğine© 
fazla mesai ücreti ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında £Öz istiyenî. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen?. Lehinde buyurun Sayın özmen. 

HALİL-ÖZMEN (Kırşehir) — Efendim, böy
le bir kanunun çıkarılması Yüoe Meclisinize na
sip olmuştur. Hepinizi tebrik ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen'er... Ta
sarı Meclisimizce kabul, edilmiştir. Memlekete ve 
millete hayırlı olsun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya) — Çok kıymetli ar
kadaşlarım, Türk hekimliği için bir reform ma
hiyeti taşıyan bu kanun tasarısını kabul etm'ş 
olmakla, hakikaten büyük tarihi bir vazife ifa 
etmiş bulunuyorsunuz. Hepinize bütün gönlümle 
şükranlarımı Hükümet adına arz etmek isterim 
Böylece hastane hekimi türlü şaibe ve madli endi
şeden uzak olarak bütün mesaisini hastalarına, 
meslekî ve ilmî araştırmalara inhisar ettirecektir. 
Ve böylelikle hekimlik haysryeti ve heldmliğin 
memleket çapındaki bâzı dedikodu ve şaibeleri 
ortadan kaldırılmış olacaktır. Vâki olacak ak
saklıkların da en kısa zaman içinde halledilece
ğine ve hazırlanacak talimatname1 erle gideri
leceğine inanıyoruz. Sonsuz şükranlarımı arz 
ederek hepinizi selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde başka bir iş kal
madığı için bugün saat 10,00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma. Saati: 00,45 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
ismail Uenee 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boatepe 
Ömer Kken 
Naano i' K er mı nStu 

ARTVİN 
Nihat Ala 
"Sabit: Osman Avcı 

AYDIN 
OHıan Apaydın 
Mel â hat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Spzjrin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 

oylama sonucu 
(Tasan kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 105 
Çekinaerler : 0 

Oya katıimıyanlar : 199 
Açık üyelikler : 13 

/Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet ÖV.bey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Rahmi înçeler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tomhuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Alp Do&an Sen 

EDİRNE 
İlhamı Krtem 
Vazmi örcogul 

ELÂZIĞ 
Vaci Güray 
\ner Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
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ERZURUM 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoglu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan 1 talim 

İSTANBUL 
Tahsin Dem i ray 
Muhuldin Güven 
Naci öktem 
Abdurra^TrıiTi Yazgan 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya -
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançây 
Sabri Keskin 

>6 — 

ismail Ilakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Güuıuşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHtR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Ecdemir 
llaiil fitawı*n 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs«yol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Keflı 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

sezaı Sarpalar 
Sadnettin Tosbi 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakııp Kadri Karaos-
manoglu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakııp Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 



MUŞ 
Sait Muttu 
Sami Ojsfcftfk-

NEVŞEHİR 
Ali Baran. Numanoğlu 

, NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
MehmetOz hay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şükrü Yüzhasıoğlu 

AÖRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa K>mal Kırım 

ANKARA 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörti* 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminafrang'lu 

BALIKESİR 
Fenni İsHmyeli 
Süreyy»?Koo/: 
Mehmet Tiritoğiu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çetikbaş 
Nadir Yam\ akan 

BURSA 
Edip RSiş̂ ü? Akyürek 
SadrettfaLvÇaogt 
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Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gûrer 
Hami Tezkan 

SAMSUK 
Mehmet Başa rai 
Bahri Cömert 
Hâmit Kip#r 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
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SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Celâl öncel 

/Reddedenler] 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

tsmail Ertan 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
ERZURUM 

Cevat Dursunofflu 
Gıyaaettin Karaca 
Şerafettin Knnnray 

ESKİŞEHİR 
İbrahim fVmalmlar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Güğüş 
Hüseyin Inceoğlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kpmal Çilesiz 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı TTöcaoğlu 

İÇEL 
Yahya Perm an m 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Ratip tahir Burak 
•rhan EvüboJrlu 

^ahr^ttin Kerim Gökâ  
îTilmi Oben = 
Vahyi flzarar 
Selim Sauper 

Reşit Ülker 
Sabri Vardark 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya ITanhan 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Ofcvav 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdHemenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyrioglu 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman- Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilçisu 
Nihat Erim 

KONYA) 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüşt» Ösşal 
Fakih ( W n -

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikay a 

UŞAK 
Ahmet Tahra kihç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
M usliîr Görentaş 
Şükrü Kösereisoğhı 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

MANİSA 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 

MA&Af 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlû 

MUĞLA/ 
Hilmi Baydur. 
Cevdet Oskay-

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Afraofrîu 
Orhan- Naim Haakreddr 
Ata Topalofrlu 

SAKARYA 
BurhawAkdağ 
Yusuf Ulu80y 

SAMSUN 
Nurettinı Cerîtoğlîk 
Fevzi Ceylân, 
Fevzi Gevp«4 

SîtRT* 
Cevdet Aydın 
Adü Yaşa: 

SİNOP 
Haşini Tan 

SÎVA8 
Adil Altay 
Rahmi ÇeitekJd 

- **• O D İ i:>-"*-• 
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İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğhı 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimo&lu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat1 Börekçi 
Bülönt Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip. 
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Keç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bol ak 
Gökhan Evliyaoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıilı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

[Oya katıhntyanlar] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (1.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (t.) 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlm 
fbrahim Kocatürk 
Hüdai Oraî 
Remzi Şenel 
Atıf Şoho&lu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldogan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlinglu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
FTürrem Müftügil 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğla 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZIANTEF 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavi tan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteıra Küıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Tlalis Bayramoğlu 
N'ecmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
İbrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İSTANBUL 
tbrahim A bak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zckâi Dorman 
(B.) . 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami San car 
İsmail Hakkı Tekinel 
Fîüsamettin Tiyansan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

— 368 
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KONTA 

Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Raftcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayiojlu 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDR 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Ferda Güley 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alicin 

SAMSUN 
\ l i Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

[Açık üyelikler) 
Aydın 1 
Erzurum i 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Ali Rıza Ulusoy 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yafcmnrdereli i 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğla 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1.) 
Veli Uyar ; 
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19 . 2 . 1983 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye şayia : 450 

Oy verenler : 90 
Kabul edenler : 73 

Reddedenler : 11 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 347 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yuzuf Aktimur 
Cavit Oral 
Kemal San ibrahim oğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nev2at Şener 

ANKARA 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Oedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezsrin 

BALIKESİR 
Ahmet Avdın Bolak 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Hah a Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Helâl Kılıç 
thsan final 

İSPARTA 
Ali İhsan Halım 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

ERZİNCAN 
fTusamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleymnn Tînlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

İZMİR 
^ükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
thsan Gürsan 
âim Kayean 

Nihad Kürşad 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 

Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bâğeıuğlu 
Ali Ilüdâyioğlu 
Knver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 

MUŞ 
Sami öztürk 

NtODE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
N'uri I laya p 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
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M. Meclisi B : 118 28 . 5 . 1965 O : a 
İÇEL 

Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Reçit Ülker 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Ozbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Eaşaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsımail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Ak»*. 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (I.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
yan 
Muhlis Ete 

İZMİR 

Lebit Yurdoğlu v 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[ÇekinserJ 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

Hatip-
Ismail Gence 
ibrahim Sıtkı 
oğ]u 
tbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Sasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orihan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) * 
Kaya Bulut 
Mithaıt Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğkı 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

Sadi Bdnay 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aycfar 
H a l t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu(l-) 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir ' .-
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (I.) 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskadıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

ihsan Tombuş 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B. 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
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Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San (B.) 

GlRİİSUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erikmen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞ ANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Oilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bil gri o 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykaım 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V ) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahreıttin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

M. Meclisi B : 118 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ş^ref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Kesikkı 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriç 
Hasan Tahsin Uzun 

28 . 5 . 1965 O : 3 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit HatipoğK 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akda^ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
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Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SttRT 
Cevdet. Aydın . 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa f 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 
Haşim Tan 

SIVA! 
Adü Alttay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

M. Meclisi B : 118 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay «. 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 

[Açık i 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Koeaeli 1 

28 . 5 . 1965 0 : S 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan-
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtıakrlıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

lyelikUr] 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

— 
Yekûn 13 

\ 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaü 

(B.) 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur (î.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebdlgiaı 

v 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 nci BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1965 Cuma 

Saat : 10.00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/839) (S. Sayını : 
967) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
T m i L A N İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 1965 yılı Büçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senato aı Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet) 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
15. 5 . 1965] 



Dönem : 1 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/843) 

21 . 4 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
" 3 . 4 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü mad-
•desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Suad Hayrı Ürgüplü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi mevzuuna alınmış bulunan 
•zirai kazançların fiilen vergilendirilmesine 1962 yılından itibaren başlanmış bulunmaktadır. Üç yıllık 
uygulama süresinde Zirai Gelir Vergisine ait muafiyet, istisna ve vergileme hükümleri biri 1963 sene
sinde 202 sayılı Kanunla, diğeri 1964 yılında 484 sayılı Kanunla iki defa değişikliğe tabi tutulmuş
tur. 

Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançlarla ilgili hükümlerinin 19 . 2 . 1963 gün ve 202 sayılı 
Kanun ile tadili sırasında, ilk olarak Gelir Vergisi mevzuuna alman bu mükellef zümresinin ilk sene
lerde defter tutma bakımından karşılaşacakları güçlükler göz önünde tutularak, bu kanunun geçici 
4 ncü maddesiyle 1962, 1963 ve 1964 yıllarına mahsus olmak üzere, kanunda belirtilen hadleri aşması 
sebebiyle defter tutması gereken çiftçilere zirai kazançları götürü gider usulüne göre tesbit edebilme 
imkânı tanınmış bulunuyordu. 

Bu yıllardaki vergi uygulama sonuçları, kanunda yazılı hadleri aşan Zirai Gelir Vergisi mükellef
lerinin henüz defter tutmaya hazır bulunmadıklarını, bu konuda güçlüğe uğrıyacaklarını göstermekte-
•dir. 

Diğer taraftan vergi sistemimizin ıslahı maksadiyle, bir Vergi Reform Komisyonu teşkil edilmiş
tir. Bu çalışmalarda, tabiatiyle zirai kazançlarla ilgili hükümler de ele alınacak ve bunların memle
ket gerçeklerine uygun bir hale getirilmesi konusu üzerinde dikkatle durulacaktır. 

Bu çalışmalar sonuçlanıp, yeni hükümler uygulama alanına konuluncaya kadar, sözü edilen mü
kellef zümresinin defter tutma konusunda karşılaşacağı güçlükleri kaldırmak amaciyle, 202 sayılı Ka
nunla 1964 yılına kadar tanınmış bu imkânın iki yıl daha uzatılması uygun görülmektedir. 

953 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-85/1636 
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Maliye Komisyonu raporu 
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Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 30 .4 .1965 

Esas No.: 1/843 
Karar No: 56 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Tasarı gerekçesindeki sebepler Komisyonumuzca da yerinde bulunarak, tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor Sözcüsü % 

Edirne Adana Siirt Ağrı 
î. Ertem Y. Aktimur H. özgen N. Güngör 

imzada bulunmadı 
Kütahya Manisa Ordu Sivas 

A. Erbek Y. Yahut O. N. Hazinedar R. Çeltekli 
İmzada bulunmadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 11 . 5 . 1965 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/843 
Karar No. : 44 

Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş (bulunan, «19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü: 

Tasarıda; 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun tadili derpiş olunmaktadır. Zirai kazançla
rın gelir vergisi mevzuuna alınışı 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunla olmuştur. Fiilen ver
gilendirme ise 1962 yılından itibaren başlamıştır. 1962 - 1963 ve 1964 yıllarına ait üç yıllık uygula
ma müddetinde zirai kazançların vergilendirilmesi 202 ve 484 sayılı kanunlarla iki defa tadile uğra
mıştır. 

Zirai gelir vergisi mükelleflerinin henüz defter tutmaya hazır olmadıklarının vergi uygulama so
nuçlarından anlaşılması, ayrıca vergi sistemimizde ıslah çalışmalarının yapılmakta olması ve Vergi. 
Reform Komisyonunun kurulmuş bulunması, zirai kazançlara ait ilgili vergilendirme hükümlerinin 
memleket gerçeklerine uygun hale getirilmesi için çalışılmakta olması sebepleriyle, mezkûr kanunun 
4 ncü maddesindeki müddetin 2 yıl daha uzatılması gayesiyle hazırlanan tasarı komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. Adı geçen 4 ncü madde şöyledir: «Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964 yıllarında 
elde edeceği zirai kazancını bilanço veya işletme 'hesabı esasına göre tesbite mecbur olan çiftçiler, 
diledikleri takdirde adı geçen yıllar zirai kazançları üzerinden götürü gider usulüne göre vergilen
dirilir. 
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Mükellefler bu hususu beyannamelerinde belirtmeye mecburdurlar.» 
Doğru bir vergi usulü uygulanıncaya kadar yeterli usullerin bulunması için iki yıllık imkân 

vererek götürü gider usulünü tercih edenlere bu hakkın tanınmasında Komisyonumuzca da fayda 
mütalâa edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci m£dde kanun tekniğine uyularak değiştirilmiş ve yeniden ted
vin edilmiştir. Diğer ımaddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
1. Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
/. E. Ktlıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkanvekili 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Ankara 
M. Ete 

Bursa 
A. Türkel 

İstanbul 
M. Güven 

Bize 
E. Y. Akçal 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
/ / . C. Yılmaz 

Trabzon 
E. Dikmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesindeki süre 
1966 (dâhil) senesine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

3 . 4 . 1965 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
II. Ataman 

Devlet Bakanı 
$. İnal 

Millî Savunma Bakanı V. 
M. Altmsoy 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Işık 

Millî Eğitim Baıkanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

8. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Altmsoy 

Adalet Balkanı 
î. Baran 

İçişleri Bakanı 
/ . H. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

1. Gürsan 
Bayındırlık Balkanı 

O. Alp 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1 9 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Geçici madde 4. — 1962, 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yıllarında elde edeceği zirai kazancını bi
lanço veya işletme hesabı esasına göre tesbite 
mecbur olan çiftçiler, diledikleri takdirde adı 
geçen yıllar zirai kazançları üzerinden götürü 
gider usulüne göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde be
lirtmeye mecburdurlar» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Zeren F. Sükan 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A, Topaloğlu T. Kapanlı 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Çalışma Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Sanayi Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
A. N. Erdem M. Turgut 

Trz. ve Tanıtına Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
Ö. Z. Dorman B. Iskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 

«O—» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 953 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 809 
Konya Milletvekili Ahmet Gür'kan ve 55 arkadaşının, içişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memur
ların maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun teklifi ve içişleri 

Komisyonu raporu (2/181) 

Yüksek Başkanlığa 

içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memurların maaş intibak 
dereceleri hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 

Konya Milletvekili 
A. Gürhan 

Erzincan Milletvekili 
8. Perinçek 

Adıyaman Milletvekili 
A. Atalay 

Giresun Milletvekili 
/. E. Kılıçoğlu 

Erzincan Milletvekili 
N. Yıldırım 

Balıkesir Senatörü 
K. öztaş 

Bitlis Senatörü 
C. Geboloğlu 

Diyarbakır Milletvekili 
B. îskenderoğlu 

Bolu Milletvekili 
F. Ümit 

Kars 
N. Akan 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Samsun Milletvekili 
0. Şahinoğlu 

Bingöl Milletvekili 
H. B. Ünal 

Giresun Senatörü 
imza okunamadı 

Ankara Milletvekili 
1. 8. Hatipoğlu 

Erzincan Senatörü 
F. Baysoy 

Adıyaman Milletvekili 
A. Turanlı 

Van Milletvekili 
Ş. Kösereisoğlu 

istanbul Milletvekili 
8. Baykam 

Balıkesir Senatörü 
H. Â. Türker 

Kars Milletvekili 
H. Erdoğan 

Maraş Senatörü 
C. Aksu 

Samsun Milletvekili 
F. Ceylân 

Diyarbakır Milletvekili 
A. Aral 

Samsun Senatörü 
C. Tokgöz 

izmir 
§, Osma 

Kütahya Senatörü 
A. B. Özbek 

Giresun Milletvekili 
A. Köymen 

Urfa Senatörü 
V. Gerger 

Edirne Milletvekili 
/. Erten 

Tunceli Senatörü 
M. A. Demir 

Bitlis Milletvekili 
N. Giray 

Bursa 
/. 8. Çağlayangil 

Çorum Senatörü 
A. Çetin 

Van 
M. Görentaş 

Maraş Milletvekili 
A. Hüdayioğlu 

Sivas Milletvekili 
8. Hastaoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
B. Sezgin 

Samsun Milletvekili 
H. Kiper 

Konya 
F. Sükan 

Yozgat Senatörü 
N. Çetintaş 

Erzincan 
Z, Gündoğdu 

Erzincan Milletvekili 
H. Atabey 

Erzurum Milletvekili 
N. Diler 

Erzurum Milletvekili 
C. önder 

Yozgat Senatörü 
S. Artukmaç 

Afyon K. 
S. Yüzbaşıoğlu 

Niğde Milletvekili 
0. Tüzün 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

Siirt 
H. özgen 

Kırklareli Milletvekili 
A. Eriş 

Antalya 
ö. Eken 

Antalya 
/. Ataöv 

Balıkesir 
C. Turgut 

Amasya 
M. K. Karan 

Hatay Milletvekili 
A. M. Bereketoğlu 
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GEREKÇE 

Devlet teşkilâtında çalışan bütün memurların kadro ve terfi durumlarına göz atıldığı zaman 
görülür ki, her Bakanlık muhtelif tarihlerde ağırlaşan hayat şartlarını da dikkate alarak aldığı teş
kilât ve diğer kanunlarla memurlannm terfi ve terfihlerinin muntazaman sağlamıştır. Buna muka
bil içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli memurlar yurdun en 
uzak ve hücra köşelerine kadar yayılıp yıllarca her türlü güçlüklere ve büyük mahrumiyetlere 
katlanarak, çetin olduğu nisbette önemli vazifelerini büyük bir feragat ve fedakârlıkla başarmaya 
çalıştıkları ve çocuklannm tahsillerini feda edenlerin sayılarının hayli kabarık olduğu da bir haki
kattir. Buna rağmen vazifesini hakkiyle yapan ve iyi sicil alan bir memurun üç yılda bir terfi etme
si kanunun bahşettiği bir hak olup, maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin menşelerine ve tahsil
lerine göre alınabilecekleri dereceler 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde açıkça gösterilmiş ol
makla beraber, aynı kanunun 1 nci maddesinde de maaşlı devlet memurlannm barem dereceleri 
ve her dereceye ait maaş asıllan ile tutarı 15 derece halinde belirtilmiş ve bilâhara bu dereceler
den 15 nci derece 4598 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle kaldırılmış bulunmaktadır. 

1930 senesinde İçişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtına 15 derece maaşı ile, yani 10 lira 
aslî maaşla intisabeden ve iyi sicil alan bir memurun normal olarak üç senede bir terfii yapıldığını 
kabul ettiğimiz zaman 1930 senesinden 1960 senesine kadar g&çen 30 sene gibi uzun müddet sonun
da, yani bugün 80 lira aslî maaş alması gerekmektedir. Maaş kadrolarının kifayetsizliği dolayısiyle 
uzun yıllar boyunca hizmet etmelerine rağmen terfiden mahrum kaldıklan maaş bakımından çok 
mağdur duruma düştükleri nazara alınarak bu mağduriyeti kısmen olsun telâfi etmek, yetişmiş 
kıymetli elemanların Bakanlık teşkilâtından ayrılmalarını önlemek ve mesleki cazip bir hale getir
mek, memurun şevkini artırmak, gibi hususlar sebebiyle bu memurlann durumuna o zamanın ne 
İçişleri Bakanı, ve ne de diğer salahiyetli kimselerin ilgi göstermedikleri ve alâkadar olmadıkları 
aşikâr bulunmaktadır. 20 - 25 yıllık hizmetlerine karşılık henüz 30 - 35; 30 - 35 yıllık hizmetlerine 
mukabil 40 - 50 lira maaş almakta ve bu suretle yıllarca terfi ve terfihden mahrum bırakılmışlar
dır. 

Hizmet müddetlerine göre aylıklarının çok geri kalması bu memurlann haklı ve mütemadi müra
caat ve sızlanmalarını mucip olmuş, yapılan bu haklı müracaatlarına (kadro olmadığından terfii-
nin yapılamıyacağı, ileride kadro sağlandığında nazara alınacağı) şeklinde cevap verilmekle iktifa 
edilmiştir. 

İşte bu imkânsızlıklar ve yapılan müracaatlara, alman menfi cevaplar karşısında Merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışan memurlardan bir kısmı yıllardan beri bekledikleri kadrolarda bir derece ol
sun terfilerini sağlıyan diğer Bakanlıklar da müsait kadrolara veya İktisadi Dvelet Teşekküllerinde 
nisbeten tatmin edici ücretlere geçmiş; bir kısmı ise en az 30 sene gibi uzun hizmet yılma mukabil 
30 veya 35 lira aslî maaş üzerinden tahsis edilen pek cüzi emekli maaşı ile ayrılmışlar Veya hizmet 
başında iken vefat etmişlerdir. 

içişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında halen çalışan terfi edemiyerek mağdur durum
da bulunan memur miktan, Nahiye Müdürleri de dâhil, en çok 800 veya 100 arasında tashmin edil
mekte olup aynı zamanda bu miktara dâhil bulunanların terfi edemedikleri müddetlerin en azı üç 
ay, en çoğu oniki veya ondört seneyi geçmemektedir. Ve bütçeye inikası ise mühim bir yekûn tut
mamaktadır. tasan, kanuniyet iktisabettiği takdirde, azami 800 - 1000 arasında, belki de daha az 
miktarda memur faydalanacak ve aynı zamanda meslek de cazip bir hale getirilmiş olacaktır. 

30 . 6 . 1939 tarihinde kabul edilmiş, olan, 3656 sayılı Kanunun neşrinden seneler evvel mesleke 
girerek, iyi sicil aldığı halde yıllarca aynı kadroda çalışmış ve kodrosuzluk yüzünden terfi edeme
miş olmasına rağmen zikri geçen kanunun neşrinden sonra mesleke giren kimseler, her üç senede 
bir muntazaman terfi etmiş ve hâttâ kendinden çok kıdemli ve baçanlı arkadaşının üstüne geçmiş
tir. 
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Bilfarz, ilk veya ortaokul mezunu olup, 1930 senesinde İçişleri 'Bakanlığı meslekine intisabede-

rek yurdun en hücra köşesinde bir nahiye Nüfus Memurluğuna veya Tahrirat Kâtipliğine 10 lira 
aslî maaşla tâyin edilen bir kimse, bu maaşı 21 . 6 . 1944 tarihinde kabul edilmiş olan 4598 sayılı Ka
nun neşri tarihine kadar tam 14 sene almış ve bu kanunun 1 nci maddesiyle 15 nci derece, yani 10 
lira aslî maaşın kaldırılması dolayısiyle bir tesadüf eseri kendiliğinden 15 lira aslî maaşa yükselmiş, 
diğer taraftan mezkûr kanunun neşrinden, yani 21 . 6 . 1944 tarihinden sonra yine bir ilk veya or
taokul mezunu olarak İçişleri Bakanlığının merkez veya taşra teşkilâtında ilk defa giren bir memur 
da 15 lira ile başlıyarak 14 sene gibi uzun müddet 10 lira aslî maaşta feragatle çalışmış olan diğer 
emektar memurlar aynı derecede birleşmiş durumdadırlar; 1944 senesinden önce hizmet etmiş olan
ların hizmet müddetleri maalesef; hiçbir suretle teminat altına alınmamıştır. 

Aynı haksızlığa Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki öğretmen ve memurlar 
da maruz iken, 5242 ve 6273 sayılı İntibak kanunlariyle bu mağduriyetleri tamamen izale edilmiş 
bulunmaktadır. Velhasıl diğer meslek erbabının kaybedilen haklan muhtelif vesile ve kanunlarla 
telâfi edilmiş, olduğu halde, İçişleri Bakanlığı memurları için şimdiye kadar böyle bir şey düşünül
memiştir. 

Yukarıdan beri arz ve iza'h olunduğu veçhile, İbişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü memurlarının bir kısmı hariç, diğer bütün Bakanlıkların merkez ve taş
ra teşkilâtında çalışan memurların durumu ayrıca tetkik edildiği takdirde; terfi edememezlik şöyle 
dursun; bir üst derece kadroyu işgal edip hakkı müktesep olarak bir alt derece maaşı alan birçok 
memur vardır. 1930 senesindenberi Bayındırlık veya Ticaret Bakanlığı veya Tarım Bakanlığı teşki
lâtında çalışan bir memur, bugün 80 veya 90 lira aslî maaş almakta iken, aynı tahsil ve aynı hiz
met müddetine sahip bulunan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki bir memur ise maa
lesef 40 veya 50 lira maaş almaktadır. 

30 - 35 yıllık memurlarla onlar derecesinde tahsilli olan 15 yıllık memurlar arasındaki hu eşitlik 
ise Adalet ve muadalet prensiplerine karşı canlı ve acı bir haksızlık misali teşkil etmektedir. 

Bu durumun değerli ve faydalı bir memur kütlesinin mâruz kaldığı mağduriyete son vermek 
maksadiyle bu tasarının gayesi, uzun müddet hizııet ettikleri halde küçük kadroları henüz aşamı-
yanların maaş durumunu düzeltmek, adalet ve mu adaleti temin etmek gayesine matuf bulunmakta
dır. 

Yukarıda izah edildiği gibi, 90 lira aslî maaşa kadar yükselmeleri gerekmekte ise de; bu derece 
yerine 80 aslî maaşın, yani 1100 liranın alınması hususuna maddede yer verilmiştir. 

İntibak yükselmelerinde geçmiş hizmet yıllarına ait başarılı tezkiyeleri esas tutmakta; başarılı 
tezkiye alamıyan hizmet yıllarını terfi süresinden hariç bırakmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, tali memurlarının mâruz kaldığı ve senelerdenberi devam edegelen bu haksız
lıkları bertaraf etmek bir zaruret halini almış olduğundan, ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazır
lanmıştır. 
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îçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/181 
Karar No. : 31 

29 . 5 . 10C2 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 55 arkadaşının, içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışan küçük dereceli memurların maaş ve intibak dereceleri hakkındaki, kanun teklifi, teklif 
sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden geniş ve etraflı müzakereler neticesinde; tahsil ve hizmet süreleri 
bakımından, diğer bakanlıkların merkez ve ta§ra teşkilatındaki küçük dereceli memurlardan farklı 
durumda olmadıkları halde, memleketin en ücra'köşelerinde ve mahrumiyet bölgelerinde feragatle çalı
şan ve kadrosuzluk yüzünden uzun seneler terfi edemiyen içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkila
tındaki küçük dereceli memurların geçim sıkıntılarını, azaltmak, çalışma şevklerini artırmak, kıymet
li elemanları mesleke bağlamak, yıllarca uğradıkları mağduriyetleri kısmen olsun izale etmek ve 
diğer müesseselerdeki emsallerinin maaş seviyelerine yakın bir hadde çıkarmak maksadiyle hazırlanmış 
olan teklif, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Tatbikatta her hangi bir yanlış anlayışa yer vermemek ve maddelere sarahat vermek gayesiyle 
metin revizyona tâbi tutulmuş, metnin başlığı ile 1 nci madde değiştirilmiş, 3 ncü madde 2 nci mad
de olarak aynen bırakılmış, 2 nci madde, geçici birinci madde ile birleştirilmek suretiyle geçici 
birinci ve ifade değişikliğine tâbi tutularak da geçici 2 nci maddeler yeniden tanzim olunmuş, 4 ve 
5 nci maddeler de 3 ve 4 ncü madde olarak metinde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle 
teklif kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buynrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

izmir Edirne 
0. 8. Adal 1. Ertem 

Giresun istanbul 
E. Kilıçoğlu Z. AlUnoğlu 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Ankara 
/ . S. Hatipoğlu 

Kütahya 
8. Sarpa§ar 

Yozgat 
M. Kepir 

Erzurum 
A. §enyurt 

Sivas 
7?. Günay 
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KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET OÜBKAN 

VE 55 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan küçük dereceli memurların maaş intibak 

dereceleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1930 yılında veya daha evvel 
İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtın
da her hangi bir maaşlı memuriyete girmiş 
olup bunlardan fiilî askerlik hizmetini er ola
rak ifa edenlerin askerlikte geçen hizmetleri 
hariç, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar fasılasız çalışmış olan ve iyi sicil almış 
bulunan ve kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
miş olan memurların; 1930 senesi mebde itti
haz edilmek suretiyle ilk ve ortaokul mezunları 
bulunanlar 3656 sayılı Kanunun birinci madde
sindeki barem derecesine göre 15 nci derece
nin karşılığı olan 10 lira, lise ve muadili okul
lardan mezun bulunanların ise 14 ncü derece
nin karşılığı olan 15 lira aslî maaş Devlet me
muriyetine ilk girme kademesi olarak kabul 
ve her üç yıl bir terfi süresi esas tutulmak su
retiyle barem derecesine uyularak intibakları 
yan»lır vft "maaşları emsallerinin maaş derecesi
ne yükseltilir. 

MADDE 2. — Yapılacak intibakta, kadro 
imkânsızlıkları halinde dahi 4598 sayılı Kanu
na göre verilecek iki üst derece farklariyle 
beraber 80 liranın üstüne çıkarılamaz. 

7436 sayılı Kanundan istifade etmiş olan 
nahiye müdürlerinin istifade ettikleri maaş yük
seltmeleri bu kanuna göre yapılacak maaş yük
seltmelerinde mahsubedilir. 

MADDE 3. — Birinci maddedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit 

M. MeclM ( 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan memurların maaş intibakı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında her hangi bir maaşlı memu
riyete girmiş olup da halen aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta bulu
nan ve yüksek tahsil yapmamış olanlardan 
(fiilî askerlik hizmetini er olarak ifa edenle-. 
rin askerlikte geçen hizmetleri hariç) maaş 
almak suretiyle geçmiş hizmet müddetleri top
lanarak, ilk memuriyete tâyinleri tarihindeki 
iner'i hükümlere ve mevzuata göre almaya 
müstahak oldukları en üst derece maaş esas tu* 
tulmak üzere kadrosuzluk sebebiyle kaybedilen 
her terfi süresinin üçte ikisi nazara alınmak 
suretiyle maaş dereceleri tesbit edilerek hiz
metin icabefctirdiği kadrolar içinde kaJbıak 
şartiyle intibakları yapılır. 

Bu kanuna göre yapılacak maaş derecele
rinin tesbitinde 1 . 9 . 1929 tarihinden evvel 
memuriyete girmiş olanlar için başlangıç tari-
hi 1 . 9 . 1929 itibar olunur. Ve dereceleri 
1452 sayılı Kanuna göre tesbit edilir. 

Halen almakta oldukları maaşlar 1 nci fık
ra gereğince tesbit olunan derecelerden aşağı 
olanların maaşları, tesbit olunan dereceye yük
seltilir. Ancak bu yükseltme neticesinde ilgi
liler hiçbir suretle 4598 sanlı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince verileoek iki üst derece ile 
dahi 4 ncü derece maaşı üstüne,çıkarılamaz. 

Bunların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki aylık derecelerinde geçen hizmet süre
leri, bu kanunla kazandıkları aylık derecesinde 
geçmiş sayılır. 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

. Sayısı : 809 ) 



Teklif 

olunacak tezkiye ve başarı esaslarına daya
nır. Bu kanuna göre yapılacak maaş yük
seltmelerinde başarısız geçtiği, usulüne göre 
tesfoit edilen yıllar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl
lan başarılı geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. —- 4598 sayılı Kanunun 
4 ncÜ maddead gereğince kadrolarında iki üst 
derece maaş almakta olanlardan bu kanundan 
faydalanarak maaşları yükseltilecekler için ye
ni kadrolar alınmak üzere (hazırlanacak kanun 
layihası en geç bu kanunun neşrinden itibaren 
bir ay içinde Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulur. 

OEÇİGİ MADDE 2. — Maaş kadrolarının 
kifayetsizliği yüzünden terfi edemiyerek diğer 
bakanlıklar teşkilâtına veya İktisadi Devlet 
Teşekküllerine geçmek suretiyle içişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtından ayrılmış 
olanlar bu kanunun neşrinden sonra tekrar 
mesleke döndükleri takdirde bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini içiş
leri ve Maliye Bakanları yürütür. 

6 -
I İçişleri Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 nci madde gereğin
ce aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri 
kadrolar 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
hükmünün tatbiki ile dahi bu intibaktan fay
dalanmalarına müsaidolmıyanlar için hizmetin 
gerektirdiği (sayıda) yeni kadrolar alınmak 
suretiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu ka
nunun neşrinden itibaren bir ay içinde Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Evvelce içişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış 
olup da halen diğer bir teşkilât veya idare em
rinde bulunanlardan bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir yıl zarfında aynı Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeni
den veya naklen tâyin edilenler bu kanunun 
hükümlerinden faydalanırlar. Ancak bunlar 
mezkûr intibakın yapıldığı tarihten itibaren 5 
yıl geçmeden İçişleri Bakanlığı teşkilâtından 
ayrıldıkları takdirde bu kanunla kazanmış ol
dukları hakları kaybederler. 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

..<.«. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 809 ) 



Toplantı: 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 694 e I nci ek 
I 

tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/646; Cumhuriyet Senatosu 1/450) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 4 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4623 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 .1 .1965 gün ve 8056-44890 sayılı yazınız : 
iller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve ka

nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 4 . 1965 tarihli 69 ncu Birleşiminde başlık değiş
tirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu kanun öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Açık oy neticesi Oy sayısı Kabul 

Başlık 104 104 
Tümü 109 109 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 10 . 5 . 1965 

Esas No. : 1/646, C. S. 1/450-4623 
Karar No : 42 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda değiştirildiği için komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «iller 
Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzda yeniden incelendi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosunda, kanun metninde geçici bir madde bulunması dolayısiyle kanun baş
lığına da bu husus ilâve edilerek başlık metni «tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiş-



tirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklik komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Sarıibrahimoğlu 
Giresun 

/. E. Kilıçoğlu 
Rize 

EY. 

Başkanvekili 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
Akçal E; Dikmen 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Konya 
H. C. Yılmaz 

A. 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
§. Ağanoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği başlık 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 8 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği başlık 

tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna 

bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna 

bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Not : Kanun tasarısının başlığında, Cumhu
riyet Senatosunun yaptığı değişiklik komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

» • • « ..«.. 

£. Meclisi ( S. Sayısı : 694 e 1 nci ek ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluşu ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde eklenme

sine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonları raporları. (1 /375) 

T. „C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1&C3 

Kanunlar ve Kararlar 
TW®k <Bair4&i 

Sayı: 71 -1923/153 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye "Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 'Kuru
tanca 5 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «îmar ve îskân Bakanağı Kuruluş ve Vazifeleri hakkın
daki Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde eklenmesine dair kanun 
tasalısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuşjtur. 

©ereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönll 

Başbakan 

GEREKÇE 

• Bayındırlık Bakanlığına ait imar işleriyle ilgili görev ve yetkiler, îmar ve îskân Bakanlığının 
kuruluş ve görevlerine dair 7116 sayılı Kamınım 20 nci maddesiyle imar ve îskân Bakanlığına 
devredilmiş, ise de; belediyelerin fen heyetlerinde bulunup imar işleriyle ilgili kadrolarında çalışan 
teknik elemanların Bayındırlık Bakanlığına ait tâyin yetkisiyle bu dairelerin İçişleri Bakanlığına 
ait kontrol ve denetim yetkisi bu bakanlığa intikal ettirilmemiştir. 

Balen belediyelerin imar işleriyle ilgili daireleri, 1580 »ayılı Belediye ve 5442 sayılı îl îdaresi ka
nunlarının hükümleri çerçevesinde valilerin gözetim ve denetimine ve genel olarak içişleri Bakan
lığının teftiş ve murakabesine tabi bulunmakta ve fen heyetleri • kadrolarmdaki yüksek mühendis, 
yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurlarının tâyinleri de Bayındırlık Bakanlığı kuruluş 
ve vazifelerine dair 3611 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince belediyelerin inhası üzerine Ba
yındırlık Bakanlığınca yapılmaktadır; 

Belediyeteîm günden güne artara fenar konuları 7116 v.e 67.85 sayılı kanunlarla îmar ve îskân 
Bakanlığı: görevleri arasına girdiği, ve imar işleri- tatbikatından* mütevellit vatandaşların bütün şi
kâyet ve dilekleri doğrudan doğrag*® îmar ve İskân Bakanlığına yapıldığı veya içişleri ve Bayın
dırlık Bakanlıklarından intikal etipiksaekte olduğu halde, belediyelerin imar işleriyle ilgili daire
leri üzerinde îmar ve îskân Bakanlığının her hangi bir murakabe yetkisi olmadığı için bu kabil şi
kâyet ve dileklerin Bakanlıkça intacı- mümkün olamamakta ve Bayındırlık, içişleri Bakanlıkları ile 
valilikler arasında birtakım lüzumsuz yazışmalara sebebiyet vermektedir. 

Yurdumuzun kalkınma hamlelerinde birinci derecede rol .oynıyan imar işleri, imar ve îskân Ba
kanlığı görevleri arasında yer almış bulunduğuna göre bu işlerle ilgili dairelerin kontrol murakabe 
ve lüzumlu teknik memurların tâyini yetkisinin de bu Bakanlığa devrini zaruri kılmaktadır. 

Kaldı ki, daha önceleri hissedilen aynı zaruretler neticesi resmî dairelere ait sağlık teşkil âtiyle 

343 



— 2 — 
belediye sağlık teşkilâtının 3017 sayılı Kuruluş Kanununun .1 ve 7 nci maddeleriyle teftiş, mura
kabe ve memurlarının tâyin yetkisi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 1910 sayılı Kurul aş Ka
nununun 9 ve 19 ncu maddeleriyle de Tarım Bakanlığını ilgilendiren işlerle iştigal etmek üzere, ku
rulan teşekküllerin murakabesi ve belediyeler ve özel idarelerce istihdam edilen maaşlı veya üc
retli teknik memurlarının tâyini yetkisi de Tarım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla; belediyelere ait imarla ilgili faaliyetlerin imar ve İskân Bakanlığınca murakabesi
nin sağlanabilmesi, imarla ilgili işlerde çalışan elemanlarının Bakanlıkça tâyin edilebilmesi ve bu 
suretle âcil bir ihtiyacın giderilmesi amaciyle 7116 sayılı Kanunun 12 nci maddesini değiştiren ve bu 
Kanuna yeniden (2) iki madde ekliyen işbu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

îçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/375 
Karar No. 25 

15 . 2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

imar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki madde eklenmesine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile, 
Bayındırlık Bakanlığına ait imar işleriyle alâkalı vazife ve salâhiyetler, 7116 sayılı Kanunla, imar 
ve iskân Bakanlığına devredilmisse de, belediyelerin fen heyetlerinde bulunan ve imar işleriyle ilgili 
kadrolarında çalışan teknik elemanların tâyinleri, Lî.ıyındırhk, teftiş ve murakabeleri de içişleri Ba
kanlıkları tarafından yapılmaktadır. 

imar ve iskân Bakanlığının vazifesi cümlesinden sayılan imar işleriyle alâkalı hizmetlere, usulü 
dairesinde tâyin ve bu hizmetleri murakebe hususundaki salâhiyetlerin adı geçen Bakanlığa devre
dilmesini temin gayesiyle hazırlanmış olan tasarı prensip itibariyle yerinde görülmüş ve maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Belediyelere bağlı teknik kadrolara, ilgili belediyelerin salâhiyet ve malî kudretlerim nazarı iti
bara almadan, mevzuubahis kadrolara doğrudan doğruya imar ve iskân Bakanlığınca tâyin hükmü
nü ihtiva eden, ek birinci maddenin son fıkrası, tatbikatta tevlidedeceği müşküller mülâhazasiyle 
metinden çıkarılmış ve diğer maddeler olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle tasarı kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince tmar ve iskân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Millet Meclisi içişleri 
Komisyonu Başkanı 

izmir 
O. S. Adal 

Çorum 
JJ. İncesulu 

istanbul 
Muhalifim 

Z. Alttnoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Eskişehir 

Ş. Asouzoğlu 
Erzurum 

A. Şenyurt 

Kırklareli 
M. A. Eriş 

Maraş 
Ali Hüdaioğlu 

imzada bulunamadı 

Antalya 
Müstenkif 
ö. Eken 
Edirne 

Muhalefet şerhim ekli 
/. Ertem 
Konya 

Muhalifim 
/. Kabadayı 

Sivas 
t. Göker 

Aydın 
Muhalefet şerhim ekli 

M, Gedik 
Giresun 

N. Erkmen 

Kütahya 
S. Sarpa§ar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 343 ) 
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Muhalefet Şerhi 

Belediyeler bir âdemi merkeziyet idaresidir, idare hukukuna göre, âdemi merkeziyeti idareleri 
üzerinde merkez hiyerarşik bir murakabe kuramaz. Mahalli idareler üzerinde ancak, idari vesayet 
yoliyle' kontrol tesis edilebilir. Malûm olduğu üzere idari vesayet, kararların tasdiki ve reddi şek
linde cereyan eder. 
' Mahallî hizmetlerin, bütün sorumlulukları ve yetkileri ile mahallî idarelere terki icabeder. Or
ganları olan Başkan, Meclis ve encümen hizmetlerin iyi ifası için gerekli tedbirleri alır. 

Mahalli idarelere itimat, demokratik rejimin en iyi idare olduğuna inanın tabiî neticesidir. Dev
let, esasen, merkezi Hükümetin tedvirine zaruret olan hizmetleri mahall idarelere bırakmaz. Bırak
tıklarından da lüzumlu gördüklerini idari vesayet yoliyle tasdika tabi tutarak hizmetlere arzu olu
nan istikameti verir. 

Suiistimal ise, suç olması sebebiyle cezai sorumluluk altındadır. Hükümet bu yetkisini, İç
işleri Bakanlığı aracılığı ile Danıstayda kullanır. Tasarıdaki madde, âdemi merkeziyet anlayışına 
aykırıdır. 

Edirne Milletvekili Aydın Milletvekili 
İt Ertem M. Gedik 

îmar ve İskân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İmar ve İskân Komisyonu 10.4.1963 
Esas No: 1/375 

Karar No: 7 

Yüksek Başkanlığa 

İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna iki madde eklenmesine dair olan kanun tasarısı, Millet Meclisi İçiş
leri- Komisyonu raporu esas alınarak ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuz
da görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, kanun tasarısmin gerekçesinde etraflıca 
izah edilmiş olduğu gibi, Bayındırlık Bakanlığına ait imar işleri ile alâkalı vazife ve salâhiyetler, 
7116 sayılı Kanunla, İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiş olduğu halde, Belediyelerin fen ve • 
imar • işleri üe ilgili dairelerinde veya müstakil imar müdürlüklerinde çalışan müdür, âmir ve sa
ir, teknik personelin tâyinleri Bayındırlık, teftiş ve murakabelerinin de İçişleri Bakanlığı tara
fından yürütülmesi doğru olamıyacağı ve gerekçede de izah edildiği veçhile tatbikatta birçok güç-: 

lükler doğuracağı aşikâr bulunduğundan mahsurları'bertaraf etmek ve'hizmetin süratle yapılma-» 
sim sağlamak bakımından; İmar ve İskân Bakanlığının vazifesi cümlesinden sayılan imar işleri 
ile alâkalı hizmetlere usulü dairesinde tâyin ve bu hizmetleri murakabe hususundaki salâhiyetle
rin adı geçen- 'bakanlığa devredilmesini temin gayesiyle hazırlanmış olan tasarı ve Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu prensip itibariyle yeniden görüşülmüş ve maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nci madesiyle değiştirilen 12 nci maddesi; müstakil imar müdürlüklerinde çalışan 
teknik personeli de kapsayacak şekilde ve maddeye vuzuh verilerek kabul edilmiştir. 

Taşarının- % nci maddesiyle eklenen ek 1 nci maddenin 1 nci fıkrası yine müstakil imar müdür
lüklerinde çalışan .teknik elemanları da kapsıya3ak şekilde ve fıkraya vuzuh verilerek kabul edil
miştir. 

Ek birinci maddeye; belediyelerce ihtiyaç duyulan ve bütçelerine karşılıklarını koydukları kad
rolara 3 ay veya daha fazla zamandan beri tâyin yapılmadığı takdirde, teknik eleman bulabilmek 
bakımından daha geniş imkânlara sahip bulunan İmar ve İskân Bakanlığınca ilgili belediye baş
kanlığının mütalâası alınarak lüzumu halinde doğrudan doğruya tâyin yapabilmesi, komisyonu-
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muzca, belediye başkanlığının müsalâası da alınacağına göre, bir müdahale değil, hizmetin görü-
lebilmesine imkân bahşedeceği mülâhazaları ile ikinci fıkra ilâve ve kabul olunmuştur. 

Ek 2 nci maddede de; müstakil imar Müdürlüklerinim fen ve imar konusuna giren her türlü 
muamele ve işlerini de kapsıyaeak şekilde maddeye vuzuh verilerek kabul ölunanuştur.' 

Bu kanun tasarısı il© îmar ve İskân Bakanlığına devrolunan vazife ve salâhiyetlerdi kullan
ma şeklini bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iıtilbaren en geç altı ay içerisinde İçişleri Ba
kanlığı ile birlikte haznrlıyaca.kları bir yönetmelik ile belirtmelerini temin gayesiyle İâsttttya 3 
ncü madde ilâve olunmuştur. Bu suretle tasarının 3 ncü maddesi 4 neü madde »olarak bâzı kânun 
numaraları da zikrolunmak .suretiyle vuzuh verilereik kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük maddeleri olan; 4 acü madde madde 5, 5 nci madde de 8 tıeı madde olar 
rak kabul olunmuştur, 

'Tasarının 'tümü bu değişiklik ve ilâvelerle kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek: Başkaalığ» ıSuimkiF. 

(Bu Mazbata Yazarı) 
Başkan İBaşkanvekili ıSözcü 
Ankara Ankara Adıyaman Bursa 

î. îmirzalıoğlu Z. PehMvMlt A< At&lay Muhalifim 
E. R. Akyürek 

Çankırı ; Diyarbakır 
(Söz hakkım mahfuzdur) II. Güldoğan 

K. Arar İmzada bulunamadı 
r Kastamonu 

, O. Z. Oktay 

Muhalefet şerhi 

Belediyelerde çalışan teknik eİeî&aaaiftb «dâoİduklari veMletlefe göre inha, tayftı ve aziİİefin
de ayrı ayrı bükümlere taMdirler^ 

Bu durum karcısında îjelediye reisleri v© İteyetlefi 'Çalıştırdıkları elemanlar üzerinde" gerekli 
tasarrufu yapamamakta ve otoritelerini kaybetmektedirler. Bu gibi tedbirlerin teknik" eİiJMnlâ-
rm meslekî yönden korunması ve murakabesi amâcîyle alındığı aşikârdır. Ancak bu hükümler 
bâszı yolsuzluklar karşısında belediye yetkilerini müdâifceleden karar almaktan alâkoymâktâ, nle-
murlar için bazân bir sığınma^ direnm* vasıtö&ı olarak kullanılabilmektedir. 

Belediyelere ait salâhiyeti 'hudutlarını gerektiği şekilde genişletecek, &âğliyaeâ& bir§aftîâ* için-
de meımurlar üzerinde belediyenin tasarrufunu ve memur haklarını telif edeeefe çelişmelerden 
kurtaracak yeni bîr kanunun çıkarılması lüzumuna intanıyorum. 

Prensibini halletmeden teklif hakkında bir karar almayı uygun bulmuyorum. 
Bu yönden karara smbalMiin. 

BurM M î ^ e M i 
B. R. Akyürek 

Bütçö ve Pİâa ÎCöiöisyönti râfterii 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 6. 7. l$â& 
Esas No. 1/375 

Karar No. 122 , 
Millet Meclisi Yüksek İBaşkatiliğînâ - - • - . -

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 7İ16 sayılı Kamunun 12 nci madde^ 
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tosarısı ve İmar ve İskân 
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Komisyonu rapora komisyoıramüaa fon^ale edilmiş olmaMas, iigM &ü&&ffi#t t#KSÜcdleri hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede ve İmar ve İskân Komisyonu raporunda da sarahaten belirtilmiş olduğu veçhile : 
7116 sayılı Kanunun 20 ttcl maddesi gereğin-e, gerek 3611 sayılı Kanun ve ilgili diğer kasKUft-

Itöfla Bayındırlık Bafcanlığina ve gerekse 1351, 3İ96 sayılı faaaıunlarla İçişleri Bakaaılığına verilmiş 
©lan imar işleriyle ilgili görev ve yetkiler, bütün hukuk ve vecaıibi ile İmar ve İskân Bakanlığına 
devrolunmuş bulunmakla beMİber, balık konusu kanunda belediyelerin fen ve imar işleriyle ilgili 
dairelerinde ve Ankara İmâr Müdürlüğünde çalışa® ve ^alı^tırdscak olan müdür, ââiir Vb lü
zumlu diğer teknük personelin tâyin yefckisd üe bu daiı*e ve müdürlüklerin f-en ve cffiudr teöntt&GKS, 
giren işlerinıiia kontrol ve mtırakafeesiûıîn de aynı Bakanlığa devreddldipne da&r "kesifi bir hüfefRM 
yer almamış olması, ilgili Bakanlık ve müesseseler arasında çeşitli yakışmalara sebebolmaM4 tea&ftfe-
yıp, tatbikatta gerek belediyeleri ve gerekse vatandaşları çeşitli zorluklarla İcarşı karşıya feırak-
makta ve. bu işleri ilcinde çıkılmaz bir hale sokmaktadır. 

Memleket İmarının daha rasyonel bir şekilde ele alınması maksaidiyle kurulmuş olan İmar ve is
kân Bakanlığının, plânlı kalkınma devresinin icâplarının yerine .getirilmesi gereken bir zaman
da, 'belediyelerin fen ve ilmar tatbikatına ve bu hizmetlerin görülebilmesi için eleman temininde 
çekmekte oldukları sıkıntılara, âdeta seyirci' kalması hiçbir şeklide yerinde görülemez. 

İmar tatbikatı ile görevli belediyeler, bir taraftan elemansızlık, diğer taraftan teknik imkân
sızlıkları dolayısiyle bu konuda devletin, kontrol ve murakabe dâhil, her türlü yardımına muhtaçtır
lar. 

Bu tatbikatla yakından ilgili vatandaşlar da, belediyelerle aralarında çıkan çeşitli ihtilâfların hal
lini tezelden mümkün kilâcak bir mercii, haklı olarak aramaktadırlar. 

Bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, memleketimizde de teknik ihtilâfların teknik merciler 
tarafından, süratle halledilmesi, ihtilâf sebeplerinin ortadan kaldifılması ve nihayet vazifelilerin .zama
nında kontrol" ve murakabeleri lüzumu aşikârdır. 

Bu lüzum ve zaruretlerin giderilmesi, bu ihtiyaçların karşılanması için hazırlanmış olan kanun ta
sarısı Komisyonumuzca da uygun görülmüş İmar te İskân Komisyonunun metni müzakereye esas tu
tularak maddelerin müzakeresine geçilmişse de belediyelerin imar müdürleri ve fen daireleri üzerin
deki nüfuz ve yetkilerinin muhafazası ve bunların tâyininde belediyelerin inha şartının ve muvafaka
tinin alınması hizmetin icabı lüzumlu görüldüğünden aynı esaslar altında ilişik metin Komisyonu
muzca yeniden tanzim edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. İnal F. Islimyeli A, H. Onat V. Uyar 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
0. Apaydın 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. Kılıçoğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

fiâlıkesif 
A. A. Bölak 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
M. Vural 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna iki madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İmar ve İskân Bakanlığı ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 7116 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 12. — Zatişleri Müdürlüğü : Bakan
lığın memur ve hizmetlilerinin ve belediyelerin 
fen ve imar işleriyle ilgili müdürlerinin ve bu 
müdürlüklerde çalıştırılacak elemanlardan tâyin 
yetkisi Bakanlığa aidolanlannın sicil, tahakkuk 
ve zat' işlerini yürütür.» 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Belediyelerin fen ve imar 
işleriyle ilgfili müdürleri ve bu müdürlüklerde 
çalıştırılarak sair teknik personelin tâyinleri, 
belediyelerin inhası üzerine İmar ve İskân Ba
kanlığınca yapılır. 

Üç ay ve daha fazla bir süreden beri açık 
bulunan bu kadrolara lüzumu halinde İmar ve 
İskân Bakanlığınca doğrudan doğruya tâyin 
yapılabilir. 

EK MADDE 2. — Belediyelerin fen ve imar 
işleriyle ilgili müdürlüklerinin fen ve imar ko
nusuna giren her türlü muamele ve işlerinin 
tetkik, teftiş, tahkik ve denetimi İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRİŞl 

İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna iki madde eklenmesine 

dair Kamın 

MADDE 1. — İmar ve İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 7116 sayılı Ka-. 
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«MADDE 12. — Tasarının 1 nci maddesiyle 
değiştirilen 12 nci madde aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Belediyelerin fen ve imar 
işleriyle ilgili müdürlükle1 rl ve bu müdürlük
lerde çalıştırılacak sair teknik personelin tâ
yinleri, belediyelerin inhası üzerine İmar ve 
İskân Bakanlığınca yapılır. 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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İMAR VE İSKÂN KOMISYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞl 

îmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve'bu kanuna iki madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — îmar ve îskân Bakanlığı Ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 7116 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

MADDE 12 — Zatlşleri Müdürlüğü : Bakan
lığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk 
ve zatişlerini ve belediyelerde veya müstakil 
imar müdürlüklerinde çalıştırılacak eleman
lardan tâyin yetkisi Bakanlığa aidolanlann 
sicil ve zatişlerini yürütür. 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Belediyelerin fen ve imar 
işleıiyle ilgili dairelerinde veya müstakil imar 
müdürlüklerinde çalıştırılacak müdür, âmir ve 
sair teknik personelin tâyinleri, belediyelerin 
inhası üzerine îmar ve îskân Bakanlığınca ya
pılır. 

Üç ay veya daha fazla bir süreden be
ri açık ve bütçede karlışılığı bulunan bu kad
rolara, ilgili belediye başkanlığının mütalâası 
alınarak, lüzumu halinde doğrudan doğruya 
îmar ve îskân Bakanlığınca tâyin yapılabilir.» 

«EK MADDE 2. — Belediyelerin fen ve 
imar işleriyle ilgili daireleri ile müstakil imar 
müdürlüklerinin fen ve imar konusuna giren 
her türlü muamele ve işlerinin tetkik, teftiş, 
tahkik ve denetimi îmar ve îskân Bakanlığınca 
yapılır.» 

MADDE 3. — Belediyelerin fen ve imar iş
leriyle ilgili dairelerinde veya müstakil İmar 
müdürlüklerinde çalıştırılacak müdür, âmir ve 
sair teknik personelin tâyin, sicil, terfi, azil, 
tetkik, teftiş, tahkik ve denetimi şekilleri ve 
diğer hususlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 

^tarihten itibaren en geç altı ay içinde İçişleri 
ile îmar ve îskân Bakanlıkları tarafından bir
likte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

İmar ve îskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — îmar ve îskân Bakanlığı Ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 7116 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«MADDE 12. — Zatişleri Müdürlüğü : Ba
kanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahak
kuk ve zatişlerini ve tâyin yetkisi Bakanlığa 
aidolan diğer elemanların sicil ve zatişlerini 
yürütür.» 

s 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Belediyelerin fen ve imar 
işleri ile ilgili dairelerinde veya müstakil imar 
müdürlüklerinde çalıştırılacak müdür, âmir 
ve tüzükte belirtilen diğer teknik personelin 
tâyinleri, belediyelerin inhası üzerine îmar ve 
İskân Bakanlığınca yapılır. 

Ancak üç ay veya daha fazla bir süreden be
ri açık ve bütçede karşılığı bulunan bu kad
rolara ilgili belediye başkanlığının muvafakati 
alınarak, lüzumu halinde doğrudan doğruya 
îmar ve îskân Bakanlığınca tâyin yapılabilir.» 

«EK MADDE 2. — îmar ve îskân Bakanlığı, 
belediyelerin fen ve imar işleri ile ilgili daire
lerinin ve müstakil imar müdürlüklerinin fen 
ve imar konusuna giren her türlü muamele ve 
işlerini tetkik, ve teftiş, tahkik ve denetime yet
kilidir.» 

«EK MADDE 3. — Belediyelerin fen ve 
imar işleriyle ilgili dairelerinde veya müstakil 
imar müdürlüklerinde çalıştırılacak müdür 
âmir ve sair teknik personelin tâyin, terfi, si
cil işleri ve bu daire veya müdürlüklerin tet
kik, teftiş, tahkik ve denetimi şekilleri ve lü
zumlu diğer hususlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde, 
İçişleri Bakanlığı ile îmar ve îskân Bakanlığı 
tarafından birlikte hazırlanacak tüzükte belir
tilir.» 
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MADDE 3. — Diğer kanunların bu kanuna 
§g)m Wm4m yürürlüden kaldır4mışjıi!. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 5 v 1 . 1963 

Devlet Babanı ve; 
Başb. Yardımcıs? 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
(Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Babanı 
H. 0. Bekata 

Maliye B'akanı. 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Çalışma Bakanı 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Balkanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Milli Savunma Bakanı, 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Balkanı 

B. öçten 
Sanayi Bakanı 

ifr Q§lİI$ba$ 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

Ç. T; Karasaban 
İmar ve iskân Bakanı 

F. & Qfikay? 

MADDE 3 
nen kabul 

îçişleri KG. 

Tasarının 3 ncü maddesi ay-

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, —. Taşarının & npji ınad&esjL nşf 
nen ^abul edilmiştir, 

M. MecM ( S. Sayısı; 843) 



_ Ö _ 

İmar ve İskân Ko. 

MADDE 4. — 1351, 1580, 3196, ve 3611 sa
yılı kanunların ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ö. Ko. 

MADDE 3. — 1351, 1580, 3196, ve 3611 Sa
yılı kanunların ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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