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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1970 bütçe kanunu tasarısının maddelerine 

geçilmesi oylandı ve, . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve, 
Sayıştay bütçeleri kabul olundu. 
Görüşmeler sıraısında Genel Kurul salonuna 

genel Kuzey Atlantik Assamblesi Başkanı Mr. 
Wayne L. Hays ile Genel Sekreter Mr. 
Deshonnes'e Başkanlıkça boş geldiniz denildi. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Dıjdşleri Bakanı İhsan SaJbri ÇağlayangiPin, 

Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçe

lerinde yer değiştirilmesine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkeemsi Başkanlığı ve, 

Başbakanlık bütçeleri kabul olundu. 

22 . 5 . 1970 Cuma günü saat 09,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/275) (Sayış
tay Kconisy onuna) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı teskeresi. (3/276) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildi

riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/277) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/278) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

Cumhuriyet Senatosundan Gelen İş 
5. — 27 , 3 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasansı (1/162) (13 
Numaralı Geçici Komisyona) 

m»m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
'KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Sürt) 

n, H» 

BAŞKAN •— 85 nci Birleşimi açıyorum. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

./. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (1/286) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
155) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan de
vam ediyoruz. 

A) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizce kabul edilen 
programa göre, Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının görüşülmesine sıra 
gelmişti'. 

Sayın Hükümetin ve Komisyonun yerini al
masını rica ederim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde 
grupları adına söz alanların sırası şöyledir: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Hüdai Oral, G. P. 
Grupu adına Sayın Hamdi Hamlamcioğlu, A. P. 
Grupu adına Sayın Esat Kıratlıioğlu. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hüdai Oral, bu
yurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizi)) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

'Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına görüşleri
mizi arz edeceğim. 

Bir tepkiler Anayasası olan 1961 Anayasası
nın, Türk toplumuna, gerçek kalkınma olana
ğını yağlamak amacıyla, getirdiği en önemli ye
niliklerden birisi de «Plânlama fikri», «Plânla
ma kavramı» ve «Plânlama kuruluşlarıdır.» 

Plânsız, ulusal kaynakları israf edici keyfî 
davranışlara ve toplumun değil, belirli iç ve dış 

çıkar çevrelerimin yararına yönelmiş bir ekono
minin yarattığı bunalımlara karşı, Türk halkı
nın gerçek tepkisinin sonucu olarak Anayasa
da ve yasalarımızda yerini bulan plânlama an
layışının 1962 yılından bu yana geçirdiği dev
reler ve Anayasadaki plânlama ile ilgili kural
lar karşısında A. P. iktidarının özellikle son beş 
yıldaki uygulamalarını, zamanın yeterliliği ölçü
sünde eleştirmeye çalışacağız. 

Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan 
sosyal devlet ilkesinin ışığı altında düzenlenen 
41 nci maddesi; iktisadi ve sosyal hayatın ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenleneceğine değindik
ten sonra, Devlete; iktisadi, Sosyal ve kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştir
mek ve bu maksatla millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararının gerektirdiği önce
liklere yöneltmek ve kalkınma plânları yapmak 
ödevini vermiştir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesi ise; «iktisadî', 
sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır.» 
«Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.», 
«Devlet Plânlama Teşkilatının kuruluş ve gö
revleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe kon
masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gösterilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bo
zacak değişikliklerim önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler özel kanunla düzenlenir» kurallarını 
koymuştur. 

Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında, tüm 
ekonomik ve sosyal hayatı kapsıyan bir plânın 
zorunluluğu, o ülkelerin siyasal, ekonomik öz
gürlük ve bağımsızlıkları yönünden büyük 
önem taşımaktadır. Anayasamızın bu kuralla
ra yer vermesinin en büyük nedenlerinden bl'-
risi de budur. 
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Plânın siyasal tercihleri taşıyan bir kapsa
mı olacaktır. Ancak, bu tercihlerin, Anayasa
nın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle il
gili kurallarına aykırı olmaması gerektiği gibi, 
bozuk toplum düzenimizin değiştirilmesi, Ana
yasaya uygun duruma getirilmesi için Anayasa
nın öngördüğü köklü alt yapı devrimlerine ve 
reformlara da karşı olmaması zorundadır. 

Anayasamızın gerekçesinde aynen, «Yüzyıl
ların ihlnaîi sonunda gelişmemiş olan sosyal ve 
iktisadi yapımızı kalkındırma. Bu da, iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınma voliyle Devlete 
bir ödev olarak yüklenmiştir. Devlet, bu geniş 
kalkınma politikasını millî tasarrufu artırmak 
gibi yatırımların toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek suretiyle plânlama zorun
dadır. Bu görevini yerine getirebilmesi için de 
Devletin,' gerekli yetkiler ve hareket serbestliği 
ile teçhiz- edilmesi sonucu ile karşılaşılır.» ku
rallarını koyarak, kalkınmanın, bozuk toplum 
düzeninin doğal sonucu, toplumda belirli üst ge
lir tabakalarının çıkarını sağlıyan bir plânlama 
değil, az? gelişjmiş ülkelerde tabanı teşkil eden 
geniş halk kütlelerinin, iktisadi ve sosyal ba
kımdan güçsüz, yoksul kişi ve grupların maddi 
ve mânefvi varlıklarını geliştirme koşullarını 
hazrrhyan ve uygulayan, düzeni değiştirici, tüm 
toplumun mutluluğunu sağlayıcı gerçek bir 
plânlamal-anlayışını getirmiştir. 

C. H.ıP. nin ortanın solunda düzen değişikli
ğinin ve plânlama anlayışının anlamı ve amacı 
budur. 

Oysa Jei, A. P. iktidarı elinde plân; topluma 
hitabetmiyen, belirli üst gelir seviyelerine men
sup çıkar çevrelerinin mutluluğuna yönelmiş, 
iç Ve dı§ sömürü düzeninin, yoksul halk kütle
lerinin daha yoksul olmasına yol açan davranış
larına meşruiyet veren belgeler olma ve keyfî, 
partizan ve bir nevi plânsız yönetimin aracı ola
rak kullanılma, niteliğinden öteye gidememiş
tir. 

Karma ekonomiyi özel teşebbüscü bir ejkono-
miye geçiş atılımı sayan A. P. nin plânı, büyük 
sermayeli özel teşebbüsün ekonomiye hâkimiye
ti şeklin<fe hazırlaması ve tüm kaynak ve ola
nakların bu yöne yöneltilmesi aracı olarak gör
mesi toplam gerçîkelerine aykırı olduğu kadar, 
Anayasanın sosyal devlet kurallarına da aykı
rıdır. 

Dünyanın hiçbir yerinde az gelişmiş bir ül
kenin özel sektör aracılığıyla kalkındığı görül
memiştir. Geri kalmış yoksul ülkelerde |Mâsik 
ekonomi kurallarını uygulamak isıtiyenler, özel 
kesimdeki belirli çıkarcı çevrelerin aleti olmalk-
rban Inırtuüıamiadıkları gibi toplumun daha da 
yoksullaşmasını önMyememişlerdir. 

Anayasa ile doğrudan doğruya Devlete 
yükletilmiş bulunan ödevlerin, Devletin, kendi 
kuruluşları dışında [kişilere yüklemesi, ya da 
aktarması Anayasa ile bağdaşamıyaoağı gibi, bu 
yönde plânda yapılacak siyasi tercih adı altın
daki değişikliklerin de yine Anayasanın genel 
kurulları karşısında hüküm ifade edemiyeceği 
açıktır. 

özendirici tedbirler adı altında, (kamu ta
sarruflarının önemli bir kısmının bütçe, ya da 
kredi kurumları eliyle özel kesime aktarılması 
ekonomik bunalımı azaltıcı değil, artırıcı ve eko
nomiyi dar boğazlara sürükleyici faktörlerdir. 

A. P. li|ktidarınca plân uygulaması lie ilgili 
olarak, özel sektöre, yatırım indirimi, Gümrük 
Vergisi muafiyeti, tarife indirimi v.b. gibi özen
dirici tedbirlerin yanısıra, kamu kesimine veri
len ödevlerin devrinin yürütme organınca Ya
sama Meclislerinin yetki alanına taşarak yıllık 
programlara ve kararnameye bağlanması ve 
plânla ilgili yasaların Yasama Meclislerinin 
mutlak yetkisine giren düzenleme ve kurallar 
koyma alanındaki yetkilerini yürütmeye dev
retmesinin Anayasa ile bağdaşır yanı yoktur. 

Bu konuya biraz sonra 933 «ayılı Kanun 
maddelerini eleştirirken tekrar döneceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 

Plânlama ile ilgili olarak 91 sayılı Devlet 
Plânlama Teşlkilâtının kurulması hakkında, 99 
sayılı bu Kanuna ek, 340 sayılı 91 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinin değiştirilmesine dair, 77 
sayılı uzun vadeli plânın yürürlüğe konulması 
ve bütünlüğünün korunması hakkında, 521 sa
yılı geüecek yıllara geçici yüklenmelere dair ve 
933 sayılı Kalkınma Plânının uygulanması esas
larıma dair yasalar çıkarılarak yürürlüğe kon
muştur. 

91 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri, «mem
leketin her türlü kaynak ve olanaklarını tıam 
bir şekilde tesbit ederek, izlenecek e|konomik 
ve sosyal politikayı ve hedefleri tâyinde Hü-
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kümete yardımcı olmak, bakanlıkların iktisadi 
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde |koordi-
nasyonu itenin etmek için tavsiyelerde bulun
mak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak, Hü
kümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek 
uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamajk, plâ
nın başarıyla uygulanabilmesi için idarelerin ku
ruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda (tavsi
yelerde bulunmak v. b.» dir. 

DPT nm gerçek görevi plânlamadır; yar
dımcı olmak, objektif müşavirlik yapmak, tav
siyelerde bulunmaktır. DPT bir siyasi (karar 
organı ve yürütme birimi değildir. Yürütme
nin yasama önünde genel sorumluluklarına 
DPT nı da muhatap kabul etmek mümkün de
ğildir. 

Oysa ki, A. P. DPT m icraya sokmak su
retiyle kendi keyfî ve Anayasaya ay|kın dav
ranışlarına meşruiyet verecek belgeleri hazmlı-
yan, hattâ uygulamasını izliyen, gerektiğinde 
sorumluluğa muhatap bir yürütme birimi duru
muna getirmekte, böylece Yasama Meclislerinin 
denetiminden kurtulmaya, ya da bu denetimi 
etkisiz bırakmaya çalışmaktadır. 

A. P. Hükümeti bu davranışlariyle sorumlu-
lulk bölümü, ya da dağılımı yaratarak Parlâ
mento önünde sorumluluktan kaçmaktadır. 

Derhal ifade edelim ki; Plânlama Teşkilâtı
nı karar ve icra birimi durumuna getirmek bâzı 
A. P. sözcülerinin dediği gibi ona fazla değer 
vermek anlamına gelmez. Aksine, DPT m bir 
Anayasa organı olmanın ötesine iterek, Bakan
lıklara bağlı, yansız olmıyan, yürütmenin em
rinde, her türlü sorumluluğa muhatap, Hükü
metin siyasal tercihlerine meşruiyet verecek 
belgeleri hazırlamak ve uygulamakla görevli, 
bu nedenle de değerinden çok şey kaybetmiş 
bir icra ünitesi durummuna getirmektir. 

Başlangıçta Plânlama fikrinin karşısında 
olan A. P. nin, iktidara geldikten sonra, DPT 
nı bulgünkü duruma getiren davranışları ara
sında fark yoktur. Bu da bir nevi plansız
lıktır, keyfrdavranıştır. 

Gerdekte Anayasadan güc alan bir Plânla
ma Teşkilâtının; • siyasal iktidar karşısında, 
Anayasa da yerini bulan, sosyal Devlet olma 
niteliği içinde, yansız bir örgüt olarak, ikti-
tidarları, yatırımları, toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere yöneltmelerinde ileri süre
cekleri siyasal tercihler konusunda, geri kalmış 

bir toplumda izlenmesi gereken ekonomik ve 
sosyal politikayı dikkate alarak her türlü et
kiden ve baskıdan uzak, vesaretle söz söyliye-
biledek, tavsiyelerde bulunabilecek ve objektif 
müşavirlik yapabilecek, kişiliğe saJhifbolması ge
rekir. 

Oysa ki, bugün DPT Plânlama fonksiyonu 
ile hiçbir ilgisi olmıyan , bakanlıklara ait gö
revleri yüklenen «idare» hüviyetini almıştır. 

Böylece Plân çalışmaları zayıflamakta, ulus
ça inanç duymamız gereken plân kavramının 
zedelenmesine yol açmaktadır. 

Plânlama Teşkilâtının en büyük gücü, bir 
Anayasa kuruluşu olması ve kalkınmanın te
mel sorunlarında, sosyal ve ekonomik politika
sının izlenmesinde, iktidarların ileri süreceği 
siyasal tercihler konusunda, Anayasamızın 
genel kuralları esprisi ve geri kalmış toplumu
muzun hızlı kalkınma olanağının asgari ko
şullan içinde bir fikir üreticisi otoritesi
ne sahip bulunmasıdır. Oysa ki DPT 1965 
ten bu yana bu niteliğini yitirmeye başlamış
tır. 

Yukarda sunduğumuz konularla ilgili ola
rak DPT nin çelişik davranışlarına bir iki ör
nek vermek isteriz. Bu örnekler A. P. nin 
DPT üzerindeki baskısını da göstermesi yönün
den ilginçtir. 

DPT Ekim 1966 tarihli TPAO na yazdığı bir 
yazı ile, petrol boru hattının bir şirket tara
fından işletilmesi ile ilgili olarak, TPAO nun 
14 Eylül 1966 Eylül 1966 tariih ve 29200 sayılı 
yazısına aynen «Batman - İskenderun boru hat
tı işletmesinin kısmen başkalarına devrini ön
gören İdare Meclisinizin karan Teşkilâtımızca 
olumlu karşılanmamıştır.» şeklinde cevap ver
miş ve karşılanma nedenlerini bütün detayıyla 
bu yazıda belirtmiştir. Daha sonra aynı konuda 
araştırma yapan Millet Meclisi Petrol Araş
tırma Komisyonuna aynı örgüt yetkilileri ver
dikleri mütalâada, Hükümetin baskısı altında 
kalarak bu görüşlerinden dönmüşler ve aynen; 
(Plânlama örgütünün Millet Meclisine ve 
TPAO ya yazmış olduğu yazıyı aynen alıyo
rum. Şahsiyetinden ne kadar çok şeyler kay
betmiş olduğunun bir delilidir.) «Gönderilmiş 
olan bu yazı DPT nin konu ile ilgili mütalâası 
değil, (Kendi yazdığı mütalâayı tespit ediyor) 
TPAO ile teşkilâtımız arasında bir iç yazışma
dır» diyebilmişlerdir. 
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Ve yine aynı Komisyona aynı yöneticiler; 
«Kalkınmaya kamu ve özel teşebbüslerinin be
raberce İ katılmasına ilişkin verimli bir örnek 
teşkil etenesi nedenleriyle, teşebbüs, teşjkilâtı-
mızca olumlu mütalâa edilmektedir.» şeklinde 
beyanda bulunmuşlardır. 

Bu çelişki DPT nin Hükümetin baskısı al
tında «e hale geldiğini ve kişiliğini nasıl yi
tirmekte bulunduğunu göstermektedir. 

Oysa ki, Millet Meclisi Petrol Araştırma 
Komisyonu oy birliği ile Hükümet ve Plânla
manın görüşünü reddederek; «Bir siyasi terci
hin kamu yaran bakımından kuvvetli ekono
mik dayanakları (bulunması gerektiğinde şüphe 
yoktur. Komisyonumuz, Türkiye'de boru hattı 
ile petrol nakli ameliyesinin münhasıran Dev
let veya. Kamu İktisadi Teşebbüslerine aidol-
masını temel ilke olarak kabul etmiş bulun-
maktaolır. Böyle bir devrin ve % 49 ora
nındaki hisse senetlerinin özel kişilere satıl
masının isabetli olmıyacağı, bu mânadaki uy
gulamadan beklenen faydaları sağlamak şöy • 
le dursun, bâzı zararlar doğabileceği kanaat 
ve neticesine varılmıştır» sonucuna varmış, ya
ni Plânlama Teşkilâtının Hükümet baskısı
na mâruz kalmadan önce verdiği görüşe ke-
tılmıştü.% 

DPT yöneticileri bu açık gerçek önünde dü
şünmeli ve 1962 - 1965 yılları arar-'inda kişiliği 
olan bir Anayasa örgütü olmanın ağr.rlığını bu
gün de taşıyabilmelidir. 

Bu örneğe, genel ulusal petrol politikasiyle 
ilgili Kasım 1963 tarihli (A/5) sayılı «Petrol 
sanayii ve problemleri» adlı ara raporunda be
lirtilen görüşlere aykırı olarak, aynı teşkilâ
tın yine Hükümetin baskısı altında Petrol 
Araştırma Komisyonuna verdiği ve komisyon. 
ca ulusal çıkarlarımıza aykırı görülerek red-
didilen görüşlerini de katabiliriz. Bunda da 
DPT, 1İ963 tarihli raporuna aykırı olarak Ma
yıs 1967 deki görüşünde, yerli şirketin bir 
bölgede sekiz arama ruhsatiyle sınırlandırıl-
masının yerli şirketleri tazyik ve takyidetme-
diği kanaatinde olduğunu söyliyebilmiş ve 
yabanm şirketlerden yana çıkabilmiştir. 

1964 yılının DPT i yabancı şirketlerin kar
şısında vaziyet alır ve rapor verirken, 1967 
yılının DPT yabancı şirketlerden yana çıkabil
miş ve Hükümetin baskısı altında kişiliğini 
yitirmeye başladığını göstermiştir.' 

Ancak bu noktada bir şey daha söylemek 
isterim: Komisyon oy birliği ile Hükümetin ve 
DPT nin yabancı şirketlerin paralelindeki bu 
davranışlarının ve mütalâalarının karşısında 
olmuş ve rapor bu şekilde tanzim edilerek Yük
sek. Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır-. 

Bütün bu tenkid ve eleştirmelerimizi DPT 
nin teknik elemanları ile ilgili olmaktan öte
ye, Hükümetin plânlamanın fonksiyonunu yok 
edici olumsuz davranışlarını belirtmek gere
ğiyle söylemiş bulunuyoruz. 

Plânlama Teşkilâtının, siyasi iktidarın si
yasi tercihlerini plânda aksettirmesi başka
dır; tercihlerin teknik ve bilimsel gerekler
le ve ususal çıkarlarla bağdaştırılıp bağdaştı-
rılamıyacağı konusunda, Anayasanın genel ku
rallarının ışığı altında görüşlerde bulunması 
başkadır. Hükümet DPT ni plansızlığın plânla
ma aracı olarak gördüğü sürece, Türk top
lumunu sosyal ve ekonomik bunalımların ya
rattığı dar boğazlardan kurtarmak mümkün 
dbğildii\ 

933 sayılı. Yasaya geliyorum: 
Sayın milletvekilleri; 
özelliği ve Anayasa Mahkemesince iptal edil

mesi nedeniyle 933 sayılı Yasaya da değin
mek isteriz. 

Bu vesile ile DPT nin 933 sayılı Yasa ile 
ilgili olarak yetkili mercilere değişik za
manlarda verdiği görüşler hakkında Sayıri 
Bakandan bilgi alabilirsek memnun olaca
ğız. 

DPT nin 933 sayılı Yasa ile ilgili, sanki bir 
irca birimi imiş gibi, Bakanlığa bağlı bir bi-
rimmiş gibi yetkili mercilere verdiği ger
çek dışı, Anayasa Mahkemesinin iptaliyle il
gili olarak verdiği mütalâalar var. Bu müta
lâa hakkında Sayın Bakan cesaretle burada, 
«Anayasa Mahkemesi önünde DPT şu savun
mayı yaptı» diyebilirse ve onu açıkhyabilirse 
büyük bir memnuniyet duyacağız. Çünkü karar 
verilmiş ve Anayasa Mahkemesince iptal olun
muştur. 

Eğer kendileri bunu vermek istemezlerse, 
bu görüşlerle ilgili olarak zannederim DPT 

müsteşarı buradadır, o da ne beyanatta bulun
duğunu burada ifade edebilir. 

Değerli arkadaşlarım; DPT nin mütalâası
nın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal 
edilen bir kanunun eleştirilmesini huzurunuz-

\. 
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da yapıyorum. Hükümetin getirdiği bu ka
nunun eleştirmesini burada bir iki kelimeyle 
yapmak mümkün olmamakla beraber, kısa 
kısa bir iki noktaya değinerek arz etmeye ça
lışacağım : 

Anayasa Mahkemesi 23, 24, 25 .10 .1969 gün 
1967/41 esas 1969/57 sayılı kararlariyle, 933 
sayılı Kalkınma Plânının uygulanması esasla
rına dair Yasanın (1 a), (1 b), (2 a), (2 b), 
(2 e), (3 a, b), (1), (2), (3) ve (5) nci mad
delerini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş
tir. Böylece bugün, yok olan bir yasa ve onun 
Hükümetçe uygulanmasından ileri gelen sonuç
ları ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

933 sayılı Yasa, özel kesime yapılacak yar
dımlar ile ilgili yetkileri kapsamaktadır. Yar
dımların kapsamı üzerinde belirli esasları sap-
tamamakta, bunu bütçe yasalarına bırakarak 
genellikle özel kesimi özendirici tedbirleri gös
termektedir. 

Yasanın birinci maddesinde, bütçeden ödünç 
verme şeklinde yapılacak aktarmalarla, dış 
kaynaklardan aynı amaçla yapılacak yardımla
rın kullanılış kuralları ve koşullarının, yasa 
niteliğinde olmıyan yıllık programlarda gös
terileceğine dair hüküm, Bakanlar Kuruluna, 
yani yürütmeye, yasama organının yetkileri 
hududunu aşması olanağını vermektedir ki, bu
nun demokratik hukuk devleti ilkeleri ve Ana
yasamızın 5, 6, 107 ve 113 ncü maddeleriyle 
bağdaşır yanı yoktur. 

Özel kesime yapılacak aktarmaların Ba
kanlar Kurulunun saptıyacağı kurumlar ara-
cılığiyle yapılacağı hükmü ise, sınırları ya
saca belirlenmemiş bir konuda, akçalı denetim 
organlarında da uzak idari tasarrufların ya
pılabileceği anlamını taşımaktadır ki, bunun 
dr, Anayasa ile bağdaşır yanı yoktur. 

Bakanlar Kurulunun idari tasarruflarının, 
özellikle kararnamelerin hukukî nitelikte ola
bilmesi için, yasama organınca görev ve yet
ki hududu belirlenmiş bir yasaya dayanması 
gerekir. Aksi halde hükümsüz sayılır. 

Bundan anlaşılacağı üzere 933 sayılı Yasa, 
Bakanlar Kuruluna, yasama meclislerinin yet
kisi alanına taşarak, düzenleyici kurallar koy
mak yetkisi vermektedir ki, bu, Anayasaya 
aykırıdır. 

Yasada, dış yardımların ve Devlet bütçe
sinden verilecek ödünç paraların verilme ko

şulları ile geri alma koşulları gösterilmediği 
gibi, ödünç paraların kullanılış şekil ve kap
samının nasıl denetleneceği de belirtilmemiş
tir. Bu kadar geniş bir alanda Bakanlar Ku
ruluna yetki vermek, Bakanlar Kurulunu ya
sama organının yasa yapma yetkisi ile teçhiz 
etmek anlamını taşır ki, bunu da Anayasa ile 
bağdaştırmaya imkân yoktur. 

993 sayılı Yasa ile ödünç verilecek paralar 
Sayıştayın denetimi dışında bırakılmaktadır. 
Ödünç verilen paraların, aracı kurumlarla ye
rinde kullanılıp kullanılmadığını Sayıştay de-
netliyemiyecektir. Bu da Anayasanın 127 nci 
maddesine açıkça aykırıdır. 

A. P. iktidarının, özellikle Bakanlar Kuru
lunun, yasaların kendisine verdiği idari tasar
ruf yetkisini kullanırken hukukî alanda Da-
nıştayın, akçalı alanda ise Sayıştayın, dola-
yisiyle T. B. M. M. nin denetiminden uzak kal
mayı itina ile istemiş olmaları, A, P. nin hâlâ 
hukuk devleti anlayışına yatkın duruma gel
mediğini göstermesi bakamından ilginçtir. 

Bir Hükümet akçalı denetimde, hukukî de
netimde Danıştayın ve Sayıştayın denetimin
den kaçıcı, idari tasarruflarla, bu denetime en
gel olucu tedbirlere tevessül ederse, hukuk 
devleti içinde faaliyette bulunduğunu iddia 
edemem Anayasa Mahkemesinin kararı da bu
dur. 

Nitekim, Devlet Su işlerinden bir örnek ve
receğim : «Devlet Su işlerinde 1965 ve daha ön
ceki yıllar rayiçleri üzerinden yapılmış iha
lelerin tazminat ödenmeksizin tasfiyesini sağ
lamak amaciyle..» 

Yalnız Devlet Su işlerinde; Bayındırlık Ba
kanlığında değil. Bakınız bir istisnai muamele
nin durumuna: Sayıştay Genel Kurulu kara-
riyle T. B. M. M. ne gelmiştir. Ne haldedir Hü
kümetin yaptığı tasarruf? Bu tasarruf yapan 
sayın arkadaşımız da Refet Sezgin'dir. 

Şimdi Sayıştay kararının aynısını okumaya 
devam ediyorum: 

«Üzerinden yapılmış ihalelerin tazminat 
ödenmeksizin tasfiyesini sağlamak amaciyle, 
Danıştaydan mütalâa alınmaksızın Bakanlar 
Kurulundan verilen 23 . 1 . 1967 gün ve 6/9398 
sayılı Kararnamenin, yetki devri ve Danıştay 
mütalâası alınmaması nedenleriyle muallel bu
lunduğuna dair 10 Şubat 1969 tarih ve 
582466/5268 sayılı Sayıştay Başkanlığının ya-
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sama meclisleri başkanlıklarına verdiği Sayış
tay Genel Kurulu karar ve raporunda bu hu
sus açıkça belirtilmektedir. Bu kararname ile,' 
tasfiye olunan işlerin ihaleten veya emaneten 
ikmali, devlete çıplak olarak - Sayıştay rapo
rudur, aynen alıyorum -118 567 000 liraya mal 
olmuştur.» 

Hükümetin Danıştaydan mütalâa almaması 
genel kurallara riayet etmemesi nedeniyle 
118 567 000 lira zarara uğramıştır ve T. B. M. 
îti. adına denetimini yapan Sayıştay Genel Kuru
lu bu raporunu Yüksek Heyetinize vermiştir. Bu 
rapor komisyonda aylardan beri bekletilmekte
dir. 

Bu külfet Devlete yüklenmiştir. Devlet za
rara sokulmuştur. Adlî kazanın - kaldı ki bu 
konuda yetıkdii olan da adlî kazadır - ona da geli
yorum adlı kazanın yetkileri dâhilinde olan 
bir tasfiye işlemini belirli DSİ mütaahhitleri 
çıkarına, tek yönlü olarak, Devletin milyon
larca lirayı aşan zararına yol açacak şekilde 
bii' kararname ile çözümleme zihniyetinin hu
kuk devleti ilkeleriyle bağdaşır yanı yok
tum. 

Bırakınız da böyle bir zorunluluk varsa 
bunu mahkemeye intikal ettirmek suretiyle mü-
taahhitleı:, mahkemeden tasfiye ameliyesi için 
Borçlar Kanunu hükümlerine göre karar alma 
cihetine gitsinler. Siz, mahkemenin yapacağı, 
mahkemenin yetkisi altında olan Trir yetkiyi 
Hükümet olarak kararnameyle nasıl kullana
bilirsiniz? îşte 116 küsur milyon lira Devlet 
böylece zarara girer. Ama Bayındırlık Bakan
lığı mütaahhitleri için bu yapılmaz; DSİ mü
taahhitleri için bu özel muamele yapılır.. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral; konuşmanız 
ne zaman bitecek efendim? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — İki, üç sayfa 
var Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Peki. Lütfen tamamlayın efen
dim. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — 933 sayılı Yasanın (1 - B) mad
desinde, Devletin ortaklıklara katılma yetki
sinin programlara, yani Bakanlar Kuruluna 
bırakılması ve yasama organının yürütmenin 
saptamasına uyarak gerekli ödenekleri büt
çeye koyma yükümü altında bırakılması da 
yasama meclislerinin yetki hududunu taşan 

• bir durumdur. (1 - B) maddesinin son bendinde, 
Devlet denetiminin nasıl yapılacağının yıllık 
programlarda gösterileceğine dair hüküm de, 
yasama meslicinin Anayasa ile yetkili bulun
duğu denetim hakkının kaldırılması anlamını 
taşıması itibariyle de Anayasaya aykırıdır. 

933 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin (A) ve 
(B) bendleri üzerinde de görüşlerimizi tek
rar etmek isterim. Yatırımların teşvik ve tan
zimi adı altında yatırım indirimi, gümrük ver
gi ve resimleriyle ithalden alınan vergi ve re-

I simlerde kısmî veya tam muaflık ya da bu ver
gi ve resimlerin kısmen veya tüm olarak iade
sinin Bakanlar Kurulu kararnamesiyle düzen
leneceğine dair hükmü de, Anayasa Mahkemesi
nin daha önce verdiği benzer karar gerekçele
rinde belirtildiği gibi, Anayasanın vergi resim, 
ve harçlar ve benzeri hükümlerin ancak yasay
la konacağına dair 61 nci maddesine aykırıdır. 
Oysa ki, 933 sayılı Yasada bu yetki Bakanlar 
Kurulu kararnamelerine bırakılmaktadır. Ana
yasa Mahkemesince bu maddelerin iptalinden 
sonra ortaya çıkaa durumdan A. P. iktidarı
nın sorumluluğu ağırdır. Yasanın iptalinden 
sonra, yasama meclislerinin yetkisinde bulu
nan yatırım, gümrük, ithal vergi ve resim in
dirimleri ve bağışıklıkları yapan ve milyonlar
ca lira Devletin menfaat kaybına yol açan 
Bakanlar Kurulu tasarruflarının hukukî so
nuçlan gerçekten büyük önem taşır duruma gel-
mişth'. 

Bu maddenin Hükümetçe uygulanması sonu
cu, özel kesime 1968 yılında 440 milyon lira, 
1969 da ise % 60 fazlasiyle 715 milyon liranın 
aktarıldığı 1970 programında ifade edilmek
tedir. Ayrıca, kamu kesiminden özel kesime 

I dolaylı yollarla kaynak aktarması da söz ko-
j nusuduı*. Çeşitli alanlardan sağlanan vergi ba

ğışıklığının ve ertelemelerin sonunda, her yıl 
Devlet gelirlerine küçümsenmiyecek derecede 

i fedakârlıklar yapılmaktadır. Bütün bu yollar
la özl kesime yapılan kaynak aktarmalarının 
yılda 1,5 milyar lirayı aştığı ifade edilmektedir. 

Bu yasa, bozuk toplum düzenimizde çıkar
cı. üst gelir tabakalarının mutluluğuna yönel
miş, ekonomik bunalımın imtiyazlı zümreye 
tanıdığı, ve sağladığı özendirici tedbirlerin, 
Anayasaya aykırı dizilişinden ibaret bu ne
denlerle iptal edilmiş, yürürlük gücünü yitir-

j miş, anlamsız ruhsuz duruma gelmiştir. 
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933 sayılı Yasanın 6 ncı maddesiyle, 6224 
sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanununun 
8 nci maddesiyle kurulmuş olan Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Komitesi ile bu komitenin ka
rarlarına itiraz mercii olan belirli bakanlar
dan kurulu heyetin görev ve yetkilerinin 
D.P. Merkez Tegkilâtına ve Yüksek Plânlama 
Kuruluna devredilmesi, D. P. T. nın istişari ve 
yansız bir Anayasa kuruluşu olma niteleğin-
den uzaklaştığının kesin delilidir. D. P. T. nın 
görev ve yetkileri arasına bugün Yabancı ser
mayeyi Teşvik Kanunu uygulaması, yarın pet
rol ve maden kanunları gibi yasalar sokulacak 
olursa, Anayasanın öngördüğü plânlama kav-
ramı ve Plânlama Teşkilâtı ile plân anlayışın-
dan uzaklaşılmış olur. 

Saym milletvekilleri; 

Türkiye'nin en önemli konularından birisi 
de şüphesiz Hükümetin ve D. P. T. nın Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile ilgili tutum ve dav
ranışlarıdır. Derhal bir sual sormak isteriz. 
Türkiye'nin hazırlık döneminden geçiş döne
mine girmeye hazır olup olmaması yönünden, 
D. P. T. nm görüş ve tavsiyeleri ne olacaktır? 
Bu konu ile ilgili raporu varsa, bugüne ka
dar bu rapor niçin açıklanmamış ve niçin Mü
nih'te yapılan son Ortak Pazar Karma Par
lâmento Komisyonu toplantısına katılan üye
lere bu toplantıya katılmadan önce bu ra
porla ilgili bilgi verilmemiştir. Hayati önem 
taşıyan bir konuda, bir Anayasa kuruluşu olan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tavsiye ve gö
rüşlerinden Parlâmento üyelerinin uzak tutul
mak istenmesinin tek anlamı Hükümetin bu 
konudaki tercihleri yönünde D. P. T. na baskı 
yapmış olmasıdır. Öğrenildiğine göre, D. P. T. 
Hükümete hazırlık döneminin uzatılması gö
rüşünü getirdiği için, Hükümetçe kınanmıştır. 
Hükümeti kınar, Hükümeti kınadığına dair ra
por gizli tutulur, Parlâmento üyelerine veril
mez, delegasyona verilmez ve Hükümet, Plân
lama Teşkilâtını baskı altında tutar, objektif 
müşavirlik yapma tavsiyelerinde bulunmak 
için, kanunun verdiği yetkileri kendisinden bir 
nevi gasp eder, alır. Böyle Plânlama Teşkilâtı 
olmaa. 

Türkiye'de verimli tarım işletmeciliğine ge
çilmeden, ileri sanayi toplumuna geçiş için en
geller kaldırılarak, gerekli ortam yaratılma-
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dan, yabancı sermaye düzeni değiştirilmeden, 
petrol ve önemli yeraltı kaynaklarımız dev
letleştirilmeden, ihracat gücümüzü artırıcı ted-
birler alınmadan, sonuç olarak ekonomik ve 
sosyal altyapı devrimleri gerçekleştirilmeden 
Ortak Pazara geçiş dönemine geçilmesi ülkemizi, 
ağır, ekonomik ve sosyal bunalımlara sürükliye-
çektir. Hükümetin Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bu yolda verdiği raporu gizlemesi değil, bu ra-
pora eğilmesi ve önem vermesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri; 
D. P. T. nın Mayıs 1906 tarihli gelir dağılı

mı araştırma raporunda, millî gelirin % 52 nin 
nüfusun % 20 nin almakta olduğu detaylariyle 
açıklandıktan sonra raporda aynen (Tarım 
sektörü gelir dağılımının temel faktörü olan 
belli ellerden konsantrasyonu son on yılda bir 
miktar artmıştır. Diğer taraftan tarım dışı 
sektörün, ekonomideki, ağırlığı devamlı bir ar
tış göstermektedir. Bu gözlemlere dayanarak, 
redistribütif uygulamalara gidilmediği takdir
de gelecek on yıllık devrede «1963 sonrası» Tür
kiye'de gelir dağılımının şimdikinden daha gay
ri âdil bir şekil alacağı sonucuna varabiliriz) 
denilmektedir. 

Bu rapordan sonra, 8 yıla yakın bir devre
de D. P. T. gelir dağılımı araştırmasına devam 
etmiş midir? Aldığı sonuçlar ve Hükümete tav
siyeleri ne olmuştur? Bilmiyoruz. Ancak, kor
kunç bir gelir dağılımı adaletsizliğinin yok
sul halkımızın ekonomik bunalım içinde ezil
mesinin başlıca nedenlerinden olduğunu ke
sinlikle söyliyebiliriz. A. P. nin hızlı kalkınma 
edebiyatı rakam kalabalıklığı, kavram da
ğınıklığı bu gerecekleri hiçbir zaman örtemi-
yecektir. 

Anayasamızın öngördüğü toprak dağılımın
daki adaleti ve tarımsal verimliliği artıracak 
olan, toprak reformuyla ilgili olarak D. P. T. nın 
bir sessizliğe bürünmesi, de dikkate değer bir 
husustur. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 yılı malî bütçe program ve plân ilişki

leriyle ilgili olarak, C. H. P. sözcüsü arkadaş
larımız gerekli açıklama ve uyarmaları yap. 
maktadırlar. 

Kalkınma hızı ile ilgili rakamların sıhha
tinde tereddüde düşülecek durumların yara» 
tılması, rakam şişirmeleri, millî gelir hesap-
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larmda \ yapılan hatalar özellikle 1969 yılı Tür
kiye millî gelirindeki gerçek artışın % 3 ten 
daha fazla olamıyacağına dair gösterdiğimiz 
teknik bilgi ve gerçekler, 1965 ten bu yana 
ekonomik kalkınmanın ekonomik istikrar için
de gerçekleştirilememesi, fiyat istikrarının 
önemli ve ciddî bir şekilde bozulması, toptan 
eşya fiyat endeksinin 1964 ve 1969 yıllarında 
ortalama % 7,5 bir artış göstermesi ve bu ar
tışın gelir dağılımı, tasarruflar, ekonomik kay
nakların dağılımı ve dış ticaret üzerindeki 
olumsuz ve zedeleyici sonuçları, yatırımların 
programlanan seviyelerde yapılamaması ve so
nuç olarak A. P. iktidarının karşımıza 3 mil
yar 666 milyon liralık bir açıkla ve şişirilmiş 
gelir taîlminleri ile çıkmış olması, içinde bu
lunduğumuz sosyal ve ekonomik bunalımı gös
termeleri bakımından dikkate değer noktalar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Oral bitiyor mu?. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Bitiyor, efendim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleirnin 1964 yılın
da 2,5 milyon liraya inen açığının 1970 yılın
da 839 milyon liraya çıkarak, bunun Devlet 
bütçesinden yapılan aktarmalarla kapatılma
sı yükümü yanısıra, yukarıda arz ettiğimiz gi
bi, özel sektörü özendirme adı altında, bâzı 
kişi ve kuruluşlara, Anayasaya aykırı olarak ya
pılan birbuçuk milyar lirayı aşan transfer, 
bağış ve tahsisler ekonomik bunalımı artıran 
önemli unsurlardır. 

Bunların yanısıra 30 . 9 . 1969 tarihi itiba
riyle dövizle ödenecek dış borç bağıtlamaları
nın 2 milyar 858 milyon doları bulması ve yıl
lar itibariyle ödenecek miktarın 200 milyon 
doları aşması, ihracat gelirimizin üçte birinin 
dış borçlara tahsis edilmesi, ne kadar ağır eko
nomik koşullar içinde bulunduğumuzu gös
termektedir. 

A. P. iktidarının özel yabancı sermayeye 
karşı, aşarı düşkünlüğünü, DPT nin bugüne 
kadar verdiği çeşitli davranışlariyle de gör
müş bulunuyoruz. Bu konuda 6224 sayılı Ka
nunda ki, Bakanlık icra ünitelerine verilen 
görev ve yetkileri üzerine alan DPT nin büt
çe raporundaki (Yabancı sermayeli yatırım 
teşebbüsleri teşvik edilmeye devam edilecek
tir) şeklindeki görüşlerine katılmak mümkün 

değildiı'. Ekonomik sosyal ve siyasal bağım
sızlığımızla, yakından ilgili olan bu konuda,, 
yabancı sermayeden yana bir düşünce ve ey
lemin Türk ekonomisini hızla dışa bağlı, 
uydu bir ekonomi durumuna getireceğini bir 
kez daha hatırlatmak ve uyarmak isteriz. 

1970 yılında, 2,7 milyar liralık yabancı ser
maye müracaatının kabul edilme sorumlulu
ğunu üzerine alan DPT nin bir istişari organ 
olmak niteliğinden öteye Hükümetin bir icra 
birimi olarak karşımıza çıkması, gerçekten 
plansızlığa, keyfi siyasal tercihlere pirim ve
ren Anayasa dışı bir davranıştır. 

Özetle diyebiliriz ki, DPT nin tavsiyeleri ve 
özellikle karar ve icra organı haline gelen dav
ranışlariyle, yüksek huzurunuza gelen 1970 
yılı Bütçesi ekonomik kalkınmayı, sosyal ada
leti, ekonomik istikrarı sağlıyan gerçekçi bir 
bütçe değildir. Gelir ve vergi dağılımı adalet
siz, çoğunlukla ağır vergi yükü altında inliyen 
dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız ve işçileri
miz üzerine yüklenen yükümlülükler karşısın
da, üst gelir seviyesinde bulunan kişilerin mut
luluğuna yönelmiş A. P. nin siyasal tercihleri
ni yansıtan, bu bütçenin toplumun ekonomik 
ve sosyal sorunlarına cevap verebilmesi, çö
züm yolu bulabilmesi ve gösterebilmesi müm
kün değildir. 

A. P. iktidarı 1965 yılında bütün sağlık gös
terileri ile devraldığı ekonomiyi kapitalist 
ekonominin, klâsik Özel sektör anlayışı için
de dar boğazlara sürüklemiş, sosyal hayatımı
zı çekilemez hale gelecek bunalımlara itmiş
tir. Tefeci, vurguncu, aracı, ve spekülatör gibi 
belirli çıkar çevreleri dışında, artan hayat pa
halılığı yükselen fiyatlar, adaletsiz vasıtalı 
vergiler altında, yoksul Türk halkı ezilip git
mekte ve her geçen gün umudunu yitirmektedir. 

1965 yılının müstekâr ekonomisi yerini en-
filâsyonist baskılara, devalüasyon gibi dar bo
ğazlara sürüklemiştir. Bunun tek sorumlusu 
A. P. iktidarı ve onun Hükümetidir. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. bozuk toplum düzenimizde orta

nın solunda köklü alt yapı devrimleri ger
çekleştirilmediği sürece Türk ulusunun bağım-
siü, özgür, sağlam ve sıhhatli bir ekonomik ve 
sosyal temeller üzerine oturamıyacağı ve ge
rekli kalkınmayı gerçekleştiremiyeceği inan
cındadır. 
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Halktan yana olmıyan ve Anayasaya uy
mayan, bugünkü bozuk düzenin değiştirilme
si için, köklü altyapı devrimlerini gerçekleşti
recek, ıeformist bir plân anlayışına ve plân
lamaya ihtiyaç vardır. 

A. P. nin tutucu geri kalmış ekonomik fel
sefesi ile az gelişmiş Türk toplumunun kal-
kmması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Si'.ym Hüdai Oral, lütfen bi
tiriniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Bitti efendim. 

Kaynaklarımızı israf eden, yabancı sömürü 
düzenine geniş olanaklar vererek Türk halkı
nın yoksul kalmasına yol açan, Türk ekono
misinin dışa bağlılığını artıran ve bu neden
le ulusal bağımsızlığımızı zedeliyen bugünkü 
bozuk düzenin mutlaka değiştirilmesi gerekir. 

Ortanın solunda C. H. P. ekonomik gücün,, 
halk elinde toplanmasını istemektedir. C. H. 
T. nin gerçekleştirmek istediği altyapı dev
rimleri, üretim ilişkilerini etkiliyen, ekono
mik ve sosyal düzeni değiştiren, ekonomik gü
cü, halka veren gerçek devrimlerdir. 

Ortanın solunda, gerçek halk iktidarında 
ekonomik güç halkta olacaktır. Devlet, bü
yük halk kesiminin yardımcısı, ekonominin tü
müne halk yararına yön vericisidir. Bu neden • 
le, Devlet geniş kontrol olanaklarına sahibola-
caktıv. işte C. H. P. bu genel kurallarla yapıla
cak bir plânın Türk halkını mutluluğa ulaş
tıracağına inanmaktadır. 

Yoksul ve dar gelirli halkın sırtına basa 
basa, mamur ve müreffeh Türkiye edebiyatı 
yapanların getirdikleri bozuk düzeni daha da 
bozacak olan, bu bütçenin ulusumuza yararlı 
olamryacağı kanısını tekrar eder,, hepinize say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G.P. Grupu adına Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu. 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1960 tan evvelki 
bâzı haksız ve yolsuz ve politik yatırımlar ya
pılması nedeni ile, bu gibi normal tutum ve gi
dişe bir set çekmek, Devlet yatırımlarında' 
koordinasyonu sağlamak gibi politik ve ekono
mik zaruretlerle kurulmuş, oldukça yeni bir 
teşkilatımızdır. 

Şimdiye kadar kuruluş gayesine uygun ola
rak ibaşarılı bir çalışma gösteren bu teşkilâtın 
memleketimiz için hayırlı olduğuna Güven Par
tisi Grupu olarak inanmaktayız. 

Ancak, yukarıda arz eıttiğimiz veçhile teşki
lâtın bizatihi kendisinin görevleri arasında bu
lunan israfı önleme amacına riayet etmediğini 
arz etmeyi de görev sayıyoruz. 

Filhakika, bu teşkilâtın geçmiş seneler iti
bariyle 'bütçeleri tetkik duyurulduğunda görü
lecektir ki, bütçesinin tümü itibariyle 1966 yı
lında 9 milyon civarında olan rakam 1970 yı
lında, yani 4 sene giibi kısa sayılabilecek süre 
içinde 118 129 307 liraya, 1969 senesine göre de 
23,5 milyon liralık bir artışla huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Aslında, fiilî bir yatırım yapmaktan çok 
bürokratik sistemle çalışan bu teşkilâtın yatırım 
harcamaları olarak 71 milyon liralık bir ödeneği 
ne kadar iyi niyetle mütalâa etmeye gayret eder
sek edelim, mâkul bulmak mümkün olamamak
tadır. 

Bu artışın nedeni, artan iş hacminin icapları 
olarak 'gösterilmekte ise de, teşkilâtın bünyesi 
ve çalışma alanı itibariyle böyle bir gerekçeyi 
mazur görmek imkânsızdır. Zira : 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtı her yıl iş 
hacmi artan 'bir kuruluş olmaktan daha çok, 
kuruluşu da tamamlanmış bir teşkilât olması se-
'bebiyle kendisine intikal eden hizmetleri sıra
ya koyan, koordine eden ve objektifliği gaye 
edinen bir teşkilâttır. Bu seıbeple 1968 yılına 
nazaran 31 milyon liralık bir artışın sebeplerini 
mukni şekilde izah etmek gerekir kanaatindeyiz. 

2. Yatırım harcamaları için gösterilen sarf 
yeri, etüt ve projelerin dışarıda yaptiirtlmasıdır. 
yani bir bakıma etüt ve projeler için dışarıya 
ödenen ücretlerdir, ücret olarak ödenen bu meb
lâğı yatırım olarak nitelemek bilmem ki müm-
mün olacak mıdır. 

Geçmiş seneler bütçesinde ileri sürüldüğü ve 
temenni edildiği gibi, etüt ve projelerin teşkilâ
tın kendi bünyesi içinde yaptırılması mümkün 
olduğuna göre, dışarıda yaptırılmasındaki zo-
runluğun sebeplerini öğrenmekte fayda mütalâa 
etmekteyiz. Kaldı ki, aşağıda temas edeceğimiz 
gibi (A/2) cetvelinde ayrıca 9 300 000 liralık 
Ibir ödemek teknik ve sözleşmeli personel ücreti 
için ayrılmış bulunmaktadır. 
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[Bin konuda teşkilât bünyesindeki teknik ele- [ 
man yetersizliğinin bir sebebolaralk ileri sürüle
bileceğini tahmin ediyoruz. Bu takdirde, işle
rin teşkilâtın, kendi bünyesinde halli için is
tihdamı gereken personele ödenmesi gerekli üc
ret tutarı ile dışarıya ödenen ücretler tutarı 
arasındaki farkın teşkilât lehine bir sonuç ve
rip veTmiyeceği münakaşa konusu olabilecektir. 
Bu konuda elimizde yeterli bir hesap ve doku
man mevcudolmadığmdan kesin bir şey söyle
memize imkân olmadığını takdir buyurursunuz. 

Etüt ve projelerin dışarıda yaptırılması ye
rine, teşkilâtça yapılması hakkında daha evvelce 
ileri sürülen temennilere, o zamanın Devlet Ba
kanı Sayın Seyfi öztürk de aynen iştirak etmiş 
olduğu halde, şimdiye kadar bu yolda atılmış 
bir adıma veya teşebbüse raslamak mümkün 
olamamaktadır. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtının yukarıda 
arz ettiğimiz, aslında cari harcama olmasına 
rağmen yatırım olarak gösterilen 9 300 000 li
ralık ödenekten başka, doğrudan doğruya cari 
harcamalar bölümünde gösterilen ve 1969 sene
sine nazaran da 2,5 milyon liraya yakın bir ar
tışla 16 998 146 liralık bir cari harcama ödeneği 
de vardır. Bu suretle cari harcamalar ödeneği 
26 298 146 liraya baliğ olmaktadır. 

4. Bu bütçe diğer bir yönü ile samimiyet
sizlikle de malûldür. Filhakika (A/2) cetvelinde 
9 300 000 liralık bir meblâğı teknik ve sözleş
meli personel ücretleri olarak (A/l) cetvelinde
ki cari masraflardan ayrılarak takdimde fayda 
görülmüş ve binnetice kamufle edilmiş bir hal
de Yüce Meclisin tetkikine sunulmuştur. Mezkûr 
9 300 000 liralık ödenek teknik ve sözleşmeli 
personel ücretleri olduğuna göre, yatırım fas
lında gösterilmesini isabetli olarak mütalâa et
mek mümkün değildir. 

Gerçek olan şudur ki, Devlet Plânlama Teş
kilâtının kadrosu her sene arttığı ve bir şişkin
lik meydana geldiği aşikâr iken, bir de dışarıya 
etüt ve proje olarak 59 100 000 liralık bir ra
kamla karşılaşma, üzerinde düşünmeye değer 
bir anlam taşımaktadır. Bu nedenlerle, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, 

A) îsrafla mücadele edilen bir döneme gi
rilmesine rağmen buna riayet lüzumunu hisset-
memiştir. I 
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B) Hükümetçe kabul ve ilân edilen derlen
me ve toparlanma prensibinin dışına açıkça çık
mıştır. 

Binnetice Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Hü
kümet prensipleri arasında bir ahenksizlik ve 
çelişme olduğu sonucuna varmak, zannederiz ki 
yanlış bir düşünüş ve kıymetlendirme olmıya-
caktır. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulduğundan bu 

yana, iki soru vatandaşın kafasında daima yer 
etmiştir : 

1. Plânlama Teşkilâtına intikal eden so
runların ve tekliflerin kaynağı, diğer bir deyim
le yapılacak hizmetin tesbit kaynağı nedir? 

2. işlerin sıralanmasında kriteryum nedir, 
politik etki var mıdır? 

Bugün kalkınma döneminde bulunan Türki
ye'nin en ücra köyünden en büyük kentine ka
dar çözülmesi ve sıraya konulması gereken bir
çok problemleri vardır. Bunların arzu edilen 
zaman içinde ele alınmasını ve ikmalini isteme
nin haklı bir davranış olmıyacağmı da kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız vatandaşta 
haklı veya haksız his ve düşünüş odur ki, yapıl
masını zaruri gördüğü hizmetler ya Plânlama 
Dairesine intikal e'ttirilmemekte veya intikal 
etmiş olsa bile objektiviteden uzakllaşılarak sı
raya alınmada haksızlık yapılmaktadır. 

Böylesine yanlış bir zihniyet ve düşünüşün 
ortadan kalkması için teşkilâtın biraz da - tâ
birimi mazur göreceklerini umarım - kendi ka
buğundan çıkarak, vatandaşa çalışma tarzını ve 
sistemlerini açıklama yoluna gitmesi lâzımdır. 

Memleketin her hangi bir böılgesins veya ili
ne yöneltilen hizmetin, o yerin milletvekili veya 
bakanın tesiri ile vâki olmadığını, ekonomik za
ruretlerin, malî imkânların icabı bulunduğunu 
türlü araçlarla izah etmekte bizatihi teşkilâtın 
yararı olacağı şüphe götürmez bir husustur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının ilk kuruluşu 
sıralarında illerde düzenlenen brifinglerin fay
da sağladığını bizzat görmüş ve tesbit etmiş bir 
arkadaşınızım. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görev alanına 

giren konular arasında önemli kabul ettiğimiz 
bâzıları hakkındaki eleştirme ve' temennileri
mizi de zamanın müsaaidesi nisbetinde kısa da 
olsa arz etmekte fayda mütalâa ediyoruz. 
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Türkiye'nin bugün halletmekle yükümlü bu
lunduğu çeşitli problemlerin ve şikâyetlerin he
men hepsinin sebep ve saikini ekonomik duru
ma bağlamakta yanlış bir teşhiste bulunduğu
muzu zannetmiyoruz. Çünkü, hayat pahalılığı, 
asayişsizlik, ideolojik çekişmelerin sebeplerinin 
büyük bir kısmının altında ekonomik alandaki 
geri kalmışlığımız, dengesizlik ve dışa bağlı eko
nomi sistemi vardır. Bu sebeple anadâva halin
de kendini kabul ettiren ekonomik sorunların 
çözümlenmesinde Devlet Plânlama Teşkilâtına 
düşen görevin güç, yüklü, fakat aynı zamanda 
şerefli olduğuna da inanıyoruz. 

Türkiye'nin geçmiş seneler itibariyle plân 
hedeflerinin öngördüğü yıllık ortalama % 7 
oranındaki kalkınma hızına ulaşmasında Dev
let Plânlama Teşkilâtının emek ve gayretini bu
rada şükranla tesbit ve tescil etmeyi de ifası ge
rekli vicdani görev saymaktayız, 

Tarım alanında kalkınma plânı yılda % 4,1 
oranında bir gelişmeyi öngördüğü halde bu oran 
1967, 1%8, 1969 yılları itibariyle ortalama ola
rak % 1 civarında kalmıştır. 

Nüfusumuzun % 60 ı tarımla geçindiğine 
göre bu yönde geri kaldığımız, fert başına dü
şen gelir itibariyle esasen fakir olan tarım uğ-
raşıcılarmın aleyhine vaJhîm bir dengesizlik hu
sule geldiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu neticeden Devlet Plânlama Teşkilâtını 
sorumlu tutmaya hattâ muaheze etmeye her 
halükârda hakkımız yoktur. 

Esasında tarım alanında kaydedilen suni 
gübre, kaliteli tohum, makinalaşnıa, mücadele 
imkânları gibi teknik ilerlemeye rağmen çiftçi
mizi hâlâ (yere atar, göğe bakar) halden kur
taramadığımızı itiraf zorunluğundayız. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tarımda sula
ma imkânları, bol ve ucuz gübre sağlanması, her 
çeşit makina ihtiyacının ucuz ve süratli temini 
gibi, tarım ürünlerini artıracak tedbirlerin alın
masında, elindeki imkânları son haddine kadar 
kullanarak millî gelirden hissesini alamadıktan 
başka, ağırlaşan geçim şartlarına rağmen hâlâ 
eski fiyatla ürün satmaya mecbur bırakılan üre
tici yanında yer almasını temenni ediyoruz. Bu
gün 3 kilo pancarla bir aded gazete almak im
kânı yoktur. 

'Son zamanda ithal edilecek gübreden Güm
rük Resmi alınmaksızın doğrudan doğruya üre

ticiye ucuz olarak intikalini sağlıyacak Hükü
met kararını da şükranla karşıladığımızı belirt
mek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sanayi sektöründe gelişmenin plân hedefle

rinde öngörülen seviyeye tam ulaşamamakla be
raber, bu alandaki kaydedilen ilerlemeyi de in
kâr etmemek gerekmektedir. Ancak bu konuda 
gözden uzak tutuimamasmı gerekli gördüğü
müz hususları özetlemekte fayda olacağı inan
cındayız. 

Bundan önceki oturumlarda da geniş şekil
de münakaşası yapıldığı gibi Ortak Pazara gir
memizin aktüel bir konu olduğu bugünlerde, 
yeni yeni gelişmeye yüz tutmuş sanayimizi, da
ha doğmadan ölüme mahkûm edecek durumda 
bırakmamanın zarureti açıktır. Sanayi alanında 
bizden çok ilerde bulundukları aşikâr olan Or
tak Pazar memleketleri ile maliyet ve fiyat ba
kımından henüz rekabet seviyesine ulaşamadı
ğımız göz önünde tutulmalıdır. 

Hammaddesi dışardan ithal edilebilecek sa
nayi sektörünün yurt sathında yayılmasından 
daha çok, hammaddesini içerden temin edebile
ceğimiz sanayi kollarına önem vermek suretiyle, 
hem hammaddelerimizin sarfını ve değerlendi
rilmesini ve hem de dış borçların hiç değilse da
ha fazla çoğalmamasını temin etmek zorunlu
ğundayız. 

Sanayi erbabından fazla menfaat düşkünü 
ve fırsatçı okuyanlarına, kendi meşru ve kanu
ni kazancı ile birlikte yurt ekonomisine ciddî 
katkıda bulunanları kredi imkânları bakımın
dan desteklemek ön plânda tutulmalıdır. 

Bugün Türkiye'de sanayi tesislerinin yur
dun belirli birkaç bölgesinde temerküz ettiği 
veya ettirildiği bir vakıadır. Özel sektör tara
fından tesis edilen sanayiin yeri veya bölgesini 
tahdidetmek, demokratik rejimle belki bağdaş-
tırılamıyacaktır. Ancak devlet sektörü tarafın
dan tesis edilecek her türlü sınai tesisleri be
lirli noktalarda toplamanın maliyet, işçi sorun
ları, iskân ve asayiş konularında husule getir
dikleri mahzurları belirtmek gerekmektedir. 

En önemlisi, hammaddesi bulunmıyan bâzı 
ahvalde nakil güçlükleri aşikâr olan bölgelere 
bu gibi tesisleri yığmanın husule getirdikleri 
maliyet artışı, işçi sorunlarından başka memle
ket sathında ekonomik ve sosyal yönleri ile açık 
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bir dengesizlik yarattığından şüphe edilemez. 
Yukarda arz ettiğim veçhile vatandaşın kafasın
da teşekkül edip devam eden, «İşlerin sıralan
masında kıstas nedir, politik etki var mıdır?» 
sorusunun sebebi hikmeti budur. 

Böyle bir soru şüphe veya evhamdan ileri 
gitmiyorsa, Sayın Plânlama Teşkilâtı yetkilileri 
bu şüpheyi dağıtacak münasip görecekleri ça-
çalışmayı yapmalıdırlar. Bunda hakikat payı 
varsa, ekonomik kurallara saygı şartı ile her
kesin hakkını ciddî bir programla sırası dâhi
linde yerine getirmelidirler. Millet olarak buna 
ihtiyacımız vardır. 

Gerek sanayie, gerekse küçük esnaf ve tüc
cara verilen kredilerde alman faiz haddi kalkm-
dırıcı değil, mübalâğasız öldürücüdür, Dün de 
arz etmiş olduğum gibi, bankalarca yapılan iş
tira işlemlerinde alınan faiz haddi % 20 den az 
olmadığına (Buna Muamele Vergisi, pul gibi 
sair alınan komisyonlar da dâhildir) göre vere
siye satış mecburiyetinde kalan sanayi erbabı 
ile küçük esnafın ne kazanacağını düşünmek, 
buna karşılık bankaların temin ettikleri sene
lik kâr haddini de gözden uzak tutmamak sure
tiyle adaletli bir sonuca ulaşacak sistemin bulu
nup uygulama alanına konulması için, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ciddî gayret ve hizmet
lerini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünkü basını tetkik buyurdunuz; son za

man Sayın Hükümetin bütçe açığını kapatmak 
amacı üe bâzı yeni vergiler ihdas edeceğini, 
mevcudolanlarınm da vergi haddinin yükselece
ğini basından endişe ile takibediyoruz. 

Endişemizde haklı olduğumuza inanıyoruz. 
Çünkü, herkesin malûmu olduğu üzere bugün 
memlekette, her gün geçen günü aratacak şe
kilde insafsızca bir hayat pahalılığı hüküm sür
mektedir. Başbakanlık bütçesini eleştirdiğimiz 
sırada da samimiyetle ifade ettiğimiz gibi, va
tandaşın hayat pahalılığından bunalımı o kadar 
had safhaya çıkmıştır ki, sert hükümlerine rağ
men Millî Korunma Kanununu hasretle ariyan 
tüketiciye raslamak maalesef mümkün oluyor. 
Bugün Ankara'da ortalama maaş veya ücret 
haddini 800 - 1 000 lira kabul ederseniz, ayda 
verilen 400 - 500 lira kiradan arta kalan para 
ile geçinme çabasında olan memurlar vardır. 
Memurun eline daha bir kuruş zamlı maaş geç

meden menfaatçi çoktan elini bunların cebine 
maalesef uzatmıştır. 

Memurların durumuna, tatbikine başlanaca
ğı söz verilen Personel Kanununun malî hüküm
leri belki kısmi bir çare getirecektir, ama dar 
gelirli vatandaşın bu vergilerden kesin surette 
mutazarrır olacağından şüphe edilemez. Zira 
yeni vergi ihdas eder veya mevcut vergi had
dini yükseltirseniz, İnikas Kanunu hükmünü 
icra edeceği cihetle, hayat pahalılığının katmer-
lenmesine sebebolunacaktır. 

Diğer yönden, «Devlet baba» dan vatanda
şın çok şey istediği ve buna bizlerin de katıl
dığımızı göz önüne alırsak, «Devlet ne yapsın» 
sorusu ile karşı karşıya kalınacaktır. 

Bu hassas konuyu belirli bir noktada dü
ğümlemek gerekirse, yeni vergi ihdasından çok, 
vergi ziyamın önlenmesinde dün Sayın Devlet 
Bakanı ile mutabakat haline gelmiş bulunuyo
rum 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin, «Nurlu 
ufuklar, hızlı kalkınma çabaları» iddialarına 
katılamadığımızı üzülerek arz- etmek mecburi
yetindeyim. Büyük bir kısmı fakir olan vatan
daşın omuzlarına çıkmak suretiyle meydana ge
tirilecek kalkınmaya inanmak ve buna itibar 
etmek maalesef mümkün görülmemektedir. 

Bize ayrılan zaman itibariyle dokunulmasını 
gerekli saydığımız birçok konulardan sarfına
zar ederek, son bir hususa da temas ederek söz
lerimi bitirmek isterim. 

Geçmiş tatbikatlar itibariyle Devlet Plânla
ma Teşkilâtının büyük yatırımlar dışında kalan 
küçük fakat mahallî ihtiyaçlar için zorunlu bu
lunan bâzı teşebbüs ve yardım isteklerini, «eko
nomik ve verimli değildir» gerekçesi ile geri çe
virdiğini, elinin tersi ile ittiğini, Hükümet tek
lifi olarak kendilerine intikal ettirildiği halde 
plânlamadan çıkarıldığını biliyoruz. Bunu üzün
tü ile kaydetmeden kendimi alamadım. 

Bâzı belediyelerin bu konudaki isteklerinin 
israf, lüks olmamak şartı ile yerine getirilme
sinde zaruret vardır. Misal olarak; ilçelerimizde 
öyle hükümet konakları var ki, içinde oturmak 
can fedakârlığına, sıhhat fedakârlığına vabes
tedir. Resmî kuyudat ve evraklarla demirbaş eş
yalar Allah'ın gözetimine terk edilmiş halde
dir. Bir plân ve programa, göre mi olur, yoksa 
yerinde tetkikle mi olur, peyderpey bu gibi ih
tiyaçlarına cevap verilmesi için Sayın Plânlama 
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Teşkilâtının kıymetli mensuplarının hassasiyet 
ve ilgi göstermelerini bilhassa istirham ediyo
ruz. 

Yukarda da işaret ettiğim gibi heyeti umu-
miyesi itibariyle, kurulduğundan bu yana başa
rılı hizmetleri görülen bu teşkilât mensupları
nın başarılarının devamını diler, hizmetlerinin 
aziz milletimiz için hayırlı olmasını niyaz ede
rek hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Esat Kıratlıoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

Plânlama bütçesinin konuşulduğu bugünde 
müsaade buyurursanız, hem Adalet Partisinin 
grupu adına görüşlerimizi arz edeceğiz, hem de 
burada muhalefet grupları adına sözcülük yap
mış arkadaşlarımızın bâzı iddialarına cevap ver 
meye çalışacağız. 

Bunu cevap olarak arz ederken şunu düşü
nüyoruz : iktidar olarak Adalet Partisi grupu-
nun temsilcisi bir hükümet olduğuna göre, 
onun mesuliyetlerinden A. P. grupu olarak bi
rinci derecede sorumlu olmamız hasebiyle, mut
laka bu mesuliyetlerden hissedarız. 

Değerli milletvekilleri, 
1961 Anayasası plân hükmünü ortaya koya 

rak, yatırımların ve kalkınmanın bir plâna bağ
lanmalını öngörmüştür. Aslında bu zaruret da
ha evvelki yıllarda birtakım aksaklıkların gö-
rünmesiyle, bunlarım ortadan kaldırılmasına 
me'bni bir düşüncenin tesiri altında idi. Bunun 
ötesinde dünyanın her tarafında, kalkınmayı 
öngören devletjlerin plân hükmiyle hareket et
miş oldukları bir vakıadır. 

1961 Anayasasının meydana getirmiş olduğu 
bu plân fikrine Adalet Partisi olarak, 1961 Ana
yasalının hükümlerine göre hükümet eden 
Adalet Partisi olarak, en fazla riayet etme mec
buriyetini hissetmemiz lâzım gelir. 

Sayın muhalefet sözcüsü Hüdai Oral beye
fendinin burada iddia ettiği gibi, Adalet Parti
si plân fikrine hiçbir zaman karşı gelmemiş
tir; ne başlangıcında, ne de sonumda. Plân fik
rine karşı bir tutum içersinde Adalet Partisini 
göstermeye çalışmak, Adalet Partisi grupu içe
risinde bâzı arkadaşların şahsi fikirlerini birta
kım yerlerde dile getirmiş olmalarını ele alarak 

Adalet Partisini böyle bir suçun altına sürmek, 
insaf ile bağdaşacak bir mevzu olmasa gerektir. 
Adalet Partisinin yetkili insanları, hiçbir za
man, kuruluşundan beri, plân fikrinin karşısın
da olduklarını ifade etmemişleridir. 

Plânın, her şeyden evvel gerçekçi ve yurt 
kalkınmasında halkın özlemini, arzusunu duy
duğu ve halkın ihtiyacına cevap verebilme ye
teneğini haiz olması, talhmin ederim herkes ta
rafından kabul edilen bir gerçek olmalıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plânm hazırlanmasında 
Adalet Partisi, bu düşüncenin ve şöyle bir fel
sefenin tesiri altında kalarak İkinci Beş Yılık 
Plânın hazırlanmasını sağlamak yoluna geçmiş
tir. Her Şeyden evvel plân, tabanın ihtiyacını, 
yoksul, fukara halikın ihtiyacını giderebilecek 
nitelikte olarak, bunun da ötesinde, milletin 
elinde bulunan gizli potansiyeli, iş yapa
bilme gücünü harekete geçirerek, Devletin im-
kânlariyle milletin imkânlarını bir araya getire
rek, Adalet Partisinin felsefesini gerçekleştir
mek durumunda olan bir inanç içerisinde mü
reffeh ve mamur Türkiye yaratma ideali. Bu, 
işte bu şekilde hakikat olacaktır. 

Bu bir karma ekonomi düzenidir. Karma 
ekonomi düdeni içersinde halkın yatırıma işti
rakini sağlamak ve onun potansiyelini harekete 
geğirmek, asli gaye ve üzerinde durulması lâ
zım gclzvL temel düşünce olmak lâzım gelir. Da
ha fazla insana is temin etmek suretiyle hem 
geçim darlığından vatandaşlarımızı kurtar
mak, hem. ele çalışanların fazlalığını temin et
mek suretiyle millî ekonomiye özel sektörün 
katkısını sağlamak ve böylece, biraz evvel üze 
rir.de durduğum gibi, karma ekonomi düzeni 
içerisinde gerçekçi bir yükselmenin değerlen-
dirnıesini sağlamaktır. 

Bu, her şeyden önce vatandaşın satmalına 
gücüne tesir eden faktörlerle alâkalıdır. Daha 
doğrusu şöyle söylemek lâzım gelir : Vatanda
şın fiı tına İm a gücünü arttırmak lâzımdır. Bu 
ise, bir evde çalışanı beş kişiye bakmakla mü
kellef kılmamak, ama bir evde çalışanların sa
yısını artırmak suretiyle ev ekonomisine giren 
paranın fazlalığını temin etmek suretiyle va
tandaşın satinalma gücünü temin etmektir. 

işte bu şekilde refahın tabana yayılmasını 
çağlamak amacını güden Adalet Partisi, sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi babında büyük bir 
hizmetin içerisinde bulunduğunu kaibul ederek, 
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biraz sonra izah edeceğim şartlar altında ma
mur ve müreffeh Türkiye yaratılmasının nasıl 
yapıldığını ve yapılacağını sizlere, İkinci Beş 
Yıilli'k Plân dönemi içerisinde izah. etmeye ç ılı
şacağım. 

Plân, her şeyden evvel merkezî bir \ûîıı fik
rine saihibolmamışUr, Plân, kamu sektörü için 
emredici, fakat özel sektör için yol gösterici ni
teliğini her zaman için muhafaza etme mec
buriyetinde bulunmuştur ve bulunmaktadır. 
Merkezî bir plân zihniyetiyle hareket eden bir
takım milletlerin güçlüklerle karşılaştığı ve bu 
ortada görünen bir hakikatken, Cumhuriyet Hü
kümetinin plân anlayışının bu olmaması lâzım-
geldiğine, İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanışı 
'- e muhtevası en güzel delili teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Burada çok mühim gördüğüm ve cidden mü

him olması lâzımgelen bir hususun üzerine 
-eğilmeme müsaade Duyurulmasını istirham et
mekteyim. 

Değerli milletvekilleri, 
Tatbikat sahasında bulunan her isin muvaf

fakiyete erişebilmesi, ele alman meselelerin so
nuna kadar götürülebilmesi ve gaye ittihaz edi
len mevzuda netice alınabilecek bir duruma 
'sevkedilebilmtik mevzuu ille alâkalı ise, bunun 
temel şartlarından bir tanesi sükûn ve huzur 
içerisinde meseleleri ele almak, sükûnetin ve 
huzurun o meselelere istikamet vermesi bakı 
mından çok tesirli bir nokta olduğunu kabul et
mek mecburiyetimde olduğumuzu izah etraak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumıhuriyet Hükümetlerinin getirmiş olduğu 

ve tatbik sahasına koymuş bulundukları plânın 
muvaffakiyete erişebilmesi için, yurt çapında 
bir huzura ve sükûna ihtiyaç hâsıl olduğunu hiç
bir kimsenin nazardan uzak tutmaması lâzımgs-
lîen bir gerçek olmalıdır. 

Kargaşalığın içerisinde birtakım sıkıntı mev
zuları yaratabilecek dedikoduların içerisinde ve 
'hattâ bu dedikoduların teşvikçisi olabilme du
rumunda, zemini bulanık bir duruma it>rns he
vesi içerisinde plân fikrinin % 100 muvaffaki-
Vtfte erişmesini dilemek, büyük bir müsamahanın 
görüşü olmak lâzımgelir. 

Ben bunu, Adalet Partisi bugün iktidarda 
•»ulunmuş olduğu için istemiş değilim. Vv, 0\vv.-
huriyet Hükümeti sıfatını haiz bulunan, ama 
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hangi partiden olursa olsun, memlekete hizmet 
ile mükellef bulunan her iktidarın ve Hüküme
tin bu meşelerle bu huzuru istediğini, sükûnu is
tediğini kabul etmek mecburiyetinde bulundu
ğumuzu izah sadedinde konuşuyorum. 

işte burada millîlik vasfı ortaya çıkmakta
dır. Millî ve mildiyet vasfı hiçbir zaman birtakım 
tarihî zihniyetlerin ardında meseleler aramak 
değil, fakat Türkiye'yi bir birlik ve beraberlik 
ruhu içerisinde mütalâa ederek, hudutlarımız 
içerisinde yaşıyan herkesin refaha ve huzura 
muhtacoîduğunu kabul ederek, bu düşünce ve 
noktainazar altında her türlü plânın ve icraatın 
ancak bu huzur ile daha iyi, daha salim neti
ceye varılabileceğini kabul etmek ve millî hu
dutlar içerisinde yükselmeyi temin etmekle, her
kese, ortaya gelen eserlerle, istifade edilebilir 
bir duruma bu eserleri arz etmek, helkesin bun
dan istifade sağlaması mevzuubahsolduğundan, 
•millîlik vasfı burada başlamak lâzımgelir. 

Değerli milletvekilleri, 
Bütün partilerimizin, Türkiyenin sınırları 

içerisinde bulunan huzursuzluk unsurlarının 
ortadan kaldırılması için seferber olması lâzım-
gelmektedir. Bu, bugünün ihtiyacı olduğu gibi, 
yarının ihtiyacı olarak da karşımıza çıkacaktır. 
Bugünün tohumlarını ekenler, yarın eğer mil
letin reyi tecelli eder, bugün burada muhalefet 
sıralarında bulunan arkadaşlarımız iktidar ola-
'b.'Tmek durumuna gelirlerse, aynı meselelerin 
bu kürsüden münakaşasına müzakeresine şa-
hıdolacağız. istikbale muzaf bu çeşit yatırımla
rın, büyük Türkiye idealinin yaratılmasında çok 
mühim rol oynadığına herkesin ittifak halin
de bulunması lâzımgelir. 

Değerli milletvekilleri, 
Burada vaktinizi fazla israf etmemek için 

kısa kısa noktalara temas edeceğim ve rakam
larla da hafızalarınızı meşgul etmek niyetinde 
değilim. Bu kürsüden birtakım rakamlar ifade 
edilmiştir. O rakamları tekrar etmek hevesinde 
değilim, ama yine de birtakım hâdiselerin ve 
birtakım hakikatlarm ortaya konabilmesi için, 
bâzı rakamların konuşturulmasına lüzum ol
duğuna kanaat getirmekteyim. 

Değarli milletvekilleri, 
Muhalefete mensup sayın sözcüler burada, 

Adalet Partisinin plân fikrinden uzak olmasiy-
le memleketi ne gibi neticelere götürdüğünü 
vo topluma hitabetmiyen bir plânla, partizan-
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'lık yapılan bir plânın ne gibi kötü neticeler 
doğurduğunu dile getirmeye çalıştılar. 

Bakalım, acaba rakamlar öyle mi gösteriyor? 
Ayrıca burada şuna işaret etmek isterim ki, 

ımuhalefet sözcüsü Sayın Hüdai Oral beyefendi, 
burada okunan rakamların hakikatla ilgisi ol-
nıatiığına işaret etti. 

Biz, Devlet olma hüviyetine haiz olan bir 
iriiillöt olarak Devlet müesseselerinin hazırlamış 
clduğu rakamlara inanmak mecburiyetindeyiz. 
Eğer, Devletin resmî arşivlerinden çıkarılmış 
rakamlara itibar ve itimadetmezsek, o zaman 
bu işlerin münakaşasını burada boşu boşuna 
yapmalk durumunda kalırız. 

1968 de kalkınma hızı yüzde 6, 7; 1969 da 
ise 7 olaraik gerçekleşmiş ki, bu, plân hedefle
rine uygundur. Plân hedefi bu şekilde tesbit 
edilmiştir ve tesbit edilen hedef de Adalet Par
tisi iktidarı zamanında olmamıştır. 

Gayrisâfi millî hâsıla 1968 yılında 104 mil
yar civarında iken, 1969 yılında 118 milyar 
liraya yükselmiştir. 

Cari fiyatlarla fert başına düşen gelir 1968 
yılında 3 088 lira iken, 1969 yılında 3 420 lira 
clmuştur. 

Yapılan hesaplara göre 1970 yılında gayri
sâfi millî hasıla 126 milyar civarına yüksele
cektir. Kalkınma hızı da yine yüzde 7 olarak 
öngörülmüştür. 

Bu şaftlar altında fert başına düşen gelir 
3 556 liraya yükselecektir. Bu, 1969 yılından 
yüzde 4,4 daha fazladır. 

Sabit fiyatlarla 1963 - 1965 yıllarında millî 
gelir artışı yüzde 5,7 olmuştur. Sanayide bu hız 
yüzde 8,5, tarımda 1,4 ve üç yıllık millî gelir 
crtışı ise 11 milyar 300 milyon lira civarında 
lohnuştur. 

1965 - 1969 yıllarına bakarsak, burada du
rum daha başka türlüdür ve hakikat, burada sa
yın muhalefet sözcüsünün ifade ettiği gibi değil
dir. 

1965 - 1969 yılları arasında millî gelir yüzde 
7,7 artmıştır. Sanayide, daha evvelki dönemdeki 
yüzde 8,5 hık artışa mukabil yüzde 11,1 tarım
daki 1,4 lük artışa mulkabil 4,4 olmuştur. 

Millî gelir artışında ise geçn üç yıllık dönem
deki 11 milyar 300 milyon liralık artışa muka-
foıl, 4 yıl içerisinde millî gelir artışı tam 25 mil
yar lira olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 
Devletin resmî arşivlerinden çıkarılan bu 

rakamlar ortada iken, Adalet Partisinin plân 
iikrine uymadığını ve' partizanlık ile bu işleri 
geçiştirmeye çalıştığını burada iddia etmek in
safsızlıktır. Cidden çok hürmet ettiğim ve eski
den beri tanıdığım Sayın Hüdai Oral beyefendi
nin ağzından bu ifadeleri beklemeydim. 

Değerli milletvekilleri; 
Rakamlara tekrar bir göz atalım: 1965 yı

lında Birinci Beş Yıllık Plân yapılırken, gayri
sâfi millî hâsılanın yüzde 18,3 olaraik yatırım-
lsrla artırılmasına gayret edilmiştir. Bütün ya
tırımlar itibariyle Ekinci Beş Yıllık Plânda bu, 
yüzde 22,5 olaraik kalbul edilmiştir. 

Ayrıca burada, Türk ekonomisini dış kay
naklara bağlı ekonomi sistemi içerisinde gös
termeye çalışan muhalefet sözcüsünün dokunmuş 
olduğu noktanın doğru olmadığımda görüyo
ruz. 

O da, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
kalkınmamızın sağlanması için yüzde 3,5 bir dış 
tasarrufa ihtiyaç hâsıl olduğ-u öngörülmüşken, 
jl'inci Beş Yıllık Plânda bu yüzde 2 olarak ka
lbul edilmiştir. Sanayiimizin dışa bağlılıktan kur
tarılması babında ikinci Beş Yıllık Plânı ha
zırlayan Adalet Partisi iktidarı, burada iddia 
edilen rakamların doğru olmadığını ortaya koy
muştur. Bunu da, plânda öngördüğü hedeflerle 
izah etmeye çalışmıştır. 
. Değerli milletvekilleri; 

Bu rakamları artırmak ve bu rakamların 
tesiri altında çjok şeyler konuşmak mümkün
dür. Yalnız, bir noktaya işaret etmeden geçe-
miyeceğim. 

«Adalet Partisi iktidarı halktan yana değil-
ci"r» deniyor. Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cülüğünü yapan Sayın Hüdai Oral beyefendi, 
Adalet Partisini halktan yana olmıyan ve halk 
için çalışmıyan bir iktidar olarak burada suç
landırmaya çalıştı. Yine burada da, büyük ha
talar yapmaktadır. 

Zira, Türk köylüsünün değerini anlıyarak 
onu ışığa kavuşturmak ve ışığın ötesinde Türk 
köyüne enerjiyi götürmek suretiyle millî ekono
miye katkıda bulunmasını sağlıyan Adalet Par
tini iktidarıdır. 

Elektriği olmıyan, suyu olmıyan köyden ve 
'kasabadan millî ekonomiye iştirak beklenemez. 
IleKirik her şeyin temelidir. Enerji kaynağı, 
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Türk sanayiinin olduğu kadar, dünya sana
yinin de muharrikidir. Enerji dâvasını hallet-
ıniyen milletler kalkınmayı sağlıyamamışlardır. 

İşte bunu anlıyan Adalet Partisi iktidarı; 
enerji dâvası ile karşı karşıya geldiğini bile
rek, her yıl yeni barajları Türk Milletinin ve 
Türk köylüsünün hizmetine sunmaktadır. 

Rakamlar belki değişebilir, 1950 yılma ka
dar 13 Türk köyünde elektrik varken, 1965 yı
lına kadar 254 Türk köyünde elektrik varken, 
bugün Adalet Partisi iktidarının sayesinde 3 
'binin üzerinde Türk köyüne elektrik götürül
müştür. Bu mudur, halka dönük olmamak? 

ISaym milletvekilleri; 
Halka dönük olmak, burada kürsü edebiyatı 

3'apmakla, meydan miting'lerinde konuşmakla 
olmuyor. Halka dönük olmak; halkın derdini 
ve dâvasını çok iyi takdir ederek, halkın dile
ğini sinesinde görerek, onun ıstırabını, onun 
a er̂ t kaynağını kendi dert kaynağı olarak kabul 
eden iktidarlar sayesinde olur. Bunun gerçek-
leş'tirilmesi, muvaffak olunıması bu felsefeye 
inanmakla olur. 

Her şeyden evvel insanı sevmek lâzımdır. 
insanı sevmemek onun dâvasına imanla, inanç-
•iu eğilmemek demek olur. Adalet Partisi; 
Türk insanını seven, Türk köylüsüne yürekten 
sevgi duyan bir iktidar olarak getirmiş olduğu 
bu eserlerle bunun ispatını yapmıştır. 

Değerli milletvekilleri; 
Halka dönük olmak işte budur; Türk köy

lüsünün su derdini halletmektir, Türk köylüsü
nün yol derdini halletmektir, Türk köylüsünün 
enerji derdini halletmektir. 

1970 ötesindeki getirilecek programlarla ve 
ortaya getirilecek eserlerle bahsetmiş olduğum 
bu rakamlar, daha da ileriye gitmek suretiyle 
Adalet Partisinin halk hizmetinde, asıl ona dö
nük olduğunu ispatlamakta devam edecektir. 

Adalet Partisi, hiçbir zaman hızlı kalkınma 
edebiyatı yaparak, şişirilmiş rakamlarla mille
rin huuzruna gitmemektedir. Adalet Partisi ik
tidarı; milletin huzuruna gittiği zaman, «Ben sa
na şunu getirdim» diyebilmiştir ve milletin hu
zurunda, onun huzurunu duyarak hesabını ver
mek durumuyla karşı karşıya bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 
Ortanın solu noktasına temas eden Cumhu

riyet Halk Partisinin sayın sözcüsü Hüdai Oral 

beyefendi, burada ekonomik düzenin güclene-
bthnesi için altyapının değiştirilmesinden bah-
'SCittİ. 

Altyapı, yukarda bahsettiğim, enfrastrük-
tür tesisler olarak bunlardır. Altyapı bu şekil
de değişecektir. Köylü atölye açabilecek duru
rca gelecektir. Bu; enerjiye bağlıdır. Köylü bu
nu yapabildiği anda müstehlik durumundan, 
tnerjinin verdiği güc ve kaynakla birtakım me
selelerde müstahsil durumuna geçtiği andan iti
baren, ekonomik yapının değişmesi başlamış de
mektir. Bu ise, oraların enerji dâvasının halline 
bağlıdır. 

Türkiye'nin bundan evvelki geçmiş yıllar
daki enerji meselelerine göz atılırsa, rakamların 
çok düşük olduğu görülür. Adalet Partisi ik
tidarı; iktidan devraldığı zaman, Türk Milleti
nin enerji istihsali Batı Berlin şehrinin enerji 
istihsalinle bedel idi. 

Bunları yapaır-ıyan, bu dâvayı halledemiyen 
iktidar, ortanın solu sloganına sığınarak, mil
letin altyapısını değiştirmek iddiasında bulu
namaz. 

Bugün teknoloji dünyaya hâkimdir. Tekno
lojinin gereği yerine getirilmediği müddetçe, 
hiçbir meselnin halledilemiyeceğine inanan in
sanlardanım, her şeyden evvel. 

İşte bu dâvayı öngören Adalet Partisi ikti
darı, 1975 ve 1978 lerin ötesinde enerji istih
salini 20 milyar kilovaasaate eriştirebilmek du
rumu ile meşgul olmaktadır. Enerjimiz işte bu 
20 milyar kilovatsaate erişir ise, pek çok kö
yümüze bu enerjinin gitmesiyle, ışıklanmanın 
ötesinde, muharrik kuvvet olarak, birtakım işler 
köylünün yapabileceği şekle gelecektir, işte o 
zaman köylünün geçim kaynağı değişmiş olur. 
Fert başına düşen millî gelir işte o zaman 
artmış olur. Birtakım lâfların arkasına gizle
nerek millî geliri artırmak imkânsızdır. Millî 
(gelirin artınllması, enerji dâvasının halline bağ
lıdır. Enerji dâvası köylüye intikal ettirilmek 
durumundadır. 

Bugün, Plân Adalet Partisi iktidarı tara
fından büyük Türk Milleıtıine o kadar mal edil
miştir ki, daha evvel mesuliyet deruhde etmiş 
bir insan olarak vatandaş veya vatandaş tem
silcisiyle karşılaştığımız zaman, «acaba bu iş 
plâna alındı mı?» diye soruyordu. Bu, «plâna 
alındı mı?» sözü Adalet Partisi iktidarının 
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plân anlayışının halka intikalinin en büyük 
delili olsa gerektir. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Bize te
şekkür edin, plânı biz yaptık. 

A.P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Devamla) — Biz, her işeyin yapıcısına te
şekkür eden insanlarız. Siz de bizim yaptıkları
mıza teşekkür ederseniz, bir hulûs borcunu ye
rine getirimiş ve çok büyük iyilikte bulunmuş 
olursunuz. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Muhale
fetin vazifesi o değil. 

IBAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
böyle bir usul var mı? 

A.P. GRUPU .ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının değerli ele
manlarının büyük bir gayretle millî plân he
define ulaşabilmek, için göstermiş oldukları 
ceht, burada şükran ve minnetle karşılanma-
liıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kendi bütçe
sinde artış olacaktır, gayet tabiî olacaktır. Bu
gün 120 milyon lira ile ifade ediliyorsa, bu 
bütçe yine azdır, gelecek yıllarda bu daha da 
çoğalacaktır. 

Düşünün 'bir kere, Devlet Plânlama Teşki
lâtı 300 mütehassısla çalışımakıtadır. Bugün 
ıbu iran'da 3 000, Pakistan'da daha da fazla
dır. 

Gayet taibiî ki, dış projelere Devlet Plân
lama Teşkilâtı alâka gösterecektir. Daha doğ
rusu dışarıya yaptırılmak durumunda bulu
nan projeler olacaktır. Bugün Türkiye'mizde 
güçlü projeleri gerçekleştirecek mühendislik 
firmaları gereğince yoktur; ama, «Bu böyledir» 
cıiye hepsini kendimizce yaparak dıtşan alabile
ceğimiz etüt ve proje gücünü ihmal mi edelim? 

Aziz ve kıymetli milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtı işte bu saydı

ğım rakamlar muvacehesinde büyük Türki-
; e idealinin yaratılması meselesinde durumu 
o kadar ciddî ve esaslı olarak ele almış, ne
ticelendirmeye çalışmıştır, aktif müşavirlik 
ısıfatiyle netice almaya çalışmıştır. Bu sayede
dir ki, bu rakamları elde etmiş durumdayız. 
Bu rakamları elde etmek duruımunu bize sağ
lamış o ân Devlet Plânlama Teşkilâtının de

ğerli üyelerine huzurunuzda Adalet Partisi 
^rııpıı olarak şükranlananı sunmak isterim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı hiçbir zaman 
icranın görevini deminde etmemiştir, daha 
doğruisu ona karışmamıştır. Biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, Puanlama Teşkilâtı aktif müşavir-
Ivk sıfatını haizdir. 

Gayet tabiîdir ki, meseleler yürütülürken bu 
müşavirlikte ortaya getirdiği ve Anayasanın ön
gördüğü ve 91 numaralı Kanunun kendisine ver
miş olduğu yetki içerisinde, plânı yaparken, 
yıllık programlan düzenlerken kendisine yetki 
veriyoruz da, bunun uygulanmasında kendisi
nin salahiyetli olmadığını nazara alırsak o za
man, plânı yapan kimseler olarak, plâncıyı bir 
tarafa itmiş ve kendi başımıza buyruk olmuş 
oluruz ki, plânın hedefinden ve plancılığın ga
yesinden işte o şekilde uzaklaşılımş olur. icra, 
görevini yapmaktadır, plân uygulanmasında ve 
o uygulamadan doğacak dar boğazların geçişti
rilmesinde ise, Devlet Plânlama Teşkilâtı, ga
yet tabiîdir ki, üzerine düşen görevleri yapa
caktım. 

Değerli milletvekilleri, 
Fasla konuşarak sabrınızı suiistimal etmek 

istemiyorum. Burada konuşulacak daha çok 
mevzular var. Zamanı gelince bunlar bir bir 
dile getirilecektir. Sözümü şöyle bitirmek is
tiyorum : 

A. P. iktidarını plâna karşı bir iktidar, Dev
let Plânlama Teşkilâtını Hükümetin işlerine ka
rışan bir teşkilât olarak göstermek doğru de
ğildir. A. P. iktidarını halka dönük bir iktidar 
olarak görmemek doğru değildir. Aslında A. 
P., milletin ve köylünün dâvasını ona götürdüğü 
hizmetlerle, rakamlarla ifade ettiğim hizmetler
le en iyi şekilde anlamış ve halka en dönük bir 
partidir. 

A. P. iktidarı hiçbir zaman ve surette plân 
fikrinin ötesinde, merkezî plancılık zihniyetine 
sapan bir zihniyet içerisinde değildir. 

Özel sektöre yapılan yardım ve hizmetler ne 
kadar tenkid edilirse edilsin, A. P. kendi felsefe
si içerisinde, karma ekonomiye inanan bir felse
fe içerisinde, özel teşebbüsü kanuni şartlar içe
risinde geliştirmeye devam edecektir. Büyük 
Türkiye'nin elinde bulunan insangücünü, po
tansiyelini Devletin gücü ile birleştirerek, ma
mur ve müreffeh Türkiye yaratılmasını sağlı-
yacaktır. 
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Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde şahısları 
adına söz almış olan arkadaşlarımızın isimlerini 
arz ediyorum : 

Hasan Tosyalı, Ahmet Çtiloğlu, P-ıfkı Danış
man, Ahmet Buldanlı, Sakıp Hiçerimez, Hüse
yin Baytürk, Hüseyin Abbas. 

Şimdi, söz sırası Sayın Hasan Tosyalı'nın. 
Buyurun. 

Şahısları adına yapılan konuşmalarda, ko
nuşma süresi 10 dakikadır, tekrar hatırlatıyo
rum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri ve Devlet Plân
lama Teşkilâtımızın mümtaz mensupları, hepi
nizi saygiyle selâmlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Bu arada, memleketimizin kalkınmasına, ku
rulduğundan bug-üne kadar fedakârlıkla ve 
büyük gayretle hizmeti dokunmuş olan Plânla
ma Teşkilâtının bütün mensuplarına şükranları
mı şahsım adına arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, 
Seçim bölgem Kastamonu, ormanlık, dağlık 

olması sebebiyle, ziraate müsaidolmayışı ve bu
güne kadar Devlet Kalkınma Plânı ve icra pro-
gramlariyle en fazla ihmal edilmiş olma neticesi, 
kalkınma potansiyeli çok yüksek olduğu halde, 
67 vilâyetimiz içinde en fakir ve en geri kalmış 
bir vilâyetimizdir. 

Geri kalmış ve mustarip Kastamonu bölgesi
nin ve halkının dert ve dileklerini Yüce Meclise 
ve Sayın Devlet Plânlama Teşkilâtına duyurmak 
ve ileride yapacakları tetkik ve plânlamalara 
imkân vermek için, yüce huzurunuzda çalışım 
adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, 
Ben Kastamonu'nun bir evlâdı ve milletveki

li olarak, vilâyetimin 13 kazasında 4 500 parça 
köy ünitesinde yaptığım tetkik neticesinde, Kas
tamonu'nun kalkınma potansiyelini ve noksan
lıklarını şu şekilde tesbit etmiş bulunuyorum. 
Bunu Yüce Meclise ve Yüce Meclis huzurunda 
milletimin kalkınmasında en büyük rolü alan 
sayın Plânlama Teşkilâtı mensuplarına duyur
mayı, ödenmesi lâznngelen en büyük bir vatan
daşlık vazifesi biliyorum. 

HÜSAMETTİN 3AŞEE (Nevşehir) — Böl
geler konuşulmaz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bölgeler 
konuşulur. Bölgeleri ekleyince Türkiye, bölge 
halkları birleşince Türk Milleti olur. Ben do 
onun bir temsilcisi olduğum için şerefle, gurur
la konuşuyorum. 

Sayın Başkan, 
Yoklar diyarı Kastamonu'yu birlikte geze

lim ve hakikatleri birlikte görelim. Çaresini hiç 
olmazsa bundan sonra birlikte bulalım. 

Başkent Ankara'sından vilâyet merkezi Kas
tamonu'ya kadar, vilâyet merkezinden kazaları
na kadar, kazalarından köylerine kadar yolu 
yok Kastamonu'nun. Her hanesinde, birkaç şe
hidi, gazisi ve ölaüzü, fakiri var, zengini ve 
borçsuzu yok Kastamonu'nun. 

540 bin nüfusunun, 340 bini orman içinde ve 
civarında işsiz, aç ve perişan yaşıyanı var, iş sa
hası yok Kastamonu'nun. 

Türkiye'nin en zengin ormanları var, kâğıt 
fabrikası, selüloz sanayii, kereste sanayii yol: 
Kastamonu'nun. 

Azdavay'da Türkiye'nin en zengin kömürle
ri var, bu kömürleri işletip bundan yakıt, azot
lu gübre, suni petrol ve suni kauçuk yapacak sa
nayii yok Kastamonu'nun. 

Her ilçesinde, bakır, demir, manganez, krom, 
cıva madenleri var, işleteni yok. Karadeniz sa
hillerinde Gide, Pokaz, Mezep, Zarbana, İnebo
lu, Evrenye, İlişi, Abana, Çatalzeytin gibi, sahil 
kasabaları var. Banlar istiklâl Harbinde lü
zumlu malzeme ve canı vermelerine rağmen, bu
ralara yol yok, buraların iskelesi ve barınağı 
yok. 

Kastamonu çevresinin halkı çok, hastanesi 
yok, hastanesi var, içinde doktor ve ebesi yok. 

Kastamonu'nun 4 500 mahailelik köyleri 
var, okulu yok; okulu var, öğretmeni yok, ca
mii var, kadrolu imamı yok. İlgaz dağlarının 
zirvesi, Hacettepenin eteğinde, Kösen çayırı de
nilen mevkide, yalnız Türkiye'nin değil, bütün 
dünyanın en güzel millî parkı yapmaya müsait 
yeri var. Burada spor tesisleri, sanatoryum ve 
sağlık tesisleri yok. Bunlar yapılmış olsa, yal
nız Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından 
yüzbinlerce turist gelebilir. 

Kastamonu'da Türkiye'nin en zengin orman
ları var, kâğıt fabrikası, seılüloz sanayii, keres
te sanayii yok. Cide köyü ağzında, Çatalağzı 
Elektrik Santralından da daha fazla elektrik 
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enerjisi verecek, hidroelektrik baraj yeri var, ba
rajı yok. 640 bin dönümlük susuz Daday, Kas
tamonu ve Taşköprü ovalarını sulayabilecek Az
davay çayı üzerinde, özcüler mevkiinde, sula
ma baraj yeri var fakat, sulama barajı yok. 

Kastamonu, Taşköprü ovalarını basan Gök 
Irmağı, Tosya ovasını basan Devres çayı var. 
Üzerinde modern bent ve regülâtörleri yok. 
Seylâp önleyici yağış havzası, ıslah çalışmaları 
yok. Kastamonu, Mermeç ve Taşköprü'de dün
yanın en iyi kendiri yetişir, bunu işliyen fabri
kası yok. Kendiri ve urganı, değeri fiyatına 
alan iç ve dış piyasa yok. 

Kastamonu, Germeç ve Taşköprü bölgesinde 
dünyanın en iyi kaliteli sarımsağı yetişir, bu 
sarımsağı kıymetlendirmek için, ilâç yapmak 
için o bölgede bir atelye dahi yok. 

Tosya, Taşköprü ve Gökçeağaç bölgesinde 
Türkiye'nin en iyi ve en bol miktarda pirinci 
yetişir, prinçten pirinç unu, kola, nişasta, bira, 
viski yapan fabrikası yok. Pirinci iç ve dış pi
yasalarda değerlendirecek piyasa yok. Pirinç 
üreteni ucuz satmaya, pirinç yiyenin pahalı al
masına sebebolan aracıların önüne geçecek bir 
makam yok. 

Cide, inebolu, Evrenye, Bozkurt, Çatalzey-
tin'de bol ve kaliteli patates yetişir. Her sene 
pazar bulunmadığı için, kilosunu 10 kuruş ile 
25 kuruşa satamazlar, kamyon kamyon denize 
dökerler. Bunu kıymetlendirebilmek için nişasta, 
tutkan ve ispirto yapacak fabrika yok. 

inebolu, Tosya, Daday, Taşköprü, Devreka
ni, Kastamonu ve Araç'ta en iyi cins çimento ta
şı var, buralarda çimento yapmak için en ufacık 
bir fabrika yok. 

Kastamonu, Daday - Tosya ve Taşköprü'de 
en iyi kalite elma, erik ve çeşitli meyva var, 
bunları kıymetlendirerek soğuk hava deposu, 
marmelât, jöle, meyva suyu, ispirto ve hayvan 
yemi fabrikası yok. 

Kastamonu, Guzyaka, Hergüze, Devrekani'de 
hayvancılık var, bunu kıymetlendirecek, bura
larda modern soğuk hava depolu sütçülük, pey
nircilik tesisleri yok. 

Bir vakitler Sinop'tan Üsküdara kadar Ku
zey - Anadolu'nun ilim, irfan merkezi olan Kas
tamonu'da orman var, maden var, hayvancılık 
ve ziraatçilik var, maalesef Kastamonu'da bu 
nevi fakülteleri içine alan üniversite yok. Kaza
larının hiçbirinde teknik okul yok. 

Kastamonu milletvekili sayısını 7 den 6 ya 
indiren, son 4 yıllık zaman zarfında işsizlik, peri
şanlık sebebiyle dışarıya göç eden 95 bin kişi
nin arkasına yüz binler ilâve edilmek tehlike
siyle karşı karşıya Kastamonu. 

Sayın Başkanım. 
Hiçolmazsa bundan sonra Kastamonu'yu kal-

kmdırabilmek için yapılacak en önemli hu
suslardan birisi, Kastamonu'da yetişen orman 
mahsûllerinin yerinde kıymetlendirilmesidir. Or
man içi ve merkezi olan köy grupları arasında, 
nahiye ve ilçelerde orman mahsûlü ve artıkla
rını kıymetlendirmek için kibrit, selüloz, kâğıt 
hamuru, suni ve tabiî kereste, prefabrik ev 
malzemesi, atelye ve fabrikaları kurmayı düşü
nen bir makam ve Hükümet-yok. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 10 dakikalık sü
re doldu efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim 
iki dakika daha lütfederseniz veya üç dakika 
daha, bitireceğim. 

BAŞKAN — Peki, iki dakika daha konuşabi
lirsiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, 

Kastamonu'nun orman zenginliği isviçre'nin-
kinden, Finlandiya'nmkinden fazladır, 500 bin 
nüfusu besliyemiyor. Fakat, iki milyonluk is
viçre orman köylüsü 6 000 aded orman atelyesiy-
le; 3,5 milyonluk Finlandiya 2 600 aded orman 
atelyesiyle dünyanın en zengin orman köylüsü 
halinde yaşamaktadır. Bunların en ufacık bir 
tanesinin de bizim bölgemizde kurulması, bizim 
en tabiî hakkımızdır. 

Sözlerimi, vaktin dolması sebebiyle burada 
bitirirken, beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan dolayı hepinize teşekkür ederim. 

Bu okuduğum hususları ve devamını dikkat 
nazarına ve tetkike alabilmeleri için, şimdiye 
kadav Birinci Beş Yıllık, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma plânlarında ve Hükümet programların
da hiç nasibini almıyan Kastamonu'ya da Tür
kiye kalkınmasından nasibini verebilmek için, 
Sayın Devlet Plânlama Teşkilâtına bu dilekle
rimizi yazılı olarak takdim edeceğim. Dikkat 
nazarına almalarını memleketim namına kendi
lerinden önemle istirham ve rica edeceğim. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —Sayın Ahmet Çiloğlu... Yok. 
Sayın Rıfkı Danışman, buyurun. 

192 — 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 1 

RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Çok değerli hizmetler ifa etmekte bulunan 
Plânlama Teşkilâtımızın g'örevleri arasındaki bir 
iki hususa temas ederek bâzı temennilerde bulu
nacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânlama Teşkilâtının son zamanlarda gö

revlerine ilâve edilen iki önemli husus vardır. 
Bunlardan birisi, kamu idaresinin yeniden dü
zenleme çalışmaları (Reorganizasyon çalışma
ları) ve bununla ilgili etüt ve incelemelerin ta
kip ve sonuçlandırılması hususudur. Bu konu 
İktisadi. Devlet Teşekküllerinde 440 sayılı Ka
nunla bir heyet kurulması suretiyle ele alınmış
tır. 440 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş bu
lunan iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonu iki yıllık bir mesai yap
mış; bu iki yılda kendisine verilen vazifeyi ifa 
edemediği nedeniyle, yeni bir kanunla iki yıl 
daha hizmet süresi uzatılmıştır. Dört yıllık sü
re içerisinde İktisadi Devlet Teşekküllerini Ye
niden Düzenleme Komisyonu muhtelif çalışma
lar yapmış ve bu hususta birçok raporlar hazır
lamıştı. Bu raporlar halen zannediyorum ki, 
Plânlama Teşkilâtına verilmiş ve bundan sonraki 
konunun izlenmesi ve gerekli incelemelerin ya
pılması, teşekküllere uygulanması hususu Plân
lama Teşkilâtının üzerinde kalmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Komisyonunun çalışmaları münhasıran 
İktisadi Devlet Teşekkülleri teşkilâtı ile ilgili 
bulunmaktaydı. Hükümet programında bilin
diği üzere, kamu idaresinin yeniden düzenlen
mesi, reorganizasyonu ve teşkilât çalışmaları 
mevzuubahistir. Plânlama Teşkilâtı kamu ida
resinin düzenlenmesi, reorganizasyonu mevzu
undaki çalışmaları yürütmekle görevli buluna
caktır zannediyorum. 

Burada, yeniden düzenleme çalışmalarında, 
Plânlama Teşkilâtı ile Kamu idaresinin teşek
külleri arasında bir görüş farkı sezdiğimi ifade 
etmek isterim. 

Plânlama Teşkilâtı istişari bir organ olarak, 
icrai görevi bulunmıyan bir teşekkül olarak 
tavsiyeler, incelemeler ve bâzı icrai mahiyetteki 
hizmetlerin ifasından yardımlarda bulunma du
rumundadır ve Plânlamanın neşriyatından bu 
anlayış içerisinde bulunduğunu görmek mümkün 
bulunmaktadır. 

I Teşekküllerin bugüne kadarki tatbikatı gös
termiştir ki, teşekküller idarenin yeniden dü
zenlenmesi, reorganizasyonu mevzuunda yukarı
dan bir baskı, yukarıdan bir emir ve telkin bek
lemektedirler. Bugüne kadar iktisadi Dsvlet 
Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi konusun
da, teşekküller içerisinde bir faaliyetin bulunma
dığı intibaı vardır. Halbuki Plânlamanın görü
şü istikâmetinde, benim tetkik edebildiğim ka
darı ile, teşekküllerin büyük bir gayret sarf et
meleri ve yeniden düzenleme konusunda kendi 
kendilerini ıslah hususunda birtakım çalışma-

I larda bulunmaları ve bu çalışmalarda Plânlama 
Teşkilâtından yardım talebetnıeleri, Plânlama 
Teşkilâtının nezaretinde veya tavsiyelerine uya
rak bu lâzimeyi yerine getirmeleri gerekmekte
dir. 

Bu uyuşmaz durumun halledilmesi hiç şüp
hesiz ki, Plânlama Teşkilâtına düşen bir husus 
olmaktadır ve bugün çok önemli bir yer tut
makta bulunan teşkilâtlanma, reorganizasyon, 
metot çalışmaları hususunda Plânlamadan bü
yük gayret ve himmet beklemekteyiz. 

Plânlama Teşkilâtının meşgul olmakta bu
lunduğu mevzulardan ikincisi, Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanunu, uygulamaları ile ilgili çalış
malardır. Bilindiği üzere Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununa göre, uzun süre bu kanunun 
tatbikatı, kanunun maddelerinde mündemiç bu
lunan kurullar yönetimiyle tatbik edilegelmiştir. 
Plânlamaya bir kanunla devredilmiş bulunan bu 
görev, halen Plânlama Teşkilâtında kurulmuş 
bulunan bir daire tarafından yürütülmektedir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu tatbika
tının Plânlamaya intikalinden sonra, müşahede
lerimize göre, birçok yenilikler ve memnuniyet 
verici gelişmeler kaydedilmiştir. Bilhassa son 
zamanlarda, eskiden uzun süre müsaade almış 
fakat hiçbir şekilde tatbik sahasına konulmamış 
bulunan müsaadelerin birçoğu iptal edilmiştir. 
Yeni verilen müsaadelerde birtakım kayıtlar 
derpiş edilmiştir. Bunlar bilhassa gelecek ser
mayenin muayyen bir güre içerisinde mutlaka 
Türkiye'ye getirilmesi, projede gösterilmiş olan 
tesisin zamanında kurulması, Türkiye'ye gelen 
yabancı sermaye teşebbüsünün ihracata yönel
me istikâmetinde bir gayret sarf etmesi, proje
lerde maliyet, satış fiyatı gibi çok önemli bulu
nan hususların belirtilmesi, gösterilmesi, for-

İ müle edilmesi gibi hususlar mecburiyet haline 
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konulmuş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki bun 
lar, Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin daha 
disiplinli ve verimli bir şekilde istikamet alma
sını sağlıyacak hususlardır. 

Plânlama Teşkilâtının bu konudaki gayret
lerini takdirle ifade etmek hakşinaslık olacaktır. 
Ancak bu konuda, bilhassa Türkiye'de tesis edil
mekte bulunan projelerin izlenmesi safhamın 
biraz daha koordineli bir şekilde ve dikkatle ya
pılması gerekmektedir. Bilindiği üzere yabancı 
sermayeyle ilgili çeşitli kurumlar mevcuttur. 
Bunların basında Sanayi Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Ticaret Bakanlığı gelmektedir. Türki
ye'de verilmiş bulunan müsaadelerin zamanında 
kurulması, faaliyete geçmesi ve projede göste
rilmiş bulunan kademelerde imalâta banlaması 
hususlarının izlenmesi en mühim mesele olarak 
karsımıza çıkmaktadır. Bu hususun Plânlama 
Teşkilâtı tarafından yapılması mümkün bulun
mamaktadır. Esasen görevleri ara unda müta
lâa etmek de yerinde olmıyacağı kanaatinde
yim. Bu izleme keyfiyetinin Sanayi Bakanhğı 
tarafından yapılması gerekmektedir. Sanayi 
Bakanlığı ise bugünkü teşkilâtı ile bu görevi 
yerine getirecek durumda değildir. Bu itibarla 
bilhassa Plânlama Teşkilâtının Bütçesi görüşü
lürken temenniye şayan bulduğum, husus; Tür
kiye'de tesis edilmekte bulunan yabancı ser
maye teşebbüslerinin projelerinde vermiş olduk
ları ve kabule şayan bulunan hususların izlen
mesi hususu hakkında, teşekküller arası bir iş
birliği yapmak suretiyle, sarih olarak bu göre
vin hangi, kuruluşa verilebileceğinin ortaya çık
masını sağlamak zannediyorum ki, Plânlama 
Teşkilâtının önemle yapması ioabeden bir I'.nr.Ts 
olsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, 10 dakikalık 
müddet doldu efendim. 

RTFKI DANIŞMAN (Devamla) --• Birinci 
olarak ar?; etmiş bulunduğum, Fnmu İ^arrvinm 
yeniden düzenlenmesi ve Yabancı Sermayeyi. 
Teşvik Kanununun uygulanma1:! konulara da 
arz etmiş olduğum hususlar üzerinde cok kıy
metli hizmetler ifa etmekte bu!m;an ve takdirin 
andığımız Plânlama Teşkilâtînm. önemle dura
cağı. ümidiyle, bütçenin hayırlı olmasını diler, 
Yüce Meclisi, saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Ahmet Buldaki. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez... Yok. Hüse

yin Bayiürk... Yok. Hüseyin Abfoas, buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan. muhterem, arkadaşlarım, 
Plânlama Bütçesi üzerinde, bu kısa zaman 

süresi içerisinde birkaç önemli hususa dokuna
rak sözlerime son vereceğim. 

1970 yıh icra plânında eğitim ve öğretim me
selelerine dikkat ettiğimizde, benim kanatimce 
iki noksanlığın göze çarptığı görülmektedir. 
Birincisi, Türkiye'de kalkınmayı gerçekleştire
cek olan teknik eleman yetiştirme meselesinin 
ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun bariz misa
li de teknik okullarda görülmektedir. 

Avrupa'da meslek seçimi ilkokula dayalı 
olduğu halde, bizde şimdiye kadar sanat okul
ları orta öğretimle beraber devam ettirilirken, 
şimdi ortaokula dayalı olarak devam ettiril
mektedir ki, böylece memleketin ihtiyacı olan 
teknik eleman yetiştirecek sanat okulları maa
lesef gayesinden uzaklaştırılmıştır. 

Yine bunların üzerine dayalı olan tekniker 
okullarında, geçen senelerde görüyoruz ki, bir 
basit hak, nihayet mecburi askerlik görevi es
nasında geçici bir etiketi, ki, yedek subaylık 
hakkını almakla bu meslek mensuplarını hayli 
üzmüş ve boykotlara ve işgallere sebebolmuşlar-
dır. 

Bugün Türkiye'de lise öğrenimi yapan genç
lerin sayısı hakikaten kabarık bir durumdadır. 
Fakat bunlar, memleketin maddi ve mânevi yö
nünden kalkınmasında aktif rol oynamak yeri
ne, diplomalı ve bir Devlet kapısında maaş bula
rak geçim temin ettiklerinden, bu gayesinin dışın
da hiçbir şey sağlamamaktadır. Halbuki sanat 
okulları ve diğer meslek okulları, memleketimi
zin bugün muhtacolduğu esas elemanları temin 
edecek okullardır ve Anadolu'nun her köşesin
de memleketin kalkınması için. gerekli hizmet
leri fedakârane yapacak teknik elemanlardır. 
Bu bakımdan biz, teknik okullara, Devletin di
ğer orta öğretim okullarına verdiği önemin çok 
üstünde bir önem vermesine dikkati çekmek 
istiyoruz. 

Yine plânlamada ihmal edilmiş bir husus, 
Türkiye'nin mânevi eğitim sahasıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin, 
bir toplumun kalkınabilmesi için yalnız maddi 
kalkınmanın kâfi geleceğine inanmamaktayız.. 
İnsanların iki yönlü olduğunu kabul ettikten 
sonra; onun maddi yönüyle ilgili bütün ihtiyaç
larını karşılarken mânevi yönünü ihmal etmek, 
o insanı tek kanatlı kuş gibi uçamaz hale getir
mek demektir. Bugünkü yetiştirdiğimiz nesille
rin öğretmen olarak bizleri ve hepimizi üzdü
ğünü görüyoruz. Bu, Türkiye'de maarif politi
kamızın yanlışlığının bir tezahürü, bir iflâsı ol
duğunu bize haykırmaktadır. 

Mektep medrese görmüş neslin anasına ba
basına, hocasına ve büyüklerine herkesten da
ha çok hürmet ve saygı göstermesi lâzımgelir-
ken, bugünkü mekteplerimizin eğitim politika
sının yanlış tatbikatı yüzündendir ki, isyancı 
bir neslin yetişmesine sebebolmuştur. Bugün 
yetişen nesillerimize vereceğimiz mânevi eğiti
min noksanlığı bize bunu göstermektedir. Bu
gün, resim, müzik, jimnastik ve emsali gibi bir
çok derslerin mecburi olarak okutulduğu mek
teplerimizde, çocuklarımıza ahlâk, edep, hâyâ 
ve terbiye duygularını telkin edecek olan din 
dersleri maalesef mecburi değil, ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bütçesini görüşüyoruz 
bugün. Din dersinin bununla ne alâkası var, 
anlıyamadım bendeniz. 

HÜSjEYiN ABBAS (Devamla) — Efendim, 
Plânlamada bu mevzu ihmal edilmiş, ben bunu 
arz etmek istiyorum, müsaade ederseniz. Mâne
vi eğitimin, ben plânlamanın icra plânında... 

BAŞKAN — Bunları eğitim bütçesinde ve
ya Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinde söyle
seniz daha münasibolurdu, ama siz bilirsiniz, 
eğer on dakikanızı böyle kullanacaksanız, bu
yurun. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Zamanım 
kısa olduğu için madde madde değinip geç
mek istiyorum. 

Yine İmam - hatip okulları mezunları emsa
li birçok meslek okullarının, hassaten ticaret 
lisesi, sanat okulu, tarım lisesi mezunları, Or
ta - Doğu Teknik üniversitesinin muhtelif bö
lümlerine alındığı halde, lisede okunan bütün 
sosyal dersleri ve mânevi dersleri de tahsil 
eden İmam - hatip okulu mezunlarının İslâm 
enstitülerinin dışında her hangi bir üniversite 

ve sosyal bilimlerle ilgili fakültelere veya yük
sek okullara alınmayışı bu gençlerin mânevi 
yönden sarsılmalarına sebebolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu memleketin en büyük dâvalarından biri

sinin hakikaten memleketin meselelerine eğile
cek vazifeşinas nesillerin yetiştirilmesidir. Ya
ni, bizim maddi ve mânevi yönden kalkınmamız 
her şeyden evvel insan unsuruna bağlıdır. Biz, 
kalkınmayı gerçekleştirecek olan insanları her 
yönüyle kâmil olarak yetiştiremediğimiz, bu 
memleketi de böylesine yarım yetişmiş nesille
rin eline terk ettiğimiz takdirde, bunların ya
pacakları vazifelerden müspet bir verim bekle
mek boşunadır. Bu bakımdan İmam - hatip 
okullarının ve ona dayalı olan Yüksek İslâm 
enstitülerinin, memleketin mânevi yönden kal
kınmasında büyük rolleri olacaktır. Halkın ye
tiştirilmesine hizmet edecek kültürlü ve dinî 
bilgiler ve müspet ilimlerle mücehhez din 
adamları yetiştirmedikçe, bu memleketin haki
katen bugünkü ahlâki yönden bozulan duru
munu düzeltmek hiçbir zecri tedbirle mümkün 
olamıyacaktır. 

Diğer bir hususu arz edeceğim, zamanım kı
sa. 

Yine Plânlamanın, Ortak Pazar mevzuun
da henüz geçiş dönemine geçecek durumda ol
madığımızı ifade etmesine rağmen, Sayın Hü
kümet mensuplarımızın biran evvel geçiş döne
mine girmekte ısrar etmeleri de, memleketimi
zin yeni doğmaya ve gelişmeye başlamış olan 
sanayiini öldürecektir. Bizim Ortak Pazara ge
çebilmemiz için, her şeyden önce durumumuzu 
birkaç yönden tetkik etmek ve bu hususlarda 
eğer durumumuz müsaitse, ancak ondan sonra 
böyle bir şeye karar vermemiz icabeder. 

Bunlardan birincisi, Türk sanayiinin Ortak 
Pazar ülkeleri sanayii ile mukayesesini yap
maktır. 

ikincisi, dış ticaret bağlantılarımızın ince
lenmesidir. 

Üçüncüsü, ithalât - ihracat dengesizliğinden 
doğan dış borçların Türk parasının değeri üze
rindeki tesirleriyle, bu halin diğer ortaklar ara
sında tevlidedeceği tedbirlerin ne olacağının 
incelenmesidir. 

Dördüncüsü, Avrupa Birliğinin tahakkuku 
halinde, Müslüman Türk Milletinin Hıristiyan 
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Avrupa içindeki durumunun ne olaacğmın in
celenmesidir. 

Yukarda bir nebzecik bahsettiğim Ortak Pa
zar devletleri, sanayilerini bundan bir asır ev
vel kurmuş, iktisadi düzenlerini de buna isti-
nadettirerek günümüze ulaşmışlardır. Biz ise, 
Avrupa'da rönesansm başlaması ile inhitat dev
rine girmiş olduğumuz 150 seneden beri dışar
dan ve içerden mâruz kaldığımız saldırılarla 
!bir türlü toparlanmak fırsatı bulamamışız. Ne 
zaman memlekette bir kalkınma başlıyacak ol
sa, Avrupa başımıza yeni dertler açmak sure
tiyle buna engel olmuştur. Bu da yetmediği gi
bi, içimizden satmaldıkları soysuzlarla, bilhassa 
Tanzimattan bu tarafa bizi maddeten ve manen 
yıkmak için elbirliği etmişlerdir. Türkiye'nin 
geri kalmışlığı başlı başına etüdedilmesi gere
ken müstakil bir konudur. Maalesef bugüne ka
dar işbu mevzuda millî ve dinî açıdan ilgi gös
teren bir düşünür çıkmadı. Tahsilini Avrupa'
da yapmış sol eğilimli bir genç, özetini geçenler
de bir gazetenin neşrettiği bir kitapta, sözüm 
ona bu konuyu kendi çarpık ve sapık açısından 
incelemeye yeltenmiş, konuyla alâkası bakımın
dan ve... 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Afbbas, on daki
kanız doldu efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Hem de 
gençlerimizi ikaz maksadiyle yazarın perişan 
fikirlerinden bir misal arz etmek isterim. 

Bu genç bugün Avrupa medeniyetinin üç 
esas fikir üzerine bina edildiğini; bunlardan bi
rincisinin Yunan medeniyeti ve menkıbesi, ikin
cisinin Roma hukuku, üçüncüsünün de Hıristi
yan medeniyeti olduğunu beyan etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abta , birin-
icitsi vaktiniz doldu; ikincisi Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Bütçesi görüşülürken siz behemahal 
hazırlamış olduğunuz şeyi Meclise dinletmeye 
mecbur değilsiniz efendim ve ben buna daha 
fazla müsamaha edemem. Bu söylediklerinizin 
hiçbirisinin Devlet Plânlama Teşkilâtının Büt
çesiyle ilgisi yoktur. Sizi ikinci defa sadede da
vet ediyorum. Zaten süreniz de dolmuştur. Gö
rüyorum ki, daktilo ile yazılmış 7 - 8 sayfa var. 
Biliyorsunuz Meclisin kaJbul ettiği bir karar 
var; on dakikadır şahıslar adına konuşma. O 
itibarla lütfen netice olarak ne söyliyecekseniz 
onu ifade edin ve inin efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ben ha
zırlamış olduğum mevzuu vaktin darlığı icabı 
yetiştiremediğim için, sonuç olarak şunu arz et
mek istiyorum : 

Biz Ortak Pazara girmek hususunda çok 
dikkatli ve uyanık hareket etmek mecburiyetin
deyiz. Zira bugün Ortak Pazarın diğer üyeleri
nin hemen hepsi ekonomik yönden, sanayi yö
nünden, kültürel yönden, sosyal ve inanç yö
nünde tamamen birbirlerine uygun ve aynı se
viyede oldukları halde, biz ne ekonomik, ne ti
cari, ne sınai, ne sosyal ve ne de inanç yönün
den bunların hiçbirisine uymadığımız gibi, ay
rıca bu sahada şayet bir acelecilikle Ortak Pa
zara girdiğimiz takdirde, bu, Türkiye'nin haki
katen Avrupa devletleri arasında eriyip gitme
sine sebeholacaktır. Bu bakımdan biz, kanaat 
olarak böyle bir şeye iştirak etmektense, daha 
evvel de söylendiği gibi, Doğu devletleriyle, 
hassaten bizden her yönü ile geri kalmış İslâm 
devletleriyle bir ortak pazara girmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Hükümetimizin, sayın plânlamanın da görü
şüne uygun olarak, şimdi bu geçiş döneminde 
Ortak Pazara iştirakte acele etmemelerini has
saten memleket namına rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
buyurun. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
Muhterem arkadaşlarım, 

Siyasi iktidarların ve siyasi oportünitenin 
tahakkümünden uzak, demokratik rejim içeri
sinde hızlı kalkınmayı sağlıyaoak ciddî bir mü
essesenin, Devlet Plânlama Teşkilâtının Bütçe
sini müzakere ederken, her haliyle Devletin im
kânlarını ihtiyaçlarına en iyi şekilde kullana
cak, zaman israfına mâni olacak, personel isra
fına mâni olacak, madde israfına mâni olacak 
olan güzide bir teşekkülün tatbikatında benim 
şahsan gördüğüm, basına da intikal etmiş olan 
ve bu yüce müesseseyi, tahakkuk ettiği takdir
de, şaibe altında bırakacak olan bir - iki hatalı 
noktayı belirtmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plânlama Teşkilâtının normal çalışmasını 

sağlamak için çıkarılmış olan 2490 sayılı Kanu
nun bağlayıcı hükümlerinden uzak, araştırma
cılığı geliştirecek, süratlendirecek olan 340 sa-
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yılı Kanunun tatbikatından doğan hatalı örnek
leri arz etmekle sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1968 senesinden itibaren başlıyan, uygulan

masına geçilen «proje ihaleciliği» adı altında 
yeni bir buluşla Devlet kadroları tarafından 
hiçbir ek harcama gerektirmeden yapılması 
mümkün olan bâzı mevzular özel şahıslara ve 
burada belirteceğim şekilde, gaye dışı, resmî te
şekküllerin yapma gücüne sahibolduğu mevzu
ların özel kişilere verilmek suretiyle Devlet eliy
le fert zengin edildiğine dair misalleri arza baş
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de koskoca bir Millî Eğitim Bakan

lığı Teşkilâtının bulunduğu hepimizce malûm 
'dur. Bu teşkilâtın içerisinde bir Din Eğitimi 
Genel Müdürlüğü vardır. Türk hükümetinin 
teşkilâtı içerisinde bu mevzuları, imam - Hatip 
-Okulları mevzularını son derece ehliyetle tet
kik edecek, etüdedecek, neticeye bağlıyacak 
teşkilâtımız bulunmuş olmasına rağmen, bu arz 
ettiğim araştırma mevzularında Sayın Mustafa 
Sabri Sözeri'ye 9 000 lira verilmek suretiyle 
bu arkadaşımız araştırma ile görevlendirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ayrıca, bir gazetede yer aldığına göre, ha

kikat 'derecesini elbetteki Saym Plânlama Teş
kilâtı yetkililerinden öğreneceğiz, Kudret Ma-
vitan arkadaşımıza verilen, gene Türk Hava 
Kurumundan tutunuz da askerî ve sivil havacı
lık teşkilâtlarımız tarafından her zaman yapıl 
ması mümkün olan helikopter ve küçük uçak 
yapımı için de 200 000 liralık kredi verildiği 
iddia edilmektedir ve gene bir gazeteni a neşri
yatına göre, bu verilen paranın Sayın Erbakan'-
ın seçimi için harcandığı ifade edilmektedir. 
Elbetteki bunların hakikat derecelerini burada 
sayın ilgililer ifaide buyuracaklardır. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hiçbir sermaye gerektirmiyen proje araştır

macılığı için derhal bir kaç kişinin bir araya 
gelip bir teşkilât, şirket kurması ve bunun ne
ticesi Plânlama Teşkilâtından para alması 
mümkün haile gelmektedir. Bilhassa nazarı dik
katimi çeken bir diğer nokta da; Maden Tet 
kik Arama Enstitüsünün ve Etibankm maden 
sahalarında, etüt yapma imkânlarının gayet 
geniş olduğu bu sahalarda da bir çok özel şa
hıslara, benim kanaatime göre aklî ölçülere, bi

taraf ölçülere sığmıyan, bir tarafgirlik içeri
sinde bu etütler de verilmiştir. Bunlardan bir 
misali huzurunuzda arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Soyadı benzerliğinden başka Sayın Başba

kanla hiçbir ilişiği olmıyan bir Mete Demirel'in 
kurmuş olduğu Alaçam firmasından bahsedece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettim; Sayın Baş
bakanla uzaktan yakından hiçbir garabeti ol
mıyan bu arkadaşı daha evvel (Odalar Birliğin
de vazifeden ayrıldıktan sonra linyit satmakla 
görevli, topu topuna sermayesi 5 000 lirayı geç-
miyecek olan ama bu 340 sayılı Kanunun tatbi
katından sonra Plânlama Teşkilatındaki bir ak
rabasının, ismini kati olarak bilmediğim, soya
dının Dolmacı olduğunu öğrendiğim bir arka
daşın marifetiyle burada kendisine, Alaçam 
Firmasına Türkiye'de asbest sahaları etüdü için 
1 200 000 lira, gene aynı Alaçam Firmasına 
Türkiye'de asbest tesisleri etüdü için 3 314 000 
lira; gene Türkiye'de mermer sahaları etüdü 
için de 4 500 000 liralık bir etüt karşılığı para 
verilmiş durumdadır. 

Sözlerime başlarken arz ettiğim gibi, har 
şeyin üstünde tutmak mecburiyetinde olduğu
muz bu şerefli müessesede bir de mükerrer 
etüt, aynı mevzuların değişik firmalara yaptırıl
dığına dair bâzı misaller var, onları da arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, bir dakikama 
kaldı efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Hay hay. Sözlerimi toparlıyacağım Sayın 
Başkan. Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ifade etti
ğim Zamantı Bölgesi Çinko - Kurşun Etüdü ad
lı araştırma 10 700 000 lira ödenerek MTA 
Şirketine, 2 977 000 lira ödenerek «Ştolberg» 
Şirketine verilmiş, buna benzer tekerrürler de 
vardır. 

Ben de Sayın Hasan Tosyalı gibi seçim böl
gesine dönerek, bir misal arz edip sözlerime son 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edilen, halk dilinde «Yet
ki Kanunu» dediğimiz bir mevzu, Polatlı'nın 
Kargalı köyünde kumlan kooperatife Plânla
ma Teşkilâtından imkân istendiği zaman; «Ne 
yapalım, Yetki Kanunumuz iptal edildi, onun 
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için sizin elinizden tutamıyoruz» diyen Plân
lama Teşkilâtı yetkililerine, Mustafa Sabri Sö-
zeri ve emsaline verilen imkânları nereden 
bulduklarını sorar, hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (C. H, P. sıralarından alkış
lar.) 

'BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
gelmiştir. Sayın Bakan görüşecek misiniz? Bu
yurunuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN 
(Çanakale) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Bugün memleketimizde plânlı kalkınma
nın, Anayasanın da bir emri olarak, zaruretine 
'her siyasi teşekkülün ve denilebilir ki yaygın 
bir halde vatandaşlarımızın gönülden inanmış 
bulunduğu mesut bir seviyeye gelmiş bulunu
yoruz. 

Bilindiği üzere, 1961 Anayasası kalkınma
yı plâna bağlamış ve bunun neticesi olarak 
da Birinci Beş Yıllık Plân yapılarak, dönemi 
1967 yılı sonunda hitama ermiş bulunmakta
dır. 1968 ve 1972 yılları arasındaki topye-
kûn kalkınmamızın anaçer'çevesini çizmiş bu
lunan İkinci Beş Yıllık Plân uzun ve gay
retli çalışmalar sonunda hazırlanmış, Meclisle
rimizin dikkatli bir tetkikine tabi olmuş ve 
Meclislerin tetkikinden de geçmek suretiyle 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Takdir buyuru-
lur ki, ikinci Beş Yıllık Plân memleketimiz 
için hayati değerde ve bu nisbette önemli bir 
mahiyeti de taşımaktadır. Çünkü bu süre içe
risinde Türk ekonomisi bir taraftan bünye 
değişikliklerine mâruz kalacak, diğer taraftan 
da Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağ
lılığı nisbeti azalmış olacaktır. İkinci Beş 
Yıllık Plânının en önemli hedefi budur. 

ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında 
hâkim olan fikirlerden birisi de, İkinci Beş 
Yıllık Plânının memleketimizin arzu ve ihti
yaçlarına imkânlar nisbetinde uygun olmasının 
teminidir. Esasen her türlü kalkınma gayreti
nin tek bir hedefi vardır; bu hedef insanı mem
nun etmek, insanı mesut etmektir. Bu se
beple de ikinci Beş Yıllık Plân ile de ortaya 
konmuş bulunan milletimizin arzu ve ihtiyaç
larını hedef edinen plân erişilmesi milleti
mizi memnun edecek, fakat erişilmesi güç olan 
bir hedefi de tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Plân, Anayasamızın hükmü olarak karma 
ekonomi düzeni içerisinde, hem Türk vatan
daşlarının gücünden âzami derecede istifade 
etmeyi hem de Devletin bütün imkânlarını ha
rekete getirmeyi, istikrarlı, devamlı, hızlı ve 
dengeli bir kalkınmayı başarmayı da emret
mektedir. Siyasi iktidar olarak bizim kanati-
mize göre, Türkiye'de bu potansiyel vardır 
ve Türkiye kalkınmasını hürriyet nizamı içeri
sinde, hürriyetlerimizden fedakârlık etmeksi
zin, kaynaklarımızı iyi harekete getirmek su
retiyle başarmak mümkündür. İşte ikinci Beş 
yıllık Plânının hazırlanmasında programları
mıza siyasi proigramlarımıza uygun olarak dü
şündüğümüz, siyasi felsefemizin temlini teşkil 
eden mamur ve mürefeh Türkiye yartma amacı 
bu inançtan doğmaktadır, iktidar olarak mamur 
ve müreffeh Türkiye amacının, idealinin gerçek
leşeceği inancında olduğumuzu huzurunuzda bu 
vesileden istifade etmek suretiyle bir kere daha 
belirtmekte fayda mütalâa ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1970 Devlet Plân
lama Teşkilâtı bütçe kanunu tasarısı vesile
siyle görüşlerini ifade buyuran siyasi parti 
grup sözcülerinin ve kişisel düşüncelerini ifade 
eden sayın milletvekillerinin düşüncelerini dik
kat ile izledim, ölçüleri içerisinde sayın sözcü 
ve milletvekillerinin mütalâalarını huzurunuz
da cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

Sayın Oral, dikkatle hazırlanmış konuşma
larında, Anayasamıza göre plân anlayışını 
ifade ettikten sonra, kendi siyasi parti görüş
lerini belirterek Adalet Partisinin plân anla
yışının Anayasadan uzaklaştığını ifadeye gay
ret sarfetmiş bulunmaktadır. 

Adalet Partisi plânların devamlılığı ilkesine 
inanır ve bu ilkeye sadakatla bağlı kalmasını 
da bilmiştir. 

işte bu sebep ve bu inançladır ki, Birinci 
Beş Yıllık Plânın son iki yılında uygulamayı 
yapmış, bu uygulamayı hızlandırmış ve 2 nci 
5 yıllık Plânı da hazırlamış bulunmaktadır. Bu 
plân Yüce Meclislerin tasvibini görerek, bir 
Meclis kararı halinde yürürlüğe intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Şayet, sayın sözcünün iddia ettiği gibi, ikin
ci Beş Yıllık Plân, ilkeleri ve getirdiği politi

kalar bakımından, Anayasamızın ilkelerine ay
kırı olsaydı, bunun, Yüce Meclislerin tasvip-
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lerine jnazhar olması düşünülemezdi ve mümkün 
de olmazdı. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, ülke
mizin sosyal ve ekonomik kurallarına en uy
gun, kalkınma stratejisini getirmiştir, bizim 
inancımız budur. Nitekim, 2 nci 5 yıllık Plânın 
2 yıl zarfındaki uygulaması, bu inancımızın bir 
delilim de teşkil etmekteldir. 

Sayın Oral, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
91 sayılı Kanundaki görevlerinin dışına itilerek, 
bir siyasi karar organı ve yürütme birimi hali
ne geldiğini, A. P. iktidarının, Devlet Plânlama 
Teşkilâtını icraya sokmak suretiyle keyfi ve 
Anayasa dışı, Anayasaya aykırı bir davranış
ta bulunduğunu ifade etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; Devlet Plânlama Teş-. 
kilâtı, 91, 99, 340 ve 933 sayılı kanunların ken
disine tahmil ettiği görevleri ifa etmektedir. Bu 
görevlerini ifa ederken, sorumluluğunu taşıdığı 
kalkınma plânlarını hedefine ulaştırmak ilkesi
ni öncelikle göz önünde tutmaktadır. Plânlama 
Teşkilâtının, A. P. iktidarı döneminde daha il
mî ve kanunlarda yazılı teknik müşavirlik gö
revini en iyi şekilde ifa ettiğini göstermek ba
kımından, bir iki rakam arz etmeme müsaade 
buyurmanızı rica ederim. 

A. P. iktidara geldiğinde, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının teknik kadrosunda 109 perstnel, 
140 destek hizmetleri personeli var iken, 1970 
yılı başında teknik personel sayısı 310, destek 
hizmetîerj personel sayısı ise 249 olmuştur. Ke
za, A, P. iktidara geldiğinde, teknik personel 
arasınjda, doktora payesine ulaşmış yalnız bir 
personel varken, bu kişilerin sayısı 1970 te 20 
ye ulaşmıştır. 

Arz ettiğim bu rakamlardan anlaşılmakta
dır ki, A. P. iktidara geldiğinde, her teknik ele
mana 1,3 destek hizmetlisi düşerken. 1970 de 
bu nisfoet 0,8 e düşürülmüş bulunmaktadır. Ke
za, yine A. P. iktidara geldiği tarihe kadarda 
2 yılda, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından, 
toplam sayfa sayısı 14 105 olan 144 araştırma 
yapıldığı halde, A. P. iktidarının ilk 2 yılında 
toplam sayfa sayısı 28 227 olan 414 araştırma 
yapılmış. Son 3 yılda ise, buna yenMen 33 667 
sayfa tutarlı 293 araştırma eklenmiştir. 

Her halde, Plânlama Teşkilâtının icraya gir
mesi, bu değil. Teknik ve ilmî araştırmadan 
uzaklaşma da, her halde bu değildir. Bu rakam
lar, sayın sözcünün bu istikametteki düşünce

lerini tekzibeden en güzel deliller olarak ortada 
bulunmaktadır. 

Sayın Oral, 933 sayılı Kanun hakkında uzun 
mütalâalarda bulundular. Evvelâ, muhterem 
milletvekilleri; 933 sayılı Kanunun, neden Yü
ce Meclislere getirilmiş olduğunu, diğer bir ifa
de- ile, 933 sayılı Kanunun Yüce Meclislere sev
icini gerektiren sebeplerin ne olduğunu kısaca 
belirtmeme, meselenin anlaşılması bakımından, 
izin vermenizi istirham ederim. 

Birinci Beş Yıllık Plânın başarılı olarak uy
gulanmasına rağmen, yürürlüğe konulan, teş
vik tetbMeriyle ilgili bâzı noksanlıklar ve uy
gulamaya ilişkin kanuni hükümlerin yetersizli
ği dolayısiyle, sanayiin ve sanayi mamulleri 
ihraciyle turizmin, özel sektörle etkili bir teş
vike kavuşamadığı görülmüştür. 

Bu sebeple, ikinci Beş Yıllık Plânın temel 
hedeflerinde, dış ödemeler dengesinin özellikle, 
sanayi mamulleri ihracatı ve turizm gelirleriy
le sağlanmasını ve yatırımların, kalkınmada sü-
rükleyiciliği kabul edilen, sanayi sektötrüne 
kaydırılmasını temin için, teşvik tedbirlerini ye
terli hale getiren ve sanayiin gelişmesini engel
leyici ve güçleştiriri hüküm ve usulleri kaldı
ran, 933 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş
tur. 

Filhakika, bu kanunla yatırımların hızlandı
rılması için, geliştirme ve teşvik fonları tesis 
edilmiş, karma teşebbüs kurulması imkânı sağ
lanmış, döviz geliri sağlıyan muamelelerin teş
vikiyle ilgili hükümlerin kapsamı genişletilmiş, 
yatırımların geri kalmış bölgelere kaydırılması 
ve sektörel teşviki temin için, mevcut hüküm
ler daha etkili hale geltârihniş ve plân uygula
masını kolaylaştırıcı çeşitli hükümler sevk edil
miştir. 

Gümrük muafiyetine ilişkin hükümler, yatı
rımları teşvik edici tesirleri yanında, bu yatı
rımlarla dünya pazarlarında rekabet yeteneği
ne ısahibolabiıleoek güçte bir sanayiin kurulması 
imkânını da getirmiştir. 

Kanunun 2 yıllık uygulaması oldukça verim
li ve olumlu sonuçlar vermiş ve menilek^imdzdo 
de.bir yatırım ifklimi doğmuştur. Anayasa 
Mahkemesi, 25 Ekim 1909 tarihli karariylo, 
933 sayılı Kanunun önemli birçok hükümlerini. 
Anayasaya aykırı görerek iptal etmiştir. 

Burada, hemen şu hususu işaret edelim ki, 
Yüksek Mahjkemenin iptal gerekçesi, değinen 
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çeşitli teşvik tedbirleri uygulamasının Anayasa
ya aykırılığına dayanmamakta, sadece bu ted
birlerin, uygulama şeklinde Anayasaya aykı
rılık görülmektedir. Bununla beraber, iptal 
kararının, sosyo - ekonomik sonuçları üzerinde 
önemle durulmasını ve ivedilikle yemi hükümler 
getirilmesini gerektirici nitelikte iptal kanarı 
bulunmaktadır. Bu itibarla da, Anayasa Mah
kemesinin bozma kararını dikkate almak sure
tiyle, bir kanun tasarısı hazırlamış bulunmak
tayız. 

Çünkü, müteşebbisleri saran tereddüt hava
sı, yatırımların geniş ölçüde durmasına mün
cer olmuş, yatırım ikliminin kaybolma tehli
kesi kendisini göstermiştir. 

Öte yandan, evvelce yürürlükte bulunan, 
vergi muafiyet ve istisnalarıma paralel, yeni hü
kümlerin getirilmemesi, müteşebbisleri bu konu
da haklı olarak bir beklemeye sevk edeceği ve 
dolayısiyle yatırımların yavaşlamasına ıse-
bebolacağı gibi, evvelce yapılmış veya başlan
mış veya teşvik belgesi alınmış yatırımlarla, ye
ni kurulacaklar arasında rekabet eşitsizliği do
ğuracak, ayrıca maliyetlerde, dünya maliyet
lerine erişilmesi imkansızlaşacaktır. 

Böylece bütçelerden, özel kesime kredi şek
linde para verilmesi, hattâ hibe yapılması 
Anayasaya aykırı değildir. Nitekim, biraz 
sonra özel olarak temin etmiş bulunduğumuz 
Anayasa Mahkemesinin henüz yayınlanmamış 
olan iptal kararı gerekçesinden aynen buna »ait 
hükmü de okumak istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi, iptal kararı gerekçe
sinde, özel kesime, kamu sektöründen hibe veya 
ödünç şeklinde transferler yapılabileceğini ka
bul etmekte, ancak, şartlarının yıllık program
larda değil, kanunlarda gösterilmesi gereğini 
ifade etmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının karar ve icra 
birimi haline getirildiği iddiası ile, hangi sek
törlerin, ne maksatla teşvik edileceği ve bunun 
araçlarının plân ve programlarda gösterilmesi
nin tabiî olduğu, düşüncesi karşısında varit de
ğildir. 

933 sayılı Kanunun kabulünden önce de, teş
vik tedbirlerinin uygulanması hakkında, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, mütalâasını bildirmekte 
idi. Halen yapılmakta olan yatırım projelerinin 
plâna ve programa uygunluğunun tesbiti işi, 

kamu projelerinin, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kurulduğu tarihten beri aynı tetjkik ve tesbitin 
yapılmakta oluşuyla sabittir. 

933 sayılı Kanundan sonra, kalkınmada ay
nı derecede önemli özel sektör projelerinin plâ
na uygunluğunu tesbit ve bunun beyanı, Dev
let Plânlama Teşkilâtının icraya bu yolla na
sıl sokulduğunu, sayın sözcü arkadaşımın, ifa
de ettiğini anlıyamamanın hayreti içerisinde
yim. 

Teşvik tedbirlerinin, yatırım indirimi, güm
rük indirimi v. s. gibi, tümü ilgili icra dairele
rince, icra birimlerince uygulanmaktadır. Dev
let Plânlama Teşkilâtı, eskiden olduğu gibi, 
bu uygulamayı yapan icra dairelerine, icra bi
rimlerine, proje tetkikleri sonucunu, yaptığı 
tesbitleri bildirmekten ibaret bir görevi ifa et
mektedir. Bunun ise, bizim görüşümüze göre, 
icra ile bir ilişkisi bahis konusu değildir. 

Yine Sayın Oral arkadaşım, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının, petrol boru hattı mevzuunda, 
baskı altında kalarak, Hükümetin isteğine uy
gun bir raporu, evvelki düşüncesine aykırı 
olarak verdiğini ifade etmekte, Ortak Pazar ko
nusuna gelince de, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının tavsiyelerine Hükümetin uymadığını ifa
de etmektedir. 

Şimdi, petrol boru hattı meselesinde Hükü
met, Devlet Plânlama Teşkilâtına, kanaatini 
değiştiriûi istikametle bir baskı yapıyor ve ken
di düşündüğü istikamette bir mütalâa alıyor. 
Aynı Devlet Plânlama Teşkilâtı yine var iken, 
Ortak Pazar konusunda değişik bir görüşe sahi-
bolmasma rağmen, Hükümet bu defa, bu plân
lama teşkilâtına baskı yapamıyor. Buradaki te
zat açıktır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Raporu hâlâ 
açıklamadınız. Bu türlü tefsirler yapmayın. 
Açıklayın raporu diyoruz. 

BAŞKAM — Efendim, lütfen müdahale et
meyin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİH (De
vamla) — Sayın Oral, yatırım indirimi ve güm
rük muafiyetiyle, özel sektörü destekliyen bir 
politikanın kalkınmayı sağlıyamıyacağı inan
cı içerisinde olduğunu ifade buyurdular, izin 
verirseniz, bu konu üzerinde de kısaca durmak 
gerek. 

Plân hedeflerine ve ilkesine uygun olarak 
kullanılabilecek kıt kaynaklarımızın kullanıla-
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bilmesi, kalkınma plânı ve yıllık programlara 
uygun yatırımlara bunların kanalize edilebil
mesi için, teşvik tedbirleri uygulanmıştır. 

Sayın Oral arkadaşım, teşvik tedbirlerini 
bizim uygulamamızı kınamaktadır. Bu husus 
ayrıca tenkid konusu yapılmaktadır. Oysa' ya
tırım indirimi uygulaması, Sayın Oral'm da 
gayet iyi bildiğini tahmin ettiğim üzere, 28 Şu
bat 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanun ile başla
mıştır, Adalet Partisi iktidarından önce ve za
manı iktidarlarında. 

Bu uygulama 933 sayılı Kanun ile, gelişme
miş bölgeler ve sektörler bakımından daha ras
yonel uygulanır bir hale getirilmiştir. 

Gümrüklerle ilgili teşvik tedbirleri uygula
ması da, yine Sayın Oral arkadaşımın gayet 
iyi hatırlıyacağı üzere, 25 Mayıs 1964 tarihli 
ve 474 sayılı Kanun ile iktidarımız devrinden 
önce, zamanı iktidarlarında tatbike başlan
mıştır. 

933 sayılı Kanun ile, gümrüklerde muafiyet 
uygulaması getirilmiş ise de bundan sadece, sa
dece Sayın Oral'm tenkid konusu yaptığı üzere 
özel sektör değil, kamu sektörü de yararlan
maktadır. Bu hususu 25 . 10 . 1969 tarihine ka
dar, rakamlar arz etmek suretiyle meseleyi bir 
vuzuha kavuşturmak istiyorum. 

41 proje için 3 milyar 164 milyon lira kamu 
sektörü ithalâtından 2 milyar 214 milyon lira
lık kısım muaf addedilmiştir. 

74 özel sektör projesi için de 744 milyon li
ralık ithalâttan 452 milyon liralık kısım muaf 
addedilmiştir. 

Görülüyor ki, bu muafiyetin yalnız özel 
sektöre tatbik edildiği hususundaki iddia doğ
ru değildir. Bu hususu tam incelemek ve ger
çeği tam ortaya koymak gerekirse, kamu sek
törüne yapılan tatbikatı da zikretmek ve bu 
ikisi arasındaki nisbete de dikkat etmek gere
kir. Kaldı ki, kalkınmanın; kamu sektörü ve 
özel sektörle birlikte derpiş edilmesi lâzımgel-
diği hususu da kanunlarımızın, Anayasamızın 
ve plânın bir gereğidir. 

Sayın Oral, affmızı rica ederim, biraz önce 
beyan edeceğimi arz ettim, 933 sayılı Kanunun 
iptal gerekçesine ait, henüz resmen yayınlan
mamış karar öntaslağmm 24 ncü maddesinin 
2 nci paragrafı aynen şöyle diyor: 

«91 ve 71 sayılı yasaların, onun uygulanma
sını sağlıyacak yasa kurallarını kapsamaması 

karşısında bu konuda ek bir düzenleme niteli
ğinde olan 933 sayılı Kanunun, Anayasanın sö
zü edilen 129 ncu maddesine aykırı bir yönü 
yoktur. 

25 nci sayfasının 1 nci paragrafının son kıs
mında da: «40 nci maddenin 3 ncü fıkrası uya
rınca ulusal iktisadın ve sosyal amaçların çer
çevesi içinde çalışmakla ödevli bulunan özel te
şebbüse, bu ödevini yerine getirdiği ölçüde bir
takım özendirici yardımlar yapılmasının sosyal 
devlet ilkesiyle bağdaşamıyan bir yanı dahi 
yoktur.» 

Sayın Oral'm, 6224 sayılı Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanununun uygulamasiyle ilgili mü
talâasını da kısaca cevaplandırmak istiyorum. 

6224 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğin
ce, evvelce mevcudolan teşvik komitesi, saban
cı yatırım talebinin,, yurt ekonomisinin geliş
mesine yararlı olup olmadığını tesbit etmektey
di. Ekonominin tümünü plânlıyan ve takibeden 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bu tesbiti çok 
daha isabetli yapma yeteneğine sahibolduğu 
şüphesizdir. 

933 sayılı Kanunla bu komitenin yapmakta 
olduğu tesbit görevi Devlet Plânlama Teşkilâ
tına verilmiştir. Yabancı sermaye konusunda 
merci Ticaret Bakanlığı olup, kararlar Bakan
lar Kurulunca verilmektedir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, karar ve icra mercii olması baihis 
mevzuu değildir. Burada her halde bir teşhis 
hatası mevcuttur. 

Gelecek yabancı sermayenin, yurt ekonomi
sinin gelişmesine yararlı olup olmadığının tes
biti faaliyeti ve bununla ilgili görüş hazırlan
masının, Devlet Plânlama Teşkilâtının görevi 
olduğuna kaani bulunuyoruz. 

ıSayın Oral arkadaşım konuşmasında, Dev
let Su işleriyle ilgili ve bendenizin Enerji Ba
kanı bulunduğum sırada, ihale edilmiş bir kı
sım işlerin tasfiyesiyle ilgili tenkidlerde bulun
dular. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda detayını 
hatırlamadığım, fakat yürekten memleketimize, 
Türk Milletine, Türkiye'nin kalkınma dâvasına 
isabetle hizmet edildiği inancı içerisinde oldu
ğum bu tasarrufun her nevi mesuliyetini huzu
runuzda takabbül ettiğimi, takabbüle amada ol
duğumu belirtmek isterim. 
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Mesele, senelerden beri, yıllardan beri, 7 se
neden, 8 seneden beri ihale edilmiş, çeşitli se
beplerle, değişen fiyatlarla mütaahhitleri iflâs 
haline gelmiş ve yurt kalkınması için önemli 
birtakım projelerin akıbetini tesbit tedbiri idi. 
Mütaahhitlerle ihtilâfa düşmek mümkündü. 
Mahkemelere girer 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 
5 sene devam eder ve senelerden beri memleke
tin kalkınması için yatırılmış bulunan paralar 
yapılmak istenen eserin tamamlanmaması ve 
memleket hizmetine konamaması sebebiyle, hem 
memleketin aleyhine bir netice, hem de yeni
den 4 - 5 sene daha geçtikten sonra ihaleye çı
karılmak suretiyle Devletin daha büyük zarar
ları tahassül ederdi. 

O itibarla, memleketi daha büyük zarardan 
kurtarmak için, münhasıran memleketi, mü-
taahitleri değil, kalkınma dâvasına yardımcı 
olma bakımından Devlet Su İşleri G-enel Mü
dürlüğünün getirmiş bulunduğu bu teklifi ve 
ondan evvelki senelerde, birçok yıl önceki se
nelerde, tatbikatı ve emsali olan bu meselede, 
getirilen teklifi tetkik etmek suretiyle isabet
li bularak bu meselenin yurt yararlarına uy
gun ve daha büyük zararlara memleketin du
çar olmaması bakımından tasfiyesine, Bakanlar 
Kuruluna sevk ettiğimiz bir kararname ile ka
rar verilmiş bulunmaktadır, Yüce Meclise gel
miştir, tetkiklerinize amadedir. Bu tetkiklerin, 
incelemenin neticesinde elbette ki, meselenin 
mahiyeti daha iyi bir şekilde ortaya çıkacak
tır. Tekrar ediyorum, memleketimiz için ya
pılmış bulunan zararlı değil, kârlı, isabetli bir 
tasarruftur. 

Güven Partisi Sayın Sözcüsü Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Başbakanlık Bütçesi üzerine yap
mış olduğu tenkid seviyesinde, Devlet Plân
lama Teşkilâtı Bütçesi hakkında parti grupla
rının görüşlerini ifade ettiler. Bunlar; içeri
sinde; Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinde, 
son 4 yıl içerisinde görülen 118 milyon liralık 
artışın mahiyeti hakkındaki düşüncelerini ce
vaplandırmak suretiyle sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Bu artışın, sayın konuşmacının ifade buyur
duğu gibi, cari masraflardaki artış ve israfçı 
tutum ve kabili izah bir husus değildir. 

1968 yılından itibaren görülen artışlar, bu 
(bütçelerin cari giderleri dışında ayrıca yatırım 
ve transfer harcamaları ödeneklerini de ihtiva 

etmesinden ileri gelmektedir. Filhakika, İkinci 
Beş Yıllık Plânın uygulama düzeni ile ilgili 
bölümünde ekonomik gelişmenin gerektirdiği 
araştırma, etüt ve projelerin yaptırılabilmesi 
teşkilâtın bütçesinin yatırımlar kısmında öngö
rülen kalkınma fonundan 1968 bütçesine 40 
milyon, 1969 bütçesine 50 milyon, 1970 bütçe
sine de 70 milyon ödenek teklif edilmiştir. Ay
rıca, ihracatı geliştirme faaliyetleri için genel 
ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kuru
luşları bütçelerine aktarılmak maksadiyle 1969 
da 130 milyon liralık transfer ödeneği ilâve 
edilmiştir. 1970 yılında ise 28 milyonluk öde
nek teklif edilmiştir. G-örüldüğü üzere, bütçe
lerde görülen artışın 100 milyon liralık kısmı 
cari bütçe ile ilgili değildir. 

Cari harcamalarda görülebilecek 2 ilâ 3 mil
yon liralık artış ise, 1970 yılında başlanacak 
3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlıklarına 
geçiş, dönemi, muhtelif kanun ve kararnamelerle, 
teşkilât görev ve iş hacminin artması ve 1970 
yılında kurulacak özel ihtisas ve araştırma 
ekipleriyle ilgili olup, mütevazi bir artıştan 
ibarettir. 

Cari ve yatırım tertiplerinde de teknik per
sonel ücreti olduğu doğrudur. Ancak, diğer 
genel ve katma bütçelerde de böyle bir tatbi
kat vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçe
sinin, (A/l) cari bütçesinde gösterilen perso
nel ücretleri, 91 sayılı Kuruluş Kanununun ve 
ek 99 sayılı Kanunun hükümleri gereğince is
tihdamı gerekli sözleşmeli teknik personel 
içindir. (A/2) yatırım kısmında yer alan öde
nekler ise, araştırma, inceleme, etüt ve proje
ler yapılmasına yetki veren 340 sayılı Kanun 
ile 933 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen 
sözleşmeli personel içindir. 

Sayın Hamacıoğlu, haklı olarak ve bir ölçü 
içerisinde, «Çiftçimiz yere atar, göğe bakar, bu 
halden kurtulamamıştır.» dedikten sonra tarım
sal gelişmeyi izah ederken, 1967 ve 1969 tarım 
kalkınmasındaki nisbeti buna misâl olarak ve
riyorlar. Verdikleri misâl doğrudur. Buradaki 
kalkınma bahis konusu yıllar için yüzde 1 dir. 
Ancak; tarım gibi üretimi yıllar itibariyle 
önemli dalgalanmalar gösteren sektörlerde, kı
sa dönemde elde edilen sonuçları genelleştirme-
mek gerekir. 

Saym milletvekili incelediği döneme 1966 yı
lını da ilâve etseydi tarım sektörü katma değe-
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rindeki ortalama yıllık artışın yüzde 1 değil, 
yüzde 3,7 olduğunu görecekti. 1963 - 1969 döne
minde ise tarım geliri ortalama yüzde 2,7 art
mıştır. Bu da ekstansif gelişmenin sınırlarına 
varmış ve üretim artıcı tarımda modernleşmeye 
bağlı olan bir tarım ekonomisi inin kayda de
ğer bir sonuçtur. Buna rağmen tarımımızın 
hava şartlarına bağlı olmaktan tamamen kur
tulduğunu ileri sürmek tabiatiyle mümkün de
ğildir. Sayın Hamamcıoğlu'nun da teslim ettiği 
gelişmeler, suni gübre kullanımı, sertifikalı ta-
humluk, makinalaşma ve saire bu amacı gerçek
leştirme yolundaki gayretlerimizin açık bir ifa
desidir. 

Sayın Hamamcıoğlıı, Plânlama Teşkilâtına 
intikal eden sorunların ve tekliflerin kaynağı, 
hizmetin tesbiti ve bunun kaynağının ne oldu
ğunu, işlerin sıralanmasında kriterin ne oldu
ğunu ve bunda politikanın bir etkisi olup olma
dığım gordular. 

Muhterem milletvekilleri, Plânlama Teşkilâ
tına intikal eden meselelerin ve tekliflerin kay
nağı tamamen ekonomik, sosyal ve kültürel ya
pımız, bünyemiz ve bünyemizin gerekleri dik
kate atamak suretiyle neticelendirilmektedir. 
Birinci ve İkinci Be? Yıllık Plânlarımızın hedef 
ve stratejileri dokümanlarında genel olarak 
plân ve yıllık programlarda daha açık, tefer
ruatlı bir şekilde bunlar tesbit edilmektedir. 
Uygulama bu genel ve realist tutum ve anlayış 
içinde yürütülmektedir. Kriterynmlar da buna 
göre tesbit edilmektedir. Şüphesiz gelişme ter
cihlerimiz istikametinde her yıl programlarla 
temsl kalkınma hedefimizi gerçekleştirici yönde 
yeni tedbirler alınmaktadır. Bu anlayış içinde 
1970 programında esas alınan ve uygulanan 
ilkeler ve hususlar şunlardır, arz ediyorum : 

1970 programında imalât ve enerji sektörle
rine öncelik verilmiştir. Tarım sektöründe yatı-
nmlaraı belli gelişme ve özellikle ihracat po
tansiyeli olan bölgelerde teksifi öngörülmüştür. 
Projelerin millî gelire ve ödemeler dengesine ya
kın ve orta vâdede yüksek net katkıda bulun
maları üretken yatırımlarla altyapı tesis yatı
rımlarının birbirini tamamlayıcı vasıfta ve ma
hiyette olması, dış rekabet gücü faktörünün 
ağırlık kazanması ve özel tüketim temayülünü 
harekete getirici yönde olmaları temel ilkeler
den ve kriterlerden en önemlileri olarak zikre
dilebilir. 

Bilindiği gibi, bölgelerarası denge meselesi 
ise, daima dikkate alman ve devamlı olarak uy
gulanan bir hedef ilkesidir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtına meseleler ve yatırımlar bu anlayış 
içerisinde yatırımcı kuruluşlar tarafından inti
kal ettirilmekte, değerlendirilmeleri ise tama
men objektif kriterlerle yapılmaktadır. Hiçbir 
politik etki bahis mevzuu değildir. 

Sayın Hamamcıoğlu haklı olarak plânın 
halka ve ilgililere tanıtılması, benimsetilmesi
nin öneminden bahsetmektedir. Bu husustaki 
düşüncelerine katılıyoruz. Bu istikamette Dev
let Plânlama Teşkilâtının devamlı çalışmaları 
vardır. Bu, yalnız merkezî kademede değil, taş
rada ifa edilmektedir. Bu gayretlere Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından devam edileceği
ni belirtmek isterim. Esasen plân uygulaması
nın başarısı için her seviyede ve memleketimizin 
her tarafında plânın anlaşılmasının, tanınması
nın, benimsenmesinin büyük bir rolü olduğuna 
inandığımızı bir kere daha ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın Danışman arkadaşım reorganizasyon 
çalışmaları hakkında mütalâalarda bulundular. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, reorganizasyon ça
lışmalarını icra ile birlikte yürütmektedir. 
Plânlama Teşkilâtı, araştırmalarla elde ettiği 
bulguları icraya intikal ettirmekte ve bunların 
uygulama durumlarını yakından takibetmekte-
dir. Meydana gelen dar boğazlar üzerine eğil
mekte, bunların süratle giderilmesine çalışıl
maktadır. 

Denilebilir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
yeniden düzenleme konulannlda tam bir fikir 
ve danışman organ olarak çalışmaktadır. Plân
lama Teşkilâtının bu şekilde çalıştığının en bü
yük delillerinden birisi de bu görevle iştigal 
eden uzman sayısının yalnızca on personelden 
ibaret bulunduğudur. 

Sayın Tosyalı, tabiatiyle memleketimiz için 
ve seçim bölgesi için dikkatle izlediğimiz heye
canlı bir konuşma yaptılar. Sayın Tosyalı'nın 
bilinen heyecanını teslim etmemeye imkân yok
tur. 

Kastamonu'yu içine alan Kuzey - Batı Ana
dolu bölgesinin, kalkınması için gerekli tedbir
lere A. P. siyasi iktidarı zamanında tevessül 
edilmiştir. Bu cümleden olarak Ankara - Kasta
monu - Sinop - Zonguldak - Kastamonu - Bartın 
anaidevlet yollan inşaatlanna başlanmıştır. Ka-
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rayolları ve YSE bölge müdürlükleri Kastamo
nu faa tesis edilmek suretiyle, meselelerin hallin
de geniş yetkilerle ele alınması sağlanmıştır. 
Bu bölgedeki ırmak ve derelerin havza plânla
maları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
bitirilmiş mastar ve detay plânlara geçilmiş bu
lunmaktadır. Çaycuma kâğıt fabrikası Kasta
monu ormanlarını kıymetlendirecektir. Kasta
monu iline yapılan yatırımlar 1963 yılında 
36 558 000 Tl. iken, 1970 yılında bu değer 
55 807 000 Tl. ye ulaşmıştır. Kastamonu'ya ya
pılan yatırımlardaki bu artış ve kurulan bölge 
teşkilâtlarının işsizliği azaltacağı kanısındayız. 
Tabiaitiyle Sayın Tosyalı'nın sıralaidığı «şu var, 
şu yok, okul var, öğretmen yok, hastane var, 
doktor yok, su var, ırmak var, baraj yok» gibi 
uzatılan mütalâası içerisinde gerçeğe uygun 
olanlar vardır, yapılması mümkün olanlar var
dır, yapılması mümkün olmıyanlar vardır. Ama, 
ben de istitraden bir hususu Sayın Tosyalı'ya 
arz edebilirim, şu anda, «Irmak var, su var, su
lama barajı yok» dediler. Her hailde Karaçomak 
barajını Saym Tosyalı arkadaşım bir baraj ad
detmiyor veya Kastamonu'ya yapılan bir hiz
met telâkki etmiyor. Zannetmiyorum, her halde 
unutmuş olmalndır, bunu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onu bi
liyorum, teşekkür ederim. Kâğıt fabrikası ya
pılsın istiyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ben zaten istitraden söylüyorum. Ya
ni yapılması mümkün olanlar ele alınmıştır, ga
yet tabiî. 

Sayın Hüseyin Abbas konuşmasında, Sayın 
Başkanımızın da işaret buyurduğu üzere, ge
nel olarak Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 
ifade edilmesi lâzım gelen hususları Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde ifadeye 
gayret ettiler. Ben Sayın Abbas'a bu konularda, 
eğitim politikasının yanlışlığı ile ilgili görüşle
rini Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde ifade 
buyurmasını istirham ettikten sonra, Ortak Pa
zar ile ilgili mütalâalarına kısa da olsa cevap* 
vermek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Ortak Pazar ko
nusu, bundan zannediyorum bir hafta kadar ön̂  
ce, huzurunuzda Sayın Abbas arkadaşımın men-
suboMuğu siyasi partinin Saym Genel Başkanı 
tarafından bir gensoru vesilesiyle huzurunuza 
getirildi, burada konuşuldu. 

Ortak Pazar konusu üzerimde ben izahat ver
mekten ziyade bir fikri huzurunuzda teslbit et
mek istiyorum. Hazırlığımız kâfidir, hazırlığı
mız kâfi değildir, Ortak Pazara girme, geçiş dö
nemine intikal için dikkatli bir karar vermek 
lâzımıdır. Bunlar doğru, bunlara iştirak ediyo
ruz, zaten müzakerelerin devam etmiş olması 
da bunu ifade etmektedir. Ancak, «şu seviye
miz, bu seviyemiz onlarla beraber değildir» de
dikten sonra, «bir çok bildiklerimiz onlarla be
raber değildir» dedikten sonra, «Ortak Pazar 
ülkeleriyle bir inanç birliğimiz de yoktur» gibi 
bir meseleyi anlamamız mümkün değildir. Çün
kü, bu, bir ekonomik meseledir, bu, bir mal 
mübadelesi meselesidir. Bunun inançla ilgisi ne
dir? Bunu anlaımak mümkün değildir. 

Saym Genel Başkanları da burada mesele
yi izah ederken, efendim Katolik memleket, Hı
ristiyan memleket ve saire... 

'Görüyorum ki, Sayın Hüseyin Abbas da 
asıl söylemek istediği bu hususu «inanç yönün
den bunlara uymuyoruz» gibi bir neticeye bağla
dılar. Şimdi bu düşünce doğru ise, böyle bir 
düşünce geçerli ise, fböyle bir düşünce yararlı 
ise bizim Müslüman olmıyan hiçbir memleketle 
hiçjbir münasebeti yapmamamız gerekir. O za
man Türkiye hangi karanlıklara gider? Bunu 
Yüce Meclisin takdirine arz ederken Saym Hü
seyin Abbas'm da bu meseleyi bu ölçüler içe
risinde bir daha düşünmesini rica ederim. 

Son (konuşmayı yapan arkadaşım Saym Ha-
tipoğlu, 340 sayılı Kanunun tatbika/tiyle ilgili 
mütalâalarda bulundular ve belirli birkaç mese
leye de temas buyurdular. 

340 sayılı Kanun tatbikatı, Sayın Hatipoğ-
lu'nun beyanına nazaran, yanlış yapılmaktadır. 
(Devletin yapabileceği bâzı araştırmalar gaye 
dışı, fertleri zengin etmek maksadiyle dışarıya, 
özel müesseselere yaptırılmaktadır» dedikten 
Sonra «Mustafa Sami Sözeri 9 000 - 9 500 lira 
ile bu maksatla görevlendirilmiştir, Kudret 
Mavitan'a 200 000 Tl. bir araştırma için heli
kopter veya küçük uçak alması için para ve
rilmiştir ve bu miktar Saym Erbakan'm seçi
mi iıçin harcanmıştır, ayrıca Alaçam firmasma 
aspest ve mermer için üç kalemde 1 200 000, 
3 310 000, 4 500 000 lira para verilmiş ol
duğunu» ifade ettiler ve ayrıca «Zamantı 
için de Metal'e 10 milyon» ve ayrıca «Bir diğer 
firmaya da bunun tekerrürü mahiyetinde 
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2 900 000 lira verilmiş olduğunu» ifade buyur
dular. 

Evvelâ Sayın Hatipoğlu'nun ileriye sürdüğü 
iddiaları aydınlatma bakımından, bu konuda 
meseleyi açıklığa kavuşturmakta zaruret oldu
ğuna kaaniim. 

Kalkınma fonu, ikinci Beş Yılılk Kalkın
ma Plânında öngörüldüğü şekilde plânın ilke
lerine uygun olarak kullanılmaktadır. Bu fon 
ile yapılan mukaveleler 91 ve 340 sayılı kanun
lara uygun olarak yapılmıştır. Bu mukavele
lerin dayandığı 340 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ise, malûmunuz olduğu üzere, aynen şöy
ledir : 

«Plânlama Teşkilâtı plânların yapılması, 
tatbikatı ve koordinasyonu ile alâkalı olarak 
araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri yerli 
ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara mukave
le ile yaptırabilir. Bu hususta 2490 sayılı Ka
nun hükümleri, ek /ve tadilleri uygulanmaz.» 

Mukaveleler hazırlandıktan sonra 1050 sa
yılı Mulhasebei Umumiye ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununa göre Maliye Bakanlığınca tescil edil
dikten sonra Sayiştayca vize edilmektedir. Bu 
işlemler tamamlanmadan, bir kuruşun dahi 
ödenmesine imkân yoktur. 340 sayılı Kanu
nun Plânlama Teşkilâtına bu araştırmaları 
2490 «ayılı Artırma - Eksiltme Kanununa tabi 
olmadan yapma yetkisini vermesine rağmen, 
mümkün olan, her halde, yerli ve yabancı fir
malardan çeşitli teklifler alınarak en uygun 
olanına iş verilme cihetine gidilmiştir. Bu mu-
vakelelerin verilmesin'de, özellikle Türk mühen
dislik ve müşavirlik firmalarının geliştirilmesi 
de ön plânda tutularak şimdiye kadar 53 yerli 
müşavir grulp ile mukavele yapılmıştır. Bu su
retle ekonomik gelişme ile ilgili birçok araş
tırma ve etüt yaptırıldığı gibi, sınai gelişme
miz için elzem olan yerli mühendislik ve müşa
virlik firmaları da geliştirilmiştir. 1968 ve 1969 
yıllarında 67 mukavele akdedilmiş ve bu muka
veleler için cem'an 61 364 000 Tl. ödenmiştir. 
Bu ödemelerin 16 021 000 Tl. kamu müessesele
rine, 21 291 000 Tl. yabancı mühendislik ve 
müşavirlik firmalarına, 23 922 000 Tl. da yerli 
firmalara ödenmiş, 130 000 Tl. da tertibinde 
kalmıştır. Yabancı ve yerli firmalara cem'an 
ödenen 45 213 000 Tl. nin tahminen 3 ilâ 4 mil
yon Tl. vertge stopajı yapılarak Hazineye yatırıl

mıştır. Dolayısiyle, yerli ve yabancı firmalara 
ödenen miktar 42 milyon Tl. civarındadır. 

Araştırma ve etüt konularını şu gruplarda 
toplamak mümkündür; ihracatı geliştirici ve 
ödemeler dengesine müspet tesir eden araştır
ma ve etütler, sanayileşmemizdeki önemli me
seleler, bölgesel kalkınma ve gelişme araştırma
ları, düzgün şehirleşme çalışmaları, istihdam 
ve sosyal konular. Bu anabölümlerde son iki 
senede yapılan araştırmaların takriben yüzde 
75 i ihracatı geliştirme ve sanayileşme konula
rında ve dolayısiyle istihdamı artırıcı konular
da olmuştur. Mevzuu açıklığa kavuşturma ba
kımından birkaç misal arz etmeme müsaadele
rinizi rica ediyorum. 

Kalkınma Fonu tatbikatının başından itiba
ren harcamaların takriben yüzde 51 i ihracata 
dönük, maden ve metaluji projelerinde yapıl
mıştır. Bu sahada tamamlanmış ve tamamlan
mak üzere olan projeler şunlardır : Zamantı 
çinko - kurşun priojesi, Karaburun, Banaz ci-
va projesi, asbest projesi, mermer projesi. Bu 
projelerden Zamantı projesi için lüzumlu bü
tün araştırmalar ve raporlar tamamlanmış, Eti-
bankm yüzde 35 hisse ile iştirak ettiği, halka 
açık 200 milyon Tl. sermayeli, yılda 50 bin ton 
çimento - kurşun istihsal edecek bir şirket ku
rulmuş, tesislerin kurulması için lüzumlu tak
riben 12 milyon dolarlık dış finansman müza
kereleri yapılmış olup, bugünlerde nihayete 
erdirilmek üzeredir. Bu tesis, Türk ekonomi
sine asgari 16 milyon dolarlık döviz kazandı
racaktır. Tesislerin iki misline tevsii de nazarı 
itibara alınmaktadır. 

Yapılan araştırmaların şu ana kadar elde 
edilen neticeleri, Banaz ve Karaburun mıntaka-
larında kademeli olarak üç - dört sene içerisin
de yılda bin ton civarında civa istihsal edecek 
tesislerin kurulabileceğini göstermektedir. Bu 
miktar istihsal, döviz olarak senede 16 milyon 
dolarlık kazanca muadildir. Etibank, Civa 
Şirketine halen yüztie 47,1 nisbetinde iştirak 
etmiş olup, bakiyesi özel sektör civa müstah-
sıllarının sahalarının birleştirilmesi suretiyle 
karşılanmıştır. Etütler tamamlandıktan sonra, 
şirket sermayesi artırılarak ayrıca halka açıla
caktır. 

Aynı şekilde, mermer ihracatını geliştirmek 
üzere senede 100 bin metrekülb mermer bloku 
istihsal edecek bir proje ile, asbest istihsalini 
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öngören bir başka proje de son safhalarındadır. 
Bu projelere de Etibank iştirak halinde olup, 
halka açdc şirketler taırulacafctır. 

Hala hazırda yufeanda projelere bemzer ve 
Türkiye'nin ödemeler dengesine çok ın'üspet 
katkıda (bulunacak M mühim konuda araş
tırma projelerine başlanılmıştır, biralar batar 
ve nikeldir. 

Madencilik sektöründe, ayrıca boraks cev
herinin değerlendirilmesi, işlenmesi, pazarlan-
ması, dış piyasaların durumu, rekabet şartla
rı gibi feonularda çjok etraflı araştırmalar ta
mamlanmış bulunmaktadır. Madencilik saha
sında bugüne kadar yapılmış olan araştırmala
rın toplam maliyeti 31 milyon Tl. olup, bunların 
sonucu olarak kurulacak çinko - kurşun, civa, 
mermer, asbest tesisleri için yapılacak yatırım 
miktarları takriben 700 milyon Tl. civarında bu
lunmaktadır. Bu tesislerin istihsal kıymetleri 
yılda 50 milyon dolan aşacaktır. Arattırma mas
rafları, tesisler işletmeye açıldıktan sonra on se
ne içerisinde yüzde 5 faizle kurulan şirketlerce 
Devlete geri ödenecektir. 

Son iki yılda takibedilen bu politika ile Tür
kiye'de özel şahısların elinde bulunan birçok sa
ha hareketli hale getirilmiş, maden ve metaîoji 
sektörü eskisi ile kabili kıyas olmayan bir can
lılığa kavunturulmuş, halkımızın tasarrufları bü
yük çapta bu sahaya yöneltilmiştir. Balar ve ni
kel sahasında bu sene başlatılan araştırmalar, 
çok daha büyük çapta ekonomiye ve ihracata 
katkıda bulunabilecektir. 

Araştırma konusunun bu istikametteki deta
yını burada artık arz etmiyerek Savın Hatipoğ
lu'nun belirli olarak bahsettiği konulara şimdi 
geçiyorum. 

Sayın Mustafa Sabri Sözeri'ye verilen ihale, 
Sayın Sözer'i politikadan ve A. P. den uzakta bir 
teknisyen olarak çalıştığı zaman verilmiştir, iha
lenin verilme tarihi 15 . 7 . 1968 dir. 

Sayın Profesör Kudret Mavitan'a veri
len araştırma, E C D ülkeleri için geliş
tirilecek bir helikopter tipinin geliştiril
mesi araştırmasıdır. İlmî bir hüviyet ta
şıma mecburiyeti vardır. Sayın Kudret 
Mavitan'm, Sayın Erbakan'la ilişkilerini bizim 
tâyin ve tesbit etmemizin imkân dahilinde ol
madığını Yüce Meclisin de takdir edeceğini ümi-
dederim. Helikopter ihalesinin 14 Ocak 1969 

da Sayıştayoa tasdik edildiğini de ayrıca arz et
mek istiyorum. 

Alaçam Firmasına vei'ilen hizmetlere gelin
ce; - bir kadirşinaslık olarak Sayın Hatipoğlu'
nun, bu zatın soyadının «Demirel» olması itiba
riyle Sayın Başbakanla soyadı benzerliğinden 
başka bir ilgisi olmadığını ısrarla ifade etmiş
tir, bunu ben de bir kere daha tasrih ediyorum 
ve bugünlerin modasına uygun bir iltibastan ka
çınma hususunda Sayın Hatipoğlu'nun gösterdi
ği hassasiyete teşekkür ediyorum. - Maden ko
nusunda biraz önce tafsilâtiyle arz etmeye ça
lıştığım, politikanın tatbikatı ve genel esasları 
içerisinde bu firmaya verilmiştir. Alaçam Fir
ması asbest projesinde 15 teknik eleman^ mermer 
projesinde ise 20 telaıik elemanla çalışmakta
dır. Bu araştırmada objektiflikten ve tarafsız
lıktan uzak bir davranışın varidolmadığını ve 
vâridolamıyacağını huzurunuzda Devlet Plân
lama Teşkilâtından aldığım yazılı nota istinaden 
arz ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda Sayın 
Hatipoğlu'nun ifade buyurduğu veya zaman 
darlığı sebebiyle ifadesine imkân bulamadığı ko
nularda, bununla ilgili belirli diğer meselelerde 
mevcut bütün dosyaların, raporların tetkikinize 
amade bulunduğunu, kanun ve nizamlara aykırı 
her hangi bir hareketin tesbit edilmesi ve böyle 
bir iddianın dermeyanı halinde, ki, Sayın Sab
ri Sözeri üe Kudret Mavian'a ve Alaçam Firma
sına verilmiş bulunan Sayın Hatipoğlu'nun ileri 
sürdüğü konulan, usulsüz bir muamele yapıldı
ğı iddiasına, delil kabul ederek bunları tetlrike 
tabi tutacağımızı beyan ettikten sonra, bunun 
dışında kalan işlemlerin de, Yüce Meclis tara
fından ve sayın milletvekilleri tarafından her 
nevi murakabeye hazır olduğunu ve böyle bir 
murakabeden de memnun kalacağımızı bir ke
re daha bu vesile ile belirtmek istiyorum. Sayın 
Hatipoğlu'nun beyan ettiği hususları, ayrıca 
kanuna aykırı bir ciheti var mıdır, yok mudur, 
noktasından tesbit edeceğimi de tekraren arz 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1970 bütçe kanunu ta
sarısı vesilesiyle mütalâa serdeden sayın grup 
sözcüleri ve sayın milletvekillerinin mütalâala
rına, tesbit edebildiğim kadariyle cevap verme
ye gayret ettim. Düşüncelerini ifade buyuran 
sayın grup sözcülerine, sayın milletvekillerine 
huzurunuzda teşekkürlerimi takdim ederken, 
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bütçenin Devlet Plânlama Teşkilâtına ve mem
leketimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Meclisi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sırala-
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Bahri 
Karakeçili?. Yok. Bir yeterlik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânlama bütçesi üzerinde yeteri kadar ar

kadaş konuşmuş ve durum tavazzuh etmiştir. 
Müzakerelerin kifayetine karar verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Derlet Plânlama Teşkilâtı 1970 bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bölümleri ayrı ayrı okutarak tasvibi
nize sunacağım. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLATI BÜT : 
(JESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

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

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

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

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

16.000 Çeşitli giderler 799 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 64 800 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediilmiştir. 

Bölüm Lira 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

35,000 Sosyal transferler 29 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediilmiştir. 

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

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçe üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir, Hayırlı olsun. 

B) DANIŞTAY BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi, Danıştay Başkanlığı 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. 

Gruplar adına söz sırası şöyle kaydedilmiş
tir. 

G. P. Grupu adına Sayın Salih Yıldız, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Kemal Güven, 
A. P. Grupu adına Sayın Tevfik Koraltan, 
Şahısları adına söz alanlar; Sayın Mevlüt 

OcaJkçıoğlu, Sayın Cevat Sayın, Sayın Münir 
Daldal, Sayın Talât Köseoğlu, Sayın Rıfkı Da
nışman, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Ahmet 
Sakıp Hiçerimez, S?ym ibrahim öztürk. 

Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın 
Salih Yıldız'ındır. Buyurunuz Sayın Yıldız. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Danıştay Başkanlığı bütçesi vesilesiyle Gü
ven fcartisi Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

idarenin, hukuk anlayışı içinde çalışmasını 
temin gayretiyle kurulmuş olan Danıştay, bizide 
ilk defa tanzimatın gerçekleştirdiği ıslahat ha
reketleri içinde, 1868 yılında kurulmuş olup, de
vamlı bir gelişme temposu içinde 521 sayılı Ka
nunla bugünkü seviyeye gelmiştir. 

Anayasamız, idari karar ve tasarrufları key
filikten kurtarmak, yürütme organının karşısı-
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na durdurucu güce sahip bir sistem kurmak 
amaoiyle Danıştaya önem vermiştir. Bu sistem, 
esasını Anayasanın 2 nci maddesindeki temel 
ilkelden, almaktadır. Anayasamızın ikinci madde
si, Cumhuriyetin nitelikleri arasımda hukukî ol
ma vasfını ihmal etmemiş, aksine bir hukuk 
devleti nizamının her sahada ve kemâliyle tat
bikini ve devamını şart koşmuştur. Bu hukuk 
Devleti nizamı öngörüldüğüne göre, bu niza
mın devamı için birtakım hukukî müesseseleri 
düşünmek, kaçınılmaz bir zaruret halinde mey
dana çıkmıştır. 

Bu sebeplerle Anayasamız, 114 ncü madde
siyle «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir 
halde yargı mercilerinin denetimi dışında bıra
kılamaz» hükmünü vazettikten sonra, aynı 
maddenin son fıkrasında «tdare kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü
dür» müeyyidesini vazetmiştir. 

Bu noktada halen iki görüş çarpışmaktadır. 
Görüşlerden biri : «İdarenin hiçbir eylem ve iş 
lemi, hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz» esasına muhalefet, yani 
Danıştay'dan çıkan bir kararın maddeten infazı 
imkânsız hale geldiği takdirde, idare kendi ey
lem ve işlemlerinden dolayı zarar ödemekle 
mükellef olduğuna göre, bu gibi fiilî imkânsız
lıklar halinde zarar ödemekle mesuliyetten kur
tulur. 

Düğer görüş : Bu görüşün karşısında bulu-, 
nan diğer görüş; Anayasanın. 114 ncü maddesi
nin bir tüm olarak mütalâasının zaruri bulun
duğunu, binaenaleyh, bu maddeye göre, idare
nin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışımda bırakılamıyacsgı
na göre, idare hiçbir mazeret ileri sürmeden Da
nıştay kararlarını infaz etmekle mükelleftir. 

Burada her iki görüşün de ağırlığı vardır, 
hiç şüphe etmiyorum. Zira bu maddede, idareyi 
tazminatla karşı karşıya bıraktığımıza göre, 
bu tazminatın işlediği veya işlemesi gereken 
birtakım sahaları da peşinen kabul etmiş du
rumdayız. Ancak, burada mühim olan nokta 
kanaatimce, maksat unsurudur, kasıt unsuru
dur. Eğer birtakım tasarruflar, bir dalha geri 
dönülemiyecek şekilde ve peşinen düşünülmüş 
ise, bu takdirde tazminat ödemekle mesele hal
ledilmiş olmaz ve maddenin maksadına aykırı 
bir duruma düşmüş oluruz. Ama, bâzı haller 
vardır ki, hiç bir maksat güdülmeden hüsnüni-

I yetle bir tasarruf yapılmıştır ve bilâhara Da-
nıştaym verdiği karar, bir iptal kararı üzeri
ne bu tasarrufu iade etmek imkânsızlığı ile kar
şı karşıya kalınmıştır, o takdirde de bu madde-
n'u tazminat hükmünü çalıştırmak hiç şüphesiz 
ki, tek ve son çıkar yoldur. 

Danıştay sayesinde idareyle fert arasında
ki ihtilâfları halletmek ve böylece çok mühim 
bir hukukî ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. Bu 
sebeplerle Danıştay kararlarını infaz etmek, İc
ra için ihmali mümkün olmıyan bir zaruret ha
lindedir. Bu zaruret, yukarda arz olunduğu üze
re, hukuk devleti olmanın tabiî bir sonucudur. 
Aksi halde, hukuk Devleti olma inancı gittikçe 
kuvvetini kaybetmeye mahkûmdur. 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay kararları
nı infaz ile mükellef olan idare, bu mahkeme 
kararlarının isabet derecesini, hâdiseye ne öl
çüde uygun düştüğünü müttalâa ve tefsir etme
ye yetkili değildir. Zira, her kararın bünyesin
de bir ijra, bir yerine getirme esası vardır. Bi
naenaleyh, bu kararı aldıktan sonra, kararı hiç
bir tefsire tabi tutmaksızm infaz etmekle mü
kelleftir. 

Bu noktada söylenmesi gereken bâzı husus
lara da işaret etmeden geçemiyeceğiım. Dünkü 
müzakerelerde Güven Partisi Grupu adına, 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde ilk sözü 
alan hür arkadaşınız olarak, benden sonra konu
şan bâzı değerli hatiplere, hatiplerin fikirlerine 
bir katgıda bulunmak imkânına sahibolamadım. 
Ancak, şimdi kararların infazını konuştuğumu
za göre, bu kararlar üzerinde dünkü müzakere
lerde, dolayısiyle Danıştaya da geçildiği için, 
yani bir nevi Danıştaya da temas edildiği için, 
bâzı fikirlerini arz etmek durumundayım. Ev
velâ, mühim bir noktayla karşı karşıya oldu
ğumuzu arz etmek isterim. Hepimiz demokratik 
rejime inandığımıza ve bu rejimi ayakta tut
mak çabası içinde olduğumuza göre, Anayasa
mızın getirmiş olduğu Anayasa müesseselerine 
karşı, yekdiğerimizi itmek ve yekdiğeriımizi bu 
müesseselere karşı, devamlı şekilde bu müessese
lere karşı göstermenin hiçbir faydası yoktur. 
Bunun, ne bize faydası var, ne rejime faydası 
vardır. Ve hattâ hattâ zararı vardır kanaatim
ce. 

Mesele, gerek Anayasa Mahkemesince, ge
rekse Danıştayca verilen kararların infazı me-

I Beleşidir. Anayasa Mahkemesi tarafından veri-
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len kararların esasen infaz edilmemesi bahis 
konusu değildir. Teşriî organı ve bütün organ
ları bağlıyan kesin kararlar olduğuna göre, bu
güne kadar ki tatbikatta zaten öyledir, yerine 
getirilmektedir. Danıştayın vermiş olduğu ka
rarların ne ölçüde infaz edildiği veya infaz edil
mesi lâzımgeldiği hakkında, biraz evvel fiMr-
lerimdzj arz etmiştik. Ancak, burada sırası gel
mişken bir noktaya, son derecede ve kendi öl
çülerimiz içerisinde objektif olarak temas etmek 
istiyorum : 

Bu mahkemeler tarafından verilen kararlar 
hiçbir eleştiriye tabi tutulamaz mı? Kanaatimiz 
oldur ki, bu mahkemeler tarafından verilen ka
rarlar, hukukî ve ilmî eleştiriye tabi tutulabilir 
ve tuttulmaJsmda gerek hukuk yönünden, gerek 
kamu düzeni yönünden ve hattâ hatta Anayasa 
yönümden fayda vardır. O kadar fayda vardır ki, 
bu kararların hukuk düzeni içerisinde mütalâ
ası, tenkidi, ilmî bir eleştiriye tabi tutulması bu 
kararları veren müesseselere de çok defa ışık tu
tabilir. Ama, bu kararları eleştirmekle bu mü
esseselere saygılı olmak veya olmamak arasın
da fark vardır. Bu müesseseleri karşıya almak, 
her ne suretle olursa olsun, zımnen de olsa, «ta
nımamak» mânasına gelen davranışlar hiç şüp
hesi ki, katiyen tasvip edilecek davranışlar ol
mayıp, bilâkis Anayasa düzenimize, demokra
tik nizama son derece zararlı olan davranışlar
dır. Ama, bu mahkemelerin vermiş olduğu ka
rarlan hukukî, ilmî bir eleştiriye tabi tutmak 
son derece de normal ve hattâ faydalı ve za
ruridir. 

Bunun diğer talv delili de mevcuttur. Gerek 
Yüksek Anayasa Mahkemesinden verilen, ge
rekse Danıştay'dan verilen kararların bir kıs
mı, hattâ mühim konulara taallûk eden karar
ların bir kısmı ekseriyetle çıkmaktaJdır. Muha
lif kalan sayın üyeler, niçin muhalif kaldıkları
nı son derecede ilmî ve hukukî şekilde eleştiri
ye tab* tutmaktadırlar. Hakimiyet bilâkaydu-
şart, ama, Anayasada belirtilen sınırlamalar ve 
müesseselerin yekdiğerleriyle olan irtibatları 
ölçüsünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
millet namına temerküz etmektedir. Bu noktayı 
hiç bir zaman unutamayız. 

Bu hususa temas ettikten sonra, maruzatımın 
diğer kısmına devam ediyorum; 

Danıştay idari uyuşmazlıkları ve dâvaları 
görmek ve çözümlemek, tüzük tasarılarını ve 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek 
ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmak dışın
da, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasa
rıları hakkında düşüncelerini bildirmekle de 
görevlidir. Böylece, Anayasa Mahkemesiyle Da
nıştay arasında esaslı bir fark belirmektedir. 
Anayasa Mahkemesi, bir istişari organ değildir, 
düşünce bildirmekle mükellef değildir. Ama, Da-
nıştaya bu yetki tanınmıştır. Danıştaydan, arz 
ettiğim ölçüler dairesinde, istişari mahiyette mü
talâa almak mümkündür. 

Danıştaya intikal eden dâvaların, uzun sene
ler hükme bağlanamaması ve bir haklan sürün
cemede kalmış olduğu hepimizin malûmudur. 
Esasen, bir hakkın bünyesinde, biran evvel o 
hakka kavuşmak espirisi yatmaktadır. Bir hak 
uzun zaman sürüncemede kaldı mı, çok sonra, 
çok zaman sonra alınacak karar lehte de olsa, 
tesirini büyük ölçüde kaybetmektedir. Bu iti
barla, Danıştayın kendisine intikal eden dâva
larda, kısa zamanda karar verebilmesi için, vere
bilecek duruma getirilebilmesi için ne gibi ted
birler lazımsa, bunu Hükümet olarak, Meclis ola
rak ele almakta büyük zaruret vardır. 

Anayasamn 140 ncı maddesi; «Danıştay, ka
nunların başka idari yargı mercilerine bırakma
dığı konularda, ilk derece ve genel olarak üst 
derece idare mahkemesidir.» hükmünü koymuş
tur. Bu hükmün icabı, ilk dereceli idari mahke
melerin biran evvel kurulması zaruridir, tik de
receli mahkemeler kurulur ise, demin üzerinde 
durduğumuz temenninin gerçekleşmesi mümkün 
olacak ve Danıştay bir içtihat heyeti haline gel
miş ve işlerin de Liran evvel sürüncemeden kur
tulmuş olacağı şeklindeki temenniye ve neticeye 
kavuşmuş olacağız. 

Kıymetli zamanlarınızı fasla israf etmemek 
için, sözlerimi bitiriyorum. Danıştay Başkanlığı 
bütçesinin., pek muhterem Danıştay Teşkilâtımı
za ve milletimize hayırlı olmasını diler, Güven 
Partisi Meclis Grupu adına saygılarımı sunalım. 
(Güven Partisi sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partİ3İ Gru
pu adına Sayın Kemal Güven, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL GÜVEN 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

En yüksek idari yargı organımız olan Danış
tay bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 

— 209 — 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 1 

Grupunun görüş ve temennilerini ifade etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Kuruluşundan bu yana, 100 yılı aşkın bir 
zaman geçen bu yüce idari mahkememiz, bu 
uzun zaman içerisinde türlü rejim değişiklikleri
ne rağmen, ülkemizde toplumumuzun çeşitli iliş
kilerine yön veren yürürlükteki mevzuatımızın 
uygulanmasında, idari, istişari ve yargısal kim
liği ile önemli yer tutan müesseselerimizden bi
risi olmuştur. 

Bugün de, diğer Anayasa kuruluşlarımızla 
birlikte, demokratik rejimin yürütülmesinde ye
ni Anayasamızın kişilere ve topluluklara tanı
dığı geniş hak ve hürriyetlerin kullanılmasında 
büyük bir teminat olarak, hak ve haysiyetine 
düşkün bütün vatandaşlarımızın gönüllerinde 
lâyık olduğu yeri almıştır. 

Sayın milletvekilleri bu Anayasa kuruluşu
muzun kendisine düşen pek önemli görevlerini 
lâyıkiyle yerine getirmesi ve bundan sonraki 
gelişmeleri ile ilgili gördüğümüz bâzı hususlarda 
alınması gerekli tedbirlere kısaca işaret etmek 
isteriz. 

İdari yargı sistemini kabul etmiş olan mem
leketimizde geçmiş tatbikat göz önünde tutul
mak, idare hukukumuzdaki son gelişmeler de 
yakından izlenmek suretiyle, Anayasamızın Da-
nıştaya ilişkin hükümlerine uyularak hazırla
nan teşkilât ve usul hükümlerini kapsıyan 521 
sayılı Danıştay Kanunu; malûmunuz olduğu üze
re 31 . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ancak, hemen belirtmek isteriz İd, bu kanunun 
kabulü ile memleketimizde idari yargı konusu 
bütünü ile halledilmiştir, diye bir sonuca varma
mız mümkün değildir. 

Zira Anayasamızın 140 ncı maddesi «Danış
tay, kanunların başka idari yargı mercilerine 
bırakmadığı konularda ilk derece ve genel ola
rak üst derece idare mahkemesidir.» şeklinde va
sıflandırmış ve tarif etmiştir. Bu itibarla, Ana
yasamızın bu direktiflerini ve 521 sayılı Danış
tay Kanununun getirdiği yenilikleri tamamla
mak ve tesbit olunan boşlukları doldurmak zo-
runluğundayız. 

Sayın milletvekilleri; Danıştay hakkında her 
yıl bütçe görüşmeleri vesilesi ile parti sözcüleri 
çeşitli temenni ve teklifler ileri sürmüşlerdir. 
Bunlardan ancak bir kısmı gerçekleşme yoluna 
girmiş, bir kısmı ise temenni olmakta devam et
mektedir. 

Danıştay, bütün idari makamların, kısaca 
icranın keyfî ve yasa dışı hareketlerine karşı 
fertlerin hak ve menfaatlerini koruyan, bu hali 
ile hukukun üstünlüğü prensibinin gerçekleş
mesini sağlıyan yüce bir idari yargı merciidir. 

Danıştaym bu yüce görevini yerine getirebil
mesi; bir Ölçüde icra ve yasama organlarının 
kendisine sağlıyacağı yeteneklerle yakinen ilgi
lidir. 

Bunları şöylece özetliyebıliriz: Günden gü
ne nüfusumuzun süratle artması., ekonominin 
bir ölçüde de olsa gelişmesi, vatandaş kütlele
rinin aydınlanarak haklarına sahip çıkmaya 
başlamaları, bu suretle idare - vatandaş ilişki
lerinin çoğalması, Danıştaym sorumluluk ve 
görevlerinin hızla artmasına :^1 açmaktadır. 
Bütün bu hususlar ciddî olarak göz önünde 
tutularak, Danışta.yımızın pek çeşitli işleri me-
yanında, büyük bir yoğunlulk gösteren yargı 
işlerinin günlük hale getirilebilmesi ve yıllar
dan beri birikmiş olan iş terekkümünün asga
riye indirilmesi için köklü tedbirlere ihtiyacol-
duğu aşikârdır. 

Bu tedbirlerin başında.. Anayasamızın 
140 ncı maddesinin âmir hükmü gereğince ilk 
derece idare mahkemelerinin süratle teşkili ve 
Danıştaym genel olarak ilk derece idare mah
kemesi halinde görev yapmasını sağlıyacak ka
nunun biran evvel çıkarılması gelmektedir. 

öğrendiğimize göre; bu maksatla Danıştay 
Başkanlığının riyaseti altında üniversite vs Hü
kümet temsilcileri ile yapılan toplantılarda tes
bit olunan esaslara göre Danıştay tarafından 
«Bölge idare Mahkemeleri kanun tasarısı» adı 
ile hazırlanan bir tasarısının Hükümete veril
diği ve aradan uzun bir zaman geçmiş olması
na rağmen, bu tasarının henüz Türkiye Büyük 
Millet Meclisine intikal ettirilmediği anlaşıl
maktadır. 

İdari yargı sistemini, adli yargı sisteminde 
olduğu gibi, bir manzume halinde düzenüyen bu 
tasarının biran önce Meclise sevk edilerek ka
nunlaşmasına mutlak bir ihtiyaç ve zaruret var
dır. Bu suretle Danıştayımız, yüksek bir işçi-
hat mahkemesi haline gelecek, iş terekkümü ve 
bu yüzden doğan vatandaş şikâyetleri ortadan 
kalkacak, süratle neticeye bağlanması gerekli 
idari icraat da zamanında hükme bağlanacağın
dan idarenin işleyişi de kanuni ve hukukî mec
rasında rahata kavuşacak ve gecikmeler yüzün-
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den idarece telâfisi gayrimümkün veya güç ha
le gelen durumlarda bahis konusu olmıyacak-
tır. 

Sayın Maliye Bakanı, bütçenin takdim ko
nuşmalarından birinde, Vergi Mahkemeleri 
teşkiline ait bir kanun tasarısının hazırlanmış 
olduğundan bahsetmiştir. Halen yürürlükte bu
lunan kanunlarımız gereğince, çeşitli bakanlık
larla ilgili olup idari yargı işlerini görmekte 
olan birçok kuruluşların - Vergi itiraz ve Tem
yiz komisyonları idare heyetleri gibi - her Ba
kanlıkça ayrı bir mahkeme haline getirilmesi 
suretiyle düzensiz ve idari yargı manzumesini 
bozucu mahiyette tasarılar hazırlanması uygun 
ve çıkar bir yol değildir. 

Yukarda, Danıştayca hazırlanıp Hükümete 
verildiğini belirttiğimiz tasarıda, esasen malî 
ve idari dairelerden teşkili düşünülen bölge ida
re mahkemeleri, bütün bu çeşitli kuruluşlara 
ait görevleri de belirli esaslar dâhilinde ifa 
edecekleri cihetle, idari yargı manzumesi ha
linde ilk derece mahkemelerini düzene bağiıyan 
«Bölge İdare Mahkemeleri kanun tasarısı» nın 
biran evvel kanunlaşması ile bu ihtiyaçlara top
tan cevap verilmiş olacaktır. 

Danışmayın daha verimli hale gelmesine en
gel olan sebeplerden birisi de, bugünkü bina 
durumudur. Kira ile tutulmuş bulunan bugün
kü binasında, Danıştay çok rahatsız bir durum
dadır. Bundan Danıştay kadar, iş sahibi tüm 
vatandaşlarımız da şikâyetçidirler. Danıştayı-
mızın yeni bir binaya kavuşturulması hususun
da, çok isabetli olarak Hükümetçe alman ka
rarla, eslki yerinde yeni bir bina yapımına baş
lanmış ise de, aldığımız bilgiye göre, demir te
darikindeki güçlük sebebi ile bu inşaatın A*e-
ciıkmekte olduğu anlaşılmaktadır. Danıştaym 
ferah, rahat ve verimli bir çalışmaya girmesini 
sağlıyacak olan bu binanın süratle ikmali hu-
sususunda Hükümetin yakın bir ilgi göstermesi
ni ve gerekli tedbirleri almasını bilhassa arzu 
etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 24 . 12 . 1964 tarihin
de kabul edilen 521 sayılı Danıştay Kanununun, 
gerek beş yıllık uygulanması sonucunda ve ge
rekse beliren ihtiyaçlar muvacehesinde Danış
tayca yeniden gözden geçirilmekte olduğu öğ
renilmiştir. Filhakika, bu yüksek müessesenin 
memleket şümul hizmetlerinin daha verimli ve 

22 . 5 . 1970 O : 1 
etkili olmasını sağlıyacak şekilde tesbit oluna
cak ihtiyaçlarının kanun yolu ile karşılanması 
ve özellikle meslek mensubu personelinin üs
tün vasıflı zevat ile takviyesi çok yerinde ola-
calrtır. 

Bu meyanda meslek mensuplarından kanun 
sözcüleri ve yardımcılarının, hak ve teminatla
rı tamamiyle mahfuz kalmak üzere, idarede 
geçici sürelerle hizmet görerek icra fonksiyo
nunu yakından tanımalarının sağlanması, dış 
memleketlere gönderilerek oradaki idari yargı 
faaliyetlerini incelemelerine imkân verilmesi, 
gerek idari rejimi uygulıyan yabancı memle
ketlerde ve gerekse eskiden bizde olduğu gibi, 
Danıştay meslek mensuplarının üniversite ve 
diğer yüksek öğretim müesseselerinde ek ola
rak öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak 
çalışabilmeleri, ki, bu suretle kamu hukuku na
zariyesi ile yargı tatbikatının birlikte mütalâa
sına imkân verileceği gibi, bu branşlarda pro
fesörlük yapmakta bulunan foymetli zevatın 
kürsülerini muhafaza etmek suretiyle Danış-
tayda Başkan veya üye olarak görev yapmala
rına da imkân hâsıl olacaktır. Yıllarca kanun 
sözcüsü ve yardımcısı olarak bu müessesede ça
lışmakta bulunan değerli meslek mensupları
nın üyeliğe seçilmelerinin daha imkânları hale 
getirilmesini sağlamak halamından, aday seçim
lerinde belirli bir kontenjan tanınması faydalı 
görülmektedir. 

Bu arada, Adalet Bakanlığınca hazırlanıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 
«Adliye Mensupları Yardımlaşma Sandığı ka
nun tasarısı» şümulüne Anayasa Mahkemesi ve 
Danıştay meslek mensuplarının dâhil edilmedi
ği müşahede olunmuştur. Bu yüksek Anayasa 
müesseseleri hâkimlerinin de tasarı kapsamına 
alınması çok isabetli bir davranış olacaktır. 

Bu münasebetle bir hususa daha işaret et
mekte fayda görmekteyim. O da, Danıştayın ve 
daha genel ifadesi ile yüksek yargı müessesele
rimizin protokoldeki yerleridir. Görülmektedir 
ki, Danıştay ve Yargıtay gibi yüksek yargı or
ganlarımızın resmî protokoldeki yerleri mülki 
erkân arasında mütalâa edilmekte ve süre ite
len bu tutum gerek bu organlar ve gerekse ka
mu oyunca hoş karşılanmamaktadır. 

Malûm olduğu üzere, Anayasamızın yasama, 
yürütme ve yargı olarak üç kuvvet halinde dü-

211 — 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 1 

zenlediği Anayasa kuruluşlarının protokolde 
bu denge içerisinde mütalâa edilmesi gerekir. 
Nitekim, Anayasa Mahkemesi bu yönden pro
tokoldeki yerini almıştır. Bu itibarla, Yargıtay 
ve Danıştay gibi yüksek yargı yerlerinin de 
mülki erkân arasında mütalâa edilmesi ve aynı 
durumda bulunan Anayasa Mahkemesinden 
farklı bir protokole tabi tutulması haklı tepki
lere yol açmaktadır. Bu durumun ilgililerce sü
ratle ele alınarak protokol işinin, bu müessese
lerin önemi ile oranlı ve dengeli bir hale getiril
mesi şarttır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkememiz de dâhil ol
mak üzere, yüksek yargı organlarımızın baş-" 
kan ve üyelerinin gerek görevdeyken ve gerek
se görevlerinden ayrılmalarından sonra vefat
ları halinde ebedi istirahatgâhlarma tevdileri-
nin de belli bir protokole bağlanması lüzumlu
dur. 

Sayın Milletvekilleri; bu kanuni bir mâna
da kolay tedbirler yanında, Danıştaya intikal 
eden dâvaların süratle çoğalmasının sosyal ve 
ekonomik nedenleri üzerinde durularak çare ve 
tedbirlerinin bulunması yoluna gidilmelidir. Bi
zim kanımızca, ciddî mânada bir topraik, vergi 
ve personel reformu yapılmadıkça, sosyal ada
let ilkelerine uygun bölgelerarası dengeli bir 
yatırım politikası izlenmedikçe, münferit me
selelere, münferit hal yolları ariyan toplumun 
huzur ve rahatını bozan, çelişme ve çatışmalara 
sebebolan mevzuat yeni baştan gözden geçiri
lip koordinasyona gidilmedikçe, icra, tasarruf 
ve kararlarında titizlikle ve sorumluluk duy
gusu içerisinde hareket etmedikçe alınacak bü
tün diğer tedbirler yeterli ve yararlı olmaktan 
noksan kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Bütçesi üze
rinde görüş ve düşüncelerimizi arz ederken, çok 
önemli saydığımız Danıştay karalarının yerine 
getirilmesi hususunda Hükümetin gösterdiği 
lâkaydi ve bu yüzden devam edip gelen tartış
malar üzerinde bilhassa durmak isteriz. 

Anayasamızın 114 ncü maddesinin son fık
rasında «idare kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan zararı ödemekle yükümlüdür» denilmek
tedir. 521 sayılı Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesinin son fıkrasında ise «Danıştay ilâm
larının icaplarına göre eylem veya işlem tesis 
etmiyen idare aleyhine Danıştayda maddi ve 

mânevi tazminat dâvası aeılabilirnir» hükmü 
vardır. 

Görülüyor ki, Anayasanın 114 ncü maddesi
nin son fıkrası idarenin kendi eylem ve işlemle
rinden doğan her türlü zararı ödiyeceğini ön
gören genel bir kural koymuştur. Halbuki, Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesinin son fık
rası, münhasıran Danıştay ilâmları icaplarının 
yerine getirilmemesi halini kapsıyan ve sadece 
bu sınır içerisinde kalan, başka bir deyimle, Da
nıştay ilâmları icaplarının yerine getirilmesini 
sağlamak amaciyle sevk edilmiş son derece 
özel ve istisnai malî bir müeyyide hükmüdür. 

Binaenaleyh, her şeyden önce bu yasaların, 
işaret ettiğimiz açık hükmü karşısında 95 nci 
maddenin son fıkrasının Danıştay ilâmlarının 
icra edilmemesi halinde uygulanacak bir alter
natif hüküm olarak düşünülmesi bile olanak 
dışı ve kanuna aykırı bir tefsirdir. 

Daha önemlisi; Anayasanın 132 nci maddesi 
ile 521 sayılı Danıştay Kanununun 95 nci mad
desinin 1 nci ve özellikle 2 nci fıkrasının âmir 
hükümleri karşısında idare, Danıştay ilâmları
nın icaplarına göre işlem veya eylem tesis et
meye mecburdur. Bunların yerine getirilmesi, 
idarenin söz götürmez görevidir. Bu görev, sa
dece ilgili kişiye karşı değil, fakat ondan da 
önce bizzat Devlete, Devletin varoluşunu ve 
devamını sağlıyan kanunların işlemesine, yani, 
Devletin doğrudan doğruya varlığı ile ilgili ke
sin, yapılması zorunlu bir görevdir. Zaten ka
nunların her emrinin karşılığı bir görevdir. Bu 
görevin yapılmaması halinde yapmıyan ve yap-
tırmıyanlara uygulanacak cezai müeyyideler 
mevcuttur. 

Bu nedenlerle gerek Anayasanın 132 nci 
ve gerekse 521 sayılı Kanunun 95 noi madde
leri karşısında Danıştay ilâmlarının infazı yerine 
«tazminat ©deyiveririz» kaçamaşma sığınarak ye
rine getirilmiyeceği asla tartışma konusu yapı
lamaz. İlâm icabı, kuşkusuz yerine getirelecek-
tir ve bu husus görevin yerine getirilmesine 
kadar cezai bir sorumluluk konusudur. 

Ayrıca, fertler sırf bu ilâm gereğinin yerine 
getirilmemesinden, ya da geç yerine getirilme
sinden doğan zararlarını idareden istiyebilecek-
lerdir. işte 95 nci maddenin son fıkrasındaki 
tazminatın anlamı, amacı, kavram ve kapsamı 
budur. Yani, bu son fıkra hükmü 95 nci mad-
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denin 1 nci fıkrasının «Ya o, ya da bu» jnbiler-
den bir alternatifi değil, onu yerine getirmiyen-
lerin, yasalara karşı gelmenin cezai sorumluluk
larından tamamen ayrı ve sırf infazın yapılma-
masından dolayı zarar görene, cezai müeyyide
lere ek olarak, tazminatın verilmesini öngören 
ayrı bir malî sorumluluktur. 

Binaenaleyh, Danıştay ilâmları icaplarının 
yerine getirilmemesi yüzünden zarar doğması
na ve Devletin bu zararı ödemesine sebebolan-
lara, yani infaz etmiyenlere karşı Devletin her 
zaman rücü hakkı olduğunu ve bir gün mutla
ka ilgililerin bu hesapla karşılaşacaklarını 
önemle hatırlatmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Anaya
sa ve 521 sayılı Kanun muvacehesinde Danış
tay kararlarının nasıl anlaşılması ve uygulan
ması hakkındaki görüşlerimi özetlemeye ça
lıştım. 

Şimdi de bu konu ile ilgili olarak Hüküme
tin esef ve üzüntü ile karşıladığımız haksız ve 
kanunsuz çeşitli tasarruflarından birisi ve bu
nunla ilgili Danıştay kararı karşısındaki tutu
mundan bir misal olmak üzere kısaca bahset
mek istiyorum; 

Malûmunuz olduğu üzere, Hükümet son za
manlarda Yüksek Denetleme Kurulunun 16 üye
sinden 9 nu, muvafakatleri alınmadan, bir em
rivaki ile daha düşük maaş ve dereceli geçici 
ve teminatsız görevlere naMetmiştir. Bu üye
lerin hemen hemen hepsi çeşitli yüksek dereceli 
memuriyetlerde başarılı ve şerefli hizmetler ver
miş, değerli, çalışkan ve ciddi vazife duygusu 
ile mahmul kimselerdir. Bu üyeler, denilebilir 
ki, yukarda belirtmeye çalıştığımız meziyet ve 
vasıflarının azizliğine uğramışlardır. 

Buralardan meselâ birisi; 1968 yılında gö
revi icabı denetlediği Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğüne ait yazdığı raporda bir hatırlı 
şahsa imtiyazlı muamele yapıldığını belirtme
si, diğerleri de aynı şekilde, denetledikleri mü
esseselerde gördükleri usulsüz ve yolsuz mua
meleleri keza raporlarında belirttikleri için 
tasfiye edilmişlerdir. Bunlar için başka bir ge
rekçe aramak beyhude bir gayret olur. 

Ciddî ve demokratik bir idarede emsaline 
raslanması mümkün olmıyan bu tasfiye ile 
karşı karşıya kalan üyelerden 5 i, derhal Danış-
taya müracaat ederek, Hükümetin bu haksız 

ve icapsız tasarrufunun iptalini ve yürütmenin 
durdurulmasını talebetmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Güven, ne kadar 
var efendim? 20 dakaknız doldu. 

KEMAL GÜVEN (Devamla) — 4 - 5 sayfa 
kaldı efendim. 

BAŞKAN — Peki bitirin o halde lütfen. 
KEMAL GÜVEN (Devamla) — Tasarruf 

ciddî bir gerekçeden yoksun olduğu için, Danış
tay Dâva Daireleri Kurulunun 19 üyesinin oy 
birliği ile 14 . 3 . 1970 tarihinde yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 

Bu durum karşısında Hükümetin normal ve 
söz götürmez görevi, Danıştay kararı gereğinin 
yerine getirilmesi iken; tamamen aksine bir 
tutum içerisinde girecek yelerin maaşlarını 
örememek cihetine gitmiş, Danıştay kararını 
yerine getirmekten imtina etmiştir. Bununla da 
yetinmiyen Hükümet, Danıştaya müracaat eden 
ve ilâm alan üyeleri daha güç duruma sokmak 
maksadiyle kasdî ve samimiyetsizliği açık ikinci 
bir tasarrufta bulunarak kadrolarını kaldıran 
bir Bakanlar Kurulu kararı ısdar ederek, başın
dan beri izahı mümkün olmıyan, sık sık lâfını 
ettiği «hukuk Devleti» fikri ile bağdaşmıyan 
bir tutumun içerisine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir kuruluş ne kadar 
önemli olursa olsun, sadece onun mevcudolması 
kâfi değildir; o kuruluş her şeyden evvel ken
disinden beklenilenleri yerine getirecek niteliğe 
kavuşturulmalıdır. Bu da, ancak bu kuruluş 
veya kuruluşlara bütün sorumluların gösterece
ği müşterek ilgi ve saygıya bağlıdır. 

Bu kuruluşların güçlerinden hiçbir zaman 
kuşku duyulmamak, bilâkis memnuniyet ve 
güven duyulmalıdır. Hukuk Devleti olmanın 
ilk ve esas şartı da bizce budur. 

Gücünü Anayasadan alan yargı organları ve 
diğer özerk kuruluşlar iktidarların veya onların 
hükümetlerinin hizmetinde ve paralelinde değil, 
topyekûn milletin hizmetinde ve onun yüce men
faatleri istikametinde görev yaparlar. Bu ger
çeği kabul ve buna kendimizi alıştırdığımız öl
çüde hem kendimiz rahat ederiz ve hem de bu 
kuruluşları huzur içerisinde çalışmak olanağına 
kavuşturmuş oluruz. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Bütçesi vesi
lesiyle ifadeye çalıştığım partimizin görüş ve 
temennilerine burada son verirken, kabulünüze 
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sunulan bütçelerinin bu Yüce İdari Yargı Orga
nımıza hayırlı olmasını diler, mümtaz mensupla
rını huzurunuzda selâmlar, hepinize saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktin gecikmiş olması dolayı -
siyle saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 85 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve saygı duruşu (3/279) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır Milletvekili Dr. Yusuf Azizoğ-
lu'nun tedavi edilmek üzere yatırılmış olduğu 
Ankara Hastanesi1 2 nci Dahiliye Servisi 450 
numaralı lüks odada, Diabetes Millitus, Akciğer 
Tbc ve kalb yetmezliği neticesi 1 . 5 . 1970 günü 

vefat etmiş olduğu, İçişleri Bakanlığının 
15 . 5 . 1970 tarihli ve 3.23302/64-4108 sayılı tez
keresiyle bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Vefat eden Diyarbakır Millet
vekili Yusuf Azizoğlu'nun aziz hâtırası önünde 
Yüce Heyetinizi bir dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

li) DANIŞTAY BÜTÇESİ (DEVAM) : 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1970 yılı 

Bütçesi üzerindeki görüşmeye, kaldığımız nok
tadan, devam ediyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Tevfilk Koraltan'indir. Buyurun Sayın Koral -
tan. 

A. P. GRUPU ADINA TEVFİK KORAL
TAN (Sivas) — Muhterem Bıaşkan, muhterem 
milletvekilleri, 

1970 yılı Danıştay bütçesinin tümü üzerin'de 
Adalet Partisi Grupu olarak görüşlerimizi açık

lamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

Asil mesaileri 100 yılı dolduran Danıştay'ın 
mümtaz Başkan ve üyelerini şükranla anarak 
sözlerime başlamak isterim. 

Objektif hukuk kaideleri ile kendini bağlı-
yan modern hukuk Devletinde yürütene gücü
nün tasarruflarını yargılamakla görevli oluşu 
yönünden, Danıştayın yükaek yargı fonksiyonu 
ciddi bir Önem taşımaktadır. Ayrıca, Devletin 
en yüksek istişari organı olarak da Danıştay, 
idarenin Önemli bir uzvu bulmünaktadır. 
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K»a*a, Danış tayın mâmina bir güz atar 
sak, 1831 tarihinde Sadrazam Emin AH Paşa 
tarafından «Şûrayı Devlet» »di ile kurularak 
başına î&that Paşa g'M kıymetli bir Devlet 
adamı gerilmiş olan ve o günkü isini ile Şûra
yı Devlet» ia76 Teşküâtı Esamiye Kanununda 
yer almakla bir Anayasa kuruluşu olmuş, fakat 
bir düzenleme ve danışma kurulu olarak çalışa-
gelimiştir. O zamanki Devlet Şûrasının, bugün 
olduğu gibi, bir yargı fonksiyonu mevcut de
ğildi. 

1922 yılında Saltanat müessesesi ile birlikte 
ilga edilen Şûrayı Devlet, 1924 Anayasamızda 
yeniden $09 sayılı Kanunla 1925 tariMnde ku
rulmuş ve nihayet 1961 Anayasamız «Yüksek 
Mahkemeler» başlığı altında «Danıştay» ismi ile 
bugünkü Danıştay müessesesinin temel hüküm
lerini vazetmiş ve 140 ncı maddesiyle «kanun-
laraı başka yargı mercilerine bırakmadığı ko
nularda ilk derece ve genel olarak üst .dersçe 
idare mahkemesidir» şeklinde bir tanımlama 
yapmış v* bunu tafcibeden bendinde de; «Danış
tay; idari uyuşmazlıklan ve dâvaları görmek 
ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderi
len kanun tasarıları hakkında düşüncelerini 
bildirmek, tüzük taşanlarını, imtiyaz, şartlaş
ma ve söyleşmelerini incelemek ve kanunla gös
terilen diğer işleri yapmakla görevlidir,» di
yerek ddğ» vazifelerM de belirtmiş bulunmak
tadır. 

Angajemizin bu hükütnlerkıia ışığı altında 
91 . 33 .1994 tarihinde yürürlüğe giren 521 
sayılı Bamslay Kamum bu yüksek yatgı ko
rkuşuna ten şekli ve hüviyetini vermiş bulun
maktadır, 521 saydı Kanuna göre Danıştay 
3 idari ve 9 dâva dairesi oimak üzere 12 daire
den ibaret olup, ayra» daireler, «Danıştay Ge
nel Kurutta, İdari Daireler Kurulu, Dâva Dai
releri Kumlu, İçtihadı Birleştirme Kurulu, Baş
kanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Yöne
tim ve DİBİplin Kurulu» gibi karar organları 
teşkil edilmiş olduğu halde çalışmaktadır. 

Danıştay Başkan ve üyeleri secimi ise; aynı 
Kanunun 9 ncu ve müteakip bendlerinde düzen
lenmiş vefenel olarak Danıştay Başkanı ve üye
likleri için aday seçimi Danıştay Genel Kuru
luna bırakılmıştır. 

Ancak, Adalet Partisi olarak seçim beyan
namemizde Danıştayın başkası ve üyeleri seçi

minde bir ıslahatın yapılması kanaatinde oldu
ğumuzu kamu oyuna şu istikametlerde açıkla
mış bulunduğumuzu bu vesile ile hatırlatmak 
itftaâsL Danıştay üyelerinin tâyininde de diğer 
hâkimlerin tayinine benzer bir usul uygulan
malıdır. Kanaatimize göre, Danıştay üyeliği 
işin aday göstermek yetkisi ayrı ayrı Danıştay 
Genel Kuruluna, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
ve 1 nci derecedeki mahkemelerden kurulu bir 
heyet» aidohnalı ve bunlar tarafından gizli oy
la gösterilecek adaylar arasından kararname 
ile tâyin yapdntah ve Hükümet bu adaylar dı
şından tâyin yapamamalıdır. 

Mühlet «m milletvekilleri, Danıştayın gerek 
bir yüksek yargı organı ve gerekse yüksek bir 
danışma ve düzenleme organı olarak yargı ve 
yürütme fonksiyonlarının ifasında taşıdığı bü
yük vazife ve mesuliyet yönünden arz ettiği 
ehemmiyetle mütenasip bir titizlikle üye seçimi 
yoluna gidilmesi, şüphesiz faydalı bir tasarruf 
olur kanaatindeyiz. İşte bu sebepledir M, Ada
let Partisi olarak bu yüksek yargı organına 
üye seçiminde, yüksek hâkimlerin seçim usul
lerine benzer bir usul getirmek istemekteyiz. 

Partimiz tüzüğünün 3 ncü maddesinde yer 
alan, «Batı demokrasi âleminin müşterek gaye
sini teşkil eden, vatandaş ve ferde hukuk gü
veni sağhyan, hukuka bağlı Devlet düzeninin 
kurulması ve tekâmül etmesi için maddi ve mâ
nevi bütün varlığımızla çalışacağız» prensibi
nin ışığı altında, Danıştay gibi yüksek yargı 
kuruluşlarının bir Anayasa kuruluşu olarak hu
kuk devleti tatbikatının teminatı olan müesse
selere gereken önemi vermekte ve gerekli say
gıyı duymaktayız. Esasen, yargı bağımsızlığı 
ilkesinin koruyucusu oluşumuzun tabiî bir ne
ticesidir, bu davranışımız. 

Bu nedenledir ki, Adalet Partisi olarak Da
nıştayın idari daireleri ve dâva dairelerine ge
len teraküm etmiş işlerin kabarık yekûnu üze
rinde 20 yıldan beri devam edegelen tenkidlere 
ve hattâ şikâyetlere bir son vermek ve Türki
ye'mizde artan iş hacmi, âmme hizmetlerinin 
gelişmesi, Devlet ve fert arasındaki iktisadi ve 
içtimai ilişkilerin artışı ve nüfus artışına muva
zi olarak artan ve daha da artacağına şüphe 
olmıyan iş hacminin normal karşılanabilmesi 
için ilk dereceli idari kaza mahkemelerinin 
kurulmasındaki hazırlıkların en kısa zamanda 
ikmalini temenni etmekte, böylece, Danıştayın 
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teraküm eden işleri süratle çıkarması, adaletin 
tehirinden doğan mahzurların önlenmesi, Da-
nıştayın diğer düzenleyici ve istişari görevleri
ni daha geniş çapta yapma imkânını kazanma
sı gibi faydaları da Bağlıyacağı sebeple Sayın 
Hükümetten, bu husustaki tasarının biran önce 
yasama meclislerine getirilmesini rica etmekte
yiz. 

ilk dereceli idari kaza mahkemelerinin ku
ruluşundaki faydayı daha açık göstermesi ba
kımından, sadece 1969 yılında Danıştaya gelen 
ve çıkan işler hakkında birkaç rakam arz et
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

1069 yılında Danıştay İdari dairelerine ge
len ve çıkan işler : Geçen yıldan devreden 
416, gelen 2 568, çıkan 3 291, gelecek yıla de
vir 693. 

Dâva dairelerine 1969 yılında gelen işler : 
Geçen yıldan devir 26 055, gelen 32 750, çıkan 
28 533, gelecek yıla devir 30 252. 

Görülüyor ki, Danıştaya bir yılda gelen iş
lerden aynı yıl içinde çıkan iş sayısı daha fazla 
olmasına rağmen, teraküm eden iş sayısı 30 000 
in üzerinde seyretmektedir. Ve bu, yıllarca 
böyle devam edegelmektedir. Damştaym müm
taz üyelerinin daha randımanlı, daha huzurlu ve 
daha rasyonel çalışması için, mütaahhidine ihale 
edilmiş bulunan Danıştay binasının en kısa za
manda tamamlanmasını ve hizmete girmesini 
de bu bakımdan temenni etmekteyiz. 

Muhterem muhalefet sözcülerinin de bu hu
susta gösterdikleri yakın alâkaya, Adalet 
Partisi olarak teşekkürlerimizi arz etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, gerek Bütçe Karma 
Komisyonununda ve gerekse Senatoda Danış
tay bütçesinin müzakeresi sıraJsında olduğu 
gibi, Yüce Mecliste de tenkidlerin bir noktada 
düğümlendiğini müşahade etmekteyiz. Bu da; 
Danıştaym kararlarının infaz edilmediği husu
sundaki bilhassa C. H. P. sözcülerinin üzerinde 
ısrar ettikleri bir konudur. Bu konuda müsaa
delerinizle kısaca hukukî görüşlerimizi arz et
mek istiyorum. 

Bu mevzudaki iddiaların, ister yargı organı 
ile yürütme organını karşı karşıya getirmek 
amacı ile, ister iktidarı kamu oyunda kötüle
mek kasdı ile söylenmiş olsun, ortada bir 
gerçek vardır; iktidar, Danıştay ile ihtilâf ha
linde değildir, olmıyacaktır ve olamaz da. Çünkü, 

icra organı olan Hükümetle bir yargı organı 
olan Danıştay aynı Devletin iki organı, kay
nağını millî iradeden alan, maksat ve gaye
leri kamu yaran bulunan, tâbir caizse, aynı 
gövdeyi koruyan iki kol gibidir. Bu maksatla 
biri aynı gövdeyi muhafza eden, diğeri yum
ruklayan birbirine zıt iki kuvvet mevcudol-
mıyacağma göre, bu iddia, esasında eşyanın 
tabiatına aykırı bulunmaktadır. Esasen bu ko
nudaki tenkidler mücerret kalmakta Danış-
taydan çıkan ilâmların kaç tanesinin, hangi
sinin infaz edilmediği ve hâdisede kanunun 
hangi hükmünün ihlâl edildiği belirtilip, hu
kukî yolların gösterildiğine raslamamaktayız. 
Hattâ, kusur mevcudise, hâdisede idari ve 
şaJhsi kusurun hangisinin mevcUdolduğu, yapıcı 
bir tenkide dayatılmamış olması sebebiyle,, muh
terem arkadaşlarım, bu tenkidlerin sadece po
litik kaldığını müşahede ettiğimizi ifade etmek 
isterim. 

Her yıl Danıştaym ortalama 30 000 dâva 
ilâmı çıkardığını nazarı itibara alacak olursak, 
bir veya birkaç müşahhas Danıştay ilâmının 
infaz edilmediği yolundaki iddianın 30 000 de 
bir veya 30 000 de iki gibi bir rakamla ifade 
edilmiş olması halinde, bu iddiada samimiyet 
olmadığını görmek herhalde bedihi olacaktır. 

Kaldı ki, hangi ilâmın hangi kanuna aykırı 
tatbik edildiği veya infaz edilmediği gösteril
mediğine göre, aslında Danıştay ilâmlarına ilti
fat edilmemesi gibi ortada bir mesele de yok
tur. Ne var ki, her hukuk devletinde, Devletin 
gücü kuvvetlere ayrılmıştır, bu kuvvetler ayı
rımı anayasalarda prensiplere bağlanmıştır. 
Anayasamızın 4 ncü maddesi «^Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir: Millet, egenmenliğini, 
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or
ganlar eliyle kullanır. Hiç bir kimseye veya 
organ kaynağını Anayasadan almıyan bir dev
let yetkisi kullanamaz.» Genel kaidesi ile kuv
vetler ayrılığını ve organların birbirlerinin yet
kisini kullanamıyacağını sarih olarak belirtmiş, 
5, 6 ve 7 nci maddeleriyle yasama, yürütme, 
yargı organlarını tesbit etmiştir. 

Yine Anayasamızın 114 ncü maddesi, «idare
nin hiçbir eylem ve işitimi hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» kai
desini koymuş ve bunu bir yönü ile tamamlıyan 
132 nci maddesiyle «Yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo-
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rundada?» şeklindeki hükümle de Danıştay ka
rarlanma uymayı, yasama ve yürütme organla
rının yirgı organlarının fonksiyonlarına teca
vüzünün önlenmesi gayesi güdülmüştür. İşte ka
yıt, yani, «yargı organlarının kararlarına uyma 
zorunluğu kaidesi» yasama ve yürütme organ
larının Vazife ve fonksiyonları hududuna ka
dar olmak lâzım gelir, zira kuvvetler arasında 
denge v© kuvvetlerin gaye ve kaynağına en uy
gun düşen esas buldur. «Kuvvet, kuvveti sınır
lar» ilkesi işte bu zaruretin bir neticesi olmuş
tur. Şüphesiz ki, bu dengenin sağlanmasında 
başta gelen şart, yürütmenin de, yargının da he
defleri kamu yararı olduğuna göre, aynı hedef
te samimî hareket etmeleri veya etmiş olmaları 
lâzumgeidiği noktasında birleşir. Bu samimî dav
ranış içinde ne idarenin yargı kararlarına teca
vüzü, ne de yargının yürütme fonksiyonuna 
müdahalesi mümkün değildir. Aksi, birinin di
ğerinin yerine ikamesi gibi kuvvetler dengesini 
bozan temel prensiplere aykırı bir netice doğu
rur. ı 

Bu konuda Sayın Sıddık Sami Onar'm «ida
re Hukukunun Umumi Esasları» adlı kitabında 
idarenin takdir yetkisini izah eden bir parag
rafından aldığım bir kaç cümleyi okuyarak, il
mî doktrinin konumuza ışık tutmasını sağlama
ya çalışacağım. 

Onar şöyle diyor : İdarenin hukuk kaidesi 
karşısındaki durumu incelenirse, hukukun, ida
renin ruhu, özü değil, sadece sınırı olduğu gö
rülüyor. İdare canlı bir varlık, hukuk dışında 
mevcut bir gerçektir. Hukukla sınırlanmış ol
makla beraber müstakil bir idare vardır ve hu 
kuk, idlare organlarının iradesi yerine kaim ola
maz. İarenin görevi hukuk kadrosu içinde 
umumi menfaatleri gerçekleştirmektir. Hukuk, 
idarenin iradelerinin adalete ve kaidelere uygun 
olmasını ister. Fakat, onu hareketlerinde ser
best bırakır. Yani, hukuk, idarenin hareketle
rinde bir rehber, bir sınır vazifesi görür. Görü
lüyor ki, hukuk idarenin kendisi değildir, ida
re, hedjefine, amacına varmak için muMelif va
sıtalara, maliktir. Hukuk, ancak bir sınır, 
bir hjudut vazifesi görür, idare, takdir 
kudretini kullanarak en uygun teknik usulleri 
bulmak, faaliyetin teknik yapısının gerektir
diği eylemleri yapmak, gayeye, amaca varmak 
için en doğruyu seçmek yetkisini haizdir, idare 

üzerinde yargı denetimi yaparken bu nokta göz 
önünden uzak tutulmamalıdır. 

Yabancı müelliflerin de aynı içtihatta bu
lundukları bu konu, Türk hukuk mevzuatında 
da bu yolda düzenlenmiş bulunmaktadır. 52.1 
sayılı Danıştay Kanununun 95 nci maddesi ida
ri kararların infazında iptal dâvalarına ait ka
rarların infaz sistemini, tam kaza dâvalarının 
infaz sisteminden ayırmıştır. 

95 nci madde aynen, «Dâva daireleriyle dâ
va daireleri kurulu kararları kesin olup, muh
kem kaziyenin bütün hukukî sonuçlarını hâsıl 
eder, bu kararlar, aleyhine ancak bu kanunda 
yazılı kanun yollarına başvurulabilir. 

Tam yargı dâvaları hakkında Danıştaydan 
çıkan ilâmlar, genel hükümler dairesinde infaz 
ve icra olunur. Danıştay ilâmlarının icralarına 
göre eylem ve işlem tesis etmiyen idare aleyhi
ne Danıştayda maddi ve mânevi tazminat dâ
vası açılabilir» demektedir. 

Bu noktada sayın muhalefet sözcüsü Kemal 
Güven'in kanaatine iştirak etmediğimizi açık
lamakta fayda mülâhaza ediyorum. Sayın söz
cü 95 nci maddeyi yanlış tefsir ettiği için bizi 
yanlış bir neticeye götürmek istemekte ve âde
ta A. P. iktidarının, «Danıştay ilâmlarını tatbik 
etmemek niyet ve arzusunda olduğu» gibi bir 
neticeye varmak istemektedir. 

Aslında, mesele 95 nci maddede, Sayın Ke
mal Güven'in arz ettikleri şekilde düzenlenmiş 
değildir. Aslında, 95 noi madde kuvvetler ayrı
lığı prensibine paralel bir hüküm vaz'etmiş ve 
Sayın Onar'ın ifade ettiği gibi, idarenin hukuk 
içindeki istiklâlini muhafaza etmesini sağlamak 
maksadiylle de, idari ilâmların infazı ile, tam 
kaza dâvalarına ait Danıştay ilâmlarının infaz
larını birbirinden ayırmıştır. Birini mutlaka 
tatlbik, etmek sübjektif haklara mües
sir oluşu yönünden mutlaka tatbük et
mek istiyor; diğerinde, idarenin istik
lâlini muhafaza etmek, yani hukuku, yargı yet
kisini, idare yerine ikame etme ihtimalini önle
mek için ayrıca 95 nci maddenin birinci cümlesi 
ile düzenliyor ve diyor ki, «dâva daireleriyle, 
dâva daireleri kurulu kararları kesin olup, 
muhkem kaziyenin bütün hukukî neticelerini 
hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine ancak bu ka
nunda yazılı kanun yollarına başvurulur.» 

«Tam kaza dâvalarında genel hukuk kaide
lerine göre infaz yapılır» demekle, idarenin, 
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Sayın Onar'in ifade ettiği mânada, yargı yetki
sini sınırlandıran kaideye paralel bir hüküm 
vazetmektedir. 

Bununla demek istemiyoruz ki, idare, Da
nıştay kararlarını eleştirir ve istediği zaman 
tatbik eder, istediği zaman tatbik etmez. Böyle 
bir iddia içinde değiliz. 95 nci madde, «muhkem 
kaziyenin bütün hükümlerini ifa eder» dediği 
ve idarenin tatbikle zorunlu olduğu dâva daire
leri ve dâva daireleri kurulu kararlarını idare 
mutlak mânada infaz edecek ve yerine getire
cektir; ama, ne zaman idare böyle bir ilâmı ay
nen infaz imkânından mahrum olmuştur; o za
man tazminatla yükümlüdür ve bunu da ikti
dar, A. P. Hükümeti tatbik etmektedir. 

Değerli muhalefet, sadece Danıştay ilâmları
nın tatbik edilmediği yolundaki iddiayı mücer
ret olarak, sırf idare ile yüksek organı karşı 
karşıya göstermek ve bundan politik netice is
tihsal etmek gayesine matuf bir tenkid yapmış 
'bulunmakta ve bu hususta hukukî mesnetler ve 
hattâ hangi hukukî kaidenin tatbik edilmemesi 
şeklinde, Danıştay ilâmlarının infaz edilmediği 
yolunda iddia serd edememektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben Sayın Halk 
Partisi Sözcüsü Kemal Güven'in diğer tenkid-
leri üzerinde de birkaç söz etmek isterim. 

Sayın Kemal Güven, bir yüksek yargı orga
nı olan Danıştay mensuplarının protokolde ve 
defin protokolünde işgal ettikleri mevki ile mü
tenasip bir yer almadıkları konusuna değindi
ler. Biz aynen Sayın Kemal Güven'in kanaatine 
iştirak ediyoruz. Fakat şurasını muhterem üye
lere ifade etmek isterim ki, bu protokol, Halk 
Partisi Genel Başkanı Sayın îsmet İnönü'nün 
Başkanlığı zamanında hazırlanmış, 1961 tarihli 
protokoldür. Yine temenni ediyoruz ki, bu pro
tokol yeniden düzenlensin ve sayın yargı gö
revlileri bu protokolde lâyık oldukları yeri al
sınlar. 

Sayın Kemal Güven'in izah ettikleri diğer 
bir husus da yargı görevlilerinin yardımlaşma 
sandığına Danıştay ve Sayıştay mensuplarının 
alınmadığıdır. Bu tasarı henüz komisyondadır. 
Sayın Danıştay ve Sayıştay üyelerinin de yargı 
görevlisi olarak bu kanunun şümulüne alınması 
için komisyonda teklif yapılmıştır ve bu istika
mette netice alınacağı kanaatindeyiz ve temen
nisindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; Danıştay konusunda 
ve Danıştay ilâmlarının infaz edilmemesi konu
sunda çok şey söylemek mümkün, fakat ben hu
zurlarınızı fazla işgal edecek değilim. Temen
nim, Anayasa organlarının Türkiye'miz için ha
yırlı bir ahenk içinde çalışmalarıdır. 1970 Da
nıştay Bütçesinin Danıştaya ve yurdumuza ha
yırlı olmasını diler, Yüce Meclisinizi grupum 
adına saygılarımla selâmlarım. (A. P. den al
kışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alanlara ge
çiyoruz. 

Sayın Mevlût Ocakçıoğlu? Yok. 
Sayın Cevat Sayın, buyurun. 
CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
1970 malî yılı Bütçe tasansmın Danıştay bö

lümü üzerinde kişisel görüşlerimi arz ediyorum. 
Anayasamızın 140 ncı maddesinde tedvin 

edilen hükümle bir Anayasa kuruluşu olarak; 
idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çö
zümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun taşanları hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük taşanlarını, imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevli olan ilk derece ve genel 
olarak üst derece idari mahkeme olan Danıştay 
kuruluşu, işleyişi, yargılama usullerinin esas-
lan 521 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olarak 
çalışmaktadır. 

Demokrasinin ve idare hukukunun gelişme
sinde büyük görevleri olan Danıştay, bugün 
için yılda 000 bin lira kira ödenen ve bir hana 
benziyen, üyelerine ve personeline yetmiyen bü
yük bir sıkışıklık gösteren bir binada çalışmak
tadır. Asansörleri bozulduğu zaman yüzlerce 
basamağı inip çıkan ve huzur içinde çalışması 
lâzımgelen insanlan bu sıkışık durumdan kur
tarmak için, inşaatı yanda kalan bina süratle 

İ bitirilmeli, Danıştay, mehabetine yakışır yeni 
binasına kavuşturulmalıdır. Bu suretle Danış-
tayda görevli olanlar ve işlerini takibedenler 
çalışma huzuruna kavuşacaklardır. 

Bugün için Danıştayın 4, 5, 6 ve 12 nci dai
relerinde işler çoktur, dosyalar ister istemez 
birikmiştir. Dairelerin görevleri 521 sayılı Ka
nunla tesbit edilmiş olmakla beraber, dairele
rin işlerinde nislbetsizlik görüldüğünde, aynı 
kanunun 43 ve 52 nci maddelerine göre, baş
kanlar kurulu bir kısım işleri diğer dairelere 
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vermek j Suretiyle bu dairelerin yükünü hafif-
letebiliıj&r. Dâvaların süratle neticelendirilmesi 
hukukuti prensiplerinden olup, dosyaların ele 
alınmasında ve neticelendirilmesinde, sıranın 
takibedjtrnesinde çok faydalar olacaktır. 

Bir 6gm konu da, hakkında tehiri icra ka
ran veşflen vergi işleri gibi, denizden yer ka
zanma gibi, gümrük işleri gibi, yıkım işleri 
ve benzsri işler gibi dosyaların esastan süratle 
tetkik vş neticelendirilmesidir. Bu, hak duygu
sunu k^rvetlendirecek, itimadı artıracaktır. 

idarlj hukuku bakımından literatürde işle
men, üzpş'inde düşünmemiz ve çalışmamız lâ-
Sımg"eleft bir konu da, idare namına tasarruf 
y&pan jjtjanın kusurundan doğacak mesuliyetin 
malî hükümlere bağlanmasıdır ki, o vakit Da-
nıştayıa ve vereceği kararlan tatbikten kaçı
nan veya bidayeten kanunsuz karar alan me
murlar fyerine yüksek makamlarda ehliyetli, 
siyasi tetirlerden uzak dirayetli memurlar yetiş
miş olacaktır. 

Söz jlmraya gelmişken Anayasanın 132 nci 
maddesinin son cümlesini de bir kere daha zik
retmekle faydalar vardır. En başta hükümet
ler, yüksek mahkemelerin kararlanna saygılı 
olmalıdir. Yürütmeyi durdurma kararlan alan 
îtnemurlpin vekâlet emrine almak veya başka 
ferlere | nakletmek hiçbir Hükümete şeref ka
zandırmaz, hak verdirmez, hukuku zedeler. 
Böyle ijikümetler Devletin Hükümeti değil, 
ancak ifiret Hükümeti mertebesinde kalır. 

Sözljirimi bitirirken, kutsal görev yapan Yü
ce Daniftaya ve Yüksek Heyetinize saygılar 
sunarım* (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
run. 

A H İ p T BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkanj i değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan 1970 Bütçesinin Danıştaya ait bölümü üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Mal&nuâlinizdir ki, Danıştay, bir kazai 
mercidife. Bunun yanında Danıştaym bir de is-
tişari vazifesi vardır. Danıştay, vatandaşlarla 
Devlet arasındaki ve diğer idari merciler ara-
ısındakif jmlaşmazlıklan hal ile görevlidir. Maa
lesef Fjfcnsız Şûrayı Devletine müşabih bir 
manzarja gösteren Türk Danıştayı, bu vazifesi
ni ifa ferken, sanki Anayasada yerini bulan 
baskı gîşıplanndan birisi imiş gibi ifayı vazife 
etmektedir. 

Bir adlî organ olması dolayısiyle gerek halk 
nazarında, gerekse Devlet mercilerinde meha
betle siyanet edilmesi, mehabetle kabul edil
mesi lâzımgeİen bir müesseseye şu veya bu se
beple şüpheli nazarla bakmak, ifa ettiği adlî 
vazife dolayısiyle, vazifesinin kutsiyetine halel 
getirmek olur. 

Sanki icranın bütün kanuni tasarruflarına 
set çekmek; sanki icranın her hareketini dur
durmak, bir nevi asli görev olarak kabul edi
len bir müessesede bunu normal olarak görmek 
ve o müessesenin normal olarak vazife ifa et
tiğini kabul etmek yerinde değildir. 

Fransız Devlet Şûrası yirmi yılda sekiz te
hiri icra karan vermiş... Türk Danıştayı, he
men hemen ayda yirmi tane tehiri icra karan 
vermektedir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bilmediğin 
mevzuu konuşma. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bilip 
bilmediğimi, Sayın milletvekili sen bana söyli-
yemezsin. Ben fikrimi söylüyorum, kanaatimi 
söylüyorum. Bu hususta bir fikriniz varsa, ge
lirsiniz, aksini iddia edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
rica ederim. 

MEHMET AYTUÖ (Elâzığ) — (Sözleri 
kaydedilememiştir.) 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Elâzığ Milletvekili, isminizi bilmiyorum ama, 
en geriden en öne kadar' lâf yetiştirebiliyorsu-
nuz. Maşallah... 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı! İstirham edi
yorum; müdahaleye cevap vermeyin efendim. 
Siz kendi konuşmanızı yapın. 

MEHMET AYTUÖ (Elâzığ) — Bu sataşma 
sayılmaz ki... 

BAŞKAN — Efendim, müdahaleye devam 
etmeyin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bakınız 
muhterem milletvekilleri; sınıf geçemiyen tale
beyi sınıf geçiren, kınk not alan talebenin no
tunu yükselten kararları halk arasında teva
türün şüyu bulmuş meselelerdir, ben Meclise 
getiriyorum. Muhterem Meclisimiz; sahibolunuz 
Danıştayımıza. Sahibolalım, böyle şaibelerin 
çıkmasına mâni olalım. Lütfen bu meseleyi gö
rüşelim. 
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Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, yetkili f 
mercilerce kapatılmasına karar verilmiştir. Bir I 
talebe grupu okulun açılması için Danıştaya 
gider; Danıştayın Gençlik Parkında çay içen 
üyelerine imza ettirerek bir tehiri icra kararı I 
alır. 

Muhterem milletvekilleri; sınıf geçirmek, I 
not vermek, kapalı okulu açtırmak veya açık I 
okulu kapamak Danıştayın vazifesi cümlesin
den olmamak gerekir. Bu bir... 

SELÂHATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sen ne anlarsın Danıştay dan. I 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Anlatı
rım sana beyefendi, anlatırım! Anlatırım sana, 
sol temayüllü beyefendi! Sizi gayet iyi tanıyo
rum. ıSizi Türk Milleti de iyi tanıyor Sayın 
Esatoğlu, namı diğer, Fesatoğlu... Senin kadar 
anlarım bu işten. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı! Bu kürsüyü I 
bu şekilde kullanamazsınız. İstirham ederim, si- I 
Birlenmeden konuşmanıza devam edin efen
dim. Arkadaşlarımız haksızdır, müdahaleye 
hakları yoktur, ama sinirlenerek onlara cevap 
vermeyin istirham ederim. Kendi konuşmanızı 
yapın. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ —Sayın Başkan haklı. Ona oevap verme
ye değmez. 

BAŞKAN — Efendim, söylüyorum müdaha
le etmeyin, diye. Ama, herkesin ağzına ben ki
lit vuramam. Söylediği dakikada da buradaki 
hatibin sinirlenmiyerek kendi konuşmasına de
vam etmesi lâzım. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Yirmi 
yıldır sıra beküyen dosyalar varken 24 saatte 
hakkında tehiri icra karan verilen meseleler 
vardır. Bu, A. P. iktidarının icraatını belki mu
ayyen bir zaman için durdurabilir, ama bu 
A. P. meselesi değildir, bu, Türk hükümetleri
nin meselesidir. A. P. nin Hükümeti yalnız I 
A. P. Merin değil, hepimizin Hükümetidir. He
pimiz namına icrayı vazife yapmaktadır. 

Binaenaleyh, sırf «muhalefet» olsun diye, 
yani bir sekizinci parti gibi, bir Anayasa orga
nı, iktidara karşı çıkarsa bu iktidardan hizmet 
beklemek beyhude olur. I 

Bir de sayın muhalefetimiz, Danıştayın ver- I 
diği tehiri icra kararlarını Hükümetimizin icra 
etmediğinden söz etmektedirler. Malûmuâliniz 

bu, bir muta değildir; «İktidarlar tehiri icra 
kararlarını mutlaka ifa ederler» mahiyetinde 
bir muta karar yoktur. 

Bir de bunun tahsisat müessesesi vardır. 
Tahsisat müessesesini koyanlar, demek ki, Da-
nıştayların dahi hata edebileceğini ve tekrar 
vazifeye iade edilmemeden mütevellit zararla
rın tazminat yoluyla kapatılmasında karar kıl
mıştır. Aslında bugüne kadar ifa edilmemiş bir 
tehiri icra kararı da yoktur. 

Danıştayımız rahat çalışsın, kanunun kendi
ne bahşettiği yetki ve sıfatları kullansın, diye 
A. P. iktidarı sekiz katlı bir bina inşa ettirmek
tedir. Demir yokluğu sebebiyle bu inşaatın geri 
kalmış olduğu haberleri yalandır, inşa halinde
dir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Türk 
Milleti inşa ettiriyor beyefendi! 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Gayet 
tabiî... Türk Milletinin vekâletini hâiz Meclisi
mize izafeten hak iddia etmek icabeder beye
fendi. Bizim Hükümetimiz, gayet tabiî M, sizin 
de Hükümetiniz. 

Bu bakımdan, Danıştayımızm evvelâ ifa ede
ceği vazife, kendisine mevdu şikâyetleri, dâva
ları biran önce netioelendirmesidir. Vatandaş
larımız muztar durumdadır. On yıl, onbeş yıl 
Danıştay kapısında sıra bekliyen dâvalar du
rurken 24 saat zarfında tehiri icra kararı ver
meye lüzum yoktur ki... 

Bir de, Danıştayımızm hâkimlerinin tarzı 
terekkübü yeni baştan ele alınmalıdır. Dâvala
rın süratle yürütülmesi, yeni tanzim edilecek 
modern bir usulle Danıştay hâkimlerinin hak
şinas, mehabetti, âdil, hiçbir siyasi düşüncesi 
olmıyan şahıslardan terekkübetmesi mecburiye
ti vardır. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ak
si var mı içerisinde? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Peki 
beyefendi. Kabul. Hepsi öyle, kabul ederim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Size göre hâkim mi yetiştireceğiz beyefendi? 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Haddeden çeke
lim. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
lütfen hatibe müdahale etmeyin. Herkes kendi 
inandığı fikri burada söylemekte serbesttir. 
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Bunuşt cevabını vermenin usulü vardır. Hükü
met bişrada; cevâbı o verecek. 

A$MET BULDANLI (Devamla) — A. P. 
iktidarı bütün Anayasa kuruluşlarına karşı 
duyduğu hürmeti, bütün Anayasa kuruluşları
nın kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa etme
ye hasardır. Ancak, A. F. iktidarı haksızlığın 
karşındadır. Hiç kimseden bir yardım, hiç 
kimseden icazet almak durumunda değildir. 
A. P. halkın hakiki temsilcisi olduğu için onun 
derdini dile getirmeye çalıştım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu? Yok. 
Sayın Rıfkı Danışman? Vazgeçtiniz. 
Sayın Münir Dalda!? Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimez? Yok. 
Sayın İbrahim öztürk? Yok. 
S$ym İlyas Kılıç, buyurun. 
İIJYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
A) P. sözcüsü bir yüksek mahkemeyi, özel

likle Anayasa kuruluşu olan bir mahkemeyi ve 
bu mçflıkemenin hepimizin saygı duyması lâzım-
gelen kararlarını Yüksek Meclisin önünde sa
vunması lâzımgelen iktidarın sözcüsü olarak 
yermemiş, münakaşa mevzuu haline getirme
miş, huttâ... 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — ilyas Bey, 
arkaİ&şımız Buldanlı şahsı adına konuştu. 

BJLŞKAN — Sayın ilyas Kılıç, A. P. Gru-
pu aslına Sayın Tevfik Koraltan arkadaşımız 
görülmüştür. Sayın Buldanlı şahsı adına konuş
muştur efendim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sözümü, yan
lışlığından mütevellit geri alıyorum ve şahsına 
söylüyorum. 

Styın Buldanlı, Yüksek Mahkemenin karar
larını burada şahsi görüşleri ve şahsi inanışı 
istikametinde, biraz da rahatsız edici istika
mette, konuşmamış olsaydı söz alacak değil
dim. I 

Muhterem arkadaşlarım; Danıştayın vazife
sini ne Buldanlı arkadaşım ne de ben buradan 
tâyin edecek durumda değiliz. Bunun Yüksek 
Mecjisin çıkarmış olduğu kanunla vazifesi tâyin 
ve tavzif edilmiştir. Ne yapacağını ve neleri 
yapacağını da bilmekte ve yapacaklarını müd
rik kişiler olarak birazı bizim aramızdan, bira
zı da» yüksek mahkemelerden seçilmiş oraya 
gelmiş, seçkin ve memleketin muhtelif kademe-
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lerinde vazife vermiş, hizmet defterlerini şe
refle kapatmış kişilerden teşekkül etmiş bir 
mahkemenin burada kararlarım, kendisinin ar
zusuna uymıyan bir karan belki bir gün alama
mıştır diye yermesini ben şahsan bu mahkeme
nin geleceği bakımından üzüntüyle karşılarım. 
Buna hiç birimizin hakkı olmaması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; o ne demek? Fa
lan yerde mahkeme karan imza edilmiş. Böyle 
şey olur mu? Bunu ispat etmesi lâzımgelir söy-
liyen arkadaşımızın. Ve bu ispat edildikten son
ra müracaat mevkii ve şekli Anayasada ve ka
nunlarımızda tâyin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşım Danıştay kararlarının 
uygulandığından bahsediyor ve bunların içeri
sinden belki de bir tanesi uygulanmamıştır di
yor. Siz, Danıştayın kararlarının tatbik şeklini 
Devlet dairesine memur tâyin etmek şeklinde 
mi anlıyorsunuz? Danıştayın kararlan tamamiy-
le icra edilir. Bunun bir tanesi istisna tutula
maz. Tutulduğu zaman elbette ki, bunu yerer
ler. 

Bu kararlan iktidar olarak tatbik etmek, 
icra etmek mevkiindeyiz, ama tatbikat şunu 
göstermiştir ki, Danıştay kararlarından tazmi
nat kararlan, evet, doğrudur, ifa edilmektedir. 
Neden? Çünkü bu tazminat kararlarını aslında 
memurların kendisinden almak iktiza eder. 
Çünkü keyfî icraatın karşılığıdır bu. Tazminat 
dâvalarının bedelini bu millet Hazineden ödü
yor. 

Devlet memuru kendi keyfî idaresine, key
fî anlayışına göre her hangi bir iyi yapmadığın
dan dolayı tazminat dâvalan neticeye bağlan
makta ve bu dâvaların sonunda Devlet para 
ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bunu ik
tidar yapıyor, bunu idare ödüyor. Ama memur-
lann tâyin ve terfileriyle ilgili hususlara ge
lince, bunu birtakım yollardan, birtakım şekil
lerle icra etmiyor. Ne yapıyor? Derhal yerine 
bir memur tâyin etmek suretiyle, o memur ar
kadaş Danıştayın karariyle gidip yerine otu-
ramıyor. O zaman ne oluyor? Mahkeme karar
larının icra edilmediği, idare tarafından tatbik 
edilmediği söylentileri, sızlanmalan, yazışma-
lan meydana çıkıyor ve böylece bu iş buraya 
kadar geliyor, 

Binaenaleyh, bu yüksek mahkemenin ka
rarlan da icra edilmeli ve idarece yerine geti
rilmelidir. Bunların yerine getirilmemiş olma-
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sının sıkıntısını yine vatandaşımız çekiyor ve 
dolayısiyle memleket bunun zararını görüyor. 

Efendim, Danıştay bir günde tehiri icra ka
rarı veriyormuş; 24 saatte tehiri icra kararı 
veriyormuş... Gönülden arzu ediyoruz ki, bü
tün mahkemeler bu kararları çabuk versinler, 
vatandaş da mahkeme kapılarına gidip gelme
sin, ıstırap çekerek birtakım masraflara ve 
zahmetlere katlanmasın. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Adil olur
sa tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
1LYAS KILIÇ (Devamla) — Yani Danışta-

yin vermiş olduğu kararların âdil olmadığından 
mı şüphe ediyorsunuz Sayın Köseoğlu? 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Hayır, öy
le birşey demedim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal! Niye müda
hale ediyorsunuz. (A. P. sıralarından («Talât 

- Köseoğlu o» sesleri) 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — E, o halde? 

Mahkeme kararlarının âdil olduğu asıldır. Ol
maması istisnadır. Binaenaleyh, biz onların âdil 
olduğunu peşinen kabul ediyoruz ve bağlanıyo
ruz. Âdil olmadığını nereden ispat ediyorsu
nuz? 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Âdil olur
sa dedim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal! Niye müda
hale ediyorsunuz efendim? Karşılıklı mı görü
şeceğiz burada? («Asal değil» sesleri) İstirham 
ediyorum efendim, yapmayın bunu. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Köseoğ
lu! Sayın Köseoğlu!.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç; istirham ederim, 
siz de cevap vermeyin efendim. Kendi konuş
manızı yapın siz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
Yazayım efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım; tehiri icra kararları elbette ki çabuk 
verilmelidir, dört başı mamur verilmelidir, za
manında verilmelidir ve eğer mutlaka vermek 
lâzımgelirse, verilmelidir tehiri icra kararları 
ki, yüksok mahkemeye karşı olan saygı mües
sesesi yaşasın. Bir tehiri icra kararı niçin iste
nir?.. İcranın bir şahsı veya bir müesseseyi mu
tazarrır etmesi karşısında, bu mutazarrır ediş 

şeklinin uzamamağı için istenir ve talebedilir. 
Elbette ki bu talep haklı ise, istiyenin lehinde 
verilecektir. Haksızsa da, aleyhinde verilecek
tir ve veriliyor, bunları görüyoruz, veriliyor; 
ama bir haksızlık ortada dururken ille de Sayın 
Buldanlı memnun olsun diye onun istediği isti
kamette mi karar verecek? Biz, hâkimleri orada 
haddeden geçirmedik ki... Onlar, muayyen ka
demelerden buraya gelmişlerdir. Kanunların 
kendine tanımış olduğu salâhiyeti, kanunların 
çizmiş olduğu hudutlar dâhilinde vicdani kana
ati istikametinde kullanması için seçmişiz, ora
ya koymuşuz ve bunun için de bütçede birta
kım külfetlere katlanmak suretiyle bu vazifeyi 
görürken bir geçim sıkıntısı çekmesin ve dışar-
daki her hangi bir kişinin şu veya bu arzusu 
istikametinde kullanılır kişiler olmasın diye, 
zorlanmasın diye, ayrıca da tazminat ödüyoruz. 
Çok da ödüyoruz, fazla da ödüyoruz, bütçe im
kânları nisbetinde kâfi miktarda da ödemeye 
çalışıyoruz. Keşke olsa da daha da fazla versek. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla şunu söy
lemek istiyorum; mahkeme kararlarını, istedi
ğiniz zaman burada mevzubahis etmemek için 
direniyorsunuz, Anayasanın 132 nci maddesinde 
olduğu gibi; ama işinize gelmediği zaman da 
mahkeme kararlarını ve mahkemedeki hâkim
leri burada istediğiniz gibi de mevzubahsedi-
yorounuz. Mahkeme ve mahkemedeki kişilerin, 
bizim arzularımıza göre değil, kanunların ken
dilerine vermiş olduğu vazifelere göre ve vazi
felerin ehemmiyetine göre hareket etmesi şaya
nı arzudur ve beklenen de budur. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek bir mah
kemenin, şahsınız adına dahi olsa, burada büt
çe mülahazası ile rencide edilecek istikamette 
münakaşa mevzuu yapılmamasını umarım ki, 
bütün arkadaşlarım da benim gibi arzu ederler 
ve gönülden isterler. Bu arzu ve isteğin devam
lı olması temennisi ile saygılar sunarım. (0. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve-
rilmi}tir. Altı arkadaş da konuştu. 

Sayın Bakan, görüşecek misiniz?.. Buyurun. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

Şahısları ve grupları adına Danıştay bütçe
si üzerinde tenkit ve temennilerde bulunmuş 
olan değerli arkadaşlarımıza arzı cevabetmek ve 
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bu kanıdaki tenkit ve temennilerini de cevap
landırırken, sureti hususiyede belirtilmesi lâ-
zımgejljen görüşlerimiz varsa, onları arz ve ifade 
etmeli; üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bijc Anayasa müessesesi olan Danıştay, Türk 
Anayasasının kuvvetler ayrılığı prensibine is-
tinadfcden genel espirisi içerisinde, Anayasa'da 
muayyen fonksiyonları bulunan bir mevkie 
oturtulmuştur. Bu itibarla, Danıştay üzerinde 
münakaşa edilirken, bu kuvvetler ayrılığı es-
pirisijıin hâkimiyetini genel prensibolarak göz 
önüncjle bulundurmaz gerekir. Çünkü, kuvvetler 
aynlıjfı prensibinin getirmiş olduğu diğer mües
seselerin de haklarını bu suretle tefrik etmek, 
karşılıklı vazifelerini tefrik etmek; yani icra 
organının, teşrii organın, kaza organının vazi
felerimi bu suretle ayırmış olmak ve yapılan 
münaJŞaşalara bu noktadan bakmak, tenkitleri 
bu noktadan değerlendirmek bizi zannediyorum 
ki, lüjzumsuz birtakım münakaşalara girmekten 
koruyacaktır. 

Hukukun üstünlüğünün hâkim bulunduğu 
bir memlekette, hukukun üstünlüğü esasına is-
tinad0den bir Anayasanın hâkim bulunduğu bir 
memlekette, hukuk dışı bir hareketin, bir dav
ranış^ ne tecviz edilmesine, ne de esasen ka
nunlarımız muvacehesinde mümkün bulunması
na imjfcân vardır. 

Şiöfrdi, muhterem arkadaşlarımızın ve bir 
kısım? grup sözcüleri arkadaşlarımızın tenkid-
leriniit ağırlık noktası, temeli, Danıştay karar
larının icrası; gerek esas hakkındaki kararları
nın, gtrekse tehiri icra kararlarının infazı nok
tasında. toplanmaktadır. Bu meselede bizim gö-
rüşleıjşniz bundan evvelki bütçelerde yapılan 
müzajpereler sırasında aydınlığa kavuşmuş bulu
nuyor ve hemen 1966, 1967 yılından beri bu mü-
zakerjeâer aynı minval üzere devam ediyor ve 
bittabi cevapları da hemen hemen aynı oluyor. 

Bir kere, kesin karar ile tehiri icra kararları 
arasındaki fark, Anayasa Mahkemesinin 1964 
tarihimde vermiş olduğu bir karar ile açıklığa 
kavuşmuştur. Binaenaleyh, tehiri icra kararı, 
kesin | Sararlardan madut olmıyan bir usuli hü
viyet! içerisinde kabul edilerek, sonucu bir nevi 
icranda ihtiyarına terk olunmuş bulunmaktadır. 
Nitekpm, tehiri icra kararlarının infaz edilme
mesinden dolayı idare aleyhine bir tazminat dâ
vası dfi bugüne kadar açılmamıştır. Esasında, 
Daniftaym kesin kararlarının icra edilip edil

memesi konusu burada münakaşa edildi ve zan
nediyorum öyle olması lâzımdır. 

Evvelâ, şu noktayı belirtmek isterim. Hükü
met, icra, Danıştay kararlarını infaz etmeme 
noktasından Danıştay ile bir çekişme halinde, 
Danıştay ile bir çelişme halinde değildir. Sözle
rimin başında ifade ettiğim gibi; fonksiyonu, 
mevkii, yeri Anayasamızda kesin hatlariyle be
lirtilmiş olan ve yine Anayasanın vaz 'etmiş ol
duğu kaidelere, hükümlere uygun olarak çıka
rılmış bulunan kanun ile tesbit edilmiş bulunan 
Danıştay, doğrudan doğruya kaza fonksiyonuna 
taallûk eden kararlarının münakaşa edilmesi ve 
bu sebepten dolayı Danıştay ile icra arasında 
bir ihtilâfın mevcudiyetini hiçbir zaman kabul 
etmedik ve böyle bir şey esasında mevcut değil
dir. Danıştay elbet görevini yapacak, kararla
rını verecek ve kararlar neticelerini doğuracak
tır. 

A. P. Grupu Sözcüsü arkadaşımın da tebarüz 
ettirdiği gibi, Danıştay kararları bizim icramız 
tarafından en geniş şekilde hüsnü kabul görmek
tedir ve bu bir mecburiyettir. Bunu biz böyle 
kabul ediyoruz. Bir reaksiyonumuz yoktur. Biz, 
Danıştay kararlarının çok cüzi bir kısmında bâ
zı ahvalde icra güçlüğü çekiyoruz. Bunu her ic
ra çekebilir, bize mahsus da değildir... Ve 95 
nci maddeyi anlayış tarzımızı da bu noktadan 
hareket ile, bundan evvelki müzakerelerde ge
niş, hattâ Anayasanın müzakere zabıtlarına in
mek suretiyle ifade etmişiz, asgari hadde kul
lanmak için, gerekli bütün itinayı ve titizliği 
gösteriyoruz. Sırf, müesseselerin vazifelerine 
müdahale gibi bugün burada maalesef gördüğü
müz bu nahoş intibalann teessüs etmemesi için, 
bu itinamn içerisindeyiz; ama 95 nci maddeyi 
anlayış tarzımızda, izah edemediğimiz Danıştay 
kararları dolayısiyle, lehine karar istihsal edil
miş bulunan şahsın tazminat hakkının baki bu
lunduğunu ve idare aleyhine açacağı tazminat 
ile bu kararın ademiicrasından doğan mahrumi
yetini müspet mânada, menfi mânada mahrumi
yetini giderici tedbiri 95 nci madde bu sebepten 
dolayı getirmiştir. Bu maddeyi anlayış ve tat
bik ediş tarzımız bugüne kadar böyle olmuştur. 
Bunu tekrar ediyorum; idare ile kaza arasın
daki bir çatışma, bir geçimsizlik, âdeta bir reak
siyon şeklinde değil, idari zaruretlerin tabiî so
nucu olarak bir kısmı itibariyle Yüce Meclisin 
kabul etmesini rica ediyoruz. 
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Sayın konuşmacıların tenkidlerini ayrı ayrı 
cevaplandırmak yerine, hemen hepsinde müşte
rek bulunan noktaları tesbit edebildiğim kada
rı ile cevaplandırmak suretiyle sözlerimi tamam
lamak istiyorum. 

Dâvaların süratle yürütülememesi konusu, 
öteden beri tenMd mevzuu olagelmiştir ve bu 
bir gerçektir. 1966, 1967 yılına kadar bir açık
lıkla seyreden, yani devamlı olarak devir açığı 
ile gelen, kabararak giden bu konu, 1966, 1967 
yılından itibaren hemen 10 000 civarında bir 
düşüş seyri takibetmek suretiyle iyi bir gelişme 
göstermiş, fakat 1968, 1969 yılında tekrar aleyh
te, yani devir sayısının yükselmesi şeklinde bir 
seyir takibetmeye başlamıştır. Bunun iki sebebi 
vardır. Sebebin biri, bünyeden geliyor. Bünyevi 
sebep; arkadaşlarımızın tenkid konusu yaptık
ları bölge idare mahkemelerinin henüz teşekkül 
edememiş bulunması ve ihtilâfların artması ne
deniyle Danıştaya vâki müracaatların da o nis-
bette çoğalması sebebidir, tkinci sebep; geçici 
bir sebeptir. Danıştay, bugün mükemmel çalışa
bilecek bir binaya maalesef sahip değildir. Ha
len, yeni binası inşa edilmektedir. Bunu ciddî 
olarak takibediyoruz. 

Bünyevi sebebin giderilmesi, şüphesiz bölge 
idare mahkemelerinin kurulmasına bağlıdır. 
Bölge idare mahkemeleri hakkındaki çalışmalar 
da son safhadadır. Asıl çalışmayı yapmakla 
mükellef, yetkili organ olan Danıştay bu çalış
masını ikmal etmiş ve Hükümete tasarı taslağı
nı göndermiş bulunmaktadır. Tahmin ediyoruz 
ki, önümüzdeki Ekim döneminde bu tasarıyı 
Meclislere sevk etmek imkânını bulacağız. Bu 
gayretin içerisindeyiz. 

tik derece mahkemelerinin kurulması ile il
gili olarak yapılan tenkidlerde, Maliye Bakan
lığının vergi mahkemeleri ihdası konusunda bir 
tasarı hazırlamış bulunduğunu ve bunun son saf
haya gelerek tekemmül de etmiş olduğunu arka
daşlarımız ifade ettiler. Bölge idare mahkeme
lerinin aynı zamanda vergi dâvalarına da ba
kıp bakmıyacağı konusunda henüz bir Hükü
met görüşü teşekkül etmemiştir. Binaenaleyh, 
bir taraftan Maliye Bakanlığında hazırlanmak
ta bulunan vergi mahkemeleri ile, diğer taraf
tan kurulması prensibolarak kabul edilmiş bu
lunan ve hemen hemen bütün grupların da iş
tirakini burada bir kere daha gördüğümüz bölge 
idare mahkemelerinin teşekkülü ve vergi mah-

kameleri de bölge idare mahkemelerinin içinde 
olarak, onun görevleri de buraya ithal edilmek 
suretiyle mi bu mahkemeler teşkil olunacaktır, 
yoksa müstakil mahkemeler şeklinde mi vazife 
görecektir konusu henüz Hükümet görüşü ola
rak teşekkül etmemiştir. 

Bir taraftan bu tedbirler alınırken diğer ta
raftan Danıştay kendi bünyesi içinde hizmet içi 
eğitime de geniş ölçüde ve imkânları içinde 
önem vermektedir. Bir taraftan üniversitelerle 
işbirliği yapmak suretiyle, Danıştay ile üniver
site arasındaki münasebetleri daha yakınlaştır
mak ve bu suretle tatbikçi ile üniversite arasın
da sağlam bir işbirliğinin temel çalışmalarını 
yapmakta bulunmaktadır. Ayrıca, dışarıya ken
di burslarımızla henüz Danıştaydan kimseyi gön
dermiş değiliz. Yalnız, temin edilmiş bulunan dış 
burslardan İngiltere ve Fransa'da ikişer arkada
şımız halen tahsil görmektedirler. 

Yardımlaşma Sandığı konusu Personel Ka
nunu ile yeni bir hüviyete ifrağ edilecektir. Ya
ni, her kuruluşun ayrı bir yardımlaşma sandığı 
olması şeklinde değil de, bir Devlet Yardımlaş
ma Sandığı yeniden ihdas olunacak ve belki 
mevcut sandıkları da bu Devlet Yardımlaşma 
Sandığı içinde birleştirilecektir. Bu itibarla esa
sen Komisyonda, adliyecilerin Yardımlaşma San
dığı vardır, Danıştay buna iltihak edecektir, 
ama belki o sandıklar da bir sandık altmda bir
leştirilmek suretiyle esasen tevhidedileceğinden 
Hu konu ilerde kati surette hal yoluna konul
mak imkânına kavuşacaktır. 

Dâvaların azalması konusu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsü tarafından, köklü 
reformların gerçekleştirilmesi, sosyal düzenin ıs
lahı ve sair iktisadi tedbirlerin geliştirilmesi su
retiyle ancak azalacaktır diye ifade buyurul-
muştur. Bu bir gerçektir. Elbette memleket, 
sosyal ve iktisadi oluşumunu tamamladıkça ih
tilâflar da o nisbette ortadan kalkacaktır. Yal
nız bu, bildiğiniz gibi bir plân meselesidir, bu 
kalkınma bir plân ve program çerçevesi içinde 
yapılıyor. Binaenaleyh, Hükümet bütün bu ge
lişmeyi bir hamlede başarıp, bu suretle de Da
nıştay dâvalarını bir hamlede azaltacak güce el
bette sahip değildir. Zaman içinde, bugün prob
lem olan meseleler çözüldükçe, dâvalar da bir 
ölçüde azalacaktrı. Dâvaların azalması sadece 
problemlerin çözülmüş olması sonucunu doğur
maz. Problemi çok olan birtakım memleketlerde, 
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bizde pjduğu gibi, dâva da olmıyabilir. Dâva, 
vatandasın hakkını kanuni yollardan istihsalinin 
en güzffy. vasıtasıdır. Binaenaleyh, dâvamn faz
la olması bizi pek fazla ürkütmemelidir. Ka
nun yollarından ayrılmıyan, daima kanun yolla
rını segen vatandaşın bu temayülü, eğer dâva 
adedini! çoğaltıyorsa zannediyorum ki, ne Da
nıştay ye ne de bizler bundan şikâyetçi olmıya-
cağız. i 

Bu kısa maruzatımla sayın arkadaşlarımın 
genel i^ânada ifade buyurdukları tenkidlerine 
cevaplarımı takdim etmiş oluyorum. 

Daı̂ şfcay bütçesi üzerinde tenkidlerini iz
har edetı arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi su-
nar, bütçenin Danıştay camiasına hayırlı olma
sını teanenni ederiz. Teşekkür ©derim. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar.) 

BAfJKAN — Son söz olarak Sayın Mehmet 
Kazov*| buyurunuz efendim. 

MEJ$MEET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, üluhttenem .arkadaşlar, Danıştay bütçesi 
üzerinde söz almak arzusunda değildim, ama 
mutlaka, söz almam icabettiği için huzurunuz
dayım, ; 

Konuşmam şahsım admadır. Danıştay ma
kamını (zedelemek, oraya gölge düşürmek, o ma
kamın jieref ve haysiyetini rencide etmek kimse
nin hakkı değullir. O makamın kudsiyetini 
Türk ijilleti bilmektedir arkadaşlar. Yalnız, 
Danıştajyın bâzı kararlarından arkadaşlarımız 
bahsettiler, ben de bahsedeceğim. Hattâ Sayın 
Kılıç arkadaşım, «gönül ister ki, kararları ça
buk çaimk ve tez elden versin» buyurdular. Bu 
hususai iben de * iştirak ediyorum. 

Artadaşlar, köylerde tatsızlık ve dirliksizlik 
yüzündjen iki köy icabında birbirine girer. Bu 
köyleriiı dâvasını idari makamlar gider mahal
linde halletmeye çalışır. Bunlar burada halle-
dilemecjiği takdirde bu dâvalar Danıştaya gelir 
arfcadaflar. Danıştaya gelince o köydeki tatsız
lık, gerginlik devam eder gider, haltta adam da 
ölür. .jkma o karar Danıştaydan bir türlü çık
maz arkadaşlar. Dosyalar mahzende bekler. 
Arkadaşımın buyurduğu gibi, bir âmiri bir me
muru itdıp masadan bir masaya verdiği zaman 
HüküBjet -M bu, Hükümetin tabiî tasarrufu
dur - ol arkadaş dâva açar, 24 »atte bu dâva çı
kar arkadaşlar. 

Biz o makamın kuvvetine, kudretine, şerefi
ne, haysiyetine bağlıyız arkadaşlar. Ama o ma

kamı DanıştayHıktan çıkartmak da hiç ^kimsenin 
hakkı değildir arkadaşlar. O makamın Danış
tay olduğunu, o makamı temsil edenler Türk 
Milletinin mümessilidir ve o makamı titizlikle 
koruması lâzımdır arkadaşlar. Ama görüyoruz 
ve hepimiz biniyorsunuz İki, fakat bunları söyle
meye kalbiniz ve (ağzınız varmıyor. Kararların 
nasıl çıktığını, nasıl devam ettiğini hepiniz 
benden iyi biliyorsunuz, ama söylemiyorsunuz. 
Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan (konu, gereği kadar ay

dınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutarak tasviplerinize 
sunacağım. 

B — DANIŞTAY BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm. Lira 

12.000 Personel giderleri 14 300 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

14.000 Hizmet giderleri 17 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

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

85 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

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

36.000 Borç ödemeleri 40 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi ile ilgili görüş
meler bitmiştir. Hayırlı olsun efendim. 

C — DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz alan 
sayın arkadaşların söz kayıt sırası şöyle : 

Güven Partisi Grupu adına Haindi Hamamcı-
oğlu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Or
han Vural, 

Adalet Partisi Grupu adına Zekiye Gülsen. 
Şahıslan adına söz alanlar ise; 
Ekrem Kangal, Ahmet Buldanlı, Sakıp Hi-

çerimez, Hüseyin Baytürk, Sadi Binay. 
Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu'ndadır, buyurunuz 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI-
OĞLU (Afyon Karasihar) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Teknolojide olduğu kadar ekonomik ve sos
yal alanda da süratli, birbirine girift bir dö
nemde yaşadığımız bir gerçektir. Bu süratli ve 
girift ilerleme ve koşullar içinde tercihte isa
beti, çalışmada verimliliği, idarede sihhati, ka
rar vo uygulamada doğru adımlar atabilmeyi, 
ekonomik düzendeki yerimizi ve kaynaklarımızı 
bilmek hiç şüphesiz ki, zamanında bilgilerimize 
sunulabilmiş kesin bilgi ve rakamlarla mümkün 
olabilmektedir. Aksi bir düşünüş ve uygulama, 
körün el yordamı ile yol aramasına benzemekte
dir. Bu nedenlerle bugün istatistik pozitif ilim
ler kadar kendini kabul ettirmiş bir bilim dalı 
hüviyetini iktisabetmiş bulunmaktadır. 

Bugün ekonomik ve sosyal alanda çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşma çabası içinde bulunan 

I Türkiye'mizin kalkınma plânlarının, yıllık prog
ramlarının hazırlanmasında, bunların uygulan
masında ve takibinde sıhhatli ve güvenilir ista-
tistikî bilgilere ihtiyacımız açıktır. Bu ihtiyaç 
nedenleri ile, 1926 yılında bir Genel Müdürlük 
halinde çalışan Devlet İstatistik Enstitüsü 1962 
yılında 53 sayılı Kanunla yeniden teşkilâtlandı
rılarak milletin hizmetine girmiş başarılı bir 
müessesemizdir. 

33,5 milyon liralık bir ödenekle Yüce Mecli
sin önüne gelen Enstitünün, milletimizin ta
hammül ve fedakârlık gücüne uygun şekilde 
tasarrufa uygun olarak hareket etmesini gru-
pumuz adına teşekürle tesbit ve arz etmek iste
rim. 

1969 yılı bütçesine göre yedi milyon lira 
civarında bir farkla bütçesini getiren Ensti
tünün bu fazla ödeneğini, bu sene genel nüfus ve 
mesken sayımı ile tarım sayımının yapılması 
gerekli sene olması nedeniyle çok görmek müm
kün değildir. 

Bir gecede yirmi bin liraya yakın masraflar 
ihtiyar edilerk kokteyler, ziyafetler verilen 
Türkiye'de, enstitünün bir sene içinde tüm ağır
la masrafları için sadece 4 750 lira, dışardan 
gelmesi muhtemel yabancı uzmanlar için yine 
4 750 lira gibi çok cüzi rakamlarla Yüce Meclis 
huzuruna gelen mensuplarını bütün samimiye
timizle tebrik etmek görevimizdir. 

Bu meyanda enstitünün ifa ettiği önemli gö
revin gerektirdiği kalifiye teknik eleman ih
tiyacını gerek içerde, gerekse dış ülkelerde ye
tiştirmede gösterdiği başarı ve buna devam
daki İsrarı, enstitünün arzuya şayan özelliğini 
teşkil etmektedir. 

Enstitünün şimdiye kadar gösterdiği cid
dî ve verimli çalışma sistemi övülmeye değer 
niteliktedir. Çünkü, müessese senelerden beri 
şikâyetçisi ve talibi olduğu teknik malzemeyi 
temin imknlarmdan mahrum bırakılmış olma
sına rağmen, «kem âlet ile kemalât olmaz» sözü
nü kısmen bertaraf etmeyi bilmiştir. 

Saygı değer milletvekilleri, enstitü seneler
den beri devam edegelen şikâyet ve isteklerine 
rağmen gerekli bir matbaaya maalesef sahibo-
lamamıştır. Bu konu 1968 senesi bütçe müzake
resi sırasında zamanın Devlet Bakanı Sayın 
Seyfi Öztürk tarafından da haklı bir istek ola-

I rak cevaplandırılmış olmasına rağmen, isteğin 
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bugün^j kadar yerine getirilmemesini Hüküme
tin lâlfc ı̂ydileri arasında saymak gerekmekte
dir. I 

Uzıı̂ ı yıllardan beri genel bütçeye dâhil dai
relerdeki matbaaların tevhidedileceği gerekçe
siyle yitırım yapılmaması yüzünden enstitü, 
matbaa; bakımından her geçen sene hizmetle
rinin ağırlaşmasına rağmen, hizmette aksama 
yapmamıştır. 

istatistiklerin devri olması, bir sene evvel 
sayf a * I kalıplarının diğer seneler için sakla
narak'] mukayesede kolaylık sağlaması zo-
runluğiı ve meydana getirdiği kolaylık ne
deniyle! nevi kendine has bu enstitünün aslın
da ilerisi için dahi tevhidi düşünülen matbaa
lara il^ali güçtür. 

Deflet İstatistik Enstitüsünün yayınlarının 
geciktiği de bir gerçektir. Bunu yukarıdan be
ri arzj^ttiğim imkânsızlıklarla izah etmek bel
ki mülkün olabilecektir. 

Yaldız, önemli gördüğüm şu hususun da 
dikkate alınmasında fayda vardır. 

Estitüııün yayınlan yalnız resmî devlet 
dairelerinden cüzi bir kısmının istifadesine su
nulmaktadır. Memleketin genel politika, ekono
mik ve| sosyal durumlarını ciddî rakamlara müs
tenide^ bilmek istiyen geniş bir entellektüel 
zümrei [mevcuttur. Enstitü yayınlarının bedel 
karşılımı dahi olsa, geniş bir zümreye yayılma
sı isteklere cevap vereceği gibi, bunun çeşitli 
faydaları da olacaktır. Bu konuda enstitü yet-
kilileıühin gerekli tetkikleri yaparak müspet 
bir yola girmesini temenni ederim. 

Yıjiardan beri arz ettiğim veçhile, Enstitü
nün nijişahede edilen olumlu yolunda başarıları
nın d^Vammı diler, Yüce Meclisi saygiyle selâm
larım. j(G.P. sıralatnndan alkışlar) 

BAgKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına: (Sayın Orhan Vural buyurun efendim. 

C İ P . GRUPU ADINA ORHAN VURAL 
(Ordıj) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyelen, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının 1970 malî yılı bütçe kanun tasa
rısı üfejerinde C.H.P. Gtrupu adına söz almış bu-
lunuyjDJrum. 

Bugünkü uygar düzeyde sayım ve anketlerle, 
ilmî Bİetotlarla elde edilmiş inanılır, güvenilir 
nitelikteki rakamlara ve onlardan çıkarılan so
nuçlara dayanmadan refah ve saadet yolunda 

her hangi bir adım atan hiçbir ülke mevcut de
ğildir. Elinde ilmen yeterli, güvenilir istatistik 
verileri olmıyan bir kamu yöneticisi veya plân
lama teşkilâtının ileriye ait tahminleri geçerli 
olmaktan yoksundur. 

Faal nüfusun miktarı ve gelecekteki terek
küp tarzı, millî gelirin ulaşacağı seviye, sınai ve 
işyerlerinin aded ve kapasitelerinin, istihsal ve 
ihracat rakamlarının ne olacağı bilinmeden bir 
Hükümet programı, bir plân tasarısı, bir vergi 
politikası tesbit ve hazırlamaya imkân yoktur. 

Devletin dar bütçe imkânları nazara alınarak 
hareket edilmiş olsa dahi, modern devlet yö
netimi anlayışı bakımından, insaf hudutları dâ
hilinde kaçınılmaz hakikatlere dayanarak karar 
almak ve uygulamak zorundayız. 

Eğer bünyesindeki ehil, bilgili ve gayretli 
elemanların insan üstü fedakârlığı ile yürüyen 
ileri ülkeler seviyesinde bir İstatistik Enstitü
müz varsa ve bunu her yıl öve öve göklere çıka
rıyorsak, onun temenni olunan seviyeye ulaşma
sını, özlenen her türlü güvenilir bilgiyi verme
sini sağlıyacak malî imkânlara da kavuşturul
masını mutlaka sağlamak ve her türlü tedbirleri 
de almak zorundayız. 

Birleşmiş Milletler yıllığındaki Türkiye hak
kında her bilginin İstatistik Enstitüsünden alın
mış bilgiler olarak tamamlanmış olmasını isti
yorsak, onu teçhize mecburuz. 

Enstitünün bu imkânlarla emsalleri muvace
hesinde başarılı neticeleri almış olmasını alkışla
mak kâfi olmayıp, bu neticeleri normal olarak 
alabilecek rahat çalışma düzeyine kavuşturul
ması, bu lüzumlu teşekkülün geleceğinin ilme, 
ilmî olan veçheye teveccühünü sağlıyacak im
kânlara kavuşturulması da o derece zorunludur. 

Memleketimizde isfcatistikî neticelerin neşri 
hakkı yalnız Başbakanlık Devlet İstatistik Ens
titüsüne tanınmalı, diğer teşekküllerin ayrı ve bu 
enstitününküne uymıyan rakamlar neşretmeleri 
mutlaka önlenmelidir. Siyasi olduğu kadar, il
mî, sosyal, bir garabet ve güvensizlik ifadesi 
olan bu tutuma son verilmesi bugün artık bir 
zaruret haline gelmiştir. 

Her hangi bir kamu kuruluşu, şayet İstatis
tik Enstitüsünün neşrettiği rakamları kâfi bul
muyorsa ayrı metotla, daha yoğun bir çalışma 
ile, veya daha geniş örnek hacmi ile bu bilgileri 
toplamayı arzu ediyorsa, enstitünün mevcut im-
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kanları ile elde ettiği neticelerini güvensizlik 
ifadasi ile kaale almayıp, daha kısır imkânları 
ile kendisi bilgi toplamak yerine enstitünün her 
türlü imkânla takviyesi hedef alınmalıdır. 

Bütçe raportörlerinin esaslı bir inceleme 
mailısulü okluğu aşikâr bulunan raporlarında 
belirttikleri tahsisat kifayetsizliği nazara alına
rak üzerinde önemle durulmalı ve istatistik 
Enstitüsünün gerçek ihtiyacı olan ödenek ay
nen verilmelidir. 

Bir istatistik bilginin toplanması, tevhidi, 
tasnifi, neşri ve değerlendkıilmesinin yalnız 
makina ile değil, konuda yeter bilgi ve tecrübe
ye sahip elemanlarla mümkün olduğunu gözden 
uzak tutmıyarak bu hizmetlerde çalıştırılacak 
personele, her hangi bir tasarruf düşünülmeden 
gerekli maddi imkânın sağlanması ayrıca işareti 
zorunlu bir- noktadır. 

26 . 2 . 1926 tarih ve 3517 sayılı Kararname 
ile kurulan İstatistik Umum Müdürlüğünün re-
organize edilmesi suretiyle 13 . 6 . 1962 tari
hinde 53 sayılı Kanunla vücut bulmuş olan bu
günkü Devlet istatistik Enstitüsünden ve onun 
başarılı çalışmalarından 7 - 8 yıldan beri her 
vesile ile sitayişle bahsedilmiş, yuır't dışı muka
yeselerde en ileri milletler seviyesinde sonuçlar 
verdiğine ve bunu o teşekküllere kıyasla yok de
necek asgari imkânlarla başardığına değinilmiş 
ve yayınladığı istatistikî donelerin, kullanıla
cağı geniş sektör ve alanlar yönünden takdire 
değer ve inanırlılık seviyesinde olduğunu belirt
miş ve 1963 ten 1970 e kadar enstitüden 'her 
gün artan taleplerde bulunulmuştur. Ezcümle : 

— Geniş ölçüde istatistik propagandası ya
pılmalı, 

— Yayınlar çoğaltılmalı ve zamanında isti
fadeye arz edilmeli, 

— Baha fazla ihtisas elemanı yetiştirilmeli ve 
dışarıya gönderilmeli, 

— Zirai istatistikler ıslah olunmalı, 
— Bölge teşkilâtı genişletilmeli, 
— Endeksler geliştirilmeli, 
— Saımayi istatistikleri ıslah edilmeli, 
— Millî gelir taihminlefrli geliştirilmeli ve 

yalnız enstitünün rakamları kullanılmalı, 
— Aile bütçeleri anketi bütün illere teşmil 

edilmeli, 
— Sayım ve anketlerde kâfi yevmiye ve yol

luk ödenmeli, 

— Plân ilkeleri ve problemleri ile ilgili araş
tırmalar yapılmalı, 

— Su ürünleri ve turizm istatistikleri geliş
tirilmeli, 

— Gizli işsizlik hakkında bilgi toplanmalı, 
— Enstitü matbaası mutlaka takviye edil

meli, 
— Suçlular, Af Kanunu, dışarıdaki işçiler, 

boşanmalar, vergi adaleti ile ilgili anketler ya
pılmalı, 

— istatistik Eğitim Merkezinin bir yıl olan 
öğretim süresi uzatılmalı, 

Şeklinde talep ve temenniler bunların başlı-
calarıdır. 

Bu hususlar 1963 ten beri her partiden ar
kadaşların büyük bir kısmı tarafından bu kür
süde seyyanen tekrarlanagelmiştir. 

Ayrıca bütçjenJin müzakeresi vesilesiyle bir-
çak sayın senatör ve milletvekilinin de ensti
tüye daha çak destek olunması, özellikle, anket 
ve sıayım tahsisatının, matbaa ve istatistik ma-
kinaları ile sair bütün diğer imkânların artırıl
ması, ve bu konuların AID veya diğer her han
gi bir yabancı teşekkülün yardımı beklenmeyip, 
Hükümet tarafından ele alınması yolunda de
ğerli ve olumlu tavsiyeleırlde bulundukları mü
şahede edilmiştir. 

Hal böyle iken tetkik olunan enstitü bütçe
lerinde isıe ne hikmetse bu temennileri gerçek
leştirmeye yeter ödeneklerin yerilmesinde son 
derece hasis davranıldığı müşahede edilmekte
dir. 

Bir şahıs veya müesseseden fclir hizmet iste
nirken onun malî imkânlarla teçhizi kaçınılmaz 
ve ayrılmaz bir bütün olarak göz önünde tutul
ması gereken bir realite ve zarurettir. 

Şayet, yayınların zamanında neşredilmesi is
teniyorsa, bu yayınların hazırlama, baskı, ve ne
şir safhalarını kapsıyan bütün çalışmalar için 
yeter tahsisatın verilmesi ve konan ödeneğin ön 
hazırlıklara, gerekli makina parkının tamamlan
masına ve neşir için gerekli malzeme ve imkân
lara yetecek veya bunları hiç olmazsa birbirini 
takibedecek olan yıllar içinde peyderpey de ol
sa, bir plân içinde tahakkuka imkân verecek 
miktarda olması gereklidir. 

— Zirai istatistiklerin ıslah edilmesi, 
— Bölge teşkilâtının genişletilmesi, 
— Endekslerin geliştirilmesi, 
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— Sa&ayi istatistiklerinin ıslah edilmesi gibi 
esaslı kollularda taunları sağlıyacak yeter öde
neğin enstitü bütçesine konması en tabiî ve ger
çekçi bir tedbir olur kanısındayız. 

öari ve yatırım ödeneklerinin gereken had-
lerde olmaması ve makina parkının beklenilen 
şekilde »lieçihiz edilememesi nedenleriyle, bilfarz 
enstitü 3 ayda vereceği sonuçları 4 yılda ver
mek zorunda kaldığı zaman, onu nasıl ve hangi 
düşüncelle mesul tutacağız? 

«Bilgileri zamanında vermemiş, verilememiş 
veya veriler yeter güvende değildir» diyebile
cek miyiz? 

Örneğin, enstitünün son derecede dikkatle 
ve âzami tasarruf zihniyetine sadık kalarak ha
zırladığı; 14 776 158 Türk lirası olarak 3 yıla 
yayılmış) bulunan genel nüfus ve mesken sayı
mının 1070 icra masrafları; 9 066 350 Türk li
rası, genel tarım sayımı da 9 007 627 Türk li
rasıdır. 1970 genel tarım sayımı icra masraf
ları; 8 697 690 Türk lirası, sanayi ve işyerleri 
sayımının 1970 yılına ait hazırlık çalışmaları 
masraf toplamı ise 180 000 Türk lirası ki, 
ceman 17 944 40 lira, 1970 bütçe tasarısında 
global olarak 13 500 000 lira civarında görül
mekte, yani tekliften 4 milyon liraya yakın bir 
meblâğ (tenkis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yakın
dan ilgili olduğu ve bir an evvel sonuçlarını 
beklediği bu üç önemli sayımın uygulanmasında 
4 milyoh gibi yüksek bir meblâğın tenkis edil
mesiyle | doğacak her hangi bir gecikmenin, ak
saklığın^ sıhhatsizliğin veya külliyen müspet 
neticeye! ulaşamamanın vebalini her halde ista
tistik Enstitüsüne yüklemek, en basit tâbiri ile 
insafsızlık ve safdillik olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kâfi maaş veya ücret ile istediği vasıfta ele

man alı|rıak imkânından mahrum bırakılmış bir 
istatistik enstitüsünden daha çok sayıda vasıflı 
eleman [yetiştirmesini istemek, daha ileri ve ge
niş ilmî metotlarla çalışmasını öngörmek, daha 
çok dışarıya eleman göndermesini dilemek, ne
ticelerin sıhhati üzerinde büyük bir titizlikle 
durmak görevin özelliği icabı, genellikle mesai 
saatlerjil dışında tarlada, sokakta, meydanlarda 
kapı kapı dolaştırarak çalıştırmak durumunda 
olduğu personeline ödemesi gereken yevmiye, 
mesai ve yolluklardan kısıp, sonra da dönüp, 

«her sahada yeterli bilgi toplanamıyor, bilgiler 
zamanında istifadeye sunulmuyor.» denilemez. 

Malûmat, kaynağından, bilgi ve tecrübe sa
hibi olan enstitü elemanları tarafından bizzat 
alınmıyor, o halde elde edilen sonuçlar itimade-
dilecek rakamlar değildir, şeklinde tenkidlerde 
bulunmak, ancak yekdiğeri ile bağdaşmayan bir 
tutum ve anlayışın tezahürü olarak niteleneceği 
kanısındayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün daha ileri ve 
yararlı imkânlarla teçhiz olunması temennileri
mizle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ba
şarılarının devamını diler. Hepinize, grupum 
adına saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Zekiye Gülsen, buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ZEKİYE GÜLSEN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri ; 

Adalet Partisi Grupu adına Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 1970 bütçe tasarısı üzerinde gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. 

Devlet İstatistik Enstitüsü; ifa ettiği görev
ler ve bu son derece önemli görevleri yapmakta 
bugüne kadar göstermiş bulunduğu başarısı yö
nünden takdire lâyık kuruluşlarımızdan birisi
dir. 

Filhakika bu müesseseye tahmil olunan hiz
met; memleketin kalkınması, refah ve saadeti 
yolunda ve geleceğe ait fert ve millet yararına 
atılacak her müspet ve isabetli adımın yegâne 
temeli ve dayanağı bulunmaktadır. 

Hangi konuda ve yine hangi şartlarda olur
sa olsun, daha iyiye ve daha doğruya ulaşabil
me ancak mevcut imkân ve kaynakların isteni
len ayrıntılarla ve arzulanan sıhhat derecesi al
tında tesbit edilmesi ve alınacak tedbir ve ka
rarların ister memleket, ister fert, ister kamu, 
ister özel sektör için olsun, bu imkân ve kay
nakların gereklerine uygun olmasına bağlıdır. 

Her hangi bir karar veya tedbirin isabeti ve 
kalkınma plânlarının başarısı sadece müsteni-
datı olan gerçeklere tetaJbuk ettiği ölçüde bir 
değer hükmüne bağlanabilir. 

Günümüzde; fert ve millet hayatında en 
önemli yeri işgal etmekte olan ekonomik ve 
sosyal olayların oluşu, nedenlerini, bunlar ara-
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smdaki gerçek ilişkilerini, sebep ve netice bağ
larını ortaya koyan istatistik ilmini bir yana 
iten, müspet ilmin ışığı altında toplanmış bilgi
lerden mahrum, sadece sübjektif görüş ve ka-
naata dayanan ferdî teşebbüs ve Devlet idaresi 
zihniyeti bugün çok gerilerde kalmıştır. 

Memleketin sahibi bulunduğu tabiî, beşerî 
ve sair kaynakları, bunların kendilerine has 
özelliklerini, gelişme imkânlarını her yönden 
güvenilir istatistik bilgilerle ölçme, hesaplama 
imkânlarından mahrum bir plân ve tedbirin ba
şarıya ulaşması asla düşünülemez. Şayet müspet 
rakam bilgilerine istinadetmiyen bir karar ba
şarıya ulaşmış ise bunu sadece bir tesadüf ola
rak nitelendirmek gerekir. 

Her geçen gün daha büyük bir azim ve hızla 
arzuladığı hakkı olan refah ve saadete ulaşma 
yolunda, kısa bir zamanda son derecede önemli 
mesafeler kazanan memleketimizin kaydettiği 
gelişmede enstitünün ve ifa etmekte olduğu hiz
metin büyük hissesi vardır. 

Gerçekte, yönetime ve her alanda teşebbüse 
en doğru istikameti veren, onun yurt gerçek ve 
imkânlarını ortaya koyacak nitelikte ihzar ve 
neşrettiği istatistik bilgileridir. 

idrak ettiğimiz bu plânlı dönemde enstitü
den beklenen hizmet ve görevler süratle art
makta ve günbegün daha büyük önem kazan
maktadır. Enstitünün her gün artan hizmetle
rine ve görevlerinin önemine muvazi olarak bir
çok çalışmaları kısa bir sürede basan ile gerçek
leştirmesi her yönden takdire lâyik bulunmak
tadır. 

Memleketimizde istatistik çalışmaları uzun 
bir maziye sahiptir. Bu konudaki hizmetler da
ha 16 ncı asır ortalarında Osmanlı İmparator
luğunun Garp alemiyle yakından temasa girdiği 
tarihlerde başlar. Tamamiyle askerî güc esasına 
dayanan imparatorluk için bilinmesi gerekli en 
önemli husus, daima sahip bulunulan nüfus, as
kerlik çağında bulunanların miktarı, impara
torluğa dâhil çeşitli milletlerin imparatorluk 
içerisindeki sayısı, nüfusun, mahal olarak da
ğılışı ve toprakla olan ilişkileri olmuştur. 

imparatorluk devresinde istatistik hizmetle
ri, tamamen duyulan ihtiyaca ve ademi merke
ziyet esasına göre yürütülmüş ve 1609 yılında 
başlanarak birçok genel nüfus sayımı ve zirai 
istihsal tesbitleri yapılmıştır. 

22 . 5 . 1970 O : 2 

Mâruz sisteme göre, her nezaret, her liva, vi
lâyet ve kaza, kendi istatistik hizmetlerini yine 
kendi bünyesinde teşkil ettiği istatistik bürola
rı marifetiyle yürütmüştür. 1914 yılında dağı
nık olan bu kuruluşların merkezde bir tek ku
ruluş içinde Merkezî istatistik Encümeninde 
birleştirilmesi istenmiş ise de bunda başarı sağ
lanamamıştır. 

1914 te teşkil olunan encümen 1925 yılında 
lağvedilmiştir, ileri istatistik usullerine göre 
hizmeti devamlı olarak yürütecek merkezî or
gan ancak Başvekâlete bağlı, «istatistik Müdü
riyeti Umumiyesi» adiyle 1926 yılında kurul
muştur. 

1926 yılından itibaren memleket için her ba
kımdan değerli ve önemli hizmetler ifa eden ge
nel müdürlük 36 yıl devam eden sürede ve za
man içinde süratle artan yeni ihtiyaçları, gerek 
kanuni statüsü ve gerekse sahibolduğu imkân
lar yönünden cevaplıyamaz hale gelmiştir. 

Plânlı döneme geçişle birlikte kuruluş kanu
nu pek eski ve sahibolduğu imkânlar pek sınırlı 
bulunan genel müdürlüğün yeni baştan organi
ze edilmesi kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 

Böylece 1926 yılında kurulan istatistik Ge
nel Müdürlüğünün 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sa
yılı Kanunla reorganize edilmesi suretiyle vü
cut bulan enstitü, 7 yıl içerisinde kadrolarını 
genç, istatistik sahasında yetişmiş ihtisas sahi
bi yeni ve başarı vadeden elemanlarla takviye 
etmiştir. 

Eğitime özel önem vermek suretiyle enstitü, 
içinde bir yıllık akademi eğitimi veren istatis
tik Eğitim Merkezini faaliyete geçirmiştir. 

Her kademede görev almış elemanlarına 
1964 yılından itibaren hizmet içi eğitim prog
ramları uygulamaya başlamış ve bu eğitim sis
temini devamlı hale getirmiştir. 

Eğitim merkezinde bugüne kadar 97 si ens
titünün kendi, 56 sı özel sektör ve diğer kamu 
kuruluşlarının olmak üzere 153 eleman yetiştir
miş ve kendi elemanlarından (>Q sına garp ülke
lerinde mastır ve doktora seviyesinde ileri ihti
sas yapma imkânları sağlamıştır. 

Yılda ortalama 40 milyon sayfa yayın yapan 
matbaasının kurulmasını gerçekleştirmiş, uzman 
ve malzeme olarak, milletlerarası kuruluşlardan 
ve garp ülkelerinden geniş ölçüde ve devamlı 
yardımlar temin etmiştir. 
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istatistik Makina Parkını yeni ve modern 
makinalarla teçhiz ederek 2 aded elektronik 
beyni hizmete koymuştur. 

Üniversiteler, ilim müesseseleri ve diğer ka
mu kuruluşları ve özel sektörle bilgi ihtiyacını 
daha iyi karşılamak ve daha illeri istatistik me
tot ve teknikleri uygulamasını ve bilgide güve
nirliği sağlamak üzere yakın ve devamlı işbir
liğini kurmuştur. 

Yılda ortalama olarak uyguladığı 18 cari 
ankete ilâveten aile bütçeleri, işgücü ve istih
dam, su ürünleri, tarımda objektif metot uygu
lamaları, turizm geceleme ve saire olmak üzere 
yeni konuları ve sahalan ihata eden çeşitli an
ketlerin icrasına başlamıştır. 

1963 yılından itibaren genel tarım, genel sa
nayi, genel nüfus, Devlet personel sayımları ol
mak üzere 4 genel sayımı uygulayıp, sonuçları
nı zamanında istifadeye arz etmiştir. 

4 yıl içinde 4 bölge müdürlüğü ve iki ma
hallî muhabirliği kurmuştur. 

Sadece başlıcalarma temas ettiğimiz mâruz 
hizmet ve çalışmalarına, bu yıl her yönden son 
derece önemli olan genel nüfus, genel mesken ve 
genel tarım olmak üzere 3 yeni sayımın uygu
lamasını ilâve edecektir. 

1970 yılı diğer Birleşmiş Milletler ülkelleri 
gibi memleketimiz için de bir sayım yılı olmak
tadır. Halen enstitü, arz ettiğim 3 büyük sayı
mın nihai hazırlıkları ile ilgili olarak kesif bir 
çalışma içindedir. 

Yine enstitü bu yıl, 1971 yılında icra edece
ği, tarımın dışında kalan diğer sektörleri kavrı-
yacak olan genel sanayi ve işyerleri sayımında 
bütün hazırlıklarını tamamlıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
istatistik hizmetleri, bu hizmetlerin gerçek

leştirilmesi ve başarı ile sonuçlandınlması son 
derece güçtür. 

Çünkü bilgilerin sıhhati ve mükemmeliyeti 
hemen daima bilgiyi toplıyan kuruluşun dışın
da faktörlere bağlı bulunmaktadır. 

Enstitünün hizmetlerini değerlendirirken bu 
dış faktörleri ve memleket şartlarını asla göz
den uzak tutmamak gerekir, istatistik, bir ülke 
için her şeyden evvel belli bir kültür seviyesine 
ulaşma meselesidir. Bir istatistik malûmatın 
toplanması, her hangi bir anketin, hususiyle bir 
genel sayımın basan ile icrası; güvenilir sonuç-

lann alınabilmesi ve zamanında ilgililerin isti
fadesine arz edilmesi uzun bir hazırlık dönemi
ni kapsamak üzere geniş bilgiyi ve uzun tecrü
be ve son derece dikkat gerektiren çalışma ve 
uygulamada, muhataptan bilginin alınmasında 
sabır ve feragat ister. Enstitü, bu hizmetleri en 
mükemmel olarak ifa edecek elemanlarını mües
seseye bağlamak, görevi ehil ellere teslim etmek 
zorunluluğundadır. 

Bu sağlanmadığı, büyük masraf ve ümitlerle 
yetiştirdiği elemanlarına yeter ücret ve maaş 
veremediği takdirde, hizmetlerindeki başarı de
recesi beklenenin aksi yönünde azalabilir. 

Son birkaç yıldan beri yakından takibettiği-
miz enstitü yayınları şekil ve muhteva yönün
den en ileri ülkelerin seviyesine çıkanlmıştır. 
Bu bizim için bir iftihar vesilesi olmaktadır. Bu 
önemli hizmeti; matbaalann tevhidi ile enstitü 
matbaasının tevhit dışı bırakıldığına ait karar
namenin halen çıkanlmamış olması sebebiyle 
henüz kuruluşunu ikmal edemediği ve natamam 
matbaasiyle yaptığını müşahede etmekteyiz. 

istatistik çalışmalarının değer ve sonuçlarını 
ortaya koymak bakımından en önemli safhayı 
teşkil eden yayın hizmetinin daha da mükem
mel bir seviyeye getirilmesini temin etmek üze
re mezkûr kararnamenin biran önce çıkanlarak 
enstitü matbaasının tevhit dışı kalmasını sağ
lamakla gerektiği inancındayım. 

Bütçe Karma Komisyonuna takdim ettikleri 
raporlannda sayın raportörlerin, özellikle son 
derece önemli bulunan ve enstitü bütçesinde ka
bul olunan sayım tahsisatının kâfi gelmiyece-
ği endişelerini izhar etmektedirler. 

Enstitü, bugüne kadar hizmeti en ileri tasar
ruf ile ifaya, en iyi örnekleri vermiştir. Ancak, 
yapılacak hizmetin özelliği ve bu sayımlarla el
de olunacak sonuçların, plân ve yıllık program
lar ve çeşitli kamu ve özel kuruluşların gelece
ğe ait alacağı tedbirler yönünden arz ettiği 
ehemmiyet göz önünde bulundurularak, gerek
tiğinde yıl içinde ek ödenek verilmesinin şim
diden teemül edilmesini tavsiyeye şayan bul
maktayım. 

Bugüne kadar olduğu gibi hizmetin değer 
ve önemine inanarak, enstitüyü bir yıldan di
ğerine daima daha iyi, daha mükemmel imkân
larla teçhiz etmek karannda olan Sayın Hü
kümete bu değerli müesseseye verdiği önem ve 
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gösterdiği yalan ilgi için samimî teşekkürleri
mi tekrarlar, müessese için başarılarının deva
mını temenni eder, yeni yılın bütçesinin Dev
let istatistik Enstitüsüne hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyerek hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, buyurun 
efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Görüşmesini yaptığımız ve cılız bütçesini 
incelediğimiz Devlet İstatistik Enstitüsü ilk ba
kışta üzerinde fazla durulmıyan küçük bir ku
ruluş görüntüsü vermektedir. Ancak, plânlı 
dönemde bu teşkilâtın son derece önemli görev
lerle yükümlü olduğunu de hemen kabullenmek 
mecburiyetindeyiz. 

Iktisaden geri kalmış memleketlerde değiş-
miyen bir kaide vardır; gerek Devlet idaresinde 
ve gerekse günlük hayatta çok söz söylemek. 
Ama, rakamları ve istatistik doneleri konuştu
runca bir ürkeklik ve umursamamazlık başla
maktadır. Böyle bir ortam içerisinde istatistik 
yanlış rakamların, doğru toplamı şeklinde tarif 
edilmektedir. «Yanlış rakamların doğru topla
mı:.» 

Halbuki, iktisaden gelişmiş memleketlerde 
istatistik, en çok itibar edilen bir ilim dalıdır. 
Devlet adamları ve siyasiler, görüşlerini, rapor
larını ve plânlarını ancak istatistiki doneler 
üzerine bina etmektedirler. Başvurulan en emin 
kaynak istatistik enstitüleridir. Günümüzde az 
gelişmiş ve plânlı kalkınmaya yönelmiş ülkele
rin, süratle kalkınmalarını sağlamaları için is
tatistiğin önemi daha da çok artmaktadır. Kal
kınma plânlarının hazırlanması, uygulama prog
ramlarının takibi, plân hedeflerinin başarı dere
celerinin tesbiti hep sağlam ve güvenilir istitis-
tik bilgilerle mümkün olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Anayasamızın 129 ncu 
maddesi; «İktisadi, sosyal, kültürel kalkınma 
plâna bağlanır, kalkınma bu plâna göre gerçek
leştirilir.» diyor. Anayasanın bu emrine uyula
rak, yapılan kalkınma plânları, iki anaunsur 
üzerine bina edilmiştir; kaynak ve rakam. İlk 
plânlama çalışmalarında hayretle görülmüştür 
ki, plânlama çalışmaları için ihtiyaç duyulan 
ve ilgili Devlet dairelerinden sektörler itiba
riyle istenilen istatistik bilgileri, bu kuruluşlar 
genellikle vermek imkânını bulamamışlardır. 

Alınan bilgiler ve donelerin ise çok defa biribi-
riyle çelişki halinde olduğu hayretle görülmüş
tür. Bu gerçeğe şu anda aramızda bulunan ve 
o tarihlerde Devlet sektöründe, mesul görevler
de hizmet veren sayın üyeler şahidolmuşlardır. 

Plânlı kalkınma döneminde kalkınmamızın 
sıhhatli şekilde yürütülebilmesi ve siyasi ikti
darın sağlam yargılara varabilmesi için memle
ket gerçeklerinin şüphe edilmiyen rakamlarla 
ifadesinde zorunluluk vardır. Memleket idare
sinde başarı göstermiyen ve icraatında sağlam 
olmıyan iktidarlar, yanlış ve şüpheli istatistik 
rakamların himayesine sığınırlar. 

Halbuki, rakamlar sağlam olduğunda ne 
Devlet adamları ve ne de siyasi iktidar yanlış 
bulgulara ulaşamaz. 

Sayın milletvekilleri, bir ülke ekonomisinde
ki gelişmeleri en iyi şekilde yansıtan gösterge, 
millî gelirdeki artışlardır. Devletin resmî is
tatistiklerine göre ülkemizde gelişme hızı 1965 
te % 4,9; 1966 da % 10,3; 1967 de % 6,1; 1968 
de % 6,7 ve 1969 da ise % 7 olmuş bulunmak
tadır. 

Maalesef son birkaç yıldır bu rakam ve tah
minlerin sıhhat derecesi hızlı bir şekilde azalmış-
tır. Bu durum yalnız A. P. iktidarı için değil, 
daha önemli olarak Devlet İstatistik Enstitüsü 
için de bir talihsizlik olmuştur. 

Örnek olarak; 1969 yılındaki gelişme hızının 
% 7 olmayıp ancak, % 3,5 ve hattâ % 3 oldu
ğunu partimizin Sayın Grup Başkanvekili Ke
mal Satır, bütçenin tümü üzerinde yaptığı ko
nuşmada ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Ben burada zamanın yetersizliği sebebiyle ko
nunun detayına girmek istemiyorum. Yalnız, 
kalkınma hızı için verilen rakamların gerçekle 
ve samimiyetle hiçbir ilgisinin olmadığını belirt
mekle yetineceğim. 

Plân hazırlanmasında olduğu gibi kalkınma
nın neticesinin tesbitinde de gerekli rakamları 
karar organına vermekle görevli en önemli ka
mu kuruluşu, şüphesiz Devlet İstatistik Enstitü
südür. 

O halde, Plânlama ile Enstitü arasında çok 
sıkı. bir işbirliğinin doğmadı kaçınılmaz bir mec
buriyet halindedir. 

Sayın milletvekilleri; istatistik yalnız eko
nomik alanda ve plânlama çalışmalarında değil, 
sosyal hayatta da önemlidir, Hele, Türkiye 
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gibi sosyal meseleleri her geçen gün çığ gibi 
büyüyen bir ülkede bu konundaki çalışmalar 
daha da ağırlık kazanmaktadır. Maalesef, mem
leketimizde sosyal konulardaki istatistik çalış
malarının da yetersiz olduğunu söylemek mec
buriyetindeyiz. Çeşitli konularda halktan doğru 
bilgi almak için, halka yaklaşmak, geniş propa
ganda yapmak, neticesi alman istatistik bilgi
leri gayet basit ve anlaşılır bir tarzda küçük ki
tapçıklar, broşürler halinde çok sayıda bastırıp, 
dağıtma gereklidir. 

Yine istatistikte zaman önemli bir unsurdur. 
Bir örnek vermek isterim. 

Hâlâ 1869 yıh milletvekili seçimlerinin ay
rıntılı rakamları elimize ulaşmamıştır. 

Devlet istatistik Enstitüsünün modern bir 
tarzda kuruluşunu sağlıyan 53 sayılı Kanun, 
başka dairelerin is oa"istik bilgileri toplamalarını 
ve yayınlamalarım yasaklamıştır. Kanunun açık 
hükmüne rağmen, bâzı. kuruluşlar buna riayet 
etmemektedirler. Bu hal ise, resmî dairelerin 
kamu oyuna farklı sonuçlar sunmasına ve hal
kın Devlet istatistik Enstitüsüne karşı güveni
nin sarsılmasına sehebolmaktadır. Enstitünün 
istatistik şubesi olan kamu kuruluşlarının bu 
sahadaki çalışmalarını yalkînen denetlemesi
ni, bunlara bir yön vermesini dilemekte
yim. Keza, enstitünün iyi bir görüş içe
risinde açtığı eğitim merkezinde ilgili bakan
lık elemanlarının eğitilmesini ve bu şubelerin 
başına geçmelerini sağlanmasını dilemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki zirai ista
tistik çalışkalarına da kısaca değinmek istiyo
rum. Hemen peşinen belirtmek isterim ki, Tür
kiye'de belki de en az güvenilen rakamlar, zirai 
istatistiğe aittir. Genellikle modern istatistikte 
hiç itibar edilmemesi gereken, «olsa olsa» me
toduna başvurulmaktadır. Ve bu rakamlar çok 
defa zirai plânlamayı esas almaktadır. 

Meselâ; hayvan varlığımız ve hayvancılığı
mıza ait rakamlar, çok kaba ve tahmin edildiği 
gibi toprak ve su kaynaklarımıza ait rakamlarla 
ayn1. şekilde istikşafı ve tutarsızdır. 

Halbuki, Türkiye ziraatinin planlanmasında, 
en çel.: açıklık kazanması gereken rakamlar, top-
ral: ve su kaynaklarımızla ilgilidir. Toprak var
lığımızla ilgili rakamlar, hâlâ Amerikalı uzman 
Harvey Oekes'un birkaç aylık çalışmayla ha
zırladığı Türkiye topraklan ve Türkiye umumi 

toprak haritasına dayanmaktadır. Batı ülkele
rinde çok detaylı ve ilmî çalışmaların ikmâl edil
diği bir dönemde bizim hâlâ, Mr. Oekes'un ra
poruna iltifat etmemiz hazindir. 

Sırası gelmişken Toprak - Su Genel Müdür
lüğünün bu sahadaki yeni, fakat ümit verici 
çalışmalarını biran önce bitirmesini ve istatistik 
Enstitüsünün de bu teşkilâtla sıkı bir işbirliği 
yapmasını dilemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, 10 dakikalık vak
tiniz doldu efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — üç daki
ka rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam, edin efendim, buyurun. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, Türkiye'nin, değişen dünya şart
lan karşısında ekonomik, sosyal, kültürel, sana
yi ve tarımsal gelişmelerini tam ve yeterli olarak 
plânlamak için sağlam ve güvenilir istatistiki 
donelere ihtiyaç vardır. 

Sözlerimin başlangıcın;'?, söylediğim gibi, 
Türkiye'de böyle modern bir anlamda kurulan 
bir müessese varken, yanlış rakamların, doğru 
toplamı olarak zaman zaman karşımıza çıkan 
istatistikler, siyasi iktidara belki geçici bir za
man için huzur verecektir, ama hiç şüpheniz ol
masın ki, bizlere ve halka hüzün verecektir, ıstı
rap verecektir. 

Hepimizin gözü, kulağı ve plânlı kalkınmaya 
inanmış demokratik memleketlerde en üstün 
bir ölçü olan istatistik bilgilerin, zamanında sü
ratle ve hele doğru olarak toplanıp hazırlanma
sı için her türlü imkânlanmızı bu iyi niyet sa
hibi, değerli yönetici ve teknisyenlerin yürüt
meye çalıştığı enstitüden asla esirgememeliyiz. 

Bu meyanda, enstitünün gerek yabancı teş
kilâtlarla ve gerekse OİCD ve FAO gibi millet
lerarası kuruluşlarla yakın işbirliği yapmasını 
diler, bütçenin yararlı olması dileğiyle saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
run efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, istatistik Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi dolayısiyle söz almış bu
lunuyorum. Malûmuâlinizdir ki, istatistik ar
tık bir dar çerçeve olmaktan çıkmış, bütün eko
nomik faaliyetlerin başvurduğu bir mihrak, bir 
nokta olmuştur. Her türlü ticari, • iktisadi, sos-
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yal hâdise ve faaliyetler, istatistiğin iştigal mev
zuu olmaktadır. Bütün ilmî çalışmalar, sosyo
lojik, fiziki, ekonomik faaliyetler, istatistiğe da
yanmadıkça yarımdır, ilmî olmaktanda mahrum
dur. 

Şunu anlatmak istiyorum; bütün beşerî faa
liyetleri düzeen sokan, sıralıyan, netice ola
rak efkâra sunan istatistik, gerek Devlet ve 
gerekse diğer hayatımızda başvurduğumuz bir 
kaynaktır. 

İstatistik Türkiye ̂ de son 20 yıldır ehemmi
yet ve değer kazanmış bulunuyor. Memnuniyet
le görülmektedir ki, bu vazifeyi deruhde eden 
eden istatistik Enstitüsü, kendine mevdu mese
leleri hakikiyle ifa etmeye başlamış bulun
maktadır. H&men herkesin bu hususta başvura
cağı yegâne kaynak, istatistik Enstitüsüdür. 

Enstitü, bugünkü faaliyet hacmıyla vazifesi
ni yapar görünmekte ise de, gerek personel ve 
gtrekse materyal bakımından bâzı noksanları 
sebebiyle Enstitünün istatistikî faaliyetleri iste
nen hızda olamamaktadır. Meselâ, nüfus sayımı 
neticeleri, bütün detayları ile, geç neşredilmek
tedir. 

Enstitü, kaynak rakamları ve malûmatla
rı kendi personelinin idare ettiği bürolardan 
değil de, mahallî meslekî teşekküllerle, resmî 
devlet müesses ellerinin verdiği bilgilerle yap
maktadır. 

Zirai istihsal ve hayvan varlığına ait malû
matı da münhasıran mahallî resmî mercilerle, 
halkın verdiği beyanlardan elde etmektedir. 

Bilhassa millî gelir hesaplarının hazırlanışın
da ve millî gelir dağılışına ait istatistiklerin 
tanziminde dahi, hesabın tam ve sıhhatli olabil
mesi için malûmatların bâzı bazlara dayan
dırılması lüzumu vardır. Bu bakımdan Enstitü
nün sayım, istatistikî neşriyat veya sair yayın
larının süratle ve sıhhatle yapılabilmesi için 
baskı, makina ve teçhizatının yeniden tevsii, 
sayım; nüfus sayımı, zirai sayım, sınai sa
yımı v. s. neticelerinin süratle ve sıhhatle ya
pılabilmesi için, Enstitünün bir kompitör teçhizi 
satmalıma veya kiralama yolu olabilir. 

Büyük sanayi ve zirai merkezlerde istatistik 
büroları kurulması ve bütün emtia, madde ve 
değerleri hakkındaki malûmatı bu bürolardan 
bizatihi kendilerinin alması lâzımdır. Enstitü 
kaliteli istatistik elemanları ile takviye edil
meli, bunun için gerekli kadrolar alınmalıdır. 

Bir de İstatistik Enstitüsünün tesbit ve ilân 
ettiği millî gelir, millî hâsıla ve gayrisâfi millî 
hâsıla rakamları ile, Plânlama Dairesinin bu hu
susta tanzim ettiği rakamlar arasında bazan 
ırıübayenet görülmektedir. Bu mübayanetin or
tadan kaldırılması mutlaka lâzımdır. Enstitü bu 
rakamları tetkik ederken Plânlama ile daima 
temas halinde bulunmalı ve bâzı mercileri de 
müşkül vaziyete sokmamalıdır. 

Ayrıca, Anayasada, Devlet İstatistik Ens
titüsü kuruluş kanunlarında, millî bütçe hesap
larının hazırlanmasına dair bir emir hükmü var
dır. Henüz bu husus yerine getirilmemiştir. 

Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü aylık de
ğişmeleri gösteren sınai istihsal indeksini he
nüz düzenlememiştir. Enstitü, toptan eşya fi
yatı indeksi çalışmalarına dair çalışmaya baş
ladığını bildirmişse de, uzun süre önce bildiri-
İbn bu malûmatın henüz müspet bir safhaya 
getirilmediği görülmektedir. 

Geçinme indekslerinden de bâzıları eskimiş, 
muhtevası basit bir şekilde yürütülmektedir. 
Binaenaleyh Enstitü, kendilerine kanuni bir 
mecburiyet olaark tahmil edilen bu vazifeleri 
biran önce ifa etmeli ve görmekte olduğu bu 
millî vazifeyi başarılı bir şekilde yürüttüğü 
gibi, noksan bulunan bu hususları da ikmal 
edip efkâra sunmalıdır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. Sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez? Yok. 
Sayın Hüseyin Baytürk?. Yok. 
Sayın Sadi Binay?. Yok. 
Başka söz istiyen? Yok. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çesi üzerinde çok faydalı görüş ve temennile
rini takdirlerini ifade buyuran siyasi parti grup 
sözcülerine ve sayın milletvekillerine şükran
larımı ifade etmek isterim. 

Esasen, muhterem sözcülerin ve sayın mil-
letvekillerin beyanları muvacehesinde huzuru
nuzu fazla işgal etmiyeceğim. 

istatistiğin devlet hayatında, ekonomide ve 
kalkınmada ifa ettiği rol, sayın sözcüler tara
fından ittifakla ortaya konulmuş bulunmakta-
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dır. Bu mevzuda şayanı şükran olan husus, par
lâmentomuzun aynı görüşte birleşmiş olmasıdır. 

Sayın grup sözcülerinin ve milletvekillerinin 
temenni olarak ifade buyurdukları hususlar 
İstatistik Enstitüsünün mütaakıp çalışmaların
da tabiaitiyle ilgililer ve Hükümet olarak tara
fımızdan tesbit edilmiş bulunduğu cihçtle, öl
çülerine uygun surette dikkate alınacaktır. 

Burada sadece bâzı hususlara kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bakımından bir 
matbaanın önemi aşikârdır. Bu meseleyi hallet
mek için matbaaların tevhidi sadedinde hazır
lamış bîflunduğumuz kararname imza safha
sındadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü her sene çıkarmış 
bulunduğu neşriyatı sirkülerle ilgililere bildir
mekte ve bedeli mukabilinde her istiyene bun
lardan göndermektedir. Halen yerli, yabancı 
ve kamu sektörüne dâhil bulunan abone adedi
nin 4 bin olduğunu ifade etmek isterim. 

1970 yılı içerisinde yapılması mukarrer bu
lunan üç sayım için bütçeden ayrılmış bulu
dan 13,5 milyon liralık ödenek, filvaki bu hiz
metlerin ifasına imkân vermiyecek bir seviyede 
mütalâa- edilmekte ise de, bu sayımların icra
sında masrafın büyük kısmı daha ziyade vasıta 
paraları ile ilgili bulunmaktadır. Bu itibarla, 
kamu kuruluşlarındaki bütün vasıtaları Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bu görevlerini ifa sıra-
Ejnda ıkuUanıma'k hususu düşünülmüş ve bunun 
tedbirleri ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle bütçenin elverdiği imkân içerisinde ayrıl
mış bulunan bu ödenekle tahsis edilecek vasıta
lar marifetiyle hizmetin gereği gibi ifa edilmesi 
hususu derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekillileri; kalkınma hızl
ımız hakkında tereddütü ifade eden beyanları 
d? huzurunuzda karşılamak istiyorum. Bir sa
yın milletvekili arkadaşım, 1965 yılında kalkın
ma hızının 4,9, 1966 da 10,3, 1967 de 6,1, 1968 
cıe 6,7 ve 1969 da % 7 olarak gerçekleştiğini 
ifade buyurdular; bunun böyle ifade edildiğini 
söylediler. Aslında 1965, 1966, 1967 ve 1968 ba
kımından zannediyorum ki, bir ihtilâf bahis ko-
nosu değildir. Yalnız sayın arkadaşım meseleyi 
izah ederken, 1969 da kalkınma hızının tesbit 
edildiği üzere % 7 değil, grup sözcülerinin büt
çenin tümü üzerinde ifade ettiği şekliyle % 3 
ilâ % 3,5 olduğunu beyan buyurdular. 
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Muhterem milletvekilleri, burada bir yanlış 
'•sabit vardır. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
Mart ayından önceki zaman içerisinde 1969 
kalkınma hızı tahmini % 7 idi. Mart ayı rakam
larına göre, ki bunlar tahmindir, % 6,4 dür. 
Kesin; 1969 kalkınma hızı Kasım 1970 de an-
:sk tesbit edilecektir. Böylece filhal Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından tahmin olarak bil
dirilen husus da bir katiyet ifade etmemektedir. 

Sayın grup sözcülerinin, bütçenin tümü üze
rende ifade buyurdukları rakamlar da yanlıştır. 
Tamamen yanlıştır... Evvelâ Devlet istatistik 
Enstitüsünün istatistik! verileri sadece tesbit 
etmesini, onun dışında bir başka kamu kuru
luşunun bu konuda faaliyet yapmamasını, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün ciddî çalışmasın
dan istiane etmek suretiyle doğru bir fikir 
olarak ortaya koyuyoruz. Ondan sonra Devlet 
istatistik Enstitüsünün bir konuda, 1969 yılı 
kn Ikınma hızı konusundaki mütalâasına itibar 
etmiyoruz... Burada bir çelişki vardır. Bunu arz 
etmek isterim. 

İkinci konu; millî gelir rakamları her yılki 
ş'M 1985 te, 1966 da, 1967 de ve 1968 de oldu
ğu gilbi sıhhatlidir. Bütçenin tümü üzerinde ko
nuşan O. H. P. nin sayın Sözcüsü, Devlet Plân
lama Teşkilâtının yapmış olduğu bir yanlışlığı, 
maalesef yanlışlığı tesbit edemeden, sınai üre
tim indekslerine göre kalkınma hızım değer
lendirmek suretiyle bir hataya düşmüş bulun
makta ve o itibarla da, 1969 yılı kalkınma hızı
nın % 3 ilâ % 3,5 olduğu hususunu ifade et
miştir. Bu konu, bütçenin tümünün görüşülmesi 
sırasında Sayın Maliye Bakanı ile aralarında 
tartışılmış ve Sayın Maliye Bakanı da 1969 kal
kınma hızının, Mart ayı tahminlerine göre 
% 6,4 olduğunu Devlet istatistik Enstitüsünün 
vermiş bulunduğu bilgilere istinaden, o rakamı 
p.ynen beyan ötmek suretiyle beyan etmiştir. 

Yine bir sayın arkadaşımız, yanlış, toplan
mış rakamların iktidara belki huzur verebile
ceğini ifade ettiler. Bunu, hepimizin üzerinde 
ittifak ettiği, öneminde ittifakettiği, ciddî ça
lınmasını takdirle takibettiği Devlet istatistik 
Enstitüsünün bütçesi vesilesiyle bir tartışma ko
nusu yapılmasını gönlüm arzu etmiyor. 

Ancak şunu ifade etmeme müsaadelerinizi 
istirham ediyorum. Yanlış toplanmış rakamlar 
hîçbir iktidara huzur vermez. Hataların ikti
darlara ne huzur, ne teminat, ne de başarı ge-
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tirmediği izahtan varestedir. Böyle bir yolun 
da yolcusu değiliz vte biz siyasi iktdıdar olarak, 
Devlet istatistik Enstitüsünün çalışmalarına, 
elde ettiği bilgilere, bizim iktidar olarak ho
şumuza gitsin veya gitmesin, hiçbir veçhile mü
dahale etmiyoruz, edemiyoruz, etime niyetini de 
ıbeskm'iyoruz. Bundan böyle de başka türlü ha
reket etmemiz mümkün değildir. Hiçbir iktida
rın da böyle hareket edebileceğini zannetmiyo
rum. 

Devlet istatistik Enstitüsünün bütün bilgi-
iori, millî gelire aldolanlar da dahili, hepsi ale
nidir ve yayınlanmaktadır. Enlstitü hangi bil
giyi elide ediyorsa, alıyorsa, onu aynen yayınla
maktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünün eği
tim mieıkezindie diğer kamu kuruluşlarının ele
manları da yetiştirilmektedir. 

Böylece, kısa olarak Devlet İstatistik Ens
titüsü bütçesi vesilesiyle dile getirilmiş konu
ların anaihatlan hakkında maruzatta bulunmuş 
oluyorum. 

Mütalâa serdeden sayın sözcü ve milletve
killerine şükranlarımı bir kere daha teyiden 
ifalde ederkssn, bütçenin memleketimize ve İsta
tistik Enstitüsüne hayırlı ve başarılı olmasını 
temenni eder, teşekkür ©derim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çemin bölümlerine geçilmlesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bölümleri ayrı ayrı okutup tasvibini
ze 'sunacağım: 

C - DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ 

(A/2) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12 000 Personel giderleri 17 987 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir. 

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

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

16.000 Çeşitli giderler 438 552 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

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

ları ve onarımları 3 400 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 3 000 

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

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

3G.OO0 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eiimiyıenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Devlet istatistik Enstitüsü 1970 
yılı Bütçesinin görüşülmesini tamamlamış olu-
yoruz. Hayırlı oCısun efendim. 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi Diyanet İşleri Başkan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçeısi üzerinde 
söz alan grupların sıraJsı şöyledir: C. H. P. 
G. P. ve A. P., sonra G. P. adına ikinci defa 
söz istenmiş. Şahıslan adına söz istiyenler: 

ıSami Arslan, Mustafa Tim'isı, Münir Dal-
dal, Talât Köseoğlu, Hasan Toısyailı, Ahmet Çil-
oğlu, Osman Tan, Hüseyin Abbas, İsmail Hakkı 
Alaea, Ali Rıza Uzuner. 

Şimdi söz sırası C. H. P. grupu adına Sad-
r ettin Çanlga'nındır. 

Buyurun Sayın Çanga. 

ıC.H.P. GRUPU ADINA SADRETTİN ÇAN
GA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
O. H. P. nin görüşlerini Trabzon milletvekili Sa
yın Mahmet Arslanltürk arkadaşımız yapacak-
t:; arkadaşımızın rahatsızlığı sebebiyle görevi
ni ben yerine getiriyorum. 

'Sayın arkadaşlarım; dikkatlerinizi öncelik
le bir çelişki üzerine çekmek istiyorum. Türk 
toplumu tarihinin hiçbir döneminde din bakı
mından bugünkü kadar mütecanis bir durum
da olmamışızdır. Gerçekten nüfusumuzun yüz 
de 99 u müslümandır. Buna rağmen dinî ha-
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yatıma, toplumumuzda görülen türlü buna
lımların önde gelen kaynaklarından biri ol
makta devam ediyor, ülkemizde din adına tür
lü oyunlar oynanıyor,, olaylar çıkarılıyor, va
tandaşlar arasana ayrılıklar sokuluyor, tari
katlar yerden ot biter gibi birbirini izliyor, 
tek dayanağımız ve güvenimiz olan çocukla
rımızı ve gençlerimizi etkileri altına almak 
için birbirleriyle yarışıyorlar. 

Tarih, dinin çok etkili bir vahdet unsuru 
olduğu gibi, korkunç iç ve dış savaşların kay
nağı olduğunu da gösteren örneklerle dolu
dur. Burada dinin bu çift yönlü rolünü bel
gelerle açıklamanın gereği yoktur. Bugün 
için anlam taşıyan husus, dinden yararlanı
larak ve din adına hareket edildiği kanısı 
uyandınlarak yurdumuzda dinsel akımların 
ve sebeboldukları olayların karşımızda cid
dî bir tehlike olarak dikilmekte oluşudur. 
Bu huşusun bir vakıa olarak tesbiti son derece 
önemlidir. Çünkü ancak bu suretle türlü iç ve 
dış kaynaklardan beslenen ve başyardımcıla
rı çıkar ve cehalet olan bu akımlarla ciddî 
bir şekilde savaşmak mümkün olacaktır. Ge
çirdiğimiz yıl içinde din adına patlak veren 
bir çok olaylarda kardeş kanı döküldüğü ve 
bunun vebalinin iktidarın tutumunda olduğu 
bilinmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, dinî duygularına ve gö
reneklerine bağlı zümrelerin, büyük ölçüde tu
tucu oldukları ve her türlü değişime karşı 
direndikleri bilinen bir gerçektir. Bundan 
dolay* tutucu partiler ile çevrelerinin halkın 
din ve görenekleriyle olan ilişkilerini devam • 
1?. olarak canlı tutmaya çalışmalarının sebebi. 
kolayca anlaşılmaktadır. Üzülerek belirtelim 
ki, yurdumuzdaki durum ve tutum, demokra 
silerde normal sayılabilecek sının büyük öl
çüde aşmış bulunmaktadır, ülkemizde halkır. 
dinî inanç ve geleneklerine bağlılığından ya
rarlanmak istiyen bâzı çevrelerle, çıkarlan pe
şinde koşan bâzı küçük politikacılar,, tutucu
luğa elverişli bir ortamı sürdürmeye yanyan 
geçici akımlan görmemezlikten gelmekte, hat
tâ bunları gizli açık desteklemektedirler. Bu 
hal devletimizin varlığına yönelen bir teh
likenin günden güne güçlenmesine sebebolmak-
tadır. Böyle bir tehlikeyi önemsemiyenler ya 
gerçekleri göremiyecek durumda olanlar, ya 

çıkarlannı toplum yaranndan üstün tutan
lar, ya da olayların üzerine yürüyecek gücü 
kendilerinde göremiyenlerdir. 

Sayın milletvekilleri; tarih en iyi yol göste
ricidir. Özellikle uluslar önemli sorunlrının 
çözümünde tarihlerinde büyük ölçüde yarar
lanmak zorundadırlar. Bu nedenlerle biz de 
Diyanet işleiryle ilgili sorunları ele alırken 
kısaca tarihin yardımına başvuracağız. 

Herklesin bildiği gûbi imparatorluktan cum
huriyete, teokratik devletten lâik düzene ge
çerken dinimizin itikat ve ibadetleri yanın
da ahlâkiyatı da mahfuz kalmış, lâiklik bun
lara vicdan hürriyetini eklemekten öteye bir 
etki yapamamıştır. Asıl değişiklik İslâmlığın 
muamelâtına ait uygulamalann yürürlükten 
kaldırılması ve bu türlü tatbikatın lâik Ana
yasaya bağlı kanunlar sistemi içine aktarıl
ması anlamında vukubulmuştur. tslâm dünya
sında ve tslâm Tarihinin en uzun ömrünü ve en 
güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu eği
tim ve öğretim alanında İslâm medeniyetinin ge
leneksel kurumu olan medreseye dayanmış, onu 
desteklemiş ve ondan desteklenmiştir. İmpara
torluğun öteki kurumları meyanında, özellikle 
medrese, din temeli üzerine kurulmuş, bu te
mel üzerinde işlemiştir. İslâm dünyasının me
deni üstünlüğünün devamı süresince ihtiya
cımızı karşılamış olan medrese, Batı medeni
yetinin rönesans ve onu izliyen gelişmelerle 
sağladığı ezici üstünlük karşısında, çok ye
tersiz kalmış ve bunun sonucu olarak Tarizi
ni attan bu yana medrese sistemine paralel bir 
de mektepler sistemi doğmuştur. 

Biri, İslâm medeniyetinden gelen gelenek
lere, öteki Batı medeniyeti örneklepine daya 
nan bu iki sistemin birbirinden çok farklı iki 
tip münevver yetiştirerek Cumhuriyet dev
rine kadar geldiği bilinmektedir. Biri, dog
matik din eğitim ve öğretimine, öteki nisbe-
ten liberal ve pozitif düşünceye dayanan bu 
iki sistemin yetiştirdiği aydınların anlaşma-
lan bâzan zor veya çok zor, çok kez de im
kânsız olmuştur. Bunun tabiî olarak 1839 dan 
Cumhuriyete kadar bu durumun bütün ıstırap
ları millî tarihimizde açı acı yaşanmıştır. 

Batı dünyasiyle burun buruna yaşıyan mil -
letimiz, Batı emperyalizminin her kuşakta ağır
laşan ezici baskısı karşısında, asırlar boyunca 
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devam eden ölüm dirim savaşı vermiş, hâlen 
de vermektedir. Bu mücadelede bilimsel, eko
nomik ve daha bir çok alanlarda beliren bü
tün eksiksizliklerini veya yetersizliklerini millî 
yapısındaki birlik ve sağlamlıkla etlâfi etmek 
zournda olan milletimiz, eğitim alanında dııa-
lizm sebebiyle millî tarihimizde yer alan bir 
seri buhranlar geçirmiştir. Öte yandan pozi
tif bilim ve felsefeye, onun gerektirdiği hür 
ve pozitif zihniyete dayanan Batı medeniyeti 
karşısında Batılılaşmak ve bu medeniyete bü
tün tereddütleri tasfiye eden bir kesinlikle 
girmek, asrımızın başlarında önümüze tarihî 
ve millî zaruret olarak dikilmiş bulunuyordu, 
Bu durum karşısında hem Batıya yönelmek, 
hem de bu yöneliş içinde millî vahdeti korumak 
birbirinden ayrılması asla caiz olmıyan bu iki 
prensibi birarada yürütmek millî kurtuluşa gö
türen tek yol oluyordu. 

işte Tevhidi Tedrisat Kanunu bu tarihî ihti
yaç ve zaruretin eseri olarak ortaya çıkmış-
tıı. Bu bakımdan Tevhidi Tedrisat Kanunu T. 
C. nin millîlik ve lâiklik gibi iki temel ilkesini 
en belirgin bir biçimde yansıtan belgelerden 
biridir. Burada lâikliği aynı zamanda Batılılık 
anlamında kullanmaktayım. Çünkü lâik dü
şünce çağdaş Batı medeniyetinin ayrılmaz ni
teliğidir, Batı medeniyetinin temelinde yatan 
pozitif bilim ve tefekkürün anavasfıdır. Millet
çe ve millî ölçüde Batıya yönelme anlamını ta
şıyan bu kanunun o tarihe kadar hiçbir ciddî 
yenileşmeyi gerçekleştirememiş olan medreseyi 
tasfiye etmesi tabiî idi. 

Sonuç olarak, medreselerin kapatılmasiyle 
Türkiye ilk defa olarak, eğitim hayatında bü
tünüyle Batıya yönelmiş ve Türk toplumunun 
millî ve psikolojik bütünlüğünü bu ışıklı yol 
içinde sağlamak imkânına kavuşmuştur. 

Tanzimat öncesi imparatorluk düzeninde 
medresenin fonksiyonu dört katagoride müta
lâa edilebilir:. 

1. Her çeşit bilim adamı yetiştirmek, 
2. İmparatorluğun kazai kurumlarını ve 

hizmetlerini yürütecek kadroyu yetiştirmek, 
3. Bizzat eğitim ve öğretim hizmetlerini 

yürütecek unsuru yetiştirmek, 
4. itikat, ibadet ve dinî ahlâk, yani doğru

ca dinle ilgili hizmetleri yürütmek. 
Tevhidi Tedrisatın açtığı, yolda Cumhuriyet 

maarifi vaktiyle medrese mezunları tarafından 

yürütülen yukardaki hizmetlerden ilk üçünü yü
rütecek elemanlar^ medreseden çok daha üs
tün vasıfta olarak yetiştirmekte, ama doğru
ca dinle ilgili hizmetleri yürütecek kurumlar
dan yoksun bulunmakta idi. Bu ihtiyacı kar
şılamak üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında açı
lan İmam - Hatip okullarının az sonra gerici 
çevrelerin faaliyet alanı içine düştüklerini ve 
kapatıldıklarını biliyorsunuz. İşte bu tarihten 
itibaren, çok partili döneme girinceye kadar 
geçen zaman içinde eski medreseden yetişen 
din adamlarının çoğunluğu sahneden çekilmiş 
ve boş bıraktıkları yerler, hiçbir resmî men
şei olmıyan kimseler tarafından doldurulmuş
tur. Bu durum şu gerçeği ortaya koyuyor: 
Kendi hayat görüşüne, bütün medeni faaliyet 
alanlarına el atmış bulunan Cumhuriyet, vic
dan hürriyetine inanmış lâik ve müspet ka
falı aydın din adamını yetiştirememiş, bu yüz
den camiler, eski medreselerin ara sınıfların
dan ayrılmış çok zayıf bir unsurla hiçbir men
şei olmıyan bir zümrenin eline geçmiştir. Bu
nun toplumsal hayatta yarattığı bunalım 
günlük olaylar halinde karşımıza çıkmış, si
yasal şartların da yardımiyle imam - hatip 
okullarının yeniden açılması yoluna gidilmiş
tir. İşte imam - hatip okullariyle, yüksek is
lâm enstitüleri ve ilahiyat Fakültesi, bu ihti
yacı. karşılamak düşüncesiyle açılmış kurum
lardır. 

Sayın milletvekilleri; burada üzerinde özel
likle durmak istediğimiz nokta şudur: Tür
kiye'de askerî lise,, Harb Okulu veya akademi
si nasıl Yeniçeri Ocağının devamı değilse, bu 
okullar da medresenin devamı değildir. Oy
sa siyasi ve siyaset dışı çevrelerde bu okulla
rı eski medreselere veya Arap memleketlerinde
ki öteki medreselere benzetmek istiyenler var
dır. Bu okullardan çıkan gençlerin, Cumhuriyet 
ve Atatürk ilkelerine sahip çıkacakları inan
cındayız. Ancak yurdumuzda zaman zaman 
lâik ve Atatürkçü düzen aleyhine türlü olay
lar olmakta, fakat aydın din adamı yetiştire
ceğini umduğumuz bu okullarda söz konusu ge
rici, şeriatçı davranışlara karşı bir tepki gö
rülmemektedir. Bu davranış, söz konusu okul
larımızın ımutlâka bu türlü gerici akımlarla 
duygu ve düşünce birliği içinde bulunduğu 
anlamına yorumlanamaz. Böylesine bir tutum 
kanaatimizce adı geçen eğitim kurumlarımı-
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zın, gerici çevrelerin az veya çok etkisi ve 
baskısı altında oldukları intibaını vermekte
dir. Sütün bunlar, lâik Cumhuriyet Parlâ-
mencosunda görev almış bulunanları ciddî su
rette düşündürecek mahiyettedir. Günümüzün 
koşulları altında dahi bu okullarımızdan, is
lâmlığın iman ve ahlâkı ile çağımızın hür ve 
müspet düşünüşünü birleştiren vatansever ve 
idealiit gençlerin çıkacağına inanmaktayız. 

Bugün yurdumuzda sayıları binleri aşmış bu
lunan; Kuranı Kerim kursları üzerinde dikkat
le ve titizlikle durulmalı ve ciddî bir muraka
beye tabi tutulmalıdır. Müslüman Türk çocuk
ların» Kuranı Kerimin kıraatim ve tecvidini öğ
retme amacı ile kurulmuş bulunan bu kurs
ların, eski mahalle mekteplerinin en decadent 
şekilleri altında düşmelerine göz yummamalı-
yız ve rıza göstermemeliyiz ve hele Kuranı 
Kerimin yüce ismi altında bu kursların mille
ti Orta Çağa sürüklemek için bir vasıta ola
rak kullanılmasına asla müsaade etmemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, siyanal ve sosyal ko
nularda insanların değişik düşünclere sahi-
bolması tabiîdir. Demokrasi bu değişik düşün
celerin varlığını kabul etme ve tabiî gömre re
jimidir. Ama bu değişik düşünceler arasında 
aynı milletin fertleri olduğumuz gerçeği et
rafında sarsılmaz bir yurtdaşlık ve kardeşlik 
duygusu ile birleşmek şarttır. Fikir ve akide 
farkları içinde bu vahdetin sağlanması ancak 
hoşgörü ile mümkündür. İşte lâyiklüç, dinî ha
yatımızda hoş görünün en üstün, en açık ve en 
olgun bir ifadesi olduğu içindir ki, Devleti
mizin temel ilkeleri arasında yer almaktadır 
Oys& bu temel ilkeye karşı yazı, fikir ve po
litika hayatımızda pek çok günâh işlenmiş ve 
işlenmektedir. 

İpeğerli arkadaşlarım, din; özelliği ayırıcı-
lık olan politikanın dışında tutulmalıdır. An
cak bu takdirde, özelliği birleştiricilik olan din, 
fertlere ve toplumlara huzur sağlıyan bir or
tam hazırlar, faziletlere kaynaklık eder„ iyilik 
ve doğruluk duygularını besler. Yurdumuzda 
Cumhuriyetten sonra lâyiklik ilkesinin kabu
lü ile din, günlük politik çekişmelerin dışında 
tutuhnuştur. Bu tutum olumlu etkilerini en 
kısal zamanda göstermiş, mezhep mücadeleleri 
ortadan kalkmış, mezhep farkları âdeta unu
tulmuştur. Büyük Atatürk'ün 1935 yılında nü-

I fus hüviyet cüzdanlarının mezhep hanesine bir 
şey yazılmaması konusundaki emirleri müs
tesna önem taşıyan görüşlerinden biridir. Çok 
hazindir ki, bu hayırlı gelişme çok partili dü
zene geçildikten sonra ve hele bugünkü A. P. 

f iktidarı döneminde siyasi menfaat gruplarının 
baskısı ile her geçen gün hızını kaybetmeye 
yüz tutmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, yüzyıllar boyunca ol
duğu gib^, bugün de milletimiz, islâmlık dâhil, 
bir çok alanda islâm âlemine liderlik yapacak 
durumdadır. Nitekim bugün islâm âlemi, bi
zim Atatürk döneminde yaptıklarımızı ürkek 
ve çok yavaş adımlarla izlemekte ve uygula
maya çalışmaktadırlar. Ne gariptir ki bu ger-

I çeği göremiyen bir kısım kimseler islâm - Arap 
| özlemi içerisindedirler. Gerçekte ise bizim is

lâmlıkta kimseden örnek almaya ne lüzum ve 
ne de ihtiyacımız vardır. Biz lâyiklik ile en 
iyi yolu bulmuşuzdur, bize düşen; bu yolu 
lüzumlu olduğu şekilde izlemek ve yürütmek
tir. 

Sayın milletvekilleri; lâik bir devlette Diya
net işleri Başkanlığına düşen görevin nazik 
bir görev olduğunda şüphe yoktur. Bu neden
le Başkanlık, lâikliy ilkesinin icaplarına uya
rak dinler ve mezhepler karşısında tarafsız kal
malı, dinin kişi vicdanını ilgilandiren bir me
sele olduğunu devamlı olarak göz önünde tut
malıdır. 

Bugün memleketimizde bir çok gerici akım
lar birbirleriyle âdeta yarış edercesine geliş
mekte ve yayılmaktadır. Birer gericilik yuva
lan olan ve lâiklik anlayışını büyük ölçüde 
zedeliyen bu faaliyet hakkında Diyanet İşleri 
Başkanlığının, dolayısiyle Hükümetin ne düşün
düğünü kesinlikle ve açıklıkla öğrenmek isti
yoruz. Yurdumuzda mezhep mücadelesinin iç 
ve dış şer kuvvetlerinin etkileriyle alevlendiril
miş olmasını üzüntü ile izlemekteyiz. Bu geri
ci tutum ve davranışları sadece vicdan hürri
yeti mazereti ile savuşturmaya imkân yoktur. 
Adalet Partisi İktidarının içinde bulunduğu
muz bu bunalımdan, böyle bir sözle işin için
den çıkılacağını zannetmesi en hafif tabiriyle 
bir avunma ve avutmadan ileri geçemez. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet işleri Bakan
lığında, Diyanet Gazeteisnin frir yıllık imtiya
zının istanbul'da bir yayınevine devredilmiş 

| olması, abone bedelinin adı geçen firmaya 

239 — 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 2 

ödenmesinde yapılan işlemde Sayıştay ile ihti
lâfa düşülmesi, kanuni koşulları her nedense 
bir türlü yerine getirilmeden yapılan istişare 
Kurulu seçimlerinin Danıştayca birkaç kez bo
zulması ve bunlara benzer türlü olayların vu
ku bulması hüzün vericidir. 

Ulvî bir konu ile iştigal eden Diyanet işleri. 
yetkililerinin öteki devlet kurumlarına örnek 
olacak şekilde kanun ve mevzuata sahibolmala-
rı, özellikle bu kişilerin adam kayırma,, ya da 
tedirgin etme gibi küçültücü davranışlardan 
sakınmaları gerekir. 

Öte yandan 633 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desi uyarınca 1969 malı yılı Bütçesi ile alınmış 
bulunan 2 000 kadar bucak ve köy imam - ha
tip kadrolarının dağıtım işinin genel seçimden 
sonraya bırakılmış olmasını, dağıtım hazırlığı
nın yetişmemesi veya tasarruf amaciyle ya. 
pıldığı şeklinde söz veya düşünce ile izah et
me imkânı yoktur. Böyle bir tutuma ihtiyacı
mız yok diye ne kadar denilirse denilsin, ma
şeri vicdanda bunun nedeninin politik çıkar 
olduğu ihtimali kuvvetle yerleşmiştir. Adı ge
çen kanun gereğince köylere verilmesi gere
ken imam - hatip kadrolarının öncelikle sınır 
köyleri, ve fakir köylere verilmesi gerekir
ken, politik ve partizanca tutumlarla bu ge
reğe uyulmamaktadır. Ayrıca Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1970 bütçesine, 633 sayılı Ka
nunun öngördüğü 2 000 köy imam - hatip kad
rosunun konulmamasını doğru bulmadığımızı 
özellikle belirtmek isteriz. 

BAŞKAN —Sayın Çanga, 20 dakikalık sü
reniz doldu efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN ÇAN
GA (Devamla) — Bitiyor efendim, yarım say
fa kaldı. 

BAŞKAN —- Peki, efendim, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN ÇAN

GA (Devamla) — Sayın milletvekilleri; Diya-
net işleri Başkanlığının, velev ki bir yetkilisi 
için olsun,, Bütçe Karma Komisyonu i!e Cum
huriyet Senatosu oturumlarındaki konuşmalar
dan edindiklerimiz ve basında okuduklarımız, 
ibret, hayret ve hattâ dehşet vericidir. Bu ko
nuda Cumhuriyet Senatosunda bir araştırma 
yapıldığından işin detayına girmiyeceğiz. Sey
rini ve sonuçlarını merakla izliyeceğimiz bu 
araştırmanın açılmış olmasını huzur verici 
bulduğumuzu ifade etmekle yetiniyoruz. 

Diyanet işleri Başkanlığında görev alan 
herkesin, günlük politikanın dışında ve her tür
lü şaibeden uzak kalması şarttır. Camie poli
tika sokulmamalıdır. Camie politikayı sokan
ların ve bu gibi davranışlardan çıkar umanla
rın âkibetleri tarih boyunca hazin olmuştur. 
Diyanet işleri Başkanlığını, bu konularda da
ha dikkatli ve hassas olmaya, siyasal baskıla
ra karşı koymaya davet ediyoruz. Millî birli
ği korumak ve pekiştirmenin Diyanet işleri 
Başkanlığının temel görevi olduğunu önce mer
kez örgütü içtenlikle benimsemeli ve sonra 
etkili bir şekilde alt örgütlerine benimsetmeli
dir. Bugünkü durum ve tuutumu ile Diyanet 
İşleri Başkanlığı merkez ve taşra örgütünün ob
jektif kıstaslarla ciddî bir reorganizasyona 
ihtiyacı bulunduğu kanısındayız. Artık ila
hiyat Fakültesi, islâm enstitüleri ve imam - ha
tip okulları mezunları bu örgütün her kade
mesinde gerçek yerlerini rahatça alabilmeli
dirler. 

1970 bütçesinin aziz milletimize ve Diya
net işleri Başkanlığının mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, C. H. P. Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunanz. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın ihsan Kabadayı, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muMerenı arkadaş-
larim; Dryanet işleri Başkanlığının 1970 Büt
çesi hakkında Güven Partisi Grupu adma gö
rüş ve mütalâalarımı arz edeceğim. 

Burada islâm dini hakkında grupum adına 
va'zedecek değilim. Ancak. Dinî islâm hak-
Ikında samimî olarak gönlümüzde yaşryan duy
gulan anlatmaya ve bunun yanı sıra da, Tür
kiye'de din anlayışımın hangi nJoktalara kadar 
gittiğini ve bu din anlayişını yürüten kimse
lerde gördüğümüz aksaklıkları da her türlü 
siyasi kanılardan ötede, memleket ve milletin 
selâmetine, samimî inanç ehlinin huzurla yaşı-
yaJbilmesi duygularına matuf temennilerimi hu
zurlarınızda arz etmeye çalışacağım. 

islâm dini ilme, kültür ve çalişmaya, diğer 
dinlere nazaran en yüksek değeri veren, insan
ları bilgiye, ahflâka, hakka, temizliğe, güzel
liğe doğru sevk eden, ilme değer verdiği kadar 
da insanı iki alemiyle ele alan, taassulbu, ce
haleti, hurafemi ve irticaa, bâtıl inançları redde-
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den, tofcüum ve yurtseverliği yücelten müspet 
bir anliyış dinidir. 

İslâm dini terakkiye mâni değil, bilâkis 
terakkijjfi teşvik eden, onu gaye edinen bir inanç 
yohıidutİ islâm dini korkaklığı, pisliği, temibel-
liği, taiûi» dedi - koduyu reddeden, her gele
cek g'ünrii geçmiş günlere nazaran daha müte
kâmil, daha anlayış içerisinde görmeyi emreden 
esaslı bir dindir. Zaman zaman islâm dininin 
eksiği var, noksanı var gibi yapılan taanları, 
'bühtan]*!! G. P. olarak tamamiyle üzüntü ile 
karşılamaktayız. islâm dini imtihanını vermiş
tir, 1 Cf(j0 yıh geçen ömrü vardır. Bu dinde 
eksik, şoksan diye hiçbir şey yoktur. Bu yolda 
isöylenept ve yazılanların cümlesi kasıtlı, tertipli, 
Garbini dinsizlerinden veya asırlar boyu uğra-
şageldip Hıristiyan âleminin tertiplerinden doğ-
maktaıdn*. Böylece dinin eksik ve noksan hiç
bir yönü yoktur'. Bunu kasıtlı, tertipli olarak 
ortaya »tan kişilerin aklında, inancında, ahlâ
kında, Smanmda eksiklik, noksanlık vardır. 
Biz buna reddediyoruz. 

Bunu Hazreti Mevlâna da 700 sene evvel 
söylemiştir. «İkide bir, islâm dininde eksik, 
nioksani vardır diyorlar, islâmın eksiği, noksa
nı, dinin eksiği noksanı yoktur. Eksik, noksan 
ne varş$, biz Müslümanlardadır. Yeter ki dini 
islâmı bakkiyle, ruhuyla anlıyalım» demiştir. 

Bu jjtolda itirazı olan varsa, Mevlâna mâ
nevi değerleriyle yaşıyor, bütün dünyayı kav
ramış, kabsamış bir insandır. Okur mesnevisi
ni, alır dersini. İslâm dini (bir şiddet dini değil
dir, itfam dini Mertlik dini değildir, islâm di
ni, müsamaha, hoşgörürlük dini, Garp tabi
riyle, tolerans dininin ta kendisidir, ikrahı, 
şiddeti reddeder, ikrah ve şiddeti, helak yolu 
olduğujşdan, yıkım yolu olduğundan, reddeder. 

Binaenaleyh, Müslümanlığı sevmiyenler de 
bibinle? ki, samimî Müslümanlardan kendileri
ne hiçler zarar gelmiyecektir, sadece onlar da 
samimî inanç ehlinin inançlarına dokunmasın
lar. 

G. P. Meclis Grupu olarak, vatandaşın dinî 
hürriyetine, vicdan serbestisine, ibadet hürriye
tine cîjaM gönülden, yürekten inanıyoruz ve 
Ibunu i& sonuna kadar samimiyet ölçüsünde 
müdafaa edeceğiz. 

Dini, * içtimai bir müessese olarak, insanlık
la birlikte doğmuş ve yaşamış, aynı tarihe, ay

nı maziye sahiptir. Bu itibarla, dinsiz cemiyet 
olmıyacağı gibi, cemiyetsiz din de olmaz. Din, 
hayatın bir ülküsüdür. Bu mefkure geçmişte 
doğmuş, hali doldurmuş, geleceğe de uzanmış
tır. Onun içindir ki, insanoğlunu cebirle, şid
detle, her türlü baskıyle, hu inançlardan sö
küp atmaya, tarih boyunca imkân doğmamış
tır. Doğmuş olsaydı, komünist a Rusya'da 
olurdu. 1956 senesine kadar tekmil ibadethane
ler kapatılmış, inanç ehline zulmedilmiş, ama, 
Stalin'in ölümüyle, bir nesil ki, 50 yıldan be
ri din nedir, dinî duygu nedir bilmediği halde, 
Kruçef'in geçişiyle kiliseler açılınca, insanoğ
lu (bir iştiyakla, içten gelen bir duyguyla kili
selere koşmuştur, öyle ise insanoğlunu bir mad
de yapısından, kuru âlemden, göz ölçülerin
den alıp da mesut edemezsiniz, insanoğlunun 
hakiki yapısı, ruh yapnsı, gönül yapısı, mâna 
yapısı, onu o yolda doldurasmız ki, mesut 
edesiniz, insanlığın anlamından mevcudolan 
seviyeye, tepeye yükseltelbilseniz. Bunu ancak 
dinler verir. Biz de Müslüman olarak, en aziz, 
en üstün din, Müslüman dinidir demeye hak
lıyız. Gelmiş geçmiş belgeler, tatbikat, iza
hat, Kur'anı Kerîm, feyzalmak istiyen insanlar 
için en güzel belgedirler; okurlar. 

Bunun içindir ki, inançsız, imansız, maki-
na ve madde medeniyeti de yaşamamıştır. Doğ
muş, görülmüş, fakat ömrü vefa etmemiştir. 
İnançlardan, imanlardan yoksun her türlü mad
de ve makina medeniyeti er geç yıkılmaya 
mahkûmdur. Madde /düzeninin, yalnız makina 
düzeninin, (materyalist görüşün insanoğlunu 
mesut edeceğine, beklediği saadet ve huzuru 
vereceğine inanmıyoruz. 

Yalnız madde medeniyeti, zayıf dallar üze
rine kurulan serçe yuvaları gibidir. Nasıl ufak 
tefek bir fırtına, o yuvaları uçurur götürürse, 
bir cemiyet yalnız maddeye dayanmış, makina 
nizamına göre kurulmuş ise, ufak tefek sos
yal çalkantılarda o cemiyetin yıkılıp gideceği
ne, çöküp uçacağına kaaniiz. Tarihin sayfala
rında böylesine pek çok millet mezarlıkları 
vardır; okuyanlar tetkik edip görebileceklerdir. 

ıG. P. Grupu olarak, lâik Devlet ilkesini 
yürekten kalbul ediyoruz, inanıyoruz. Ancak, 
lâikliğin ibadete, dine saygısızlık, ona düşman
lık anlayışını da reddediyoruz. Lâiklik, her
kesi dinî inancında, ibadetinde hoş görmek, 
saygıyla, hürmetle karşılamak anlayışıdır. 
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G. P. nin samimî din anlayışı, lâiklik telâk
kisi budur. 

Bâzı hâdise ve yayınlarda şahidolduğumuz 
gibi; normal ibadeti irtica, Kur'anı Kerîmi çöl 
kanunları diye tezyif ve tahkir etmeyi, din 
adamlarının tutum, ibadet tarzlarını da alaylı 
anlamda ortaya, pazara döküp istihza etmeyi 
G. P. olarak üzüntü ile sıkıntı ile karşılamak
tayız. 

Demirperde memleketleri hariç, hiçbir Dev
lette kendi milletinin dinî inançları ve mu-
kaddesatiyle alay eden, din adamlarını tahkir 
eden böylesine bir tutum tarzı ancak ve ancak, 
zaman zaman Türkiye'de görülmektedir. Bu
nu da G. P. olarak üzüntü ile, teessürle kar-
şıhyacağımızı beyan etmeye mecburum. 

Ahlâk buhranının, mâneviyet perişanlığı
nın, sosyal huzursuzluğun nedenini ve sebebi
ni bunda aramak gerekir. Milletçe kalkınmada, 
iktisadi refaha kavuşmada, birlik ve beraber
liği, içtimai huzuru sağlamada, dinî ve mânevi 
kıymetlerin rolünün büyük olduğunun, bir ke
re daha tescilini G. P. olarak arzu etmekteyiz. 

Gr. P. olarak, dinî inanç ve duyguların, si
yasi ve şahsi çıkarlar için kullanılışını da 
üzüntü ile kabul ettiğimizi ilân etmeye, millet 
kürsüsünden millete duyurmaya mecburum. 

Buraya kadar söylediklerim güzel, hoşları
na giden var, ama tablonun arka tarafında da, 
maalesef bu güzel dinî inançların Türkiye'de 
birçok partiler, siyasetçiler tarafından istismar 
edildiğini, gayriciddî, gayriahlâki olarak istis
mar edildiğini, 10 yıllık politikacı olan ihsan 
Kabadayı, gezdiği, dolaştığı her yerde acı acı 
tablolariyle görebildi. Haber veriyorum size; 
tarihi bilen insan, bildikleri devirleriyle bera
ber yaşıyan insandır. Tarihi bilen insan, mem
leket, millet yönetiminde tarihin, milletleri 
felâketlere götüren taraflarından kaçan, selâ
met taraflarını tutan kişiler milletlerine huzur 
verirler. 

Haber veriyorum, hangi devirde, hangi po
litikacı - idarelerinin adı ne olursa olsun - dini, 
şahsi çıkarları için, politik çıkarları için alet 
etmiş ise, burnunu, dilini, elini din hizmetle
rine sokmuş ise, politikayı camie, mektebe, kış
laya sokmuş ise, hem milletini helake, hem de 
dinî hizmet göreyim derken, dinî müessesele
ri parişanhğa sevk etmiştir. 

Bundan vazgeçilmesini istiyorum. Çok gör-
müşümdür; gündüz külahlı, gece silâhlı, va
tandaşın reylerinin kendi namı hesaplarına kul
lanabilmesi için, iktidar olmanın nimetlerinin 
nasıl kullanıldığına şahidolmuşumdur. Haber 
veriyorum; bu yol felâket yoludur, bu yol, 
kendilerinizle beraber dine hizmet yolu değil, 
helak yoludur. Vazgeçilmesini, Yüce Meclisin 
huzurunda bir kere daha bağırmayı vazife bi
liyorum, G. P. olarak. 

Bunun yanı sıra, elbette üst kademedeki 
politikacılardan bu yollu taviz doğdukça, din 
adamları da bir insandır, bunlardan tâvizler 
kopararak, yaranmak duygusuyla, dinin ka
bul etmediği yoldan sapan, çıkan, çığırını ta
şanlar da var. Tüylerim hâlâ ürperiyor; «filân 
partiye rey vermiyen kâfirdir» diye va'zeden 
bir vaizi, dini islâmın, Hazreti Muhammed'in 
yolunda, bir din adamı sıfatına lâyık görme
mekteyim. Böylesi din adamını bağrında bes-
liyen, duya duya tutan, Devleti, milleti yü
celtmiyor, Devletle, milletle beraber kendini, 
felâketten felâkete götürmek istediğinin ta ken
disidir, bunun ismini de verebilirim. 

Evet, islâm dini, ayrıca lâikliğin, dinî inanç 
ve duygularının hiçbir istismara erişemiyeceği 
yücelikte tutulmasına G. P. olarak inanmakta
yız. Yani lâiklik ilkesini, dinî inançların hiç
bir istismar seviyesinde bulunamıyacak yüce
likte, seviyede tutulmasına inanmaktayız. 
Memleketin selâmetini de ancak bunda görmek
teyiz. 

islâm dini, bütün dinlerin en azizi, en üs
tünü, en mütekâmili olduğuna kaaniiz, demiş
tim. islâm dini bütün insanlara hitabeder; 
renk, dil, millet, milliyet gözetmez, hakan 
ve sultanı bir görür. Bu kadar insani yönü olan, 
bu kadar sosyal adaleti geniş olan bir din üs
tünde kötü konuşmak, onun eksikliği, noksan
lığı üzerinde fikir yürütmek şeklini biz G. P. 
olarak daima reddetmekteyiz. 

Evet, cemiyeti refah, saadet, huzur, sükûn 
içinde görmek ister, insanı maddeten ve ma
nen yüceltir. Dünyalık madde ehli almaz, yal
nız uhralık derviş ehli de almaz. İM âlem için 
yetiştirir kemalini, çalışmasını gibi İslâm di
ni buna göre düzenler. 

Böylece islâm dini, lâik görüşlerin, hürme
tin ta kendisidir, islâm dini, lâik görüşlerin 
ta kendisidir. Kur'an Kerîmin kendisi dahi, 
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senden evvelki kitap ehillerine hürmeti telkin 
eder. j Bu kadar her dini hoş gören bir dinin, 
(başka; anlayışlara sevk ediliş şeklini, lâikliği 
de ba£ka türlü kullanış şeklini G. P. olarak 
reddetmekteyiz. 

Diyanet İşleri Bütçesi hakkındaki temenni-
lerimÜB gelince; 

İmam - Hatip kadroları ihtiyaca yeter dere
cede değildir. Bunun köylere kadar kısa zaman
da usanacak imkânlara kavuşturulmasını isti
yoruz, 

AıUak, son yıllarda Mısır'daki sağır sultan 
dahi duymuştur; Diyanet işleri Teşkilâtına 
birtakım tarikatçıların sızmasını üzüntü ile 
karşılıyoruz. Bunları koruyan Devlet adamla
rını üşüntü ile, teessürle karşılıyoruz. Bilsin
ler ki, hamıgi hak ve isim altında, Diyanet İş
leri Teşkilâtına birtakım tar&atçıları sokmuş
lar, l&rumıuşlar ise, ne kendilerine, ne memle
kete Hizmeti olmıyacak, Din-i İslama da hayır 
getirnıSyecektir. Tâbiri eöyliyeyim: Dinin özün
de, ashnda tarikat diye bir şey yoktur. Bugün 
bal gibi, birtakım tarikat ehli Diyanet işleri 
Teşkilâtına sızmıştır, basına aksetmiştir, söyle
nen söz büyüktür, kendi miintesiplerinden du
yuyorum. Bunların da korunduklarımı duyunca 
ürperŞyorum. Hattâ ve hattâ bu tarikat ehli dâ-
ni inanç içerisinde kendi tablosunda kalmıyor, 
kökü [dışarda Nâsır'a varan, İbni Suud'a kadar 
varanı bağlantıları okudukça, G. P. olarak üzün
tü duyduğum gibi, Konyalı olarak da gelmiş 
geçmişten edindiğim duygulara göre, müteessör 
olmaklayım. 

Artık, Mevlâna'nın buyurduğu gibi: 
«Dtn gelip geçti, bültün lâfıyla sözüyle gelip 

geçti. 
Gija buıglün, yeni bir gümidlür, yeni güne hiz

met gj&ektir. 
Yarma selâmetle erişmek için bu mutlak ge

rektir.» 
Diyien Mevlâna gfbi, dünü unutup, bugün

den yarana selâmetle gitmek için, bu kabîl hâ
diseler varsa, tafsilini G. P. olarak, Hükümet
ten, ystkili makamdan, yetkilû arkadaşlardan 
böklej^ip, istemekteyiz. 

Köylerden bâzılarına, elbette pek çoğuna 
kadro verilmiyor. Bilesiniz ki, kadro verilmiyen 
köylere imam tâyinûnde, köylü kendi ölçüleri
ne göre gelişi güzel imam tâyin etmektedir. Dev

let adamlarının, ilgili Bakanın bunun üzerinde 
ciddiyetle durmasının lüzumuna inanıyorum; en 
çok köylerde gezen bir insan olarak. Doktorun 
yarımı insanı canından, din adamının yarımı 
insanı imanından eder. Ben gelişi güzel, köylü 
anlayışında, bir kontrolden, süzgeçten, seleksi-
yondan geçmeden imam tâyininin köylü için 
hizmet değil, zararlı olduğu kanısındayım. Kad
rosu verilmese dahi Devletön ve yetkililerin bu
na el atması lüzumuna biz G. P. olarak inanı
yoruz. 

Başkentin şanına lâyık olarak bir Diyanet 
Sitesi başlamış idi. Yıllardan beıi bitmez hale 
geldi, bitmezime kaldı. Bunun bfrran evvel biti
rilmesini, Başkantin şanıma lâyık böyle bir si
teye kavuşmasını istemekteyiz. 

Birçok turistik değeri olan camilerimizin 
bakım ve temizliği hakikaten yürekler acısıdır. 
Bunlara daha geniş imkân verilmesini, temizli-
ğiıin, tertibinin, bakımının daha iyi olarak yü
rütülmesini istemekteyiz. Bunu yapacak da, el
bette ki, kayyimdır. Bunu samimiyetle söylü
yorum. Bir Sultan Ahmet Camiini, Süleymani-
ye Camiini bir kayyım yapamaz. Bu kifayetsiz
likler oluyor. Beyler, bu ibadethaneler tarihî 
bergüzarlarımızdır, millî pasaport hüviyetleri-
mizdir. Garba bir defa gittim; ecdatlarından ka
lan tarihî eserleri nasıl saklamışlar, nasıl mu
hafaza etmişler?.. Bir gelin odası kadar temiz, 
bir ressamın tablosu kadar işlenmiş, bir kuyum
cunun özenerek işlediği pırlanta gibi işlenerek, 
nakışedilerek, bırakıldığı günkü şekliyle aynen 
dururken, eşine nadiren tesadüf edilen, hattâ 
edihniyen bu bizim kıymeti eserlerimizin ba-
tkımısızlığı, gezdiğim her yerde bana ıstırap ver
miştir. İlgulilerin bu bakım işine daha çok önem 
vermesini istirham etmekteyim. 

Bunun yanı sıra müftülük daireleri Devle
tin artık bünyesidir, onun bir parçasıdır. Yıl
lar boyu yapilageldiğini itoiraf etmeye mecbu
rum. Son çıkan kanunla birçok imkânlar tanın
mış ise de, zaman kıtlığından kifayetli imkân
ların verilmediğini G. P. olarak söylemeye mec
buruz. 

Müftülükler gecekondu misillü binalarda va
zife görmektedir. Müftülük binalarının şanına 
lâyık olacak yerlerde iskân ve imkânlara ka
vuşturulması lâzımdır. Bunlar her türlü tezyin 
ve tefrişten noksan bir haildedir. Bunların hiç 
olmazsa müJtevazi bir mobilya ile tefriş edil-
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meşini, burada samdmüyetle vazife gören müftü 
efendilerin bu sıkıntıdan kurtulmasını saMırii-
yeltle istemekteyim. 

G. P. olarak din adamlarının, haösaten kurs
larla, her türlü seminerlerle, sadece dinî eğitim 
ve din kültürü değil, genel kültür bakımımdan 
da kuvvetli yetiştirilmesi zaruretine inanıyo
ruz. 

Dinde eksik noksan diye bir şey yoktur. Ge
nel kültür, müspet kültür Dinî islâ'mın emretti
ğidir. Fakat din adamlarımızın pek çoğu maa
lesef müspet ilimde ve genel kültürde zayıf ol
duğu için, kötü niyetliler için, dinde eksik ve 
noksan arıyanlar için, bu husus kötü tultamak 
olmaktadır. Din adamlarının bu anlayışta iyi 
yetiştirilmesiine biz Güven Partisi olarak şid
detle lüzum görmekteyiz. 

Zaman zaman din adamlarından duyduğu
muz lâflar Güven Partisi olarak bizi üzmek
tedir. 

Bir ara vaizin birisi, «Astronotlar semaya 
çıktı, göğün bağrını deldi, tuğyan, tufanlar 
bundan oluyor.» «Ay alsa fethedilmez, yalan
dır, mümkün değildir» «Ay^da namaz kılınmaz.» 
lâfları samimiyetle söylüyoruz, bize üzüntü ver
mektedir. Bunun yanı sıra, yeni Almanya'dan 
geldim, oraya din adamı gönderiyoruz ki, ora
daki işçilerimizi ve Türk kolonisini eğitsin, di
nî inançlarında, hizmetlerinde ona faydalı ol
sun diye. 

Duyduğum bir hususu Hâriciye Bakanına 
da söyledim, isterlerse bulurlar. Demiş ki bâr 
din adamı. (Gâvur bankalarına para vermek ve 
faizini almak haram değildir, ama Türk ban
kasına verirseniz faiz haram olur.» 

Bu korkunç tanıtış işçinin kafasına korkunç 
bir şekilde işlemiştir. Bundan ürperti duydum. 
Bu kasıtlı düşünceden mütevellit - Hariciye Ba
kanı söyledi - Türk işçisinin 1 milyar 200 mil
yon markı vardır; bu paraları kendi maksadına 
akıtmak için çeşitli şirketler muhtelif propa
ganda yapmakta. Maalesef bu din adamımın da 
buna alet olduğunu işitmemden mütevellit 
üzüntü duymuşumdur. 

'Son olarak duyduğum, - hutbelerde yeni ya
pılıyormuş - «Bizim bayramlarımız dinî bay
ramdır, millî bayramlar bizim matem bayram-
larımızdır» şeklindeki yayışı, Güven Partisi 
olarak üzüntü ile karşılıyoruz. 
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Bu millî bayramlarıdır ki, Türk Milletini is
tiklâle, hürriyete kavuşturmuştur. Eğer bu mil
lî bayramlar ve onun getirdiği zaferler olmasay
dı, bugün Türkiye'de islâmlıktan, din hürriye
tinden, viddan hürriyetinden bahsetmeye im
kân yoktu. Hal böyleyken o millî bayramları 
matem bayramı diye ilân eden din adamının 
vicdan adına, memleket adına Sayın Bakan ta
rafından derhal atılmasını isterim, nefret edi
yoruz Güven Partisi olarak. Bu ne biçim anla
yış, bu ne biçim tablodur, bu ne sorumsuzluk
tur... (A. P. sıralarından «Bağırarak konuşma» 
sesleri.) 

Bağıracağım, bağıracağım bey, çok bağıra
cağım, ettiklerinizi izim izim izleyip daha çok 
bağıracağım. 

VEHBİ SINMAZ (Manisa) — Dedikodu üs
tünde, kim varmış, kim? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Gelme 
di mi işinize? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, karşılıklı gö
rüşmeyin efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bunun 
yani sıra müspet anlayışta bir din adamını say
gı ile anmağa mecburum. 

SAMİ ASLAN (Denizli) — isim ver, isim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben Dev

let değilim, isterse bulur, Devletin eli kolu 
var. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
—Yalan söylüyorsun İhsan Kabadayı, insan 

delil verir. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale et
meyin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Mecbur 
değilim beyefendi, istersen bulursun, iktidarsın 
sen, söz verdin geldin Millete. Oh. Devlet, ni
met elinde, iktidar olmanın nimeti elinde, bu 
vazifeyi de ben mi yapacağım? Niçin burada 
kendisini müdafaadan âciz olan bir adamın ba
na ismini verdiriyorsun. Hükümet isterse bu
lur bunu. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, karşılıklı gö
rüşmeyin, bir şahsa bitametbeyin, ayrıca da 20 
dakikalık süremiz doldu efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Delilleriniz var mı? Delil ver, yoksa ya
lan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, 20 dakikalık 
süreniz doldu. 
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İHS^jN KABADAYI (Devamla) — Redde
derim sjıjaa yalanı Beyefendi. 

ABljtJRRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— ispat ;et, yalancısın. 

IHS&N KABADAYI (Devamla) — Ban ya
lancı değilim... 

BAŞKAN — Bu şekilde devam ederseniz bir
leşimi Ik^patır güderiz. Böyle müzakere olmaz. 

IHS^N KABADAYI (Devamla) — Konya'
da söyl4#iler, var mı diyeceğin?. Sıkılmaz, ko-
nupcıkjsan çıkar cevap verirsin, müdahale et
meye, 3teüıancı demeye hiç hakkın yok. 

BAŞpLAN — Sayın Kabadayı, bu ne biçim 
hitap tarzı efendim? Bütçe tenkidi mi yapı
yorsunuz, kavga mı ediyorsunuz?.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kim 
başladı; jkonuşnıa hajkkıma müdahale etmeye 
beyefan^i? 

BAŞKAN — Efendim, ben size istirham edi
yorum, j müdahale edene de cevap veriyorum. 
Bu kadar sinirlenerek bir şahsa hakaret etmeye 
hakkınız, yok efendim. Siz kendi konuşmanızı 
yapın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kim ki
me halkâret etti Say m Başkan? 

BAŞJKAN — Vaktiniz doldu, 20 dakika dol
du efendim. 

tHS^jN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum «fendim, bu münakaaşları da vakitten sa
yamazsınız, müsaade edin bitireyim. 

Bumla. yanı sıra bir din adamını huzurla
rınızda iiaygı fiile anmaya mecburum. «Birden 
fazla Haçça gitmek nafile» demiştir. Kendisini 
takdir ıhe tebrik ediyorum. 

Türkiye'de belli, her yıl 700 bin nüfus artar. 
Açlık, lk»rç, sefalet almış yürümüştür. Hac 
farzdır, \ 'imanın şartıdır. Lâkin birden fazlası
nın gidiş şeklini sayın hoca efendi gayet güzel 
tefsir edilişler, tebrik ederim. 

Türl̂ MiMıetd, borçludur, doğan çocuğu da
hi beşikleyken borçlu doğuyor. Hacca gitme
nin baş [fartı borçsuz olmaktır. Borçlu milletin 
fertleri ^Lahi bizatihi borçludur. Ben kardeşi 
beş defi Haoca giden insanım. Benim küçük 
kardeşiıja. Babamı, dedemi, kayınvalidesini 5 
defa götürdü; bu yüzden kavga «diyoruz ve 
hâlâ da,, dargınız, istirham ©derim, ne her 
mevsimde P;aris'ıe gitsin, Dior'dan gardrobunu 
doldursıuı ve ne de şu Türkiye kalkınuıcaya 

kadar, borçları temizleyinceye kadar, - konsor
siyumlara avuç açıp para dileniyoruz, 500 bin 
ilra Lüksemburg'tıan alıyoruz- bir kimse bir
den fazla Hacca gitsin. Bu, nıemlejket için iba
det, hayır yolu değil. Memleketin selâmetine 
iyi bir tutum değil. Bunun da tashihi üzerin
de Sayın Bakandan ciddî tedbirler alınmasını 
samimiyetle bekliyor, bunun kapısını açan sa
yın hocaya da hassaten saygılar sunuyorum. 

Bugün 71 imam - hatip olculu, 5 te İslâm 
entitüsü var. Ben bunlara yeter demiyaceğim, 
ama aslolan bunları kaynağına adatmak. Maa
lesef islâm enstitüsü de, imam - hatip okulu 
mezunları da kaynağına gitmiyor, vazife almı
yor. Biz bunları jköye gitsin vazife alısn diye aç
tık. Gitmiyorlar, köyler yine hâlâ vekil imam
larla vazife görmektedir. Bunların çaresini 
bulmak lâzım. 277 lira ile vekil imam seneler
den beri vazife görür. Aslında 277 liraya vekil 
imam vazife görmez. Bir defa hiç olmazsa 
müspet sicil alanları asalete geçirmeyi Büyük 
Mecl'is olarak vazifemiz addediyoruz ve Güven 
Partisi olarak da böyle bir jkanun teklifi yap
tık, inşallah iltifat görürse onlar namı hesabına 
isabetli bir hizmet yaptığımız kanısındayız. Di
yanetin Teşkilât Kanunu çıkmıştır. Fakat maa
lesef tatbikatta eksiklikleri vardır, tashihi ge
rekir. Tatbikatında da birçok hatalar hâlâ 
ortadadır, tatbikini önemle rica ediyoruz. 

Vaizler, bugün maalesef ilçelerden öteye 
gitmiyor. Harcırah verilip, köylü tarafından 
ehliyetli vaizlerin dinlenmesinin Güven Partisi 
olarak lüzumuna inanıyoruz. 

Hutbeler gelişi güzel yazılmakta, birbirini 
tutmayan derbederlikler, biraz evvel söylediğim 
gibi, birbirini kovalamaktadır. Bu, din ehlime 
V2 dine iyilik getirmemekte, fena not getirmek
tedir. Hiç olmazsa hutbelerin de ehil ellerde 
yazılmasının ve bilgin (kimseler tarafından okun
masının Güven Partisi olarak lüzumuna inanı
yoruz. 

Din adamları çeşitli kaynaklardan geldiği 
için, bunların maalesef .akait telâkkileri ve tat
bikat bakımından da görüşleri farklıdır. Bu 
yüzden çelişme içindedirler, ayrılık içindedir
ler. Halbulki Din-d islâm tevhit ve içtihat di
nidir. Çeşitli kaynaklardan gelen bu din 'adam
larının dinde birliği, tevhidi sağlayıcı eğitime, 
seminere mutlak ihtiyaçları olduğu kanısında
yız. 
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Diyanet işleri Başkanlığı, maalesef hıer se
ne milyonlarca parayı baskı işleri için dışarı ver
mektedir. Biran evvel döner sermayeli matbaa
sının kurulmasını dört gözle beklemekteyiz. 
Dinî yayınlar için döner sermayeyi de maalesef 
(kifayetsiz bulmaktayız, 'artırılmasını istiyo
ruz. 

Cami dernekleri güzel hizmet ederler. Maa
lesef birbirini tutmıyan plânlarla, gelişigüzel 
yapılarla ibadethane denmez hale gelenleri var, 
üstelik yıkılanları da var. Millî servettir, yazık
tır. Diyanet İşleri Başkanlığı buna ciddî olarak 
el atıp bir tevhit plânı ile bu camilerin yapıl
masını organize ederse çok faydalı olur. Bakı
nız, Konya'ya gidin, Amasya'ya, Sivas'a, Kay
seri'ye gidiniz, Selçuk eserlerinin cümlesinin ca
milerini birbirine benzer görürsünüz. Bugüne 
kadar kalmış, haşmetle ayakta durmaktadırlar. 
Bu tevhit yapılırsa bu millî servet heder olmaz, 
isabetli bir iş yapılır, kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ben Meclisin 
kararını tatbik etmekle mükellefim efendim, 
ne zaman bitecek bu konuşmanız, ne kadar sü
recek, hiç olmazsa onu bilelim. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Beş da
kikaya kadar biter efendim. 

BAŞKAN — Beş dakika mı? Peki, beş da
kika buyurun efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Diyanet 
İşleri görevlerinin ifası hususunda da esaslı bir 
derdimiz var, Sayın Çanga yönetmiştir, bir va
kıadır. «Doktor kim? Hastalık başından geçen» 
derler. Maalesef her sene verilen iki bin köy 
kadroları - arkadaşıma iştirak ediyorum - ehil 
olan köylere, yoksul olan köylere, perişan dağ 
köylerine değil, kasıtlı olarak, siyasi pazarlık 
mevzuu yapılıp öyle verilmektedir. Sağ olsun 
Muhterem Bakanım, dört seneden beri ancak 
iki imam kadrosunu zorla clmışımdır. Fakat 
Konya'ya gidenlerin hepsi tamamiyle taraflı, 
baskılı dağıtılmıştır. Ne olur hem para mevzu
unu ve hem de imam kadroları mevzuunu ha
kanlık dağıtsın, bakanlığın tertibine biz razı
yız. Mahallinde dağılış şeklinin partizanca işle
diğini söylemeye mecburuz. 

Okullarda okunan din derslerinin daha derli 
toplu, daha yararlı olmasına, öğretilmesine kaa-
niyiz. 

Kuran kursları maalesef her türlü kontrol-
dan uzak olarak işlemektedir. Bunu Devletin 

ilgili bakanının daha ciddî olarak ele almasını, 
hiç olmazsa bu Kuran eğitimi yönetiminin imam 
okulu mezunlarına verilmesinin zaruretine ina
nıyoruz. 

Din adamlarına, memleket içinde ve memle
ket dışında kültürünü artırıcı, doktrin verici 
imkânların tanınması zaruretine mutlak olarak 
inanıyoruz. 

Türk milleti asırlar boyu tslâm âlemine ön
derlik yapmıştır. Yine Türk milletinin bu cev
heri, bu özü vardır. Binaenaleyh, tslâm camia
sından kopamıyacağımıza, uzak kalamıyacağı-
mıza göre, bu yolda değerli din adamları yetiş
tirerek îslâm âlemini bize bağlayıcı, çıkaraca
ğımız değerli eserleri oraya göndererek, fonk
siyonumuzun îslâm âleminde daha kuvvetli ol
ması inancına taraftarız. 

Din adamlarının vazifesi yalnız din eğitimi, 
halkla ibadet değil, en olumlu olanı halkı, inanç
ların ibadın yanında, genel kültürde, terbi
yede, ahlâkta yetiştirmenin zaruretine inanıyo
ruz. 

Bugün memleketimizi, kökü dışarda dogma
tik, marksçı zehirli cereyanların kapladığı, ya
kasından tutar hale geldiği meydandadır. Halk 
en çok din adamına inandığına göre, din adam
larının sadece «kahrolsun komünist» diye dua 
ile değil, bunun yanında komünizm, bu kötü 
cereyanların, insanlık düşmanı, din düşmanı, 
haysiyet düşmanı aşırı cereyanların ne olduğu 
hakkında din adamlarını esaslariyle yetiştirme
nin, halkı, hütbeleriyle bu anlayışta uyarıcı 
hale getirmenin memleketin hayrına olduğu ka
nısındayız. 

Biz bu konuşmalarımızı Güven Partisi ola
rak falana yaranalım, filânı kıralım, diye söyle
medik. Duyduklarımızı, gördüklerimizi, gerçek
lerden aldıklarımızı söyledik. Her hangi kimse 
bilerek, bilmiyerek kırılmışsa özür dilerim. Şu
nu bilsinler ki, Güven Partisi olarak biz aka ak, 
karaya kara, eğriye eğri, doğruya doğru yolun
dan ayrılmıyacağız. Gücenen gücenir, kırılan 
kırılır. Fakat her şeyden evvel yarınlara mem
leketin selâmetle gitmesi için gerçekleri söyle
meye mecburuz. 

Cümlenizi saygı ile selâmlarım, hürmetler. 
(G. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ali Yılmaz, buyurun. 
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A. Pİ GRUPU ADINA ALÎ YILMAZ (Ha
tay) — ISayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

1970 malî yılı Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesi üzerinde Millet Meclisi Adalet Partisi 
Grupu adına görüş, mütalâa ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Konuşmama başlarken, tarih boyunca beşe
riyetin tekâmülünde dinlerin mânevi değerini, 
cemiyetimin terakki ve tealisinde rollerini kısa 
da olsa belirtmek isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere, din insanları dün
yada daima birbirinin şerrinden uzak, birbirinin 
yardımcısı olarak yaşamalarını sağhyan, insan
ları yücelten, maddi ve mânevi huzurlarını te
min eden, temeli imana dayanan kaideler man
zumesidir. Toplumun mânevi birlik ve beraber
liğini sağlama bakımından hiçbir sosyal güç in
san cemiyetinin hayatında din kadar köklü ve 
sürekli bir rol oynamamıştır. Toplumun huzu
runun temini için hukuk kaideleri her ne kadar 
mükemmel şekilde vazedilmiş olurlarsa olsunlar, 
din ve aüüâk kaidelerinden destek görmedikleri 
takdirde gayeye uygun şekilde tesirlerini devam 
ettirmelerine imkân yoktur. Bunun içinidir ki, 
Alman İttkukçusu Kalrsen, «Kanunların müey
yideleri Ibinnetice Allah korkusuna dayanır* 
demiştir! İns&n cemiyetlerinin bir nizam, sükûn, 
huzur içimde normal olarak tekâmülünü sağhyan 
en esaslı bir müessesle dindir. 

Şimdi de müntesibİ olmakla büyük şeref ve 
gurur duyduğumuz islâm dininin cemiyetteki 
rolünü arza çalışacağım. 

İslâmiyet, semaî dMerin içinde akla, man
tığa hitabeden, insanı, mlahlûkatın en şereflisi 
ve efencjSsi olarak kabul eden, bugünkü sosyal 
adalet fikrini paylaşan, ilme, ahlâk ve farile?e 
dayanan, beşeriyete Cenabı Allah tarafmd.-vı 
gönderilen en son dindir. Yüce dinimiz çalışma
yı başlı başına bir ibadet olarak kabul eder. 
Bu uğurda çekilen ıstırabı kulun günahının ak
sine vesile ve râayı Rahmana nail olmasına se
bep say^r. Birliğe rahmet, tefrike lanet okur 
ilmi fazilet sayar, güzel ahlâkı imanın kemâli
ne bağla*. 

Bir glin Peygamberimize dediler ki; «Bir 
aJdam var, bu, gündüz saim, yaini oruçlu, gece do 
kaim, yini ibadetle meşgul. Bununla beraber 
kötü huyludur, komşularını rahatsız eder, br 
hususta ne buyurulur?» Peygamlberimiz, «Onda 

hayır yoktur, onun ibaJdeti onun ahlâkını düzelt
mezse o cehennemliktir.» diye buyurmuştur. 

Diğer bir hadiste ise; «Müminlerin hayırlısı 
mütevazi, tatlı dilli, güler yüzlü olan, halkla 
geçinen ve kendisiyle geçiriilebilendir. Kimse 
ile geçinmiyen ve kendisiyle geçinilemiyen 
adamda hayır yoktur.» 

Muhterem milletvekilleri, bütün Müslüman
ları kardeş olarak ilân eden mukaddes dinimiz
de yardımlaşmaya, sosyal adalete ve toplum 
tesanüdüne verilen önem gerçekten sonsuzdur. 
İslâm Dinine şehadet kelimesiyle girilir, diğer 
dört şart ise, ikisi mânaya, ikisi de mlalddeye 
taallûk etmektedir. Bu itibarla, her Müsîümanm 
çalışıp zengin olarak zekât verir, hacceder du
ruma gelmesi, dinî vazifesi ve imânının ica
bıdır. 

Bir insanın yaşaması için beldenle ruhun 
birleşmesi ne kadar zaruri ise, bir cemiyetin 
de huzur ve saadet içinde yaşaması için madde 
ile mânanın birleşmesi şarttır, zaruridir. Bun
dan dolayıdır ki, Anayasamız da bu konuya ge
rekli önemi vermiş, Müslüman Türk Milletinin 
vicdan ve din hürriyetini ve mukaddesatını te
minat altına almıştır. 

Mensubu bulunduğum A. P. olarak lâiklik 
anlayışımız, Hükümet programımızda ve seçim 
beyannamemizde aynen : «Hükümetimiz din ve 
vicdan hürriyetini bütün vatandaşlarımızın do
ğuştan var olan kutsal ve medeni hakları ola
rak görür. Bu haklar Anayasamızın teminatı al
tındadır. Anayasamızın teminatı altında bulu
nan din ve vicdan hürriyeti hiçbir şekilde bir 
tehlike sebebi olarak gösterilemiyeceği gibi, lâ
iklik prensibi vatandaşın dinî ihtiyaçlarının 
karşılanmasında bir baskı vasıtası değil, bir 
teminat olarak görülmektedir» diye sarih ola
rak tarif edilerek Yüce Meclise ve Yüce Türk 
Milletine arz ve ilân edilmiştir. Hükümetimizin 
tatbikatının bu görüş ve anlayış içinde olduğu
nu görmekle gurur duymakta ve iftihar etmek
teyiz. 

Biz, lâikliği din aleyhtarlığı, dine saygısızlık 
veya dinsizlik şeklinde anlamıyoruz. Devletin 
lâik olması vatandaşların dinleriyle alâkalarını 
kesmeleri demek değildir. Evet, Devlet lâiktir, 
fakat Devleti meydana getiren millet Müslü
man Türk Milletidir. Lâikliğin tatbikatı Batı 
demokrasilerinde de bu yoldadır. Lâik hukuk 
devletleri din müesseselerini kendi şahsında 
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hür ve serbest bıraktığı gibi, dine son derece 
saygı ve tolerans göstermektedirler. Dinin in
kişafı, ruhi ve içtimai fonksiyonunu devam et
tirmesi için her türlü maddi ve mânevi yardım 
yapılmaktadır. Lâikliğin tatbik edildiği Batı 
ülkelerinde Devlet reisleri görevlerine başlar
larken o memleketin dinine göre yemin ederler. 
Birçok memleketlerin parlâmentoları dinî âyin 
ile açılır, ingiltere'de de durum böyledir. Al
man başbakanlarından Adenauer ingiltere'yi 
ziyaretlerinde bir Pazar günü kötü hava şartla
rı yüzünden Londra'da kiliseye gidememiş oldu
ğundan hayatta kiliseye gidemediği ilk Pazar 
günü olması hasebiyle üzüntülerini beyan et
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, Almanya'da 17 
ilahiyat yüksek okulu ve 18 ilahiyat fakültesi 
mevcut bulunmaktadır. Almanya'da liseyi biti
ren bir Alman vatandaşı 1692 saat din dersi 
okumaktadır. Bizde ise, lâikliğin prensibi yakın 
zamana kadar din düşmanlığı şeklinde yanlış 
yorumlanmış ve uygulanmış olduğundan Yüoe 
Türk Milleti maneviyatından, mukaddesatından 
ve ahlâkından maalesef çok şeyler kaybetmiş
tir. 

1924 yılında kabul edilen 429 sayılı Tevhi
di Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesinde 
aynen şöyle denilmektedir: «Maarif Vekâleti 
yüksek diyanet mütehassısları yetiştirmek üze
re Darülfünunda bir ilahiyat fakültesinin tesi
si ve imamet, hitabet gibi hidematı diniyenin 
ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişme
si için de ayrı mektepler küşadedecektir.» 

Bu kanunla açılan bir ilahiyat fakültesi ve 
29 imam hatip okulu bilâhara maateessüf kapa
tılmıştır. Senelerce memleket din adamı yetiş
tirecek müesseseden yoksun bırakılmış, sonra 
da din adamlarına «müspet ilimlerden yoksun, 
cahil, gerici» gibi isnatlarda, iftiralarda bulu
nulmuştur. 

Bir memlekette senelerce harbiye okulu ka
patılsa, subay aramak ve tıbbiyesi bulunmıyan 
memlekette doktor aramak, takdir buyurursu
nuz ki, safdüllik olur, insafsızlık olur. Binaena
leyh, insafı, vicdanı olan kimsenin de, böyle 
ağır şartlar altında yetişen din adamlarını tah
kir değil, takdir etmesi lâzımdır. Bu kadar ağır 
şartlara rağmen hamdolsun aziz Türk Milleti
nin kanındaki asaletin ve kalbindeki kemale 
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eren imanının eseri olarak din adamı yetiştir
meye, özel olarak da olsa, devam etmiştir. Şük
ranla belirtmek isteriz ki, bugün Hükümetimiz 
yüksek islâm Enstitülerinin adedini beşe ve 
imam - hatip okullarının adedini 71 e yükselt
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, beş yüksek İslâm 
enstitülerinde 1 672 talebe, İmam - hatip okul
larında ise 43 851 talebe tedrisata devam et
mekte olduğu gibi, 1 000 kadrolu, 2 996 fahrî 
Kur'anı Kerim kursunun faaliyette bulunduğu
nu ifade etmekle kıvanç duymaktayız. 

Yarının büyükleri, istikbalimizin ümit kay
nağı olan gençlerimizin mânevi yönden de bil
gili, ahlâklı, faziletli, imanlı, milletine, vatanına 
bağlı, örf, âdet ve ananelerine saygılı, ahlâk, 
fazilet ve medeniyette dünyaya örnek olan 
ecdadına yaraşır üstün meziyetlerle yetişmesini 
sağlamak amaciyle liselere de din dersinin müf
redat programına konulması A. P. Hükümetine 
müyesser olmuştur. 

Maddi ve iktisadi kalkınmanın yanında mâ
nevi kalkınmaya da son derecede önem ve
ren Hükümetimizden daha kaliteli ve daha bil
gili din adamlarını yetiştirecek olan Yüksek 
İslâm Enstitülerinin akademi haline getirilme
sinin sağlanmasını ümit ve temenni etmekteyiz. 

Müslüman Türk köylüsünü kalkındırmak, 
onları refah ve saadet içerisinde görmek hepi
mizin en halisane temennisidir. Köylünün ger
çekten kalkınması her şeyden önce onları idare 
eden imam, öğretmen ve muhtarın elele, gönül 
gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma
larına bağlıdır. Binaenaleyh, köylünün mâne
vi lideri bulunan imamı köylünün yardımına 
mulhtaç bir durumdan kurtarmak elzemdir. Bu 
amaçla bütçeye köylerimiz için 2 000 aded imam 
kadrosunun konulmuş olmasını şükranla karşı
lar, bütün köylerimizin biran önce kadroya ka
vuşmasını temenni ederiz. Köylere tahsis edilen 
bu kadrolara tâyin edilen imam - hatiplerin 
yüzde 90 ı vekil olarak tâyin edilmektedirler 
ve 300 lira ücretin üçte ikisini almaktadırlar. 
Yüzde 35 zamla birlikte ellerine geçen para 
miktarı maalesef 270 liradır. 

Hükümet programında bu hususlara fevka
lâde önem veren ve din görevlilerinin ifa ettik
leri vazifenin değer ve önemi nazara alınarak 
hayat şartlarının düzeltilmesi için gereken ted-
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birlerin, alınacağını va'deden Hükümetimizden 
bunlarta mağduriyetlerinin biran önce önlen
mesini İve vekâlette başarı gösterenlerin asale
ten tâyinlerinin yapılmasının sağlanmasını bil
hassa temenni etmekteyiz. 

Sayım milletvekilleri, dinî konuların mevzu 
ile ilgisi bulunmayan ehliyetsiz bâzı kimseler 
tarafından gelişigüzel tartışma konusu haline 
getirilmesi, mukaddes kitabımıza dil uzatılma
sı, heri aşıra ışık tutan, ahkâmına uyanları şa-
hikalara ulaştıran İlâhi Kitabı çağ dışı gibi gös
terme gayretleri, yüzde 98 i Müslüman olan 
Yüce Hillietimizin vicdanını yaralamakta, kal
bini sızlatmakta ve memleketimiz de bundan za
rar görmektedir. Mukaddes dinimize ve Yüce 
Kitabımıza dil uzatan, masum Türk Milletine 
gerici, [mürteci, yobaz gibi isnat ve iftiralarda 
buluna^, dinden nasibini almıyan o gafillere 
hatırlatmak isteriz M, islâm dini, gerileme şöy
le durşmn, yerinde saymaya bile rıza göstermez. 
Gerçek gericilerin şerrinden Allah'a sığınır. 

ıSevjgpli Peygamberimiz, «İki günü müsavi 
geçen âlidanmıştır» buyurur. Bu itibarla, İslâ-
mın amacı daima her gün daha ileriye ve daha 
iyiye ulaşmak ve refahı, saadeti sağlamaktır. 
Dünyacın hiçbir yerinde - komünist blok hariç -
kendi milletinin dini ve mukaddesatı ile alay 
eden, din adamlarını tazyif ve tahkir eden, mil
letin parasiyle beslenen böyle bir devlet radyo
suna raslanamaz. Bunun ıslahını, milletin he
yecanla beklediği ahlâk, fazilet ve mânevi neş
riyata ferekli önemin verilmesinin sağlanması
nı, hasırlanmakta olan TRT kanununun biran 
önce çıkartılmasını temenni ederiz. 

HAİYBETTtN HANAĞASI (Elâzığ) — Va
zeder gibi konuşuyorsunuz. 

ALt YILMAZ (Devamla) — Tabiî, anlamı-
yanlarlr elbette M, vaz'edilecektir, edeceğiz, et
meye de devam edeceğiz. (A. P. sıralarından 
«bravoı» ssleri, alkışlar) 

îslâjm dininin ulvi prensiplerine canı gönül
den sapılmış ve bu prensiplere bağlı kalmış 

/ olan eedadımız dinden aldığı şevk, ilham ve 
imanla beşeriyet için yüz karası olan esaret, 
zulüm, sefalet ve cehalet devri olarak adlandı
rılan Orta - Çağı kapayıp yeni bir çağ açmış
lardır, dünyaya örnek ve önder olmuşlardır. 
Tarih boyunca Türk Milletinin ilimde, ahlâk-
da, fazilette, adalette ve medeniyette en yük- I 

sek merhalelere ulaşmasında yüce dinin ve 
gerçek din adamlarının rolleri izahtan vareste
dir. Bugün de maddi ve mânevi kalkınmanın 
sayesinde memleketimizde huzur ve saadet gü
neşi doğarken mesut ve müreffeh Türk Milleti 
olarak da bizler bahtiyar olacağız, inşaallah. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde 
Grupumuzun görüş ve temennilerini arz etmiş 
bulunuyorum. Bütçenin memleketimize, milleti
mize ve Yüce dinin mânevi hadimleri, şerefli 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Allah'tan niyaz eder, hepinizi grupum adına 
saygı ile selâmlarım. >(A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın Turgut Topaloğlu, buyurun. 

Gruplar adına ikinci defa yapılan konuşma
larda konuşma süresi 10 dakikadır, Sayın To
paloğlu. 

G, P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Grupumuz adına konuşan payın arkadaşım 
İhsan Ka^adayı'nm konuşmasına aynen katıl
dığımı beyan eder, ancak, kutsal dinimiz ko
nusunda kısaca mâruzâtta bulunmaktan zevk 
duyacağımı arz etımek isterim. 

Büyük Türk Milletinin, inançları bakımın
dan saygı duyduğu, dinî yönetim teşkilâtı olan 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi G. P. Grupu adına arz etmek üze
re huzurunuzdayım. 

Muhterem milletvekilleri, Türk halkının 
yüzle 99 u Müslümandır. Bu bakımdan İslâm 
tarihine kısaca bir göz atmayı faydalı ve zo
runlu görüyorum. 

Mukaddes kitabımız Kur'ana pöre, Müslü
manlık insanlığın tarihî kadar geniş ve şümul
lüdür. Hazreti Âdem'den başlıyan ve son Pey
gamber Hazreti Muhamımed'e kadar p-elip çe
çen bütün peygamberlerin dinî islâmiyeti ön
görür. Ancak, bu aradaki peygamberler dev
rindeki insanların çoğunluğunu i'knâ etmek, is-
lâmiyetm esaslarına tam inandırmak mümkün 
olmamış, islâmiyet tahribedilmeye çalışılmış, 
asıl hedefine erişilmediğinden insanlar bâtıl 
dinlere saplanıp kalmışlardır. Son Peygamber 
Hazreti Muhammet zamanında yine aynı güç
lükler zuhur etmiş olmasına rağmen, uzun mü-
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cadelelerden sonra İslâm Dinî en olgun ve ci
han şümul kâmil bir din olabilmiştir. İşte, bu 
sebepledir ki, Hazreti Muhamed'den sonra baş
ka peygamberler gelmiyeceği ve onun, Allah'
ın ilâhî emirleri uyarınca çizdiği yolda, islâmi
yet dünya durduğu müddetçe ebediyete kadar 
mer'i olarak kalacağı Kur'andan bildirilmiştir. 

İslâm dininin insanlıkla beraber başlamış ol
manın tek sebebi, insanın bir dine, doğuştan 
itibaren ihtiyaç duymuş olmasındandır. Yani, 
maddi beş duyudan başka mânevi bir, altıncı 
duyudur, insanda din duygusu, fikridir. Haz
reti Muhammed'in evvelki peygamberlerden 
ayrı tarafı ve özelliği, yalnız bir kavme değil 
bütün insanlığa hitabetmiş olması, vahdet, hak 
ve adalet, hürriyet ve ahlâk prensiplerinin be
şeriyete şâmil olması için çağında bulunmasm-
dandır. Hazreti Muhammed tarafından son ve 
olgun ahkâmı tatbik edilen islâmm mânası in
sanı selâmete kavuşturan, felaha eriştiren ve 
birliği emreden hak dinî olmasındandır. Bu
gün bu hale dine, yani, islâm dinine bağlı yer
yüzünde 600 milyon insan vardır. Bunun 35 
milyonu Türkiye'de yaşıyan Müslüman Türk
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel de belirt
tiğim gibi, 35 milyon Türkün yüzde 99 u da 
Müslümandır. Bu ülkede Müslümanlık evvelce 
nasıl idi, şimdi ne hale gelmiştir; yüksek mü
saadelerinizle gerçeklere dayanarak bunu arz 
etmeye çalışacağım. 

Asırlar boyu ecdadımız islâm ülkelerin li
derliğini yapmaya hak kazanmışlardır. Türk
lerin kabiliyeti, cesaret ve basireti sayesinde, 
İslâm âlemi huzur ve sükûn içinde liderlerine 
bağlı ve hallerinden memnun olarak bu şerefli 
vazifeyi bize vermekte devam etmiş, bugün 
içine düştüğü sıkıntı ve bunalımdan uzak kal
mayı başarabilmişlerdir. Zamanla İslâmiyet 
düşmanları tarafından çeşitli entrikalar ve 
oyunlarla bu iyi gidişe son vermek için türlü 
desiseye başvurulmuş, islâmiyet tahribedilerek 
600 milyon Müslümanm geri kalmışlık içinde 
sömürülmesine yol açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, neden böyle ol
muştur, bu tarihi hâdisenin bizimle ilgisi ne
dir? Hemen şunu itiraf etmeliyim ki, bizim, di
nimize karşı saygımızın zayıflaması ve maalesef 
za'fa uğraması diğer Müslüman milletlere ver
diği zarardan başka, asıl kendi kendimizi erit

mekte ve gittikçe tedavisi imkânsız yaralar aç
maktadır. Bizde din sözü, politikacılarımız ve 
partilerimiz tarafından en çok seçim zamanları 
vatandaştan oy almak için sık sık kullanıl
maktan ileri gidememiştir. Maalesef hepimiz 
için seçim sonrası verilen sözler ve yapılan va-
itler unutulmakla kalmamış, hatırlatmak iste
yenlere de, hor bakılmış ve adı çok kere de ge
rici olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım, Yüce Meclisin üye
leri, sizden istirham ediyorum, bu hastalığı ve 
huyu hep beraber üzerimizden silmeye çalışa
lım. Ya olduğumuz gibi görünelim, ya da gö
ründüğümüz gibi olalım. Bu memlekete dinî 
reddeden, dinimizin çalışmaya ve ilerlemeye en
gel olduğunu iddia edep sapıkların mevcudol-
duğu bir gerçektir. Fakat, bizim, yöneticiler 
olarak onların yanında görünmemiz, onların 
paralelinde olmamız mümkün müdür? Sakıp 
ideoloji sahipleri bilirler ki, dinimizin kutsiyeti 
kendi düşünce ve fikirlerini yaymaya mânidir. 
Bunun içindir ki, devamlı aleyhinde bulunmak 
ihtiyacını duyarlar. Kendileri Castro'ya özene
rek sakal bırakırlar, ilerici, medeni insan ol
duklarını iddia ederler, öte yandan Hazreti Mu
hammed'e özenen ve o niyetle sakal bırakan 
bir din adamına veya bir Müslümana «gerici, 
keçi sakallı» demekle dine karşı olan hınçlarını 
ve allerj ilerini gizliyemediklerini gösterirler. 
Bunlar, Türkiye'de hakiki ve olgun din adamı 
bulunmadığını iddia ederler. Aslında kendile
rinin dinle ilgileri ve bağlantıları kesilmiş oldu
ğu için, Türkiye'de müspet ilimle mücehhez din 
adamlarının mevcudolduğundan bihaberdirler. 
Anayasamızın 19 ve 20 nci maddelerini kendi ar
zu ve isteklerine göre tefsir etmek suretiyle, 
Anayasayı dinimize karşı kalkan olarak kullan
mak isterler. Lâikliği din düşmanlığı şeklinde 
yorumlamakla, Devletin dine yardımcı olmasına 
engel olmaya çalışırlar. Sanki, dinî hizmetlerin 
mükellefiyeti Devletin görevleri arasında değil
miş gibi. Nihayet bu sapıklar Yüce Peygambe
rimizin «Hiç ölmiyecekmiş gibi çalışın, hemen 
ölecekmiş gibi âhir ete hazırlanın.» buyruğunu 
inkârla ve mânasını takdirden âciz bulundukla
rından İslâm Dinini tembellik dini olarak vasıf
landırmaya kalkışırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bulun
duğumuz ortamda meydana gelen bunalımların 
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pekçoklarının dinimize gereken kıymetin ve öne
min verilmemiş olması, din eğitim ve öğretimi
nin zaıfa uğratılması ve dinî ahlâk yoksullu
ğundan doğduğu aşikâr bir gerçektir. Türkiye'-
de maalesef ilk ve orta öğretimde din eğitimi 
yetersiadir. Bu okullarda din dersleri kadrosuz
luk yüzünden boş geçmekte veya din bilgisin
den yoksun, ehliyetsiz kimseler tarafından idare 
edilmektedir. Mevcut beş Yüksek tslâm Ensti
tüsünün personel kadrosu yetersiz, asistan kad
rosunun ise en azından otuz olması gerekmekte
dir. Ayrıca, enstitülerdeki asistanlar, Üniversi
teler ve Yüksek Okullar Tazminat Kanununun 
kapsama dışında bırakılmışlardır. Bu yüksek 
din müesseselerine, bütçeden yetersiz ve kifayet
siz ödenekler konulmuştur. Din Eğitimi Genel 
Müdürlüğündeki personel kadrosu ihtisas yö
nünden zayıftır. Bunların ıslahı için, din eğiti
minin nüvesi sayılan ve bu ocakta meslekî ihtı-
saslı kişilerin görev alması sağlanmalıdır. 

Türkiye'mizde mevcut ve. millete yararlı ol
ma faaMyetleri gösteren 72 aded imam hatip 
okulu, pekçok güçlüklerle karşı karşıya bulun
maktadırlar. Devletten çok, halkın maddi yar-
dımiyle kurulan bu okullarda Devletin katkısı
nı artırması şarttır. Kur'an kursları keza Dev
letin ilgisinden ve yardımından mahrum durum
dadır, buna son verilmelidir. Halkımızın feda
kârlığından faydalanılarak meydana getirilen 
pekçok cami için yıllık bütçeden imam kadrosu
nu artırmak zorunlu hale gelmiştir. 

Aziı arkadaşlarım, gerçek ve olgun din ada
mı yetiştirilmediğinden şikâyet ederken, yetiş
tiricilerin ve öğretim üyelerinin durumlarını 
eleştirip evvelâ onların yetişkin ve dürüst olma
sını temin için ilgililerin dikkatlerini çekmeden 
geçemiyeceğim. Din eğitimi müesseselerinin mad
di bakımdan ödenek darlığı yanı sıra meslekî 
ihtisasla personel buhranı olunca, elbette ki, 
ümidedilen ve beklenilen neticenin alınamıyaca-
ğı aşikârdır. Bu hususun zaman kaybetmeden 
üzerin^ eğilerek ıslah edilmesi gerektiği inancın
dayız. 

Ülkemizde zaman zaman yorumlanması mü
nakaşa ve münazara konusu olan lâiklik üzerin
de de kısaca maruzatta bulunmakla sözlerime 
son vermek istiyorum. 

Lâiklik düşüncesi ilk önce Avrupa'da kilise
nin Devlet işlerine aşırı müdahalelerine karşı 
olarak doğmuştur. Hıristiyan din adamlarının 

bu müdahalelerini kısmen yasaklamak maksa-
diyle ve sosyal düşünceye baskı yapılmasını ön
lemek için tesis edilen bu ilke bizde de aynı mak
satlar için tatbik edilmek üzere Avrupa'dan kop
ya edilmiş bir şeklidir. Ancak, bunu zamanla 
dine karşı bir reaksiyon şeklinde yorumlayanlar 
sayı itibariyle yurdumuzda çoğalmıştır. Gerçek
ten lâiklik, hakiki anlamında tatbik edildiği 
takdirde, bir millet için zorunlu olduğu kabul 
edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar arz etti
ğim gerçekleri bir ingiliz âliminin sözleriyle 
özetlemek istiyorum. Âlim şöyle konuşuyor... 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, vaktiniz doldu 
efendim. Bitiriyor musunuz? 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum, efendim. 

«Bin seneden ziyade bir zamandan beri hük
münü yürüten şu büyük dinin, islâm Dininin 
putperestlik ibadeti ile Musevi ve İseviliğin her 
türlü tazyikine rağmen, vücuda getirdiği te-
reddüdlere rekabet etmek hususunda Hıristiyan
lık âciz kalmıştır. Kuru bir sahra içinde birisi 
umum Şark'a, diğeri iran'a hâkim olan en kuv
vetli iki devlet arasında sıkışmış olduğu halde, 
teessüs eden îslâm Devleti, kendi muhasın olan 
dört büyük devletten daha kuvvetli, daha bü
yük bir devlet şekline girmiştir. Asıl dikkati 
çeken, hayreti mucibolan cihet, bu büyük devle
tin az zamanda her türlü vasıtalardan mahrum, 
etrafı düşmanla çevrilmiş ve yardımcısı aziz 
bir adamın, Hazreti Muhammed'in himmetiyle 
tesis edilmiş olmasıdır.» diye bizim bu kutsal 
dinimizin methini ve övgüsünü bir yabancı âlim 
yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken, Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin mille
timize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle G. P. 
Meclis Grupu adına Yüce Meclise saygılar su
narım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdi, şahısları adına söz isti-
yen arkadaşlara geçiyoruz. 

Sayın Sami Arslan, buyurunuz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin aziz mümessilleri; 

Dünyanın karanlıkta boğulduğu, yavruların 
doğmadan öldürüldüğü, ahlâksızlığın moda ol
duğu devirlerde, «Oku Rabbının adı ile oku» 
diye başlıyan, «iki günü biribirine uyan Müs-
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lüman aldanmıştır» diyen, «Bilenlerle bilmiyen-
ler hiç, bir olur mu?» diyen, «Yarm ölecekmiş 
gibi ahirete hazırlan, ebedi kalacakmış gibi dün
yaya bağlan» diyen, «İlmin, her türlü insanlık 
hayrına olduğu zaman ilerliyin» diyen bir dine, 
irticai bir din, onun mensuplarına mürteci de
mek, vicdansız değil, kansız değil, olsa oba 
Moskof gözlüğü takmışlık demek olur arkadaş
larım, 

Biliyorsunuz ki, her zaman sokaklarda, lo
kallerde, toplantılarda, ailevi gezilerde, siyasi 
mitinglerde, Meclislerde «İrtica hortladı» dersi
niz. Ben bir misal vereceğim; üç âmâ bir yere 
gelmişler acaba fil nasıldır demişler? Birisi fili 
getirmiş buyurun bakın demişler. Bir tanesi, 
âmâ olduğu için filin bacağını tutmuş. Fil neye 
benziyor diye sormuşlar. Âmâ, sütun gibidir 
demiş. Bir tanesi filin beline dokunmuş. Neye 
benziyor diye sorulunca, efendim fil dağlara 
benziyor demiş. Birisi de hortumuna dokundu
ğunda sormuşlar, neye benziyor fil diye. Âmâ 
uzun bir ağaca benzettiğini söylemiş. Halbuki, 
hiçbirisi fili tarif edememiş. Kabahat kimdo? 
Onlarda değil, çünkü fili görecek gözleri yok da 
ondan. 

Şimdi, ben sık sık lâiklikten bahseden, irti
cadan bahseden kimseyi kasdetmiyörum, kendi
me göre bir adamdan bahsedeceğim. 

Kardeşim, gel Kur'an oku derim, hafız de
ğilim der; mânâ ver derim, arap değilim der; 
zekât ver derim, enayi değilim der; hacca git 
derim, arap beslemeyi çoktan kapattım der; 
namaz kıl derim, eğilemiyorum der; oruç tut 
derim, dayanamıyorum der; iyilik yap derim, 
alışmamışım der; zina, çoğu zaman kaçırmam 
der; riba, gıdamdır der; içki, soframda eksik 
olmaz der; yalan mesleğimdir, riya âyetimdir; 
işte ben böyle lâikim diyor. Şimdi ben. bu ada
mın islâm tarifine nasıl inanayım. 

İşte çıkıp çıkıp ta, Kur'anı kapatıp da, Kur'-
anm içinde ilme, fenne, dünyaya, cemiyete ne 
söylüyor diye anlamadan, bir din adamının ağ
zından çıkıyormuş gibi fetva vermeye başlamak 
insafsızlık değil mi arkadaşlarım? 

Bırakın bu konuyu, ben köyde iken ayağım 
çarıklıydı, şehirde iken de başım sarıklı idi, 
buraya geldiğimde şimdi de milletvekiliyim. 
Eğer ilerici olmak için mebus olmak şartsa, onu 
da oldum. Eğer kıyafet lâsımsa sizin gibiyim. 
E... şimdi soralım: Din adamı olmaktan başka 

kusuru buîunmıyan, müslüman olmaktan başka 
iftiharı buîunmıyan, içinden gelen duygularıy
la elini açıp Allaha yalvaran bir müslümana 
mürteci diye baskı yapmak vicdansızlık değil 
midir? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Ba
kışlarıma bakmayın, kendinizi yoklayın. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelelim dûn
dan kalmış bir cümleye: Malûmunuz, meslek iti
bariyle arkadaşlarımız beni bildikleri için, yani 
benim mesleğim Yüksek İslâm Enstitüsü mezu
nu ve kendim müftü olduğum için, lâiklik konu
sunu anhyacak kafaya sahip olmadığım zannıy
la benim âdeta bu Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşuna, inanmayan, ettiğim yemine sadık kal-
mıyan, C. II. P. nin ve A, P. nin inandığı lâikli
ğin drynda kendime has bir lâiklik düşündü
ğüm gibi, ettiğim yemine sadakat etmesi gere
kirmiş derecesine, «Sami Arslan'm anladığı lâ
ikliğe kakılmıyorum» diyen Sayın, Refet Sezgin'-
in sözüne geleceğim. 

Onun Bakanlığı zamanında Denizli'de müf
tü idim, O beni bilir, ben onu bilirim. Ban ye
min yaparken, Anayasanın 77 nci maddesine 
fA'ro yapıtım. Devletin bağımsızlığını, vatanın 
ve m i 113 tin bütünlüğünü koruyacağıma, mil-
T '̂tln kayası:7, şartsız egemenliğine, demokraltik 
ve lâik cumhuriyet ilkelerine bağiı kalacağıma 
ve hal'km mutluluğu için çalışacağıma namusum 
florine» s'i", verdim. Ben bu yemini yaptım. 
Şnkür A lir fena, Refet beyin anladığı gibi ye
min jrapıma'dîğım için, onun gibi düşünmediğim 
için çok bahtiyarım. (O. H. P. sıralarından 
«'bravo» sekleri, alkışlar) Eğer onun gibi lâik 
obaydım, Refet Sezgin gibi lâik olsaydım, 30 
m.%"nr>luik Türle Milletinin, Müslüman milletin 
koskoca Diyanet işleri Başkanlığına... 

AHMET BULDANLI (Mug%) — Utanmı
yor musun? O adamı senin Balkanın, utanmıyor 
in un un? 

SAMİ AR&LAN (Devamla) — Dinle anlar
san. 

BAŞKAN — Savın Buldanlı, sakin olun lüt
fen efendim. 

SAMİ AKSLAN (Devamla) — 30 milyon 
Mü^ü'mau milletin Diyanet İşleri Başkanlığına, 
Bakanlık kolluğuna oturunca; «O benim için 
bir kadastro memurundan farksızdır, istersem 
kolundaT>. tnf.ar atarım» diyemezdi, benim gibi 
anlasaydı. işte bunun için bahtiyarım. 
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YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Böyle 
Müslümanlık olmaz. Sözünü kes ve otur, dedi
kodu yapma. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Dinleyiniz, 
gelecek şimdi. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi gelelim; Diyanet 
İşleri Başkanlığı 630 sayılı Kanunla lâik ve de
mokratik hukuk devleti bulunan Türkiye Cum
huriyetinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Başba
kanlık bütçesinin, genel bütçenin içinide müta
lâa edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, her za
man lâiklikten bahsettiğimiz halde, Anayasada 
«Din İşleriyle Devlet işleri ayrı mütalâa edilir > 
diye ferman bulunduğu halde, her nedense bâ
zı kuruluklar muhtar hale gelirken, ilâhi duy
gularından başka bir şeyi olmıyan Diyanet İsle
ri Başkanlığını Başbakanlığa bağlamak suretiyle 
Anayasa içinde bir çelişme içine düşülmüştür. 
Bundan dolayıdır ki, Başbakan namına devamlı 
suretle Bakan bu Diyanet İşlerine zaman zaman 
öyle adam getirmiştir ki, bir misal vereyim : Çalı
şa çalışa beyni sorulana «Yorulduk artık» diyen 
en sevgili adamlar, bizim başımıza Reis olmuş 
lardur. (O. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Bunların ismini vermek istersem çoğa
lır. Ama ben, C. H. P. devrinde de, A. P. dev
rinde de müftülük yaptım, bunun için söylüyo
rum; ben, «Orduda çalışman artık bitmiştir Pa
şa, artık dinlenmeye ihtiyacın vardır» dendiği 
zaman, bir adamın getirilip, Diyanet İşleri 
Başkanlığında baş koltuğa oturtulduğunu gör
müş bir insanım. Adliye koridorlarında yorula 
yorula «artık sen emekli oldun, artık dinlen» 
dendiği zaman, «Bu adam bize lâzımdır. Bu bi
zim için fikirdir» diyerek Diyanete getirilmiş 
bir Reisin geldiğini gören bir insanım. Bu Reise 
bir gün gidip : «Sayın Başkan, bizim Denizli'ye 
bir vaiz kadrosu daha verin de memleketi ih
ya edelim» dediğim zaman verdiği cevap şudur 
bana : «Orada asın akım var mıdır?» dedi. Gı
yaben de Reis hakkında malûmatım olduğu için, 
ona şu sözü söyleldim : «Var efendim. Denizli' 
de aşarı akım var» «Hangileri var?» dedi. «Nur
culuk da var, solculuk da var» dedim. Verdiği 
cevap şudur arkadaşlarım. «Bizim için solculuk 
mülhfflm değil, nurculuk mühim» demesin mi!.. 
Bütün ümitlerim suya düştü, öyle ya, kiralığı
na gelen adamın yapacağı bundan ba^ka ola
mazdı. Onun için, çok rica ediyorum; Türk Mil
letinin bekası, bu milletin ihyası, polıitik dü

şünce dışında, milletin imânına, inancına sadık 
kalacak, dinde elhil, tarafsız adamların gelme
siyle mümkündür. İnşallah, 630 sayılı Kanun
dan bu yana bu biraz olmaya başlamıştır, olma
sını da temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, 10 dakika
lık süreniz doldu efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Dolmak üze
re. İstirham edeceğim Sayın Başkan, müsama
hanıza sığınacağım. 

Bir noktaya daha temas edeceğim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Biraz daha ko

nuşsun. İçini döksün. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Daha çok 

konuşacağım, ama Başkan da haklı. 
Gazetede eline bir kalem alınca, «Ben her 

telden oynarım. Dünyada ne kadar bilim varsa, 
hepsinden anlarım» diye çıkanlar oluyor. Bu 
^illetin yüzyıllar boyunca inandığı, cephelerde 
A.llaih namına, millet namına savaştığı bu mille
tin müslüman'arına çeşitli adlar takıldığı yet
miyormuş giH, kızıl komünizm adı yetmiyormuş 
gibi, bir de Sayın Tekin Erer Bey «Yeşil Komü
nizm» adını takmıştır. Ben de şunu söylüyorum 
M; olsa olsa ye^il gözdük takmış da bakmıştır 
hu. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» ses
leri) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen anla
madın. sen anlamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Sami Aralan, istirham 
edeceğim efendim, vaktiniz doldu ve geçti. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Kesiyorum 
Sayın Başkan, kesiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayınız söz
lerinizi. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın arka
ç l a r ı m , kanunlar çıktığı zaman da, Devlet 
lâik olduğu mürMet zarfında Cumhuriyet ni
metlerini Türk Milletine eşit dağıtmalı idi. 
1923 ten 1965 yılına kadar, tam 42 yıl zarfın
da nüfusumuzun yüzde 70 ini teşkil eden Türk 
köylüsüne ne bir vaiz, ne bir imam, ne bir mü
ezzin, ne bir Kur'an öğretmeni vermişiz. Ancak, 
1965 yılında seçim evvelinde çıkarılan bir ka
nunla köylere verilen 2 bin kadroyla Türk köy
lüsüne, ancak Diyanet İşleri Başkanı tarafın
dan bir imkânlar düşünülmeye başlanmış. İste 
ben, şimdi bütçeye konan 12 bin rakamına ula
şan, bu yılla beraber bütçeye konan bu kadro 
için Yüce Meclise teşekkür ederim. Ancak, di-
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leğim şu ki; maneviyatı yıkılmış bir millet, Sa
yın Kabadayının dediği gibi, maddenin zirve
sinde de olsa huzur duyaJmaz. Türk köylüsü ku
lağına güzel ezan sesi, kulağına Kur'an sesi, ku
lağına Kur'anın ahkâmının sesi, (milletin teknik 
ve mânevi alanda yükselme sesi duymak için 
çırpınmaktadır. Bunun için, her sene verilen 2 
bin kadrosunu beklemeye tahammülümüz yok
tur. Bunun için 2 bin kadro yerine, önümüzdeki 
bütçe yıllarında bunu en az yılda 5 bine çıkar
mayı memleket namına faydalı buluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, tekrar rica 
ediyorum efendim. Bitirin artık konuşmanızı, 
yoksa keseceğim efendim konuşmanızı, çok va
kit geçti. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Hemen biti: 
riyorum efendim. Sayın Başkan, müsamahanıza 
sığınacağım, o Kabadayı, ben de Arslan'ım, ona 
10 dakika verdiniz, 5 dakika rica edeceğim siz
den. O Kabadayı, ben de Arslan'ım, (O. H. P. 
ve G. P. sıralarından gülüşmeler, alkışlar) İs
tirham1 edeceğini. 

Bir millet kitabını öğrenmezse, dinini bel-
liyemez. Tekel maddesi gibi, Kur'anı okumayı 
yasak etmek suretiyle memlekette dinin kökü
nü kazımamıza imkân ve ihtimal yoktur. Tür
kiye'de bugün için, benim edindiğim malûmata 
göre 5 700 Kur'an kursu vardır. Bunun ancak 
700 ündeki, bin tane Kur'an kursu öğretmeninin 
maaşını Devlet verir. Binasının çatısı akar mı, 
talebesinin kâğıdı, kalemi var mı, hattâ elinde 
Kur'an alacak parası var mı, diye bir tedbir ve
ya bir ödenek de yoktur. 

Şimdi, Kur'an okumasını bellemeyince, ezan 
sesini kulağına getirecek bir müezzin de vere
meyince, camisinde bir imam da olmayınca 
Türk köylüsüne yapacağımız nağme ne olabi-
bir? Cumhuriyet nimetlerini biz Türk köylüsü
ne şehirden artarsa vereceğiz demek olur ki, 
ben «Türk köylüsü bu milletin efendisidir» cüm
lesiyle bunu dağdaştıramıyorum. Onun için siz
den istirhamım o ki, gelecek yıllarımızda buna 
biraz imkân hazırlıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, bitti mi efendim? 

SAMİ APJSLAN (Devamla) — Kesiyorum 
Sayın Başkan. 

Bir başka nokta : Her telde bir radyo kuru
lur : Polis Raadyosu, Meteoroloji Radyosu; ga
yet güzel. Tarafsız, hiçbir siyasi partinin bora-
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zam ölmıyacak, ilâhi duygulara dünyevi men
faat katmaksızın, halkm kalbine hitabedecek 
bir Diyanet Radyosu kurulmasını teklif ediyo
rum. 

Bir noktayı ööyliyeceğim, keseceğim. En 
üzücü tarafı bir kazaya varın, kaymakamın loj
manı vardır, karayolları mühendisinin lojmanı 
vaı'dır, gidin Ankaratya her genel müdürlükte 
bir lojman vardır, istanbul'a varın, patrikhane
nin de lojmanı vardır, havraların da lojmanı 
vardır. Ne yazık ki yüce milletin, 30 milyon nü
fusunun reisi bulunan Diyanet İşleri Başkanının 
oturacağı bir lojmanı olmaldığı gibi, gecekondu
da oturuyor. Gelen hükümetler bunun için bir 
ödenek koymamışlardır. Ama, geçmişi anlamak
la, arlamakla bir şey bitmez. Şimdi söylüyorum, 
fotirham ediyorum, memleketin şanına, şerefine 
lâyik bir sekilide genel müciür seviyesindeki dai
re başkanlarının, müdürlerin oturacağı sekide, 
gelecek yıldan itibaren bir lojman yapılması 
için hazırlığa girişilmesini Yüce Meclis yapar
sa, bu Türk Milletinin arzuladığı iyi bir lütuf 
olmuş olur. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bakanın 
lojmanı var1 mı? 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, lütfen bi
tirin, kesiyorum sözünüzü efenldim. 15 dakika 
oldu: efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Kesiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, kesiyorum değil, bi
tirin ve inin lütfen. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Topluyorum 
Başkanım, topluyorum. 

«Bakanın lojmanı var mı?» dedi. Bakanın 
lojmanı olmıyabilir. Bakan, Türk Milletinin se
çim meydanlarından gönüllü gelen fedaidir. Bu
nu kendi kabul etmiştir. Lojman pazarlığımız 
olmadığımdan, bunu zaten istiyeımez. Ancak, bu 
anlattığım konuyu onunla karıştırmamak gere
kir. 

En son noktaya geldim : Bir önerge verdim, 
yardımınızı istirham edeceğim. Din adamının 
okumuşunu severiz, cahilinden nefret ederiz. 
Biz de aynıyız. Cahil din adamını memlekette 
görmeyi biz de istemiyoruz. Biz, din adamları
nın okumasını hep istiyoruz, öyleyse size şimdi 
bir lütuf doğdu : ilâhiyet Fakültesinde, Yüksek 
İslâm Enstitüsünde devrin kültürünü alacak, 
ilmini alacak talebelerimiz fukara çocuklarıdır. 
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Okuma imkânları çok zordur, kıvranmaktadır
lar. Her nedense bütçede burslar faslında, 1970 
yılında maddede para konmamışltır. Oraya 50 
alded burs konması, başka bir fırsat tanınması 
için önerge verdim: Bu önergenin kabulünü is
tirham ediyorum. 

Yüce Meclis beni dinlemek lütfunda bulun
duğu için, hepinizi saygıyla selâmlarım. (O. H. 
P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, zanneder
sem siz sataşma sebebiyle söz istiyeceksiniz, 
Efendim, vereceğim size, yalnız, müsaade eder
seniz bu görüşmeleri bitireyim, ondan sonra 
vereyim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — istirham ediyorum efendim, şimdi 
söz veriniz. 

BAŞKAN — Şimdi hemen istiyorsunuz, peki 
buyurun efendim, 

Devlet Bakanı Refet Sezgin'e, kendisine vâ
ki sataşma dolayısiyle söz veriyorum. Buyurun 
(A. P. sıralarımdan alkışlar) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Benden önce konuşan arkadaşımın, huzuru
nuzda mâruzaitlta bulunduğu sırada maalesef 
dışarılda bulunuyordum. Konuştuklarını dinli-
yen sayın milletvekillerinden teslbit edebildiğim 
ölçüler içerisinde cevaplandıracağım. Ancak, 
huzurunuzu bir sataşma sebebiyle işgal ettiğim 
şu aa'da, muazzep ve müteellim olduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bunun sebebi, konuşma tarzı, 
konuşma mantığı, şekli, bana izafesi mümkün 
olmıya.1 bâzı sözleri, söylediğimi anlama sevi
yesine çıkmadan, yüce huzurunuzda bir millet-
vekii&ün tekrar etmiş olmasi ıstırabından doğ
maktadır. 

Bendeniz Devlet Bakanı iken, dört sene ka
dar önce, sayın konuşmacı Denizli'de müftü 
imiş. Bendenizin bundan haberi yok. Ancak, 
dünkü konuşmama karşılık olarak diyor ki, 
«Ben, Refet Sezgin gilbi yemin etmedim» ve «Re
fet Sezgin gibi adam» derken, «adam» kelimesi
ni de kullanıyor. Ben, iyi bir adam olmakla if
tihar ediyorum. Ama, Refet Sezgin seviyesine 
ulaşmıyan bir insanın bu şekilde hitabetmiş ol
ması da, Refet Sezgin'in umumi efkârın ve Par
lâmentonun takdir ölçüleri içerisinde mevcut 

— 255 

bulunan seviye kıymetini, «adam olma» vasfını 
menfi mânada bir neticeye ulaştırmaz. Bu gayet 
tabiî; bunun üzerinde durmuyorum. 

Yalnız, öğrenmek istediğim bir şey var: «Ben, 
Refet Sezgin gibi yemin etmedim» diyor. 

Dinden çokça bahseden arkadaşım, her hal
de Mecelle hükmünü bilir. Mecelle'de bir hü
küm vardır: «Yeminlerde itibar elfazadır, ara
za değildir.» 

Biz, Müslüman insan olarak, ama Müslüman
lığı siyaset pazarında, siyasete girdiği andan iti
baren siyasi istismar vasıtası, şahsi seçim vası
tası addetmiyen bir zihniyetin temsilcisi olarak 
ve bunun kavgasını beş seneden beri yapan halis 
bir Müslüman olarak, (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)... Yeminini Müslümana has 
bir anlayış ve duygu içerisinde ifa ettik, Ana
yasamıza uyugn olarak. 

Şimdi sayın konuşmacı... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bunu 

söyliyecek hale geleceksiniz bir gün... (A. P. sı
ralarından şiddetli gürülütüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, is
tirham ediyorum. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Kafan ça
lışmaz, beynin çalışmaz. Ne söylenip duruyor
sun? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Anlamadan, din
lemeden konuşma... 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, lütfen sükûnet
le dinliyelim efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bunu söyliyen arkadaşım, 4 - 5 sene
den beri Adalet Partisi siyasi iktidarı olarak 
bu uğurda yaptığımız mücadeleden bihaber ol
duğu için mazurdur. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, «İrtica yapmıyor musunuz?» 
sesleri) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — En 
büyük irtica sizde. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdaha
le etmeyin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bendeniz işte samimiyetle bir Müslü
man olarak, Allaha inanan bir insan olarak, ye
minin mânasını takdir ederek, Anayasa hü
kümlerine uygun yemin ettim. Benimle aynı 
şekilde yemin etmemiş olduğunu söyliyen Sayın 
Sami Aslan'ın ne şekilde yemin ettiğini de, sizin 
ve yüce milletin takdirine terk ederim. 
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«Bakanlık koltuğunda Diyanet işleri Başka- I 
nmı tapu memuru gibi atarım» diye bana bir söz 
izafe ettiler. 

Muhterem milletvekilleri, tabiî bu bir seviye 
meselesidir; bunu anlamak bir seviye meselesi
dir. Ben böyle konuşmadım. Benim söylediğim 
şey şudur : 

«Diyanet İşleri Başkanlığı ulvi bir makam
dır, muhterem bir makamdır. Diyanet İşleri 
Başkanlığını işgal eden zat da, bu itibarla muh
teremdir. Bu, işin bir tarafıdır. Diyanet isleri 
Başkanı da, Anayasamızın - zannediyorum -
153 ncü maddesinde muharrer olduğu veçhile, 
Diyanet işleri Başkanlığı idari mekanizma, idari 
orgun içerisinde mütalâa edilmiştir ve Diyanet 
İşleri Başkanı bir memurdur. Memuriyet statü
sü bakımından - söylediğim şey aynen budur 
tasrih etmişim tadâdi surette - bir hâkimden, 
bir generalden ve bir tapu memurundan farkı 
yoktur.» 

Bunu idare hukuku bilen insanlar anlar; bil-
miyenler de böyle tefsir eder. Çünkü, memuri
yet bir objektif sıfatı gerektirir. Memurun tâ
yini, maaş statüsü, hizmetinin devamlılığı, va
zifeden çıkarılması önceden belli usuluere tabi
dir. Diyanet İşleri Başkanlığını işgal eden za
tın da durumu, mevcut kanunlarımız içerisinde 
budur. Benim de söylediğim budur. Doğru 
olan bu, hakikat olan budur. Tabiî bunun se
viyesine çıkamıyan veyahut bir kasdı mahsus 
ile... 

EKREM KANGAL (Sivas) — Avukat gibi 
konuşuyorsunuz. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Bunun için avukat olmaya lüzum 
yok; biraz kültür sahibi olmak kâfidir; bir 
orta mektep mezunu da olmak bunu anlıyabil-
mek için kâfidir. Ama anlamıyanlar için, hiç
bir sözüm bahis mevzuu değildir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

«Diyanet işleri Başkanını, tapu memuru gi
bi atarım» demişim. Ben böyle bir şey söyleme
dim. Bu iddia sahibini huzurunuzda ispata da
vet ediyorum. Bu iddiasını ispat edemediği tak
dirde de, müfterilerin mânevi âkibetine uğrıya-
cağını tabiatiyle huzurunuzda arz ediyorum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, çok önemli 
bir mesele bu vesile ile 'konuşulmaktadır. El
hamdülillah, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 99 u | 

I müsllümandır. Fakat Türkiye'de, Müslümanlığı, 
Islâmiyeti, mukaddes dinimizi ve Cenabı Hak
kın mübecoel adını siyasi maksatlarla istismar 
eden insanlar vardır, bunu istismar etmek isti-
yen insanlar vardır, Türkiye'de din düşmanları 
vardır. Biz bunların hepsinin de karşısındayız. 
Seçim bölgesinde, seçim propagandası sırasında 
- ben bunu seçimlerde de, seçtim bölgemde de 
söyledim ve şimdi de buradan millet huzurunda 
tekrar ediyorum - («Reyinizi camiden çıkan 
müftüye mi vereceksiniz? Yoksa meyhaneden 
çıkan Zühtü'ye mi vereceksiniz? diyen bir anla
yışın elbette biz karşısındayıa.) Bunu söylliyen 
de - bana nakledildiğine göre - benden evvel 
konuşma yapan ve bana şataf an arkadaşımdır. 
Bakınız görüyor musunuz, din istismarı nasıl 
yapılıyor? Gerçek müslümanlar din istismarı 
yapmazlar. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) Gerçek müslümanlar dine hürmetkar
dır. işte, bizim yaptığımız da budur. 

öbür taraftan, konuşmalar buradan radyo 
ile veriliyor, diye 633 sayılı Kanunun âmir hük
müne rağmen, «senede 2 000 tane imam kadro
su konulur» hükmüne rağmen, bir tadil teklifi 
getirmeden, hiçbir mânası olmıyan surette, 
«Efendim, bunu 5 000 kadroya çıkarın» diye, 
bunu yine bir siyasi istismar vasıtası yapmak 
gibi bir düşünceyi de huzurunuzda benimseme
diğimizi, bunun bir seçim yatırımından ibaret 
olduğunu huzurunuzda belirtirken, bir sataşma 
vesilesiyle bu konuların bir kfcre daha huzuru
nuzda beyan edilmesine fırsat verilmiş olmasın
dan ve zabıtflara intikalinin sağlanmasından ve 
bu yolla Müslüman Türk Millttine birtakım in
sanların gerçek hüviyetlerinin teşhirine imkân 
verdiği cihetle memnun olduğumu arz eder, 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanve-
kili Sayın Sabri Keskin imzası ile verilen bir 
önerge ile, «Adalet Partisi Grupu adına ikinci 
defa Sayın Osman Tarı'ya söz verilmesi» isten
mektedir. Grupların tekaddüm hakkı olduğuna 
göre... 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Hükümet adına söz isti-

I yorum. 

BAŞKAN — Hükümet adma buyurunuz Sa-
I yın Bakan. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi vesilesiy
le yapılmış bulunan tenkid ve temennilere ce
vap arg etmek ve genel olarak münakaşası ya
pılmış olan bâzı konularda fikrimi beyan etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

3 . 5 . 1920 tarihinden itibaren, Hükümet 
programlarında Diyanet İşleri ile ilgili konular; 
14 . 8 . 1939 tarihli Hükümet Programında, 
«Hatip ve vaizlerin yetiştirilmeleriyls ilgili» 
bir paragraf mevcuttur. 29 . 5 . 1950 tarihli 
Hükümet programında, «irticai tahrike asla mü
saade etmemekle beraber, din ve vicdan hürri
yetinin icaplarına riayet edeceğiz» şeklinde bir 
paragraf mevcuttur ve 2 . 7 . 1962 tarihli Hü
kümet programında, «lâik devlet idaresi esas
tır. Hükümetimiz, aşırı sağcılık ve solculuk 
akımlarına karşı koyacaktır. Vicdan, dini inanç 
ve kanaat hürriyetini korumayı vazife sayıyo
ruz. Aydın din adamı yetiştirmek ve bunları 
lâyik oldukları refah seviyesine ulaştırmak için 
gerekli tedbirler alınacaktır.» denilmektedir. 

Binaenaleyh, şunu ifade etmok istiyorum. 
1920 den 196*2 yılına kadar "teşekkül etmiş bu
lunan hükümetlerin programlarının sadece 3 ta
nesinde, Diyanet İşleri Başkanlığını alâkadar 
eden, genel olarak din politikasını, lâiklik anla
yışını, din adamlariylle ilgili konuları ihtiva 
eden bdrer paragraf mevcuttur. 

Lâiklik konusunun, bugün Türkiye'de eski 
şiddetiyle devam etmemesinin, bizim getirmiş 
olduğumuz bu yeni buutlandırma ve hudutlan-
dırmanm geniş ölçüde temin ettiği hususundaki 
kanaatimi huzurunuzda memnuniyetle belirt
mek istiyorum. 

Tevhidi Tedrisat Kanununda:1, sonra, bir 
kısım sözcülerin temas ettikleri gibi, bugün sı
kıntısını çektiğimiz aydın din adamını yetişti
recek müesseselerin - hüküm bulunmasına rağ
men - kapatılmış bulunması, arada zaman itiba
riyle geniş bir boşluk meydana getirmiş ve din 
eğitimini gayrinizami yollara bu boşluk itmiş
tir. Uzun zaman devam eden bu boşluk netice
sinde, hâsıl olan bu gayrinizami yetişme tarzı
nın meydana getirdiği kişiler, elemanlar, bugün 
şikâyetçisi olduğumuz pek çok konuların sebep
lerinin başında geliyor. 

Bu itibarla, meseleye esasından bir çözüm 
yolu arayıp bulmak, gerçekten aydın din ada
mının, yani şunu kastediyorum; gerçek mâna
da din adamı terimi ile müslümanlığın gerçekçi 
olan icaplarını bilen, o anlayışla yetişmiş, kafası 
bugünkü medeni seviyenin ulaşmış bulunduğu 
merhaleleri kapsıyabilen ve medeni kültürle de 
ayrıca mücehhez din adamı mânasında aydın 
din adamı yetiştirilmesi zarureti bu sıkıntılar
dan sonra idrak edilmiştir. 

Tabiî bu mesele bir vâde meselesidir. Bura
daki materyal doğrudan doğruya beşerî mater-
teryaldir; yani bir bina yapmıyoruz, demiri çi
mentoyu bir araya getirelim de bunu inşa ede
lim. Bu materyal tamamen beşerî materyaldir 
ve bir tedrisata muhtaçtır, bir zamana muhtaç
tır. Bu itibarla zaman içerisinde bu sıkıntıların 
yenileceği hususundaki kanaatimiz bizim tam
dır. Bugün şikâyetçisi bulunduğumuz sıkıntıla
rın pek çoğu da kısa zamanda ortadan kalka
caktır. Nitekim arkada bıraktığımız senelerdeki 
sıkıntılarımız bugünkünden daha çoktu. Eğer 
bug*ün serbest hir münakaşa ortamında bütün 
fikirler yeni Anayasanın getirmiş olduğu hür 
ve demokratik ortamda açıkça münakaşa edili
yor, müzakere ediliyor ve bundan alışmadığı
mız birtakım sıkıntılar hissediyorsak, bunda 
rahatsız olmak için bir sebep yoktur. Bu mev
zular, bu sıkıntılar eskiden de vardı. Eskiden 
de vardı, ama konuşulamryordu. Şu halde var 
olan bir şeyi ortadan kaldıramamış bulunduğu-

G-ördüğünüz gübi, lâik devlet anlayışı, Tür
kiye'de uzun zaman maalesef geniş münakaşa 
konusu yapılmış, geniş çekişme - çatışma konu
su haline getirilmiş ve bundan olumlu bir sonuç 
da maalesef doğmamıştır. Mevzua tam mânasiy-
le vuzuh vermek, lâikliğin bilhassa 1961 Anaya
sasının tesbit etmiş olduğu hudutlar içerisinde 
kavramını şümulü ile» tesTtrit edip ve bu kavram 
içerisinde hareketi itiyat etmek, ihtiyar etmek 
mevzuu, 1965 seçim beyannamesinde Adalet 
Partisi tarafından ve bu seçimden sonra teşek
kül etmiş bulunan Adalet Partisi Hükümetinin 
programına konulmak suretiyle yine Adalet 
Partisi Hükümeti tarafından Hükümet progra
mında tam bir vuzuh ile belirtilip, efkârı umu-
nıiyeye ilân edilmiş ve lâiklik üzerindeki yapı
lan bu münakaşalara bir vuzuh getirmek isten
miştir. 
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muza göre, bugün bunun serbestçe münakaşa
sını yapmak suretiyle eğriyi - doğruyu bulmak
ta kendimizi daha şanslı görmemiz lâzım. 

Kürsülerden öyle bir tarzı tenkide şahidolu-
yoruz ki, sanki bütün bu cereyan eden, şikâyet
çisi bulunduklarını iddia ettikleri hâdiselerin 
sebebi Hükümettir ve bu hâdiselerden Hükümet 
memnundur. Tahrik edici neşriyat vardır, ve sa
ire vardır, bunlar şikâyet konusu oluyor. Bun
lardan Hükümet memnundur... Hayır. Bunlar 
serbest hür bir nizam içerisinde, açık münakaşa 
ortamında, basın hürriyetinin hiçbir takyide 
tabi bulunmadığı bir memlekette gayet tabiî 
olarak yazılacak, söylenilecek, münakaşa edile
cek hususlardır. Biz beğensek de, beğenmesek 
de bunlar münakaşa ediliyor. Suç hududuna 
girdiği takdirde; mercileri vardır, dâvalarını 
açarlar. 

Önemli olan noktalardan bir ikincisi; bütün 
İm şikâyetçisi bulunduğunuz hâdiselerden biz
zat Diyanet İşleri Teşkilâtını sorumlu tutmak
tır. Bu insaflı bir hareket değildir. Bir kere, Di
yanet işleri Teşkilâtının kontrolünün, muraka
besinin dışında cereyan eden işlerden elbette bu 
teşkilâtı mesul tutmaya imkânınız yoktur. Gerçi 
bir Hükümet mesuliyeti içerisinde bunların her 
birisinin tedbirleri ayrıdır; ama müzakeresini 
yaptığımız, münakaşasını yaptığımız bütçe içe
risinde teşkilâtı bundan mesul tutmaya insaflı 
arkadaşlarımızın rıza göstermiyecekleri kanaa
tini taşıyorum. 

Devletin, dinî inançlar karşısında tarafsızlı
ğı esastır. Lâiklik anlayışının temel felsefesi bu
dur. Dinî inançlar karşısında tarafsızdır ve 
muhtelif inanç sahibi vatandaşlara da eşit mu
amele etmek mecburiyetindedir, durumundadır. 
Türkiye lâik düzene; birdenbire lâik düzene ge
çiyoruz diye geçmemiş. Türkiye'yi bir tarihî 
tekâmül bu noktaya getirmiş. Bu uğurda bir 
imparatorluğu feda etmiş, batırmışız, inhitat 
devrinin sıkıntıları bu tarihî revolüsyon içeri
sinde ibretle bakılması lâzımgelen sahnelerle 
dolu. Lâikliği sadece nazari bir terim olarak da 
kullanmak yanlıştır. Sadece Anayasaya lâiklik 
ilkesini koymak; müessese olarak lâikliği getir
mektir, ama lâikliği tesis etmek demek değildir. 

Hukukumuzu evvelâ lâikleştirmek ve Batı 
medeniyetinin, muasır medeniyet seviyesinin 
icaplarını kendi hukukumuzun içerisinde, kendi 
yaşayışımız içerisinde ve hayat tarzı olarak be

nimsemek durumunda olduğumuz ve o yolda 
bulunduğumuz için, lâiklik Türkiye'de sadece 
bir mücerret kavram değil, bir temel kavram 
olarak kabul edilmek mecburiyetindedir ve ge
lişme de lâikliğin aleyhine değil, devamlı ola
rak lehine terakki kaydetmektedir. 

Münakale imkânlarının, medeniyetle temas 
imkânlarının ve iktisadi ve sosyal gelişmenin 
devamlı olarak merhale katettiği memleketimiz
de, yani medeniyetin nimetlerinin ve medeniye
tin ışığının girdiği memleketimizin her köşesin
de bu ışığı alan herkes gericiliğe, taassuba, şi
kâyetçisi olduğumuz ric'i hareketlere, ric'i dav
ranışlara son verecektir. Medeniyet ışığı çok 
kısa bir zaman içerisinde bugün şikâyetçisi ol
duğumuz konuları ortadan kaldıracaktır. Yeter 
ki, bütün bunları siz yapıyorsunuz, biz yapıyo
ruz, siyasi bir maksat için yapılıyor, siyasi is
tismar vasıtası olarak din konusu, lâiklik konu
su konuşuluyor diye bunları siyasi maksat için, 
birbirimiz için, birbirimiz aleyhine kullanmıya-
lım. 

Bu, bir ölçüde milletin sağ duyusuna, bir öl
çüde milletin siyasi terichine de inanmamak 
mânasına gelir. Yani bu yolla iktidara gelmek, 
bu yolla puvan toplamak o kadar ucuz görü
nüyor ki, bu davranışın içine giren herkes si
yasi istikbalini garanti etmiş gibi bir emniye
tin içinde kendisini görüyor intibaı verilmek 
isteniyor. Bu gayet yanlış bir imajdır. Bunun 
tecrübeleri geçirilmiştir, faydası olmamıştır. 

Benim memleketimde bağımsız olarak aday
lığını koymuş olan bir müftü 240 rey aldı. 240 
rey.. Yani yoklama reyi değil, genel seçimler
de. Demek ki, bu yolla iktidara gelmek veya
hut siyasi çıkar sağlamak imkânları pek yok
tur. iktidarda bulunduğundan dolayı hizmet
leri dolayısiyle, Sayın C. H. P. Sözcüsünün ifa
de ettiği gibi, siyasi çıkar sağlama şeklindeki 
davranışlar da bu gayeyi temin edecek bir va
sıta değildir. Bu da tecrübe edilmiştir, mazide 
de tecrübe edilmiştir. Herkes tecrübe etmek is
temiştir yani. Başarı imkânı olmamıştır. Eğer 
öyle olsa iktidarlar her hizmeti bırakır bu tara
fa yönelir. Bu, iptidai bir tarzı davranıştır. 
Bugünün medeni iktidarlarına, medeni hükü
metlerine ve taahhütlerini hükümet programla
rında ve seçim beyannamelerinde yapmış olan 
hükümetlere yakışmıyan davranışlardır. 
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Bununla demek islemiyorum ki, din ve din
ce kutsal mefhumları vasıta yapmak suretiyle 
şahsi çıkar sağlamak istiyen ve bundan birta
kım, hakikaten menfaatler temin etmek istiyen 
kişiler ve hattâ gruplar bulunmıyabilir, buluna
bilir. Bunlar kanunların dışına düşmüş grup
lardır. Bu grupların ve bu tip davranan insan
ların tesbiti halinde ceza hükümleri harekete 
geçer ve gereğini de ona göre yapar. Eğer bu 
tip davranışlar bir kısım arkadaşlarımızın iddia 
ettiği gibi bizim teşkilâtımızın içerisinde görü
lürse, bunların da gayet tabiî takibi yapılır. 
Ama henüz sonucu alınmamış bir araştırma 
önergesini vasıta yapmak suretiyle kendisini 
müdafaa etmek imkânından mahrum kişileri bu
rada itham edersek bu da insaflı bir hareket 
olmaz. 

Senatoda devam eden araştırma önergesinin 
sonu ahnacaktır. Bir sonuç getirecektir o öner
ge. Ağır ithamlar yapılmıştır. Bu ithamları du
rup dururken Hükümetin karşılamasına hiç de 
lüzum yoktur. Bu ithamlarda birazcık hakikat 
payı çıkarsa Hükümet onun icabını yapar. Ni
çin karşılasın, zoru nedir? Ama inanmışsa İd, 
yoktur, kayıtlar bu iddiaları tekzibediyorsa, it
hamların istinadettiği kayıtların tetkikinde bir 
şey çıkmıyorsa o takdirde de Hükümet mesuli
yetinin icapları yerine getirilir. Bu itibarla bir 
araştırma konusu olan mevzu hakkında daha 
fazla görüşmek istemiyorum. 

Oumlhuriyet bizzat Cumhuriyetin yetiştirmiş 
olduğu kuvvetli nesillerin elindedir. Cumhuri
yet birtakım kendini bilmezlerin davranışla-
riyle sallanabilecek derecede yeni dikilmiş bir 
ağaç değildir. 50 senelik kökü olan sağlam ze
mine oturtulmuş ve yetiştirdiği nesillerin tam 
himayesi altında bulunan bir ulu cmar haline 
gelmiştir. Gövdesine musallat olacak kurtlar 
bulunursa bunlar da dezenfekte edilir ve bizzat 
Cumhuriyet, bizzat kendisi bunları dezenfekte 
eder. Cumhuriyet hakkında, Cumhuriyetin sal
landığı hakkında arkadaşlarımız hiç endişeye 
kapılmasınlar. Böyle bir endişenin yerinde ola
cağını hiçbir surette benimsiyemem. 

Kur'an kursları konusunda arkadaşlarımızın 
şikâyet ve temennileri oldu. Açılan kursların 
tablosu elimdedir. 1960 yılından itibaren hangi 
seyri takibetmiş, hangi iktidarlar zamanında ne 
kadar açılmış, seyri elimizdedir. Bugünkü duru

mu itibariyle kesin tesbitini belki 1 - 2 ay son
ra alacağız. Her yıl değişen bir adedi vardır. 
Bazan azalır, bazan çoğalır. 

Devletin kurs mezunlarına karşı bir angaj
manı yoktur. Kurslar Müslüman Türk çocukla
rına kendi kitaplarını okumasını öğretmek, ilk 
mânada, basit mânada dinî bilgilerle onları teç
hiz etmek, fonksiyonunun dışında da bir fonk
siyonla teçhiz edilmiş değillerdir. 

Bin tanesi kadroludur, geri kalan kısmı, da
ha büyük bir kısmı kadrosuzdur. Talebe sayı
ları yaza, kışa göre değişir. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı 633 sayılı Kanunla 
bir Teftiş Kuruluna kavuşmuştur. Ondan evvel 
bu müesseselerin teftişi bizim bakımımızdan 
mümkün değil idi. Şimdi bu teftiş görevini gü
cü nisbetinde - çünkü büyük bir teşkilâta mâ
lik - ifaya çalışıyor. Ayrıca bu müesseseler Millî 
Eğitim Bakanlığının da, bildiğiniz gibi Tevhidi 
Tedrisat Kanunu muvacehesinde, denetimine 
tabidirler. Millî Eğitim Bakanlığı da gerekli 
gördüğü zamanlarda bu denetim vazifesini ye
rine getirir. 

Din görevlilerinin tekâmülünü temin etmek 
için devamlı olarak kurslar açmakta ve meslek 
içi eğitime ehemmiyet vermekteyiz, iktidara gel
diğimiz 1965 tarihi îte 1969 tarihleri arasında 
imam - hatip ve müezzin olarak 5 919 kişi hiz
met içi eğitime tâbi tutulmuş, müftü ve vaiz 
olarak da, 825 müftü ve vaiz hizmet içi eğitime 
tabi tutulmuştur. Her sene, bazen bölgelerde, 
bazen merkezde kurslar açmak suretiyle bu eği
time devam etmekteyiz. 

633 sayılı Kanun vaiz olma niteliğini tesbit 
etmiştir. Binaenaleyh bundan böyle biz Yüksek 
İslâm Enstitüsü mezunu veya İlahiyat Fakültesi 
mezunu olmıyanları müftülük ve vaizlik görev
leri ile tavzif etmiyoruz. Hattâ kanunun bize 
imkân verdiği, imam - hatip okulu 2 noi dere
ce mezunlarının müftü ve vaiz olmaları hakkı
nı da çok dar mânada kullandırıyor idik, yeni 
yaptığımız yönetmelikte de bu hakkı kısıtla-
ıdık. Çünkü Yüksek islâm Enstitüsü mezunları 
ve ilahiyat Fakültesi mezunları artık yeterli 
hale gelmiştir, bilhassa müftülük yönünden. 

Muhterem milletvekilleri, vaazlar konusun
da gerek Meclisimizde, gerek basında muhtelif 
şikâyetler, bildiğiniz gibi, yer almaktadır. Bu 
vaazlar konusu cidden önemli bir konudur. Vaaz 
bir ihtisas konusudur, bir bilgi konusudur ve 
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hitabe ttiğiniz kütlenin hususiyeti nazarı itiba
ra alınmadan, yani vaza itina edilmeden cami 
kürsüsüne çıktığınız takdirde sizlerin intikal 
ettirdiği, bizim teftiş vesilesiyle muttali oldu
ğumuz birtakım şikâyetler doğabilir. 

Senatoda yapmış olduğumuz bir beyanın 
yanlış olarak basında değerlendirilmesi karşısın
da meseleyi huzurunuza bir kere daha kısaca 
arz etmek istiyorum. Bir ilkokul öğretmeni da
hi nihayet 7 ile 13 yaş arasındaki çocuklara her 
sene tekrar ettiği derslerine çıkarken bir hazır
lık içerisinde bulunur. Bir önhazırlık yapar, ne 
okutacağım, nasıl okutacağım, hangi me'todla 
okutacağım, der. işte biz vazları bir yönetmeli
ğe bağlamak suretiyle bunların metodunu tes-
bit öttük, iddia edildiği gibi, efendim, vaazlar 
teype alınacak da, camilerde okunacak.. Ha
yır... Vaiz kürsüye çıkmadan evvel mevzuunu 
hazırlııyacak, bir hazırlık devresi geçirecek, tet
kik edecek, kitap karıştıracak, hitabedeceği ce
maatin durumunu nazarı itibara alacak, seviye
sini nazarı itibara alacak, hazırlıyacak. Bu ha
zırlıktan sonra ancak çıkıp konuşacak. Bu fay
dalı bir yoldur, bu tatbikata yeni başlıyoruz ve 
bunu itina ile takibedeceğiz ve vaazlar konusun
daki şikâyetleri de bu suretle geniş ölçüde ön-
liyebileceğimiz kanısını taşıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1968 yılında bir 
Diyanet Gazetesi çıkarılması fikri evvelâ benim 
tarafımdan ortaya atıldı ve bunun takipçj&i 
ben oldum. Maksadım, Teşkilât Kanunumuzun 
bize vermiş olduğu görevler arasında zararlı 
neşriyat, zararlı cereyanlarla mücadele de var
dır. Bundan maksadım, köy imamlarına kadar 
hitabedecek, imkân bulabilirsek köydeki va
tandaşımıza kadar hitabedebileoek, içerisinde di
nî bilgilerin yanında medeni bilgileri, günlük 
havadisleri, teknik gelişımelleri, tarım bilgilerini, 
tıp bilgilerini basit mânada dinî malûmatla bir
likte halka intikal ettirebilecek ve onu bu yolda 
aydınlatabilecek, bu ısuretle de şikâyetçisi ol-
duğumrz birtakım zararlı dinî neşriyattan - ya
ni dinî neşriyat demiyeyim - dini vasıta kılan 
neşriyattan vatandaşı ve bilhassa din görevlile
rini vikaye etmek, onları tenvir etmek gaye
lini gütmek için. Maalesef büyük teknik güç
lüklerle karşılaştık. îki nüshasını biz çıkar
dık, fakat iğnesinden ipliğine, para verilecek; 
hayır, vezneye gideceksiniz, biz fatura tanzim 
edeceğiz, on gün'sonra alacaksınız, imkânını 

bulamadık. Biz buna bir hazırlık, bir şekil 
bulmak için çalışırken gazetenin de neşriyatını 
kesmemek üzere, kontrolü, yazıları tamamen 
Diyanet İşleri Başkanlığına ait bulunmak üze-
ro, imtiyazını 1969 yılında münhasır olmak üze
re bu gazeteyi İstanbul'da bastırdığımız mat
baaya verdik. Bu matbaa bize bir nüsha ga
zete verdi. Tek nüshadır, yani 3 ncü sayıdır, 
bir 4 ncü sayı çıkmamıştır. Bundan dolayı 
Sayıştay ile aramızda bir ihtilâf çıkmamıştır. 
Bir anlaşmazlık olmuştur, yazışma olmuştur, 
sonra Sayıştay, bu ödeme doğrudur, yerindedir 
demiştir bize. Ondan sonra bu müşkülâtı da biz 
göze almamışız ve bu neşriyatı burada keısmi-
şizdir. Yeniden 1970 yılı bütçesinde kendi im
kânlarımız içerisinde, 1970 bütçe çerçevesi içe
risinde, kendi imkânlaiimızla bu neşriyata de
vam etmek kararındayız, faydalı olduğuna 
kaani bulunduğumuz için. Yoksa devamlı ola
rak bir imtiyaz değeri veyahut bir menfaat sağ
lamak gibi bir mesele mevzuu bahis değildir, 
Sayıştaym vizesinden geçmiştir. 

Kadrolar konusu, her bütçede tenkid ve şi
kâyet konusu olan bir mevzudur. Bunu tabiî 
karşılıyoruz. Çünkü bizim tesbiıt edebildiğimi
ze göre, yaklaşık olarak Türkiye'de 55 000 üni
te vardır. 55 000 üniteyi normal şartlar «al
tında, yani her yıl 2 000 kadro tahsis etmek sü
ratliyle ancak 20 yılda doldurabiliriz, bu üni
teler sabit kalır ise. Çok yüksek bir talep hac
mi vardır. Bu. kadrolardan ne muhalefet mebus
ları memnundur, ne iktidar mebusları memnun
dur. Memnun olmaya da imkân yoktur. Her 
•arkadaşım bizden en ıaz üç, dört kadro ister. 
Bunu milletvekili adedine çarparsanız 2 000 in 
çok üzerinde bir rakam meydana çıkacaktır. 

Bir misal olmak üzere arz edeyim: Biz 1968 
yilmda ellimizde 150 ile 180 arasında reaeırv kad
ro tutmuş idik. Diğerini illere gönderdik, on-
1ı ".rı dağıttı valiler. Bu kadorlara - notları ben-
dedlır - müracaat sayısı 8 000 cdi. Bu şartlar 
sıkında her hangi bdr kimseyi tatmin etmek im
kânı maalesef mevcut değildir. 

Dağıtımın Bakamlıktan yapılmasından şi
kâyetler olduğu için bunun valiler eliyle tevzii 
yoluna gidildi, fakat oradan da şikâyetler gel
di. Bugün Sayın Kabadayı arkadaşım da şah
san yine Bakanlık yapsın, dedi ama biz diğer 
tatbikata devamı daha faydalı görüyoruz. Eli-
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nıizde kadro da tutmıyabiliriz. Aslında 150» 
kadro 100 kadro önemli bir şey değil. Ama Teş- ! 
kilât Kanunumuz mülhak vakıfları mıazbutaya 
aldı. Çünkü yıl içerisinde hangi mıikfcar mül
hak vakfın mazbut vakfa çevrileceğini biz bil
miyoruz, Mazbut vakfa çevrildikçe nuazbut va
kıfta görevli din adamlarının kadrolarının Di
yanet İşleri Başkanlığınca karşılanacağını âmir- ( 
dar. Bu itibarla böyle bir rakamı tutuyoruz 
ve nagiihani birtakım talepler oluyor, onları 
da karşılamıak için, gayet tabiî idari bir tasar
ruftur, bir sakınca görmediğimiz için tutuyo
ruz. Kadrolara yükseltmeye imkân yoktur. 
2 000 kadronun üzerinde kadro verilmeye im
kân yoktur; çünkü Teşkilât Kanunumuzda bu 
dondurulmuştur. Devletin imkânları dile yanıl
mıyorsam, Millî Eğitim Bakanlığından sonra 
ka^ro adedi olarak en geniş şelkilde Diyanet İş
len Başkanlığına tanınmıştır. Bu, iktidarımı
zın mssîeleye verdiği ehemmiyetin bir ölçüsüdür. 

Vekil imam - hatiplerin devamlı sıkıntıda 
bulunduklarını biz de biliyoruz. 633 sayılı Ka
nunun tadilini hazırlamış idik. Fakat Genel 
Kadro Kanununu bekliyoruz. Genel Kadro Ka
nunu içerisinde bu mesele hallolunmuştur. Yani 
vekâlet görevi yapan vekil imam - hatipler de 
asil imam - hatipler gibi başladığı derecedeki 
maaşın tamamını alacaktır. Özel bir hüküm ge
tirilmiştir vekil imam - hatipler için, doktorla
rın vekâleti için, diş tabipleri için, zannediyo
rum bir kaç istisnai memuriyetler için vekâlet 
ettiği müddetçe asilin parasını alır ve 3656 sa
yılı Kanunun hükümleri vekâlet hükümleri, üç
te iki hükümleri bunlara tatbik olunmaz. 

Nitelik konusu, önemli olan bir konudur. 
Birdenbire bu niteliklerden feragat etmek su
retiyle mevcut vekil imamları asalete geçirme 
konusu üzerinde itina ile durulması lâzımdır, 
biz duruyoruz. Bugün bir tazyik yoktur. Çü: 
kü imam - hatip okullarından mezun olan tale
beler henüz bizi tatmin edecek ölçüde köylere 
ve hattâ kasabalara intikal etmemektedirler. 
Birinci devresini bitirenler, ikinci devreye, ikin
ci devresini bitirenler yükseğe, yüksek kısmı 
da bitirenler Millî Eğitim Bakanlığı din dersi 
öğretmenliğine gitmektedirler. Ama gelişme o 
merkezdedir ki, artık yavaş yavaş Diyanet İş
leri Başkanlığına da bu teveccüh fazlalaşmakta 
bulunmaktadır. 

Birinci devre mezunu olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığından almış olduğumuz istatistiklere 
göre 12 540 imam - hatip okulu mezunu vardır. 
İkinci devre mezunu olarak 5 040. İslâm Ensti
tüsü mezunu olarak 1026, İlahiyat Fakültesi 
mezunu olarak 688 mezun vermiştir bugüne ka
dar bu müesseseler. Diyanet işleri Başkanlığı 

J Teşkilâtında 83 İlahiyat Fakültesi mezunu, 95 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu, 1 210 imam -
hatip ikinci devre mezunu ve 732 de İmam - Ha
tip okulu birinci devre mezunu vardır. Genel 
mezuniyetle bize intisap arasında bir farklılık 
vardır, ama, bu rakamlar küçümsenecek bir ra
kam değildir. 1950 yılında bu rakamların 
% 1 i dahi bizim teşkilâtımızda mevcut değil
di. Binaenaleyh bugün katedilmiş olan merha
leyi hiçbir suretle küçümsememek gereklidir. 

160 bursumuz vardır ve hepsi doludur. Bu 
burslar bize şimdilik kifayet etmektedir, 

Dini politika dışında tutmaktaki gayretimize 
devam edeceğiz. Ne politikanın dine, ne dinin 
politikaya bulaşmasında bu memleket için fay
da vardır. Politikayı politikacılar yapar. Hiçbir 
suretle din adamını politikanın içine sokmanın 
çabası içerisinde olmadık. Bunun titizliğini iti
nasını Hükümet olarak, parti olarak gösteriyo
ruz. Münferit hâdiseleri umumileştirmek suretiy
le müesseselere ve iktidalara yakıştırmanın yeri 
yoktur. Çoğu zaman bir köydeki imamın işlediği 
kusurdan dahi Hükümet, iktidar mesul tutulur. 

Diyanet işlerine karşı gösterilen hassasiyeti 
kabul ediyoruz bir ölçüde. Bunun bir tarihî 
seyri, bir gelişimi vardır, bunu kabul ediyoruz. 
Ama artık yavaş yavaş bu müessesenin Ana
yasanın 154 ncü maddesi gereğince genel idare 
içerisinde bir müessese bulunduğunu, mensupla
rının Devletin birer memuru olduğunu, hak
larında her hangi bir kovuşturma yapılması 
lâzımgelirse Devletin kanunları çerçevesi içe
risinde bir kovuşturmamn zaruri bulunduğunu, 
hükmü karakuşi ile hareket etmek suretiyle bu 
zümreyi mutazarrır etmenin ne imkânı bulun
duğunu, ne de insafı bulunduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer bu anlayış içerisinde 
müessesenin faaliyetlerini değerlendirir ve mü
essesenin mensuplarına ehemmiyet verirsek o 
nisbette başarılı sonuçlar alabiliriz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi dolayısiyle 
izhar buyurulan tenkidlere teşekkürlerimizi su-
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nuyorum. Yüce Meclisi bu vesile ile saygı ile 
selâmlıyorum. (A. P. den alkışlar.) 

BAŞKAN — İki tane yeterlik önergesi geldi. 
Yalnız Sayın Bakan ve sataşma dolayısiyle ya
pılan konuşma hirç 5 arkadaş konuşmuştur. Bu 
itibarla biraz evvel arz ettiğim önerge gere
ğince A. P. Grupu adına ikinci defa Sayın Os
man Tarı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Osman Tan, lütfen 10 daki
kayı geçmesin beyanınız. 

MUSTAFA TÎMÎSÎ (Sivas) — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN" — Efendim, sizin önergeniz de var 
ama bir şey yapmaya imkân yok, Sayın Timisi. 
Biliyorsunuz grupların tekaddtim hakkı var. 

MUSTAFA TtMlSl (Sivas) — Efendim, bu 
bir hakkın suiistimalidir ve A. P. Grupu bu 
suiistimali yapmaktadır. Tam bana söz sırası 
geldiği sırada A. P. Grupu söz almış bulunmak
tadır. Bu, kasta makrundur. 

BAŞKAN — Efendim, siz o kanıda olabilirsi
niz. Ama İçtüzük bu hakkı veriyor. Bu itibar
la bû konuda bir tartışma açmıyalım efendim. 
Bu buyurduğunuz doğru da olabilir. Bu da bir 
hakkın suiistimali oluyor Sayın Timisi. 

Buyurun Sayın Tan. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN TARI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

Şu anda müzakeresini yapmakta olduğumuz 
bütçe Diyanet İşleri bütçesidir. Bir hizmeti kav-
rıyabilmek için evvelâ onun tarifinin yapılması 
lâzımdır. O halde şu anda müzakeresini yapmak
ta olduğumuz Diyanet İşleri bütçesi ile getiri
len hizmetleri hangi maksat altında, hangi an
layış altında getirebildiğimizi ifade edebilmek 
için Diyanet İşlerini terkibeden isimleri tarif 
etmek iktiza ediyor. 

Diyanet İşleri din işlerini tedvin eden mü
essese demektir. O halde din ne demektir? Ben
den evvel konuşan muhtelif hatip arkadaşlarım 
kendi muktesabatlarına göre dini tarife yelten
diler. Ben hepsmi bir inşirah içinde dinlemiş 
bulunuyorum. Yalnız muhterem arkadaşlarım; 
peşinen şunu arz etmek istiyorum ki, bir insa
nın bir fikir içinde müddei olabilmesi, bir dâva 
içinde davacı olabilmesi için bu kulakla duya
rak elde edilen bilgi ile insan davacı olamaz 
veya görerek meydana gelen bilgi ile de o dâva-
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yi iddia etmeye imkân yoktur. Bir insanın bir 
fikri savunabilmesi, onun davacısı olabilmesi 
için o fikrin içinde bizatihi erimiş olması, kaani 
olması lâzımdır. Binaenaleyh bir insan müslü-
man diye bir tâbiri dile getirmek, onu konuş
mak istiyorsa evvelâ Islâmm içinde erimiş olma 
hüviyetinin sahibi olması iktiza eder. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, özür diliyerek arz 
edeyim; bendeniz bu mevzularda Avrupa'da da 
konferans vermiş bir insan olarak konuşuyo
rum. Bunu arz etmekteki muradım, konuşmam-
daki bu fikriyatımın başka yerlerde de hüsnü-
kabul gördüğünün bir şahadetini dile getirmek 
için söylemiş bulunuyorum. 

Arkadaşlanm; din, insan olarak bizi yara
tan Allah ile rabıta kurma ameliyesini öğreten 
ilimdir. Bir başka ifadeyle, bugün yaşamakta 
olduğumuz dünya bir kanuna tabidir. Bugünkü 
terimle buna tabiat kanunu deniyor. Dünya ta
biat kanunu içinde kendi hükmünü daima icra
ya mecburdur. Misal olarak şunu arz edeyim 
ki, bu anlayış içinde din ne demektir, anlaşıl
sın; bir fabrikayı tasavvur buyurunuz, bir ima
lât yapıyor. Meselâ, bir çamaşır makinası. Bu 
çamaşır makinasını veya başka bir makinayı 
imal eden fabrika onun içine onu nasıl kullanıl
ması lâzımgeldiğini, ondan nasıl hizmet görebi
leceğinizi, nasıl fayda görebileceğinizi tarif 
eden de bir prospektüs koyuyor. O prospektüse 
göre eğer âmel etmezseniz, ondan istifade ede
mezsiniz. Yaşamakta olduğumuz dünyayı ya
ratan bir Allah vardır. Biz bu inancın içinde
yiz. O halde yarattığı bu dünyada bizim fert 
olarak varlığımızı ve yaşamakta olduğumuz 
dünyamızı nasıl kullanacağımızı tarif eden 
prospektüse din derler. Bu nihayet bir ilmî 
izah mahiyetinde olmuştur, ama bizim bugün 
hizmet getirdiğimiz millettir. Şu müessese, Mil
let Meclisi müessesesi, taşıdığımız hüviyet mil
letvekilliği hüviyetidir. O halde bizim de hiz
met fonksiyonumuzun tarifi içinde evvelâ mil
letin bilinmesi lâzım; hizmeti kime götüreceğiz? 

Sevgili arkadaşlarım; millet için sosyoloji 
ilminin, hukuk tarihinin en kesin işbirliği için
de yaptığı bir son tarif var ki, bir insan top
lumu içinde muhtelif ve muayyen unsurlar bir 
araya gelirse, o zaman o insan toplumu millet 
adını alır, diyor. Bu unsurlar teşekkül etmezse 
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o insan toplumu millet olamıyor. Bu unsurlar
dan bir tanesi din unsurudur. O halde milleti 
terkibeden. unsurlardan bir tanesini ihmal etse
niz milleti ihmal etmiş mânasını taşır. Bir ta
nesine tecavüz vâki olursa milletin maneviya
tına değil, bizatihi bütünlüğüne tecavüz edil
miş mânasını taşır. 

Binaenaleyh, sevgili arkadaşlarım, o halde 
Diyanet îşleri Teşkilâtı dediğimiz zaman millî 
bütünlüğümüzü yaşatacak en mühim unsurlar
dan bir tanesini temsil eden müessesenin şu an
da bütçesini müzakere etmek üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Diyanet îtleri mademki millî bü
tünlüğün içindeki din unsurunu tedvirle muvaz
zaf olan bir müessese olmuş. O halde kendi ic
raatını, vazifesini yerine getirme imkânlarına 
da sahibolması icabeder. 

Bugün sevgili arkadaşlarım, yaşamakta ol
duğumuz bu dünyanın bir tabiat kanununa 
mecbur ve memur olduğunu arz etmiştim. Bu 
tabiat kanunlarından bir tanesi madde, diğeri 
mâna beraberliğidir. Bunu bizatihi mensubu ol
duğumuz îslâm kendi felsefesi içinde de dile ge
tirmiştir. ZâJhir, bâtın beraberliğini Allah'ın es
masına dayamış. îkisini yanyana söylemiş, ay
rılmaz bir bütün olduğunu, tabiat kanununun 
bir ifadesi bulunduğunu dile getirmiş. O halde 
tabiatın içinde madde ile mâna, ceset ve ruh bir 
arada olmazsa, tabiat kanununa uygunluk ol
muyor. Meselâ, en sevgili yavrunuzun, en yakı
nınızın dahi bir an için ruhunun gittiğini teem
mül buyursanız, geriye kalan o maddeye artık 
bir daha teveccüh edemezsiniz, onu sevemezsi
niz; çünkü o artık mânadan uzaklaşmış, kor
kunç ve soğuk bir ölü olmuştur. O halde bu ta
biatın içinde âmir bulunduğu hükmü inkâr ede
rek yalnız maddeve teveccüh etmek, materya
list olmak, korkunç ve soğuk ölüye bağlanmak 
demek olur. (A. P. den «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

tşte gerek fert olarak kendi varlığımızın, 
gerekse millî bütünlüğümüzün mânasını temsil 
eden din unsuru üzerinde bütün milletçe bunun 
ilmî münakaşasını her zaman kardeşçe yapmak 
suretiyle bütün muhalif arkadaşlarımla beraber 
işbirliği içinde, milleti kurtarma gayreti içinde 
din unsurunun müşterek tarifinde evvelâ gay
ret gösterme lüzumunu bilhassa hatırlatmak is
tiyorum. 
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Bir milletin yükselmesi üzerine tarihimizde 
sayısız adedde misaller vardır. Sevgili arka
daşlarım, meselâ bugün bizim kendi tarihimizin 
en güzel bir sayfasını bendeniz 1071 Malazgirt 
Meydan Muharebesinde görüyorum. Çünkü o 
şu anda sahibi bulunduğumuz aziz vatanımız 
Anadolumuzun tapusunun temhir edildiği, fe
rağının verildiği tarih. Ve öyle bir tarih ki, 
orada muazzam mâna çarpışması var. Bir ta
rafta 250 bin kişilik çelik zırhla mücehhez Bi
zans Ordusu yer almış, onun karşısında 40 bin 
kişilik, ama tslâm ile mücehhez Türk Ordusu 
yer almış. Bu iki kuvvet karşısındaki rakam 
mübayeneti korkunçtur. Ama son anda muha
rebe nizamına geçildiği bir anda o değerli Hü
kümdar Muhammed Alpaslan Ordusunun kar
şısına geçerek demiştir ki, «Kahraman askerle
rim, değerli kumandanlarım, artık şu anda mu
harebe nizamına geçmiş bulunuyoruz. Şu anda 
ölüm - kalım savaşımız başlıyacak. Ey benim 
kahraman ordum; şu âna kadar sizin başku
mandanınız bendim, ama şu anda aranızda bi
zatihi bana lemean eden nur huzmeleri içinde 
gördüğüm iman kudreti karşısında ben artık 
baçlkumandayı terk ediyorum. Çünkü şu anda 
başkumandayı bizzat Hazretd Allah eline aldı, 
O'dur sizin başkumandanınız, O'nun emriyle arş 
ileri» demiştir. (A. P. den alkışlar) Bir millî 
ordunun bu kadar büyük şahametler, bu kadar 
büyük tarihe altın sayfalar yardıran o büyük 
dasitanı olan o hamaseti emin olunuz bu imanın 
mükâfatı olmuştur. Bu imân anlayışı içinde... 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Teknik lâ
zım, palavrayla harb kazanılamaz. 2 milyon is
rail'e karşı 100 milyon Müslüman ne durumda?.. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Aslan, lütfen mü
dahale etmeyin. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN TARI (De-
vamb.) — Sevgili arkadaşım bu müdahaleye 
liİOTJm yok. Şimdi bir misal vereyim ki, yıllar
dan beri ben bu dâvanın mücadelesini yapıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan, vaktiniz 
doldu efendim. 

OSMAN TARI (Devamla) — Bir kaç daki
ka daha müsaadenizi rica edeceğim. (Gürültü
ler, sıralar arasında karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Bir dakikada bitirin efendim. 
(Gürültüler) 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 2 

Efendim, yapmayın bunu, rica ©diyorum. I 
İllâ yani Tüzüğün cezai hükümlerini hakkınız
da tatbik edelim mi istiyorsunuz Sayın Aslan? 
Var mı bu usul efendim böyle? 

OSMAN TARI (Devamla) — Beyefendiler, 
yıllardan beri mücadelesini yaptığımız bu dâva 
içinde emin olun her zaman bu şekilde karşıma 
çıkan çatlak sesler duymuşumdur. Buna şunu 
teşjbih ederim ki, bir büyük veli söylemiştir, 
biraz evvel Kabadayı arkadaşımın misal getir
diği, Hazreti Mevlâna misal getirmiştir. Demiş
tir ki, «İslâm gül kokusuna benzer» Ama bü
tün mahlûkatın mizaçlarını tarif ©den bir sı
nıflama bir klâsifikasyon yapılmış, o sınıfların 
içinde bir m'isal var : Mayıs böceği dediğimiz 
kara bir böcek ki, yolda hayvan pisliğini yu-
varlaya yuvarlaya top yapan, yavrusunu için
de besliyen, onun kokusu ile hayatiyetini ida
meye çalışan bir böcek var biliyorsunuz, Bu 
böceğin hayaltiyeti o pislikle kaim. Ama onun 
zehiri ne biliyor musunuz? Gül yağı imiş. Gülü 
koklatın, ıstırabından feryadı basıyor. İşte ar
kadaşlarım, görüyorsunuz ki, ne zaman İslâm 
desek, ne zaman AİJalh desek koparılan bu fer
yat gül yağım koklamış olanların feryadıdır.. 
(A. P. den bravo sesleri, alkımlar) 

Vaktimizin azlığı münasebetiyle bu mevzuu ' 
uzun boylu dile getirmek imkânına mâlik de
ğilim. 

Mulhlterem arkadaşlarım; madem ki vaktimiz 
doldu, binaenaleyh, Diyanet İşleri bütçesinin 
aziz milletimize hayırlı olması temennisiyle he
pinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. den al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşleri bütçesi üzerinde altı kişi ko

nuşmuş, konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Abdurralhmaıi Güler 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu gereği gibi ayidın-

lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Maden I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Salih Aygün, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar; biz şahsan kifayet önergesinin aley-
hindeyiz. Burada hakikaten, grup sözcüleri mil
letvekillerine söz sırası vermemekte, hakkın su
iistimali mahiyetinde Mecliste bir yol açılmış bu
lunmaktadır. Bu tutum karşısında Mecliste bu
lunan siyasi teşekküller olarak mânevi sahada 
memleketin fikriyatını teşkil eden, aynı zaman
da ittifak halinde bulunduğumuz Diyanet İşle
ri bütçesi görüşülürken her siyasi teşekkülün 
fikriyatının bu kürsüde millet önünde müza
kere ve münakaşasının açık olarak yapılması 
gerekir. 

Bu bakımdan biz. kesin olarak, haMon suiis
timali de mevzuu/Hahsolduğuna göre, kifayetin 
aleyhindeyiz. Müzakerenin devamını mutlak arz 
ve tale ederim. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul elmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oyunuza sunaca
ğım. 

D - Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi : 

(A/l) öari harcamalar 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 201 781 996 

BAŞKAN — Efendim, bu bölümle ilgili ola
rak Sayın Sami Arslan'ın bir aktarma önergesi 
var, okutuyorum : 

Milleti Meclisi Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçince dikkate alınmak üzere aşağıidaki 
hususu Umumi Heyete aranı teklif ©d©rim. 

Sami Aralan 
Denizli Milletvekili 

«Bölüm : 12.000 
Madde : 12.213 
ödeneğin cinsi : Bucak ve köy imam - hatip 

ücretleri 
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Bu biölümden 220 000 lira alınarak Bölüm 
14.000, Madde : 14.520, burs giderlerine akta
rılması.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katili 
yor mıu efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 12.000 noi bölümü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm! Lira 

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

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

Bölüm Lira 

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

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

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu suretle Diyanet işleri Başka,nlığı Bütçesi
ni de bitirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun efendim. 

23 Mayıs Cumartesi sabah saat 9,00 da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Konya Milletvekili Sadi Kocaş'ın, İller 
Bankasının İstanbul - Maltepe'de mevcut depo
nun tevsii maksadiyle alınan ar asanın alınış şek
line dair sorusu ve İmar ve İskân Bakam Hay
rettin Nakiboğlu'inin yazılı cevabı (7/52) 

23 . 12 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soruların Sayın imar ve iskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-

Nöt : Bu cevaba ilişik plân Tutanak Dergi
sinde y ay unlanamadı ğıudan, aslı dosyasına ko
nulmuş olup bir sureti de soru sahibine verilmiş
tir. 

masına tavassutlarınızı saygı ile arz ederim. 
Konya Milletvekili 

Sadi Koçaş 

1. İller Bankası tarafından Ağustos 1968 
ayı. içinde, istanbul, Maltepe'de mevcut deponun 
tevsii maksadı ile 16 800 M2 arsa satmalmarak 
cem'an 3 773 300 Tl. arsa bedeli, 264 197 Tl. 
masraf olarak 4 037 487 Tl. ödendiği hakkında 
aldığımız bir haber doğru mudur? 

Şayet doğru ise : 
2. Böyle bir tevsie kim lüzum göstermiştir? 

3. Bu teklif kimlere tetkik ettirilmiştir? 

4. Teklif hangi makam tarafından 
görülmüş ve kabul edilmiştir? 

uygıın 
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5. Karar ittifakla mı ekseriyetle mi alın

mıştır? 
6. Karardan sonra alış muamelesi için kim

ler görevlendirilmiştir? 
7. Böyle bir satmalına arzusu ilân edilerek 

teklif istenmiş midir? 
8. Kimlerden teklif alınmıştır? 
9. Tekliflerin özeti nedir? 

10. Teklif edilen arazinin değeri ve fiyatla-
rinı kim tetMk etmiştir? 

11. Teklif edilen fiyatlar bölgedeki rayice 
uygun mudur? 

12. O bölgede aynı tarihte satılan başka 
arazi var mıdır? 

13. Varsa fiyatları nedir? 
14. Satmalman araziye mücavir bugün sa

tılık arazinin fiyatları incelenmiş midir? ince-
lenmişse normal rayiç nedir? 

15. Satmalman arazide 16 ay zarfında ne 
gibi tesisler yapılmıştır? 

16. Bu tesislere ne miktar yatırım yapılmış
tır? 

17. Bankanın böyle bir araziye ihtiyacı var 
ise neden istimlâk yoluna gidilmemiştir?. 

18. Arsa bedeli kimlere, hangi tarihlerde, 
ne suretle (çek, efektif v. b.) kimler eliyle öden
miştir? 

19. Yapılan bütün bu işlem mevcut kanun
lara, bankanın alım satım ve ihale yönetmeliği
ne uygun mudur? 

20. Değilse, hakkında her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

21. Yapılmamışsa, yapılması düşünülmekte 
midir? 

T. 0. 
İmar ve iskân Bakanlığı 23 . 3 . 1970 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Konu : 15/860 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 .1 .1970 gün ve kanunlar Müdürlüğü 
7/52-684/2687 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Sayın Sadi Koçaş'ın iller 
Bankasının istanbul - Maltepe'de mevcut depo
sunun tevsii maksadiyle mubayaa edilen arsa
nın, almış şekliyle ilgili olarak; 

1. iller Bankası tarafından Ağustos 1968 
ayı içinde, istanbul - Maltepe'de mevcut depo
nun tevsii maksadı ile 16 800 metrekare arsa 

satınalınarak cem'an 3 773 300 Tl. arsa bedeli, 
264 187 Tl. masraf olarak 4 037 487 Tl. öden
diği hakkında aldıkları haberin doğru olup, 
olmadığı, 

Şayet doğru ise : 
2. Böyle bir tevsie kimin lüzum gösterdiği, 
3. Bu teklifin kimlere tetkik ettirildiği, 
4. Teklifin hangi makam tarafından uygun 

görülmüş ve kabul edilmiş olduğu, 
5. Kararın ittifakla mı, ekseriyetle mi alın

dığı, 
6. Karardan sonra alış muamelesi için kim

lerin görevlendirildiği, 
7. Böyle bir satınalma arzusunun ilân edile

rek teklif istenip istenmediği, 
8. Kimlerden teklif alındığı, 
9. Tekliflerin özetinin ne olduğu, 
10. Teklif edilen arazinin değerini ve fiyat

larını kimin tetkik ettiği, 
11. Teklif edilen fiyatların bölgedeki ra

yice uygun olup, olmadığı, 
12. O bölgede aynı tarihte satılan başkaca 

arazi bulunup bulunmadığı, 
13. Varsa fiyatlarının ne olduğu, 
14. Satmalman araziye mücavir bugün 

satılık arazinin fiyatlarının incelenip incelenme
diği, incelenmişse normal rayicin ne olduğu, 

15. Satmalman arazide 16 ay zarfında ne 
gibi tesisler yapıldığı, 

18. Arsanın bedelinin, kimlere, hangi tarih
lerde, ne suretle (çek, efektif v. b.), kimler 
eliyle ödendiği, 

19. Yapılan bütün bu işlemin mevcut ka
nunlara, Bankanın alım - satım ve ihale yönet
meliğine uygun olup olmadığı, 

20. Değil ise, hakkında her hangi bir işlem 
yapılıp yapılmadığı, 

21. Yapılmamış ise, yapılmasının düşünül
mekte olup olmadığı, 

Hususlarını havi soru önergesi ile ilgili ce
vaplar aşağıda sırasiyle arz olunmuştur; 

1. İller Bankasınca 16 800 M2 arsanın 
3 773 300 lira bedelle satmalındığı ve 264187 lira 
tapu masrafı yapılarak cem'an 4 037 487 lira 
ödendiği doğrudur. 

2. 1968 - 1969 ve sonraki yıllarda yanılacak 
yatırımlarda kullanılacak malzemenin (Asbesti, 
plâstik, pik çelik ve spiralit borular ve tefer
ruatı ile bakır ve çelik alüminyum tel ve kablo-
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ların) asgari bir stok seviyesine göre depolana-
bilmesi için mevcut arsanın tevsii bu konuda 
banka içinde beliren genel kanaate uygun ola
rak Genel Müdürlükçe lüzumlu görülmüştür. 

3. — A) Bu genel görüş üzerine İller Ban
kası Genel Müdürlüğünün 27 . 6 . 1968 tarih 
ve 2501/8179 sayılı onayı ile, deponun modern 
depoculuk esaslarına göre çalışır hale getiril
mesi ve deponun ihtiyaca göre yeniden yerleş
mesi hususunda alınacak tedbirlerin mahallin
de tesbiti için Malzeme Dairesi Reisi İstanbul'a 
gönderilmiştir. 

B) Malzeme Dairesi Reisinin mahallinde 
yaptığı tetkikat neticesi, 2 . 8 . 1968 tarih ve 
2501/9894 sayılı rapor tanzim edilmiş olup, bu 
raporda özet olarak; 

a) Depo yanında kurulan iplik fabrikasına 
ait tesisler dolayısiyle muallakta kalan duvar
ların yarattığı ihtilâfın halli, 

b) Depo yanında 190 M2 lik kısmın, De-
nizer firmasına verilmek suretiyle mübadele 
edilmesi işinin halli, 

c) Deponun Güney hududunda bulunan 
Kömür Tevzi Müessesesine ait saha ile depo 
orasında tampon vaziyetteki küçük sahanın ve 
deponun batısında ve Tugay yolunun karşısın
daki sahanın satılık olduğu öğrenildiğinden her 
iki sahanın tapu kayıtlarının tetkiki ve sahipleri 
ile görüşülmesi, 

d) Mezkûr deponun drenaj işlerine ait hu
susların tetkiki için, Malzeme Dairesi Müdür 
Muavini Nüsret Altuğ ve Avukat Fikret Bil'in 
geçici görevle istanbul'a gönderilmesi talebetdil-
miş ve bu husus Genel Müdürlükçe 2 . 8 . 1968 
tarih ve 9854 sayılı onayla uygun görülerek adı 
geçen elemanlar İstanbul'a gönderilmiştir. 

Adı geçen elemanlar, İstanbul'da mücavir 
arsaların sahipleri ile yapılan temaslar sonunda 
elde edilen bilgileri ve krokileri 12 . 8 .1968 ta
rihli raporları ile Malzeme Dairesine tevdi et
mişler ve bu rapor, 25 . 8 . 1968 tarih 
2501/11026 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğe bil
gi için arz edilmiştir. 

Bu raporda; 
1. İplik fabrikası sahibi Mustafa Denizer'in 

yurt dışında olması hasebiyle mübadele edilecek 
arsa mevzuunda görüşme yapılamadığı, 

2. Bankaca yapılacak yatırımlarda kulla
nılacak malzemenin asgari bir stok seviyesi için 

depolanmasına, mevcut deponun kâfi gelemiye-
ceği cihetle depo mücavir sahalarındaki arsa
larla ilgili olarak yapılan incelemelerde; 

a) Depo iç sahası kısmında ve 4 No. lu am
barın Güneyinda bulunan tapu kayıtlarına gö
re, 1684 ada 16 parsel 2 029 M2 (ölçüde 1 850 
M2 bulunmuştur.) arsanın Teks İnşaat ve Sanayi 
Ltd. Şirketine aidolup, tamamına 220 000 Tl. 
istendiği, 

b) Depo açık sahasının Kuzey - Batı ve 
Güney hudutlannı çevreliyen arazi kısımlarının 
Mehmet Kavala firmasına ait bulunduğu ve 
firmanın ekteki krokiye göre, iki teklifte bu
lunmuş olup, 1 nci teklif olarak 315 ada 1 ve 
14 No. lu parsellerin (toplamı 4 535 M2) metre
karesi 225 liradan ceman 1020 375 liraya, 

2 nci teklif olarak birinci tekliflerindeki kıs
ma ilâveten 315, 491, ve 495 adalardaki (3, 8, 
0. 10, 11, 12, 13 ve 1. 1. 6 No. lu parselleri yol
lar dâhil olmak üzere metrekaresini 300 liraya, 

Satılabileceğinin öğrenildiği belirtilmiş ve 
Genel Müdürlüğe bilgi için bildirilmiştir. 

Genel Müdürlük bahis konusu yazının Mü
dürler Kuruluna intikalini uygun görerek, 
26 . 8 . 1968 tarihinde havalesini yapmıştır. 

4. Müdürler Kurulunca bu ilk raporun tet
kiki neticesinde; 

a) Mubayaasına karar verilen 100 milyon 
Tl. lik (Yurt dışından ithal edilecek, yurt için
den alınacak) borular için stok mahalli, 

b) İstanbul Bölge Müdürlüğü Binası, 
c) İstanbul'da kurulması mutasavver oto 

tamir atelyeleri, 

d) İthali düşünülen yol makinalarına ait 
park, ihtiyaçları re'sen nazarı dikkate alınarak, 
Maltepe deposuna ait sahanın genişletilmesi 
maksadı ile arsa satmalınması ile ilgili olarak 
Mehmet Kavala firmasının mülkiyetindeki 300 
liralık arsanın metrekaresinin 260 liradan, 225 
liralık arasalarm metrekaresinin 210 liradan 
satınalmmak üzere satış muamelesinin tekem
mülü ile Maltepe deposu sahalarında yapılması 
gereken drenaj işlerini yerinde tetkik ederek ilk 
keşfi yapacak bir mühendisle bir topografın 
görevlendirilmesi hususlarında Genel Müdür
lüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 
Müdürler Kurulu kararında her ne kadar met
rekaresi 300 liralık arsaların 260 liraya alın
masına karar verilmiş ise de bizzat Genel Müdür 
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tarafından mal sahibi ile yapılan şifahi pazarlık 
neticesi, yol hariç arsanın metrekaresinin 230 li
radan satınalınmasında mutabakat hâsıl olmuş
tur. 

5. Bu satınalma kararı Müdürler Kurulun
ca ittifakla alınmıştır. (Üye Şüayip Ünal ra
hatsızlığı dolayısiyle iştirak etmemiştir.) 

6. Karardan sonra alış muamelelerinin te
kemmülü için Hukuk İşleri Müdürlüğünün tek
lifi ve Genel Müdürlüğün 28 . 8 . 1968 tarih ve 
1528 sayılı oluru ile Hukuk işleri Müdürü Av. 
Hakkı Nezihi Savran ve Malzeme Dairesi Reis
liği Müdür Muavini Nüsret Altuğ görevlendiril
miştir. 

7. — Artırma, Eksiltme Kanunu uygulan
madığı için ilân edilerek teklif istenmemiş, de
ponun tevsii maksadiyle alınacak arsanın, de
po-mücavir sahası olması zarureti karşısında, 
sadece bu arsaların sahipleri ile temas olun
muş ve arsalarını satmak niyetinde olup olma
dıkları ve satmak istiyorlarsa, satış fiiyatları 
öğrenilmiştir. 

8. Teks inşaat ve Sanayi Ltd. Şti. ile Meh
met Kaval'ın bu maksatla vazıh teklifleri yok
tur. Mahalline gönderilen yetkili heyet tarafın
dan şifahen sorulmuş ve satacakları fiyat öğre
nilmiştir. 

9. a) Bu teklifler: Teks İnşaat ve Sa
nayi Ltd. Şti. tapuda 1683 ada, 16 parselde ka
yıtlı İ2029 m2 (ölçüde 1850 m2 bulunmuştur.) 
cem'an 220 000 lira, 

b) Mehmet Kaval'a; 
— 315 ada 1 ve 14 parseller (Toplam 

4534 m2) (sine 225 Tl. 
— Birinci teklife ilâve olarak 35 - 491 ve 

495 adadaki (3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 1. 1, 6 par
seller için) m2 sine 300 Tl. (yollar dâhil olmak 
üzere) şeklinde özetlenebilir. 

10. — Arsaların değerleri müdürler kuru
lunca tetkik edilmiş ve yukarda arz edildiği 
veçhile alınabilecek âzami fiyatlar testoit olun
muştur. 

11. Krokide işaret edildiği üzere, banka 
deposu arsasına mücavir sahalar sahipli ve kul
lanılmakta olup, başka satılık arsa olmadığın
dan, yalnız satılık arsaların 'sahiplerince talebe-
dilen satış bedelleri nazarı itibara alınmıştır. 

12-13. Açık ve kapalı depo sahasına mü
cavir, depo yapmaya müsait arsa yoktur. Olan-

I lan da Mehmet Kavala'ya aittir. Teks in
şaat ve Sanayi Ltd. Şti. ne a/it. arsa ihtiyacı kar-
şılıyamaz durumda olduğu ve aynı zamanda 
ipotekli bulunduğu için üzerinde durulmamış
tır. 

14. Yukarda izah olunduğu üzere; tevsiin 
realize edilebilmesi için ancak mücavir arsalar 
alınması zaruri olduğundan, diğ'er arsalar ve 
fiyatları üzerinde durulmasında lüzum ve fay
da görülmemiştir. 

15 - 16. Yaptırılması mutasavver bölere bi
nası ve lojmanların avan projeleri hazırlanmış 
olup, hazırlanmış olan projenin keşif bedeli 
2 500 000 Tl. tutmaktadır. Bankanın halihazır 
malî yetersizliği dolayısiyle henüz fiilen in
şaata geçilememiştir. 

17. İller Bankasınca, depo yapmak maksa
diyle istimlâk yoluna gidilmesi, 6830 sayılı İs
timlâk Kanunu hükümleri muvacehesinde müm
kün görülmemiştir. 

1$. Arsa bedelinin 2 000 000 lirası İller Ban
kası 1. Bölge Müdürlüğüne havale edilmiş ve 
İstanbul Ticaret Bankasından Hukuk isleri Mü
dürü Hakkı Nezihi Savran ve Malzeme Dairesi 
Müdür Muavini Nüsret Altuğ tarafından çeki
lerek, Tapu Dairesinde Mehmet Kavala'nm biz
zat kendisine 3 . 9 . 1968 günü nakden öden
miştir. 

Mütebaki 1 773 300 lirası 5 . 9 . 1968 günü 
masrafı içinden alınmak üzere, acele telefon 
havalesi ile Mehmet Kavala adına Ziraat Ban
kası Hamamönü Şubesi kanalı ile gönderilmiş
tir. 

19. 4579 sayılı İller Bankası Kuruluş Ka
nununun 21 nci maddesi, Bankanın alım ve sa
tımlarda: 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanununa tabi olmıyacağını âmirdir. 

Ayrıca bu arsanın alımı iller Bankası Alım, 
Satım ve İhale Yönetmeliği şümulüne de gir
memektedir. 

20 - 21. Yukarda belirtildiği gibi, iller 
Bankasının İstanbul Maltepe'de mevcup depo
sunun tevsii gayesi ile satma'lman arsaların alı
mı kanun ve nizamlara uygun olarak yürütül
müş ve neticelendirilmiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin NaMboğlu 

I imar ve İskân Kakanı 
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2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, I 
yaş ve kuru üzümün rekoltesi ile satış fiyat- I 
larına dair sorusu le Ticaret Bakanı vekili Dev- I 
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı ce- I 
vabı. (7/57) 

23 . 12 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Ticaret Bakanı tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması isteği ile 28 . 8 . 1968 ta
rihinde bir soru önergesi vermiş, sonradan, bi- I 
rinci defa 14 . 10 . 1968 tarihinde ikinci defa 
20 . 1 . 1969 tarihinde sorularımı tekrarlamış I 
olmama rağmen cevap verilmemiş ve denetleme I 
görevim zorlaştırılmıştır. I 

2. Bu defa, daha ciddî bir görev ve sorum
luluk anlayışı bulabileceğimi ümidederek soru- I 
mu tekrarlıyorum. 

Sorularımın yazılı olarak cevaplandırılma- I 
sına delâletlerini saygılarımla rioa ederim. I 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Türkiye'de yaş üzüm rekoltesi, I 
Türkiye kuru üzüm rekoltesi, I 
Türkiye'deki bağ (üzüm) alanı (dekar) I 
Dekar başına verim ortalaması (Kuru üzüm I 

olarak) I 
Türkiye'de bağcılıkla iştigal eden aile mik- I 

tan, I 
Ege-de bağcılıkla iştigal eden aile miktarı, 
Bir kilo çekirdeksiz kuru üzümün ortalama I 

maliyeti, 
Türkiye'de şaraplık üzüm miktarı, I 
Şaraplık üzümün ortalama maliyeti, 
Çekirdeksiz kuru üzümün taban fiyatı (9 

numara) 
Şaraplık üzümün ortalama alış fiyatı (Te

kel) 
Şaraplık üzümün ortalama alış fiyatı (Tüc

car) 
Taban fiyatın ilân tarihi nedir. 
TARİŞ'in müstahsıldan aldığı üzüm mik

tarı, 
TARİŞ'in tüccardan aldığı üzüm miktarı, 
Yağmur yemiş üzüm miktarı nedir, 
Yağmur yemiş üzümün ortalama alınış fi

yatı, 
Bağcılara verilen kredi miktarı (toplam ola

rak) 
Sökülen bağ miktarı nedir ( Ege için) I 
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Tekrar dikilen bağ miktarı nedir (Ege için) 
thracedilen kuru üzüm miktarı, 
Kuru üzümün ortalama ihraç fiyatı, 
thracedilen yaş üzümün miktarı, 
Yaş üzümün ihraç ortalaması, 
Kaç firma (Ortaklık, şahıs) yaş üzüm ih-

racetmektedir. 
İhracatçılara çeşitli yollardan ve Devlet 

bankalarından sağlanan kredi miktarı nedir, 

Üzüm ihracatçılarının ödedikleri vergi mik
tarı nedir (Toplam olarak) 

Bağını kaç aile yüksek sistem haline getir
miştir. 

Donun (Soğuk vurma) verdiği zarar ne ka
dardır. 

Kaç bağcının borcu ertesi yıla ertelenmiş
tir. 

Borcunu ödiyemediği için haciz görmüş kaç 
bağcı vardır. 

Bağcıya dekar başına verilen kredi miktarı 
(asgari, âzami) 

Kredinin müstahsıla verildiği ay ve vâdesi 
nedir. 

TARİŞ'in ihracettiği kuru üzüm miktarı, 
TARİŞ'in ortalama ihraç fiyatı, 
Tüccarın TARİŞ'ten aldığı işlenmiş üzüm 

miktarı, 
Tüccarın ihracettiği kuru üzüm miktarı, 
Tüccarın ortalama ihraç fiyatı, 
Kuru üzüm iç tüketim miktarı nedir. 
Yaş üzüm iç tüketim miktarı nedir. 
Türkiye, Yunanistan ve Avusturalya arasın

da yapılan anlaşmaya göre milletlerarası kuru 
üzüm taban fiyatı nedir. (9 No. için) 

Bir kilo kuru üzümün işletme masrafı ne
dir. (Tüccar ve TARİŞ için) 

Kuru üzüm stoku ne kadardır. 
Yunanistan'ın kuru üzüm rekoltesi nedir. 
Yunanistan'ın ihracettiği kuru üzüm mikta

rı nedir. 
Yunanistan'ın kuru üzüm ortalama ihraç 

fiyatı nedir. (Dolar olarak) 
Yunanistan'ın elindeki kuru üzüm stoku ne 

kadardır. 
Yunanistan'da bağcılara verilen kredi çe

şitleri, miktarı, vâdesi ve faiz oranı nedir. 
Avustralya'nın ihracettiği kuru üzüm mik

tarı nedir. 
Avustralya'nın kuru üzüm rekoltesi nedir. 
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Avusturalya'nm kuru üzüm ortalama ihraç 
fiyatı nedir. (Dolar olarak) 

Avusturalya'nm elindeki kuru üzüm stoku 
ne kadardır. 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Dairesi 
5/9003 

Sulbe remzi ve No. : 322.91.11 

Konu yazılı soru önergesi Hk. 
16 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1970 tarihli ve 7/57-718/2901 
sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok tarafından 
verilen yazılı soru önergesinde cevaplandırılma
sı istenen sorulardan 50 tanesi için hazırlanan 

cevaplar iki nüsha halinde ilişikte sunulmuş
tur. 

Aynı soru önergesinde yer alan ve aşağıda 
kayıtlı soruların cevaplarının hizalarında gös
terilen bakanlıklar ve müsteşarlıktan talebedil-
mesini müsaadelerine arz ederim. 

Ticaret Bakanı.V. 
Hüsamettin Atabeyli 

1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında : 
1. Ege'de sökülen bağ miktarı : (Tarım 

Bakanlığı) 
2. Tekel tarafından mulbayaa edilen şa

raplık üzümün ortalama alış fiyatı : (Gümrük 
Tekel Bakanlığı) 

3. Üzüm ihracatçılarına çeşitli yollardan ve 
Devlet bakanlarından sağlanan kredi miktarı : 
(Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı) 

4. Üzüm ihracatçılarmca ödenmiş bulunan 
vergi miktarları : (Maliye Bakanlığı) 
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Sorular 1965 1966 1967 1968 

Tüririye yaş mnm. rdfcoilteeti. 
Türkiye kuru üzüm rekoltesi 

Türkiye'deki Ibağ alanı (dekar) 
Dekar hasına verim ortalaması 
(Ç. K. üzüm olarak) 
Türkiye'de Ibağcılıkla iştigal eden 
aile mdıktarı 
Ege'de bağcılıkla iştigal eden aile 
miktarı 

Bir kilo Ç. K. üzümün ortalama 
maliyeti 

635.600 Ton 644.735 Ton 

116,4 Kg. 147,3 Kg. 

3.350.000 Ton 3.100.000 Ton 3.350.000 Vaa 3.200.000 Ton 
122.000 Ton 74.000 Ton 95.000 Toa 105.000 Ton Ver 

aitt 
653.375 Ton Ç. K 

160,7 Kg. Ç. K 

2J200.000 

37.671 Rak 
•böl 
tir. 

156,92 Krş. Mas 
Koo 
retl 

525.000 Ton 

232 Kg. 

2.000000 

35.480 

127,61 Kr. 

36.039 3 7 . 3 ^ 

163,84 Krş. 155,61 

Türkiye'de şarapilık üzüm mikta n - İstihsal edilen yaış üzümün % 5 i şarapçılıkta •kullanalmakta'dır. 

Türkiye'de şaraplık üzümün or
talama maliyeti 
Ç. K. üzümün talban fiyatı (9 nu
mara) 
Şaraplık üzümün ortalama alış 
fiyatı (Tüccar) 
Talban fiyatın ilân tarihi 
Tariş'in müstahsıldan aldığı üzüm 
miktarı 
TarişMn tüccardan aldığı üzüm 
miktarı 
Yağmur yemiş üzüm miktarı 
Yağmur yemiş üzümün ortalama 
alınış fiyatı. 

298 198 212 

227 Kre. 277 Krş. 227 Krş. 227 Krş. 
Yerli şarapthik üzüm çeşitleri 4 2 - 6 0 
Yabancı şaraplık üzüto IgeşMeri 6 5 - 7 8 

23 . 8 . 1965 5 . 8 . 1966 23 . 8 . 1967 20 . 6 . 1968 

60.869 'Ton 23.925 Ton 41.489 Ton 51.996 Ton 

Tariş borsalardan kararname icabı yalnız müstahsilin malını alır. 
— — — Majbsulün % 40 i 

Islanan üzümler kalitelerinden kaybettiklerinden satış anındaki 
kaliteleri üzerinden değerlendirilmektedir. 



Sorular 1965 1966 • 1967 1968 

Bağıcılara verilen kredi miktarı 
(Toplam olarak) 
Tekrar dikilen Ibağ miktarı ne
dir (Ege için) 

İhracedilen kuru üzüm miktarı 
Ç. K. ü'zünıün ortama ihraç fiyatı 

İhracedi'len yaş üzümün miktarı 
Yaş üzümün ('19(65 - 1908) dört 
y ı l ık ihraç ortalaması 

j Kaç firma (Ortaklık, şaihıs) yaş 
ı>a üzüm îhraeetmektedir. 

Kaç firma (Ortaklık, şahıs) K. 
üzüm ihraeetmektedir. 

Bağını kaç aile yüksek sistemi 
haline getirmiştir. 
Donun (soğuk vurma) verdiği 
zarar ne kadardır 1 

Kaç (bağcının1 borcu .ertesi yıla er
telenmiştir. 
Borcunu ödiyemediği için haciz 

11.695.676 Tl. 24.103.644 Tl. 21.345.272 Tl. 23.716.282 Tl. 

Ege bölgesini teşkil eden (Manisa, İzmir, Denizli) üç ilimizde 1968 
yılında 46.460 dekar bağ, dikimi yapılmıştır. 

77.804 Ton 57.997 Ton 72.219 Ton 
293,26 K g / f a - 290,53 Kg/lkrş. 278,14 ıKg/krş. 

6.679 Ton 6.944 Ton 8.035 Ton 

82.975 Ton 
272,94 Kg/lkrş. Bir 
kalite düşüklüğü m 
tışları sebebiyle va 
ler hâsıl olmuştur. 

6.175 Ton 

İzmir Yaş Meyva ve Sebze İhracatçı Birliğince verilen bilgiye gö
re, Birliğe kayıtlı altı firma yaş Ç. üzüm ihraeetmektedir. 

Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliğince verilen 
bilgiye göre, Birliğe kayıtlı altmışüç firma çekirdeksiz kuru üzüm 
ihraeetmektedir. 

Halen 69 aile bağını yükseğe kaldırmıştır. 

1966 ilkbaharında vukubulan donlardan dolayı o yıl kuru üzüm 
rekoltesinde 34.000 tonluk bir azalma olmuştur. 1969 yılında da 
bağlarda % 10 - 95 nisbetinde zarar tesbit olunmuş, kuru üzüm 
mahsulü 80.000 ton civarında düşmüştür. 

11 . 4.559 954 718 



Sorular 1965 1966 1967 1968 

gömraş kaçfljağcı vardır 

Bağıcıya dekar Ibaişma verilen 
kre<di miktarı (asgari, âzami) 

Verilen kredinin faiz miktarı. 
(ııi^beti nedir?) 

Kredinin müstatti'sıla verildiği ay 
ve vâdesi nedir? 

Tariş'in fflıracettiği kuru üzüm 
miktarı. 

Tariş'in ortalama ihraç fiyatı 

BorfLas-ııu ödememelerinedeniyle münhasıran bağınüstalısılları hak
kında haciz işlemine teşebbüs edilip edilmediğinin bugün için tes-
biti mümkün bulunmamakla beraber, temerrüdü sabit olmadıkça 
ve mutlak zaruret görülmedikçe kanuni takibata geçilmemekte, 
ancak alacakların kanuni takibat safhasına intikaliyle yetinilerek 
böylece takibat sonuçlandırılmadan idari yollardan tahsiline teves
sül edilmektedir. 

212 ilâ 282 lira çevirme kredisi ve ayrıca donatma kredisi. Satış 
bedelinin '% 50 si ölçüsünde sürüm ve satış kredisi verilmektedir. 
450 ilâ 540 lira tesis kredisi. 1 340 lira çardak tesisi, 650 lira da 
duvar tesisi kredisi ikraz olunmaktadır. Ayrıca hasar görmüş bağ
lar için verimlendirme ve iyileştirme kredileri verilmektedir. 

Bağ üreticilerine açılan çevirme, sürüm ve satış kredilerine, Ba
kanlar Kurulunun 18 . 5 . 1961 tarih ve 5/1225 sayılı karariyle 
tasdik edilip 23 . 5 . 1961 -10812 sayılı Resmî Gazetede yayınla
nan Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 10 . 5 . 1961 gün ve 
103 sayılı karariyle kabul edilen banka faiz hadlerine uygun ola
rak % 9, diğer orta ve uzun vadeli kredilere de % 7 faiz tahakkuk 
ettirilmektedir. 

Bağ mahsulü için çeşitli konularda açılan bilûmum krediler, ihti
yacın tahakkuk ettiği zamanlarda kullandırılmakta ve bu kredi
lere 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 9 ncu maddesiyle 
tesbit edilen vâdeler uygulanmaktadır. 

22.093 Ton 12.867 Ton 28.235 Ton 23.856 Ton 

279,51 Kg/krş. 271,99 Kg/krş. 271,99 Kg/krş. 264,23 Kg/knş. 



Sorular 1965 1966 1967 1968 

Tüccarın Tariş'ten 
miş üzüm miktarı 

aldığı işlen-

Tüccann ihracettiği kuru üzüm 
miktarı 
Tüccarın ortalama ihraç fiyatı 
K. üzüm iç tüketim miktarı 
Yaş üzüm iç tükettim miktarı 
Türkiye, Yunanistan ve Avus
tralya arasında yapılan anlaşma
ya göre milletlerarası kuru üzüm 
talban fiyatı (9 numara için) 
Bir kilo kuru üzümün işletme 

J masrafı 

I Kuru üzüm stok miktarı 

Yunanistan'ın kuru üzüm rekol
tesi 
Yunanistan'ın ihracettiği Ç. K. 
üzüm miktarı 
Yunanistan'un Ç. K. üzüm orta
lama ihraç fiyatı 
Yunanistan'ın Ç. K üzüm stoku 
Yunanistan'da ,'bağeılara verilen 
kredi çeşitleri, miktarı, vâdesi ve 

55.711 Ton 45.130 Ton 43.984 Ton 59.119 Ton 
3326,67 $ 323,58 $ 308,80 $ 309,89 $ 

12.000 Ton 12.000 Ton 12.000 Ton 12,000 Ton 
3.343.21 Ton 3.093.056 Ton 3.491.965 Ton 3.718.825 Ton 

325 $/ton 325 $/ton 325 $/ton 325 $/ton 

Her dört sene içinde İhracatçılar Birliğince kabul edilen masraf 
birimi 45 kuruş olup, ayrıca ihracatçı kârı 5 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. 
31 . 12 . 1969 tarihi itibariyle Tariş elinde kayden (22.124) ton 
1965, 1966, 1967 ve 1968 mahsulü stok görülmektedir. 

95.000 Ton 85.335 Ton 55.000 Ton 95.000 Ton 

75.122 Ton 55.000 Ton 51.000 Ton 75.000 Ton 

Yukarda belirtilen anlaşma fiyatları ile yapılmaktadır. 
Yunanistan'da stok bulunmadığı tahmin olunmaktadır. 
1. Kurutma tesislerine venlen kredi : % 5 faiz, 3 - 4 yıl vadeli

dir ve miktarı eksperlerce tesbit olunmaktadır. Zamanında 



Sorular 1965 1966 1967 1968 

faiz oranı nedir ? 

Avustralya'nın K. üzüm rekoltesi 
Avustralya'nın i'hracettiği kuru 
üzüm miktarı 
Avusitra'lya'nm K. üzüm ortala
ma ihraç fiyatı 

i Avustralya'nın Ç. K. üzüm stoku 
fcO 

ol — Türkiye'de bağcılıkla iştigal 
| eden aile miktarı. 

— Türkiye'de şaraplık üzüm 
miktarı. 
— Türkiye'de Şaraplık üzümün 
ortalama maliyeti. 
— Şaraplık üzümün ortalama 
alış fiyatı (Tüccar) 
— Tariş'in tüccardan aldığı 
üzüm miktarı. 
— Bağcılara verilen kredi mik
tarı (Toplam olarak) 
— Tökrar dikilen bağ miktarı 
nedir (Ege için) 

— Bağını kaç aile yüksek sis
tem haline getirmiştir. 
— Donun (iSoğuk vurma) ver-

ödenmediği takdirde faiz c/o 12 ye yükseltilir. 
2. Bakım için verilen kredi (Zirai mücadele v. s.) : % 5 faiz, 

1 yıl vâde hektar başına 5.000 drahmidir. 
3. Makina mubayaası için verilen kredi (Irigasyoıı pulverizasyon 

ve kültür) : % 4 faizli, 3 -4 yıl vadeli ve 15.000 ilâ 40.000 
drahmidir. Borç zamanında ödenmezse faiz % 7 ye çıkarıl
maktadır. 
83.205 Ton 71.837 Ton 88.200 Ton 63.000'Ton 

70.540 Ton 56.715 Ton 62.000 Ton 53.000 Ton 

Yukarda belirtilen anlaşma seviyesinde olup, Avrupa ve İngiltere 
piyasalarına müteveccih ihracatın da bu fiyatlara long tonda £ 2 
ilâve edilmektedir. 
Avustralya'nın elinde Ç. K. üzüm1 stoku bulunmadığı tahmin olun-" 
maktadır. 

2.000.000 — — 2.200.000 

istihsal edilen yaş üzümün % 5 i şarapçılıkta kullanılmaktadır. 

— 298 198 212 
Yerli şaraplık üzüm çeşitleri 42-60 
Yabancı şaraplık üzüm çeşitleri 65 - 78 

Tariş borsalardan kararname icabı yalnız müstahsilin malını alır. 

11.695.676 TL 24.103.644 Tl. 21.343.272 Tl. 23.716.282 Tl. 

Çekirdeksiz bölgesini teşkil eden (Manisa, İzmir, Denizli) üe ili
mizde 1968 yılında 46.460 dekar bağ dikimi yapılmıştır. 

Halen 69 aile bağını yükseğe kaldırmıştır. 



Sorular 1965 1966 1967 1968 

diği zarar ne kadardır? 

— Kaç bağcının borcu ertesi yı
la ertelenmiştir. 
—• Borcunu ödiyemediği için ha
ciz görmüş kaç bağcı vardır? 

— Bağcıya dekar 
len kredi miktarı 
mi) 

başına, veri-
(asgari, âza-

— Kredinin müstahsıla verildiği 
ay ve vâdesi nedir? 

1966 ilkbaharında vukubulan donlardan dolayı o yıl kuru üzüm 
rekoltesinde 34.000 tonluk bir azalma olmuştur. 1969 yılında da 
bağlarda % 10 - 95 ııisbetinde zarar tesb'it olunmuş, kuru üzüm 
mahsulü 80.000 ton civarında düşmüştür. 

11 4.559 954 718 

Borçlarını ödememeleri nedeniyle münhasıran bağ müstahsılları 
hakkında haciz işlemine teşebbüs edilip edilmediğinin bugün için 
tesbiti mümkün bulunmamakla beraber, temerrüdü sabit olma
dıkça ve mutlak zaruret görülmedikçe kanuni takibata geçilme
mekte, ancak alacaklarının kanuni takibat safhasına intikaliyle 
yetinilerek böylece takibat sonuçlandırılmadan idari yollardan 
tahsiline tevessül edilmektedir. 

212 ilâ 282 lira çevirme kredisi ve ayrıca donatma kredisi. Satış 
bedelinin % 50 si ölçüsünde sürüm ve satış kredisi verilmektedir. 
450 il 540 lira tesis kredisi. 1.340 lira çardak tesisi, 650 lira duvar 
tesisi kredisi ikraz olunmaktadır. Ayrıca hasar görmüş bağlar için 
verimlendirme ve iyileştirme kredileri verilmektedir. 

Bağ mahsulü için çeşitli konularda açılan bilûmum krediler, ih
tiyacın tahakkuk ettiği zamanlarda kullanırılmakta ve bıı kre
dilere 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 9 ncu madde
siyle tesbit edilen vâdeler uvgulanmaktadır. 



Somlar 1965 1966 1967 1968 

Yunanistan'da bağcılara verilen 
kredi çeşitle w, miKtarı, vâdesi 
ve faiz oranı nedir? Kurutma tesislerine verilen kredi : ,% 5 faiz, 3 - 4 yıl vadeli

dir ve miktarı eksperlerce tesbit olunmaktadır. Zamanında 
ödenmediği takdirde faiz % 12 ye yükseltilir. 
Bakım için verilen kredi (Zirai mücadele v. s.) : c/c 5 faiz, 1 yıl 
vâde hektar başına 5.000 drahmidir. 
Makina mubayaası için verilen kredi (İrigasyon pulverizasyon 
ve kültür) : % 4 faizli, 3 - 4 yıl vadeli ve 15.000 ilâ 40.000 
drahmidir. Borç zamanında ödenmezse faiz % 7 ye çıkarılmak
tadır. 

to 
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3. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, tiler 
Bankası yönetim kurulunca alınan kararlara 
ve Nevşehir ile ilçelerine yapılan yardımlara 
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/59) 

28 . 12 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıdaki sorularımın sayın İmar ve İskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sadi Koçaş 

Konya Milletvekili 

1. 1 Ağusto's 1968 den, seçimlerin bittiği 
12 Ekim 1969 tarihine kadar, 14 ay zarfında, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Ku
rulu tarafından alınan kararlar ile Nevşehir, 
il, ilçe ve köylerine yapılan nakdî ve teknik 
yardımların köy köy ve kalem kalem neler ol
duğu? 

2. Bu yardımlardan İller Bankasının Prog
ramı içinde olanlarla, olmıyanlarm verilecek 
listede işaretlenmesini, 

3. Bu yardımlar yapılmadan evvel, Dev
let Plânlama örgütü ile bir mutabakata varı
lıp varılmadığı, 

4. Bu yardımların bankanın iştigal konula
rına dâhil olup olmadığının, 

5. IBu yardımlardan Köy işleri Bakanlığı
nın görevleri meyanmda bulunanlar için mez
kûr bakanlıkla anlaşılıp anlaşılmadığının, anla
şılmış ise, masrafların bu bakanlık bütçesinden 
ödenip ödenmediğinin, 

6. Yönetim kurulu kararında her yardım 
için tesbit edilen masraf miktarının aşılıp 
aşılmadığının, aşılmış ise, bunun ne suretle 
müımlkün olduğunun, 

7. (Nevşehir gecekondu önleme bölgesinde 
yaptırılmakta olan 350 evin yekûn maliyetinin 
ne olduğunun, 

8. Adı ıgeçen 14 ay zarfında, bu kadar ka
lem işin başka hangi illerde yaptırıldığının, 

9. Bu konularda alman yönetim kurulu 
kararlarının ittifakla mı, yoksa ekseriyetle mi 
alındığının, ekseriyetle alınmışsa, ımlüstenkif 
veya ret oyu verenlerin kimler olduğunun, 

10. Yapılan yardımlardan karşılıksız, hibe 
şeklinde olan var mıdır? Varsa bunun sebebi 
nedir? Banka şimdiye kadar başka nerelere, 
ne miktar hibe şeklinde yardım yapmıştır? (Bu 
süre içinde) 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/862 

23 . 3 . 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

.İlgi : 5 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Md. 7/59 - 722/2972 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili iSadi Koçaş tarafından Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere verilen 

«tlller Bankası Yönetim Kurulunca alman kararlar ile Nevşehir ve ilçelerine yapılan yardımlara 
dair» yazılı soru önergesine ait cevabımız aşağıda arz olunmuştur; 

1. 1 Ağustos 1968 den, 12 Ekim 1969 tarihine kadar, 14 ay zarfında İller Bankası Genel Mü
dürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alman kararlar ile Nevşehir il ve ilçelerine yapılan nakdî 
ve teknik yardımlar liste I de gösterilmiştir. Ayrıca her yıl banka kârından köylere yapılan yar
dım faslından, adı geçen devre içinde Nevşehir ve diğer iller köylerine yapılan nakdî yardımlar 
liste II de gösterilmiştir. 

1 Ağustos 1968 tarihinden önce ele alınıp, intikal eden işlerin bu tarih]er arasındaki yatırım
ları I nolu listeye dâhil edilmemiştir. Bu nevi programa dâhil işler için ayrıca yönetim, kuru
lunca her hangi bir yeni karar alınması bahis konusu değildir. 

Yardımlardan : 
1. — Programa dâhil olanlar, 

— 278 
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2. (fyler Bankası finansman tablosunda ortak idarelerin kredi talepleri için ayrılan 20 milyon 
liralık bölümden ele almanlar liste I de gösterilmiştir. 

3. (Her yıl banka öz kaynaklarından yatırımlara ayrılacak miktar Maliye Bakanlığı, D. P. T. 
ve imar ve İskân Bakanlığı ve İller Bankası yetkili elemanları tarafından müştereken tesbit edi
lir. Ortak idarelerin program dışı gayrimelhuz işleri için 20 milyon Tl. ayrılmış ve bu husus İl
ler Bankası finansman tablosunda kaydedilmiştir. Bu 20 milyan lira finansman tablosunda global 
olarak yer almış olduğundan bu bölüme dâhil işler için ayrıca D. P. T. nın muvafakatine lüzum 
yoktur. 

Programda isimleri mevcut işlerdeki artışlar için yıllık programların uygulanması ve izlenme
si esaslarına uygun şekilde D. P. T. na başvurulmuştur. 

4. Bu yardımlar Bankanın 4759 sayılı (Kanununda yer almış iştigal konularına dâhil bulun
maktadır. 

5. Liste I de bahsi geçen yardımlar Köy İşleri Bakanlığının görevleri arasında değildir. 
6. Nevşehir iSanayi Sitesi, Jandarma Komando Birliği ve Bağcılık İstasyonuna enerji verilme

si üç kısımda ele alınmıştır. Her kısım için Yönetim Kurulu kararı vardır. Diğer işlerde bir artış 
mevzuubahis değildir. 

7. Nevşehir gecekondu önleme bölgesinde kooperatif marifetiyle yaptırılmakta olan 350 evin 
proje kegif bedeli 18 900 000 Tl. dır. 

Birinci kademede, mahallen temin edilen para ile 114 ünitelik kısmın kaba inşaatı ihale edil
miştir.. 

'Mütebaki paranın temin edilmesi ölçüsünde inşaata devam edilecektir. 
Beher üniteye, gecekondu fonundan kredi olarak yapılacak yardım miktarı, 5 000 ilâ 7 500 Tl. 

dır. 
8. İller Bankası tarafından 1968 yılı son 6 ayını kapsıyan 1968 yılı 3 ncü ve 4 ncü üç aylık 

devre raporları ile 1969 yılının 9 ayını içine alan 1 nci, 2 nci ve 3 ncü üç. aylık devre raporlarının 
neticelerine göre ceman 15 aylık harcamalardan iş sayısı ve yatırım miktarı bakımından Nevşe
hir'e nazaran fazla bulunan diğer 13 aded ile yakılan yatırımlar liste III ve IV te gösterilmiştir. 
Bu listelere program, dışı harcamalar dâhil değildir. 

9. Bu konularda alman Yönetim Kurulu kadarlarından hangilerinin ittifak ile ve hangilerinin 
ekseriyetle alınmış oldukları hususu liste I de gösterilmiştir. 

10. Bu süre içinde Nevşehir belediyelerine hibe şeklinde yapılan yardımlar liste I de göste
rilmiştir. Bilindiği üzere borçlanma gücü yetersiz belediyelerin programlanan işlerinin realize edi
lebilmesi için her yıl Devlet bütçesinden hibe şekUnde bu belediyelere yardım yapılmaktadır. 

Her hangi bir belediyenin hibe ödeneğinden yararlanması için evvelâ o belediye işinin pro
gramda yer alm,ası lâzımdır. Ayrıca, yıllık yatırım programında yer almış bulunan belediye har
camaları, ilk önce banka usullerine göre, faizli uzun vadeli fon şeklinde borçlanma ve bu da 
kâfi gelmediği takdirde faizsiz uzun vadeli fon şeklinde borçlanm,a ile karşılanmaya çalışılmakta 
olup, ancak, ikraz ve fon kifayet etmediği takdirde artan kısmı için hibe ödeneğine başvurulmak
tadır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

Not ; Bu tezkereye ili§ik cetveller kesafeti sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, 
aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de soru sahibine verilmiştir. 
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•i. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Antalya ve Burdur'u diğer illere bağ
lıyacak olan yolların yapımına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı ce
vabı (7/60) 

30 . 12 . 1969 
Millte Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi istirham ederim. 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Burdur - Antalya yolunda Çeltikçi Belindeki 
virajlardan kurtulmak için, yolun karşı vadi
den geçirilmesi gerekmektedir. Yolun yeni gü
zergâhı tesbit olunmuştur. İnşaat ne zaman baş-
lıyacaJktır? 

2. Fethiye'nin Orta Anadolu'ya bağlantısı
nı sağlryacak, ekonomik ve turistik değeri bü
yük, yolun asfalt olarak yapılması düşünülü
yor mu? 

3. Tefenni - Korkuteli arasındaki yolun 
yüksek standartlı asfalt olarak yapılması prog-
ramlaştırılmıştı. İnşaat n'e zaman başlayıp ne 
zaman 'bitecektir? 

4. Burdur'un Yeşilova üzerinden Acıpa
yam ve Denizli'ye bağlantısı ne zaman asfalt
lanacaktır? 

5. Burdur - Gtölhisar arası Devlet yolu her 
'kış bozulmaktadır. Bu yol üzerinde, Kara
manlı, Tefenni, Beyköy, Cavdır, Gülhisar ve 
Dirmil kasabaları vardır. Fethiye bu yolun so-
rucudur. Biran evvel asfalt olarak ele alın
masında faydalar çoktur. Ne zaman yapılacak
tır? 

6. Antalya - Denizli arasında Egfc'nin Ak
deniz'e bağlantısını sağlıyacalk turistik yol üze
rinde etütler bitmişti. Proje hazırlığına başlan
ılmış mıdır? İnşaata ne zaman başlanacaktır? 

7. Ağlasun - Burdur arasındaki yol kifa
yetsizdir, bozuktur. Ağlasun lular bu yoldan 
çok şikâyetçidir. Bu yolun bilhassa kış ayla-
rmda geçit vermediği zamanlar olmaktadır. Yo
lun bugünkü tekniğe uymıyan yerlerinin yeni
den yapılması suretiyle, çamurdan ve lüzumsuz 
virajlardan kurtarılarak geçitin raJhatlandırıl-
ma'sı ne zaman ele alınacaktır? 

8. Yeşilova ilçesi işindeiki anayollardan 
biri asfaltlanmak üzere hazırlanmıştır. Fakat 

asfaltlanmadı. Sebebi nedir, ne zaman asfaltla
nacaktır? 

9. İsparta - Burdur arası yolu şimdi 52 ki
lometredir. 

Burdur - Çerçin, Geresin - İsparta güzer
gâhı 27 kilometreye inecektir. Yapılmasına ne 
zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususî Kalem 
Sayı : 238 

18 . 5 . 1970 
Konu : Burdur Milletvekili Sa
yın Nadir Yavuzkan'm yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1970 tarih ve 7 - 60/731 - 3058 
sayılı yazınız. 

Antalya ve Burdur'u diğer illere bağlıya
cak olan yolların yapımına dair Burdur Mil
letvekili Sayın Nadir Yavuzkan tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

H. Burdur - Antalya yolunun Çeltikçi belin
deki yeni güzergâhı teısibit edilmiş olup projesi 
haizırlanmakbadır. Proje tamamlandıktan sonra, 
öncelik sırasına göre programa girecektir. 

2. Fethiye'nin Orta - Anadoluya bağlantısı
nı sağlıyacak olan Fethiye - Burdur yolunun 
onarımı ve asfaltlanması öngörülmüştür, ön
celiği haiz diğer yolların yapımından sonra ele 
'.alınacaktır. Bu konuda plânlama çalışmaları 
henüz neticelenememişitir. 

3. Tefenni - Korkuteli arasındaki yolun 
'onarılması ve asfaltlanması 1973 yılında bitiri
lecek şiekilde programlanmıştır. 

4. Burdur - Yeşilova - Acıpayam yolunun 
asfaltlanması, yolun temel tabakasının inşa 
edilmesinden sonra mümkündür. Temel taba
kasının inşaı işi plânlama safhasındadır. 

5. Burdur - Karamanlı - Tefenni, Beyköy -
Çavdar - Grölhisar - Dirmil yolunun onarımı ve 
ibilâhara asfaltlianımaSi işleri plânlama safhasın
dadır. 

6. Antalya - Korkuteli - Tefenni - Acı
payam - Denizli yolunun onarım projeleri ha
zırlanmış ve onarımım başlanılmıştır. Tefen-
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ni'ye koflar olan kısmının 1973 yılına kadar ik
mal edilmesi programlanmıştır. 

7. Ağlasun - Burdur ayrımı il yollunun ona
rımı işi,F plânlama saf ha'sındadır. 

8. Yeşilova ilçesinin içindeki anacaddenin 
asfalitlaıanaısı, Burdur - Yeşilova - Denizli yolu
nun astiltlamması işi ile birlikte 1971 yıllında 
yapılaması düşünülmektedir. 

9. İaparta - Burdur araJsmı 27 Km. ye indi
ren Burudur - Çerçin - İsparta güzergâhının is
tikşafı ve ekonomik etütü yapılmıştır. Ancak, 
2 nci Beş Yıllık Plân devresinde ele alınan 
projeler arasında değildir. 

BiIgŞterinize arz ederim. 
Tufgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

5. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, bu
cak ve köylere verilen İmam - Hatip kadrolarına 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/76) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşajgıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını saygıyla dilerim. 

10 Ocak 1970 
Ordu Milletvekili 

Ferda Güley 
Sora: 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 633 sayılı Kanun gereğince 
15 Ağuıtos 1965 tarihinden bu yana hangi bu
cak ve köylere imam - Hatip kadrosu verilmiş
tir? (îller dâhilinde ilçe ilçe) 

T. C. 
Deyjet Bakanlığı 27 . 4.1970 
Say^i: 2-04-1833 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in bucak ve 
köylere, 1965, 1966, 1967 ve 1968 malî yılı büt
çeleri ile alınan ikişerbin (2 000) aded bucak 
ve köy İmam - Hatibi kadrosunun il ve ilçelere 
göre tevzii hakkındaki yazılı soru önergesine 
ait haŞrlanan liste ekte sunulmuştur. 
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1969 yılı tevziatına ait listelerin tamamı he
nüz valiliklerden vürudetmediğinden listeye 
alınamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

6. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'ya bağlı Gurup köy yollarının yapımına 
dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı Turhan Ka-
panlı'nm yazılı cevabı (7/85) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Köy işleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına, 
delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
19 . 1 . 1970 
Kâzım Ulusoy 

Amasya Milletvekili 

1. Amasya merkeze bağlı, Karataş, Böke, 
Yeşilöz ve Amasya ili, Merzifon ilçesine bağlı, 
Yaylacık, Oymaağâç, Balgöze, köylerinin müş
tereken mühürleyip köylerinin 1970 yılı grup 
köy yolları programına alınması için Amasya 
Valiliğine ve Sayın Bakanlığınıza müracaatları 
intikal etmiştir. 

2. Bakanlığınızın (Grup köy yolları) plân
lamasında adı geçen köyler grup köy yolları 
programında gözükmektedir. Şimdiye kadar 
hiçbir YSE hizmeti girmiyen adı geçen köyler, 
20. asırda hastalarını dağlık mıntaka olması 
dolayısiyle sedye ile asfalta indirmektedirler. 
Bu köylerimizin 1970 yılı grup köy yolları prog
ramına alınması için Sayın Bakanlığınız ne dü
şünmektedirler? 

3. Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesinin (Sa-
rayözü köyü) nün yolunun yapılması için ben
denizde Sayın Turgut Toker'in mektubu vardır. 
Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü, 
Özel Büro Müdürlüğü 12 . 11 . 1968 gün ve 
2085/1607 sayılı Dos. : 8-d ile Amasya Valili
ğince 1968 icraat programında bulunduğu Sa-

Not : 1969 yılı tevziatı ikmalinde takdim edi
lecektir. 

Not : Bu tezkereye ilink cetveller kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlallamadı
ğında?}, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti 
de soru'sahibine verilmiştir. 
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rayözü köyünün yoluna başlanıldığı bildirilmek
te ise de tekrar Amasya YSE Müdürlüğünce 
1969 programına alınmış fakat yarım kalan yol 
yapılmamış ve vilâyetçe tekrar 1969 programın
dan çıkarılıp adı geçen köy yolu yarım kalmış
tır. Yolun tamamlanmadığının sebebi? 

4. Köy İşleri Bakanlığı, YSE Gn. Md. Özel 
Büro Müdürlüğünün 1 . 4 . 1969 gün ve 751/ 
2004 sayılı ve Dos. : 8 - d ile Sayın Selâhattin 
Kılıç imzası ile tarafıma gelen yazıda Amasya 
ili, Merzifon ilçesinin Gümüştepe köyünün içme 
suyu 1969 yılı icraat programında köye su ge
tirileceği belirtilmiş ise de 1969 yılı içerisinde 
adı geçen köyün suyu yapılmamıştır, neden ya
pılmadığının sebebi? 

Köy işleri Bakanlığı 14.5.1970 
Plânlama ve Koordinasyon 

Kurulu 
Sayı : 91 - 309 

04746 
Konu : Amasya Milletvekili Sa
yın Kâzım Ulusoy'un yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.1.1970 gün M.M. Gn. Sek. Kanunlar 
Md. 7/85 - 909 - 4119 sayılı yazı. 

Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy ta
rafından Başkanlığınızla sunulup "bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyurulan, Amasya ili köyleri
nin yol ve içme sularına dair 19.1.1970 tarihli 
soru önergesinin cevabı ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ©derim. 
Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kap anlı 

Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy'un, 
Amıasya ili köylerinin yol ve içme sularına dair, 
Millet Meclisi Başkanlığının 28.1.1970 gün ve 
7/85 - 909 - 4119 sayılı yazılarına ekli olarak 
alınan ve Köy işleri Bakanlığınca yazılı cevap
landırılması istenilen 19.1.1970 günlü önergesi
nin cevabıdır. 

1. Amasya ili merkez ilçesine bağlı Kara-
taş, Böke ve Yeşilöz köyleri grup köy yolu ile 
Merzifon ilçesine bağlı Yaylacık, Oymaağaç ve 
Balgöze köyleri grup köy yolu linşaJatlarl, hazır
lanan uzun vadeli plânlamaya göre 1971 yılında 
ele alınacaktır. 

2. Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 
Sarayözü köy yolunun 3 kilometrelik kısmının 
tesviyesi 1968 yılında yapılmıştır. Stabilize kap
lama işline 1969 yılında devam edilen mezkûr 
yolun kaplaması aynı yıl içinde bitiirilenıiyerek 
davam eden işler meyanında, 1970 bütçe yılı vi
lâyet yapım programına alınmıştır. 

3. Mezkûr ilin Merzifon ilçesine bağlı Gü
müştepe köyü içme suyu işi, 1969 bütçe yılı in
şaat programına alınmıştır. Ancak köye isale 
edilecek memibaya, bir şahsın tapu dbraz ederek 
sahip çıkması s'ebebiyle ihtilâf zuhur etmiş ve 
inşaatı ele alınamamıştır. 

Aynı yıl içinde yeni memfba bulunmuş ve adı 
geçen köyün içme suyu projesi tanzim edilmiş
tir. Proje devam eden işlerden olarak 1970 yılı 
inşaat programına alınmıştır. 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'm, 
Aydın'm Yenipazar ilçesine bir Halk Bankası 
şubesi açılmasına dair Ticaret Bakanından soru
su ve Ticaret Bakanı Vekili Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/97) 

20 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Aydın iline bağlı Yenipazar ilçesi, hızla ge

lişen», bir beldemiz olduğu halde, burada, Zi
raat Bankasından başka bir toanka bulunma
maktadır. Esnaf Kefalet Kooperatifi 1 000 000 
Tl. lık bir plasmanla çalışmakta ise de, kü
çük sanayiin hızla gelişmesi karşısında ihtiya
cı karşılıyamamaktadır. 

Bu nedende, Yenipazar'da Halk Bankası 
şuibesi açılması için, Banka Genel Müdürlüğü
ne, 1 . 8 . 1969 tarihinde gerelklli dokümanlar 
sunulmuştur. 

1970 yılında Halk Bankası yurta kaç şu'be 
açacaktır? 

Şube açılmasında aranan temel şartlar ne
lerdir? 

1970 te Yenipazar'da şube açılması düşünü
lüyor mu? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

içtiearet Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 

Banka ve Kredi 11889 
18 . 5 . 1970 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1970 gün ve 7/97 - 957/4399 
sayılı yatanız. 

Aydım ilinin Yenipazar ilçesinde T. Halk 
Bankasınca şube açılmasına dair, Aydın Mil
letvekili M. Kemal Yılmaz'ın yazılı soru öner
gesinde IbaJhis konusu edilen hususlara ait ce
vaplar aşağıya çıkarılmıştır : 

1. 1070 yılı örgütleme programıma alınan 
mahallerden; 

a) Karapınar, Alanya, Sarıkamış şubele
rinin hiaaıete girdiği, 

lb) Manyas, Oltu, Yenişehir (Ankara), 
Gümüşhacıköy, Buldan, Acıpayam, Çarşamba, 
Reyhanü, Fatih (İstanbul), Tavas, Beyşehir, 
Gerede, Aksaray (istanbul), Beşiktaş (İstan
bul) olmak üzere 14 şubenin Maliye Bakanlı
ğından müsaaade alındığı ve açılması için ça
lışmalar yapıldığı, 

c) Dörtyol, Boğazlıyan, Çınarcık, Ulubor
lu, Pmaafoaşı, Simav, Midyat, Boyabat, Ür
güp, Of ilçelerinde açılacak şubeler için de 
Maliye Bakanlığından müsaade talebinde bu
lunulduğu, 

2. Şube açılmasında aranan temel şartlar; 

Şube açılması gereken mahallerin seçimi 
için o mahallin iktisadi, sosyal ve ekonomik 
durulmlarını kapsıyan mahallî incelemelerde 
bulunularak hazırlanacak raporun tetkikini mü-
taakıp t değerlendirme yapıldığı, 

Değerlendirmede ön plânda tutulan kıstas
l a r a fttnlar olduğu : 

a) Esnaf Kefalet Kooperatifinin kurulmuş 
bulunması, 

b) İktisadi durumları küçük sanayi ve el 
sanatlarının gelişmesine elverişli olması, 

c) Pazarlama imkânına sahip bulunması, 
3. : Yenipazar ilçesinde şube açılması; 

Ön çalışmalar meyanında gerekli tetkikatın 
yapıldığı, kaynak, bina, personel temin edil
diği takdirde önümüzdeki yıllarda Yenipazar 
ilçesinde bir şubenin açılmasına çalışılacağı bil
dirilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Hüsamettin Atabeyli 
Ticaret Bakanı V. 

8. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
turizme yardımcı olan dernek ve kuruluşlara 
yapılan yardımlara dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ce
vabı (7/102) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

26 . 1 . 1970 
Malatya Milletvekili 

Mustafa Kaftan 
Soru : 
Türkiye turizmine yardımcı olacak nitelik

leri taşıyan dernek ve kuruluşlara 1969 yılın
da ne miktar yardım sağlanmış, bu yardım
ların yerinde sarf edilip edilmediği hangi usul 
ve imkânlarla temin edilmiştir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürlüğü 

Koor. D. 3201-4898 
Konu : Mustafa Kaftan'ın sorusu 
hk. 

24 . 4 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1970 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü 7/102, 1008/4657 sayılı yazıları. 

Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Kaf
tan'ın yazılı olarak cevaplandırılmasını istek
leri hususla ilgili olarak Bakanlığımızca 1969 
malî yılı içerisinde Turizm ve Tanıtma dernek 
ve teşekküllerine yapılan yardımları gösterir 

• Not : Bu tezkereye ilişik çetvelier kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
da)L, aslı dosyasına konuİ7>ıuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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liste ve kontrolün ne suretle yapıldığına dair 
izahat ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Turizm ve Tanıtma Dernek ve Teşekkülle
rine yapılan yardımların denetimi aşağıdaki su
retle temin olunmaktadır. ı 

1. Yardımın ne maksatla ve ne miktarda 
hangi dernek ve teşekküle yapıldığı bağlı bu
lunduğu valilik veya kaymakamlığa bildiril
mektedir. 

2. Cemiyetler Kanununa göre dernekler 
idare amirlerince denetlenebilmektedir. Ba
kanlığımız ayrıca il ve veya ilçe turizm komi-
telerince yardımların mahalline sarfının temi
nini idare âmirlerinden istiyen bir tamim yayın 
lamaktadır. 

3. Bakanlığımız, müfettişleri, uzman de
netçileri veya bu maksat için görevlendirilmiş 
memurlar vasıtasiyle de dernekleri denetle
mektedir. Dernekler bu gibi denetim talebi ha
linde her türlü kolaylığı göstereceklerini Ba
kanlığımıza taahhüdetmiş bulunmaktadırlar. 

9. — Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'ın, 
hangi milletvekillerine hangi bankadan ve ne 
kadar kredi verildiğine dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgim'in yazılı cevabı 
(7/112) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

14 . 2 . 1970 
Samsun Milletvekili 

Mustafa Boyar 
Soru : 5 Şubat 1970 tarihinden itibaren, 

hangi milletvekiline hangi bankadan ve ne ka
dar kredi, borç para verilmiştir. 

Not : a) Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 
3 ncü Devre 1 nci toplantı yılının 24.4.1970 ta
rihli 73 ncü Birleşimine konulan 7/112 numaralı 
yazılı sorunun eki cevabıdır. 

b) Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, 
aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 13.5.1970 

Sayı : 2.01-992 
Konu : Samsun Milletvekili 
Mustafa Boyar'ın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 7 . 3 . 1970 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7.112-1203/6498 sayılı yazılan. 
b) 10.4.1970 gün ve 2.01-748 sayılı yazımız. 
Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'ın, 5 Şu

bat 1970 tarihinden itibaren, hangi milletveki
line hangi bankadan ve ne kadar kredi açıldığı 
hususumda, Başbakanlığa tevcih ettiği ve tara
fımdan cevaplandırılması tensip buyurulan ya
zılı soru önergesi tetkik edilerek, mezkûr öner
geye, ilgi (b) de kayıtlı yazımızla cevap arz 
edilmişti. Ancak, konu denetleme yönünden bir 
kere daha tetkike değer görülmüş ve Bankalar 
Kanunu hükmü ile özel hayatın gizliliğine dair, 
Anayasa hükmünün dışarısında meselenin mü
talâa edilmesi gerektiği sonucuma varılmış bu
lunmakla, denetim fonksiyonunun tam ve kâmil 
şekilde icrasını temin sadedinde yazılı soru 
önergesi ile belirtilmesi istenen hususların su
nulması zaruri bulunduğumdan cevap leffen 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyettin, önerge sahibine yeniden cevaben 
intikalini arz ederim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali 
Özkan'ın yazılı cevabı (7/119) 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Aşağıdaki soru önergemin Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda aracılığınızı saygiyîe 
rica ederim. 9 . 3 . 1970 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : Piyasadaki ilâçların bir kısmının 
sağlığa zararlı olduğu, bâzılarının da formülle
re uygun bulunmadığı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yaptırdığı lâboratuvar tah
lilleri sonucunda anlaşılmıştır. 

'Nitekim, 8 Mart 1970 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde çıkan bir haberden, halk sağlığına 
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zararlı 135 çeşit ilâcın piyasadan toplatıldığı 
ve 40 ilâç firmasının da mahkemeye verildiği 
öğrenilmiştir. 

1. Bozuk ve sağlığa zararlı olduğu bildiri
len 135 çeşit ilâcın isim listesi nedir? Bunların 
ıher birinin insan sağlığı üzerinde yaptığı menfi 
'etkinin özelliği nedir? 

2. Mahkemeye verilen ilâç firmaları hangi
leridir? 

3. Halk sağlığına zarar veren firmaların 
piyasaya bozuk ilâç sürmelerinin tekerrürü ha
linde çalışma ruhsatlarının iptal edileceği, bahis 
konusu gazete haberinde kaydedilmektedir? 
Ruhsatların ipali için aynı suçun tekrarı ne
den bekleniyor? 

4. Halkı öldürerek zengin olma gibi in
sanlık dışı metodlara başvuran, gözü dönmüş 
çıkarıcıların topluma vermekte oldukları zarar
ları önlemek için, cezalan ağırlaştırıcı kanuni 
tedbirler almayı düşünüyor musunuz? 

Ayrıca bu konuda almış olmanız gerekli 
önleyici tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

1739 
5 . 5 . 1970 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Kemal Yılmaz tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 17 . 3 . 1970 tarih, Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/119 - 1288/7268 sa
yılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılimaz'ın ilgi 
yazınız ekindeki 9 . 3 . 1970 tarihli soru öner
gesine karşılık cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm yazılı soru önergesine cevabım 

iSoru : Bozuk ve sağlığa zararlı olduğu bildirilen 135 çeşit ilâcın isim listesi nedir? Bunların 
her birinin insan sağlığı üzerinde yaptığı menfi etkinin özelliği nedir? 

Cevap : Bakanlığımız ilâç fabrika ve Lâboratuvarlannuı 1262 sayılı Kanunun 6243 sayılı 
Konunla değişen 5 nci maddesine dayanılarak hazırlanan lâboratuvarlar talimatnamesine uygun 
surette kurulmasını sağlamaktadır. 

Aynı zamanda Bakanlık, imalâtın kanun ve talimatnamesine göre yapılıp yapılmadığını za
man zaman kontrol ve murakabe etmektedir, ikinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 1970 İcra 
Plân Tedbir 542 de bunu öngörmüştün. 

Son yapılan kontrollarda 34 aded ilâç fabrika ve lâboratuvarlan bilhas&a kontrol lâboratu-
Vı:rlannın; bâzılarında hiç bulunmadığı, bâzılarının da kifayetsiz olduğu görülmüştür. Bu su
retle imâl ettikleri müstahzarları hiçbir kontrola tabi tutmadan piyasaya çıkardıkları anlaşılan 
müesseselerin imalâtları durdurulmuş ve imal ettikleri mıüstahzarlanda eczanelerden alınarak 
Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde tahlil ettirilmiştir. Tahlil neticesi formüllerine 
uygun olanlann satışlanna müsaade edilmiş uygun vasıfta olmıyanlarda toplatılmış ve âmilleri 
mahkemeye verilmiştir. 

Dört aya yakın bir zaman içinde 302 aded müstahzann piyasa kontrolü yapılmış ve 75 ade
di uygun bulunmıyarak toplatılmıştır. 

Yapılan konrollarda ilâçlann sağlığa zararlı olmadıklan, yalnız imalât tekniği ve çeşitli or
tamlarda muhafaza neticesi formülerine nazaran aktivite düşüklüğü olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sebepte söz konusu mahzurlar giderilinceye kadar imalâttan menedilmiş ve uygun imalâtlara 
başladManna ait (yeniden alınacak numunelerin yapılacak tahlil neticesinde) Bakanlığımıza 
olumlu kanaat geldiğinde satış müsaadesi verileceği kendilerine bildirilımiiştir. Bu duruma göre : 

Formüllerine uymadığı için toplatılan ilâçlar yukarda açıklanmıştır. İnsan sağlığı üzerinde 
menfi etkisi yoktur. Müessir maddelerin tesirleri yu azalmış veya hiç kalmamıştır, dolayısiyle fay
dasız hale gelmiştir. İlâç isimleri ektedir. 
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(Soru : Mahkemeye verillen ilâç firmaları hangileridir? 
Cevap : İlâçları uygun bulunmadığı için mahkemeye verilen firma sayısı 58 dir. İsimleri ek 

listededir. 
Soru : Halk sağlığıma zarar veren firmaların piyasaya bozuk ilâç sürmelerinin tekerrürü ha

linde çalışma ruhsatlarının iptal edileceği, bahis konusu gazete haberinde kaydedilmektedir. Ruh
satların iptali için aynı suçun tekrarı neden bekleniyor? 

Cevap : 4348 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, suçun tekerrürü halinde rulh*atnamenin iptalini 
Mecburi kılmıştır. 

Soru : Halkı öldürerek zengin olma gibi insanilik dışı me'todlara başvuran, gözü dönmüş çı
karıcıların topluma vermekte oldukları zararları önlemek için, cezalan ağırlaştırıcı kanuni ted
birler almayı düşünüyormusunuz? 

Ayrıca bu konuda almış olmanız gerekli önle/ici tedbirler nelerdir? 

CEVAP: Yukarda açıklanan sebeplerle imalâtı durdurulmuş, satıştan menedllen ilâçlar 4348 
sayılı Kanunun ek 3 noü maddesi gereğince mahfeme kararıyle imha edilmektedir. Ayrıca 1202 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini ve bilhassa cezvi hükümlerini artıracaJk kanun tasarısı çok ya
kında Başbakanlığa sunulacaktır. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosy.il Yardım Bakanı 

Kapalı olan lâboraltuvarlan bozuk çıkan müstahzarların üsteisidir 

1. Novopyrine Draje 
2. Bepleks Ampul 
3. Strefuanin Tablet 
4. Sulfagnanidin Tablet 
5. Sulfapen Tablet 100 000 Ü. 
8. Kardiiokin «CaJdrâo Quine» Draje 
7. Pektü - Malgnösin Granül 
8. Exisan Draje 
9. Ferit Nasır İlâcı 

10. Antiastım Tablet 
11. Minaderm Pomad 
12. Artu Şurup 
13. Arfeodin Slirop 
14. Vit - Ropp Teg<e Sirop 
15. Stomaşin Granüle 
16. Nazonal IiQuide 
17. Sal'ifor Gelee de Savon 
18. Mitol Burun Damlası 
19. Kold'yon öksürük Şurubu 
20. Tonik Ruj 
21. Pbeniclhlorin Pomad 
22. VJtacillme Pomad 
23. Dyspeptol EHksfir 
24. Colimycin Deri Merhemi 
25. Kardol Damla 
26. Defletontoe Sirop 
27. Dacecal Ampul 
28. Colimycin OftaMk Pomad 
29. Colimycin Otolöjdk Solüsyon 2 % 

Haver lâboratuvan 

Han İlâç Lâboratuvan 
» » 

Polen Lâboratuvan 
» » 
» » 

Ferit tlâç Lâboratuvan 
» » » 

Artan Lâboratuvan 

Hüsnü Ansan Lâboratuvan 
» » » 

Figen Lâboratuvan 
» » 

Merkez Lâboratuvan 
Güray tlâç Lâboratuvan 

» » » 
Filiz Lâboratuvan 
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30. Otdkaüı Damla 
31. Dalimit Tablet 
32. Ricinol Süspansiyon 
33. VÜitaflgan Pomad 
34. T*inture Dlode 
35. Acide BoriQue «ISebat» 
36. idıvi Müshil Gazozu 
37. Tudex Tablet 
38. Perukam Toz 
39. Maone Tıbbî Pudrası 
40. Neo - Asthmadol Tablet 
41. Ultalk İlâçlı Podra 
42. Dover Tablet 
43. Gktnenestoril Damla 

Kapanmıyan lâboratuvarların 

1. Ştrydhnphosplhone Ampoules 
2. Ltıdicodme Oomprime 
3. Gteıstro Oouttes 
4. Pftlo - Cura Malhlül 
5. Serum ıG-lyoos HypertoniQue Ampul 
6. öocodylate de Soude 3 Composee Ampoules 
7. Galon Tablet 
8. Algadur Ampul 
9. Fosfögenlol Elfadr 

10. Gerovith Ampul 
11. Bekom Ampul 
12. Bevidox Ampul 
13. Tonoferrin Vitamine Şurup 
14. Tampial Tablet 
15. Devon Ampul 

11. — istanbul Milletvekili liesit Ülker'in, 
yurt dışından gönderilen paraların, alıcısına za
manında ulastırılmaması sebebine dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı. (7/120) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . 3 . 1970 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : Batı Almanya Köln Postahanesin-
den Türk vatandaşı Hıfsı Unsaldı tarafından 
30 . 1 . 1970 tarihinde 10037 sayı ile İstanbul 
Türkiye tş Bankası Yenicami Şubesine havale 
edilen 100, - DM. 24 . 2 . 1970 tarihinde alıcısı 
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Anadolu İlâç Laboratuvarı 
» » » 

Oankorur Laboratuvarı 
» » 

Aroma Laboratuvarı 
» » 
» » 

Kurtuluş Laboratuvarı 
ideal ilâçları Laboratuvarı 

» » » 
Bozok Laboratuvarı 
Kurtsan Laboratuvarı 
Alev Laboratuvarı 
Hüsnü 

bozuk çıkan müstahzarlarının listesidir 

Keskin Laboratuvarı 
Liıba Laboratuvarı 
Lokman Laboratuvarı 

» » 
Şark isperciyarı Laboratuvarı 

» » » 
Berk Tıbbî Müs. Laboratuvarı 
Keskin Laboratuvarı 
Sağlık Laboratuvarı 
ilsan ilâç Laboratuvarı 
Embİ3 ilâç Laboratuvarı 
Abbott Ünîversan 
i. E. Kimyaevi 
İltaş İlâç Laboratuvarı 

» » > 

olan İş Bankası Yenicami Şubesine varmamıştı. 
Alman Posta İdaresi paranın Türkiye'ye gön
derildiğini ifade etmektedir. 

Meclislerde yurt dışındaki vatandaşların bu 
yoldaki yaygın şikâyetlerine karşılık «Olay gös
terin» cevabı verilmiş idi. 

Bu gibi olaylar para gönderen ve para ala
cak olanlar için büyük güvensizlik ve huzursuz
luk kaynağı olmakta vatansever yurttaşlarımızı 
bir takım yanlış yollara itmekte ve Devleti za
rara sokmaktadır. 

Yukarda anılan 100, - DM. Türkiye'ye gön
derilmiş midir, gelmişse hangi tarihte gelmiştir? 
Neden yerine teslim edilmemiştir? Geç teslim
den sorumlu olanlar kimlerdir? Haklarında 
hangi tarihte, ve ne gibi cezai ve idari işlem 
yapılmıştır. 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
898/1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 17 . 3 . 1970 gün ve 7/120 -1289/7264 sayılı 
yazıları. 

Yurt dışından gönderilen paraların alıcısına 
zamanında ulaştırılmaması sebebine dair İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Hıfzı Unsaldı tarafından 30 .1.1970 tarihin
de Köln Posta Merkezi vasıtasiyle yollanan 
yüz marlık havalenin alıcı adresinin «Türkiye 
İş Bankası Yendcami Şubesi F. K. 373, istanbul» 
olduğu ve 7 , 2 . 1970 tarihinde Ankara Posta 
Müdürlüğü Dış Havale Servisine geldiği, karşı
lığında bu servisçe düzenlenen 99244 sayılı, 
327,86 liralık havale yollama kâğıdının 13.2.1970 
tarihinde varış yeri İstanbul Posta Merkezine 
sevk edildiği, araya bayram tatilinin girmiş bu
lunmasından havalenin varış merkezine 23.2.1970 
günü alındığı, aynı gün posta kutusuna haber 
kâğıdı bırakıldığı, 25 . 2 .1970 günü Banka Mu
temedi Sedat Büyükeren'in kutudan haber kâ
ğıdını aldığı ve 2 . 3 . 1970 tarihinde İstanbul 
Posta Merkezine müracaatı üzerine 327,86 lira
nın adı geçen mutemede ödendiği tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

12. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
Hatay ve ilçelerinin hastane ve doktor ihtiyacı
nın karşılanmasına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Vedat Âli Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/122) 

15 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Aslan 

1. —Hatay'ın Samandağ Kazası 36 köy 8 
mahalle ile birlikte nüfusu 50 bin üzerindedir. 
Kazanın şimdiye kadar ne hastanesi ve ne de 
sağlık yurdu bulunmaktadır. Bu kazanın halkı 
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sebzecilik, çiftçilik ve işçilik (Pamuk toplama, 
zeytin toplama ve pirinç) hasadı gibi işler ite 
meşguldür. Bu kazadan çok: daha küçük Tür
kiye'nin birçok yerlerinde hastane veya sağlık 
yurdu yapılmıştır. Bu kazada hastane yaptırma 
derneği 1965 yılından beri faaliyete girmiş olup 
ve dernek hastane için 14 000 m2 lik arsanın 
tapusunu da almış bulunmaktadır. Bu kazaya 
1970 yılında köy tipi sağlık ocağı yapılmasın
da öngörülmüş bakanlığınızın 30 Haziran 1965 
tarih ve Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığının 
Şb. 3 ve 1383 sayılı yazılarından anlaşılmıştır. 
Mezkûr kazaya ne zaman köy tipi sağlık yurdu 
yapılacaktır? Bakanlığın görüşleri nedir? 

2. — Hatay'ın Hassa kazası ile Altınözü'ne 
birer köy tipi sağlık yurdu elzemdir. Bunlara 
da hangi tarihlerde yapılabilecektir. 

3. — Hatay'ın Merkez kazası Antakya'da 
hastanede çok fazla hasta gelmekte olduğundan 
ve hastanede boş yatak hemen hemen bulunma
maktadır. Bu hastanenin genişletilmesi düşü
nülmekte midir? 

4. — Bu yıl Yayladağ, Kırıkhan, Reyhanlı 
kazalarındaki hastane veya sağlık yurtlarına 
kadro Doktor hemşire veyahut pansumancı ver
mek mümkün müdür? 

T. C. 8 . 5 . 1970 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
1791 

Konu : Hatay Millet
vekili Sayın Mehmet 
Aslan tarafından veri
len yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25 . 3 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü : 7/122 - 1306/7361 sayı
lı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın ilgi ya
zınız ekindeki 15 . 3 . 1970 tarihli soru önerge
sine karşılık cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Veldaf. Âli Özkan 



M. Meclisi B : 85 

Hatay BUlletvekili Sayın Mehmet Aslan'ın 
yazılı soru önergesine cevabım 

Soru jt. — Samandağmda 1970 yılında köy 
tipi sağlık ocağı yapılması öngörülmüş Bakan
lığınızın 130 Haziran 1965 tarih ve Sosyalleştir
me Dairesi Başkanlığının Şb. 3 ve 1383 sayılı 
yazılarından anlaşılmıştır. Mezkûr kazaya ne 
zaman köy tipi sağlık yurdu yapılacaktır? Ba
kanlığın görüşleri nedir? 

2. — (Hatay'ın Hassa Kazası ile Altınözü'ne 
birer köy:tipi sağlık yurdu elzemdir. Bunlar da 
hangi tarihlerde yapılabilecektir? 

Cevap — Soru önergenizde geçen tarih ve 
sayılı yazı Hatay ilinde sağlık ocaklarının plan
lanması bakımından verilmiş bir emri olup Ha
tay ilinin sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme 
tatbikatı değişiklik olmadığı takdirde 1975 yı
lında yapılacaktır. Tatbikat başladığında Sa-
mandağı! ve Altınözü ilçelerine birer aded şe
hir tipi bağlık ocağı kurulacaktır. 

Soru — Hatay'ın Merkez kazası Antakya'da 
hastaneye çok fazla hasta gelmekte olduğundan 
ve hastanede boş.yatak hemen hemen bulunma
maktadır. Bu hastanenin genişletilmesi düşü
nülmekte midir? 

Cevap — Her ne kadar Antakya Devlet 
Hastanejainin tevsii 15 yıllık sağlık plânında 
öngörülmemiş ise de, Bakanlığımızın da yardı
mı ile nmhallî dernek tarafından inşa ettirilen 
poliklinik binası tamamlanarak müessesenin 
180 yatağına 20 yatak daha ilâve edilerek ha
len 200! yatakla çalışmaktadır. 

Soruj — Bu yıl Yayladağ, Kırıkhan, Reyhan
lı kazaljarndaki hastane veya sağlık yurtlarına 
kadro pr., hemşire veyahut pansumancı ver
mek m,üimkün müdür? 

Cevap — Halen geçici bütçe kanunu tatbik 
edildiğinden Hatay ilçelerinden Yayladağ, Kı
rıkhan ve Reyhanlı sağlık teşkilâtına müstah
dem kadrosu gönderilmesi mümkün olamamış
tır. [ | 

Kınjfihan Sağlık Merkezinde Dr. Bahattin 
Seferoğjta. ve Dr. Turhan Apaydın, Reyhanlı 
sağlık inerkezinde de Dr. Hasan Nuri Gündüz 
halen görevlidir. 
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Ayrıca Yayladağ Sağlık Merkezine tabip 
tâyini, Kırıkhan Sağlık Merkezine hemşire tâ
yini için not alınmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan 

13. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
İskenderun ve köylerinde ziraatle uğraşanlara ve
rilen kredilerin yeterli hale getirilmesine dair so
rusu ve Ticaret Bakam Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı (7/123) 

15 . 3 .1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Mehmet Aslan 
Hatay Milletvekili 

1. Hatay'ın İskenderun kazası merkez köy
leri ile Arsuz nahiyesinin köylerinde narenciye, 
sebze ve tütün - tenbek istihsal edilmektedir. 
Bu istihsali elde etmek için yerli ve kimyevi güb
re ile çapa ve amele ücretlerini karşılamak üze
re Ziraat Bankası tarafından yeterli kredi ve
rilmemektedir bu hususta çeşitli şikâyetler ol
maktadır. Mağdur duruma düşen müstahsil ihti
yacını karşılamak için muhtelif tefecilerden 
yüksek faizle kredi almaya zorlanmaktadır; pi
yasada tefecilikle tanınan ve nam alan şahısla
ra Ziraat Bankası ve diğer bankalarca kredi ve
rilmeye devam edilmektedir. Hakiki küçük 
çiftçinin kredisinin artırılması ve tefecilikle uğ
raşan kimselerin kredilerinin kesilmesi bakımın
dan Bakanlığınızca her hangi bir tedbir alınmış 
mıdır? 

2. Hatay'ın Samandağ kazası 36 köy, 8 ma
hallesi ile birlikte 50 binin üzerinde nüfusu mev
cuttur. Bu kaza narenciye, sebze turfandacı
lık ve yer fıstığı istihsali bakımından çok iler
lemektedir. Bir çiftçinin her dönüm başına yap
tığı yerli ve kimyevi gübre, çapa, sulama ve fi
de yetiştirme masrafı olarak asgari 500 Tl. dir. 
Bu kazaya Ziraat Bankasınca yapılan zirai ve 
ticari plasman 2,5 milyondur. Bu miktarın ne 
kadar cüzi olduğunu takdir edersiniz. Memleke
tin sebze ve meyva istihsalinde büyük payı olan 
bu kazaya Ziraat Bankasınca kredilerin hakiki 
müstahsılma ve hakiki emekçisine verilmesi ha-
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linde hem müstahsil ve hem de müstehlik için 
büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu hususta Ba
kanlığınızca her hangi bir tedbir alınmış mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 5.5.1970 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No: 4 (140.2) 
Banka ve Kredi 10491 

Konu: Hatay Milletvekili Meh
met Aslan'ın yazık soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 3 . 1970 çim ve 7/123 - 1307/7360 

sayılı yazıms. 
Hatay Milletvekii Mehmet Aslan'ın iskende

run ve köylerinde ziraatle uğraşanlara verilen 
kredilerin yeterli hale getirilmesi hakkındaki 
yazılı soru önergesine ait bilgiler T. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünden alınmış ve 2 su
reti ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın sorula
rına cevaJbolarak bankamızı ilgilendiren husus
lar aşağıda belirtilmiştir : 

1. İskenderun ilçesi : 
a) Adı geçen ilçe ve (köylerinde narenciye, 

sebze ve tütün de istihsal edildiği bankamızca 
da malûmdur. Nitekim bu konularda 1969 yı
lında tütün için 45 000, narenciye için 125 000, 
sebze istihsali için 640 000 lira, pamuk için 
770 000, hububat için 140 000 ve diğer konu
lar için 280 000 lira çevirme kredisi verilmiş, 
orta ve uzun vadeli talepler için de 1 564 000 
liralık kredi açılmıştır. Bunun yanında T. K. 
kooperatiflerince de sebzecilik konusunda 
380 000 ve narenciye için 348 000 ve diğer ko
nular için de 454 000 lira kredi kooperatif 
ortaklarına verilmiştir. 

Bu meyanda çeşitli mahsuller için ayrıca 
409 000 lira bankaca ve T. K. kooperatiflerince 
de 180 000 liralık kimyevi gübre kredisi ve
rilmiştir. Kimyevi gübre kredileri plasmanla 
tahdidedilmiş olup, talebeden bütütn müstah
sıllara ihtiyaçlarının tamamı kadar kimyevi 
gübre kredisi, mahallî ziraat teşkilâtının dü
zenlediği raporlara göre verilmekte olup, bu 
tatbikatımız halen de devam etmektedir. 

Bunun yanında müstahsıllara tütün istihsa
li için dekar başına 130, sebzecilik için 400 - 800 
ve narenciye için 300 - 400 liraya kadar kredi 
işletme masrafı olarak verilmektedir ki, bu 
kredi limitlerine kimyevi gübre için verilen 
miktar dâhil değildir. 

Bu konudaki tatbikatımız meyanında adı 
geçen ilçenin zirai kredi plasmanları 1965 yı
lında (3 500 000 lirası bankaca ve 725 000 li
rası T-. Kredi kooperatiflerince dağıtılmak üze
re) cem'an 4 225 000 lira iken her yıl peyder
pey artırılarak 1969 yılında (3 973 000 lirası 
bankaca ve 1 362 000 lirası T. Kredi koopera
tiflerince olmak üzree) cem'an 5 335 000 lira
ya çıkarılmıştır. 

b) Bankamızca tefecilere zirai veya ticari 
konuda kredi açılmamakta olup, evvelce tica
ri kredi alıp da, (bu meyanda tefecilikle de iş
tigal etmiye başlıyanlar varsa gerek teşkilâtı-
mızca yapılan istihbarat ve gerekse müfettişle-
rimizce yapılan tetkiklerde tesbit edilmekte ve 
derhal kredileri kapatılmaktadır. 

2. iSamandağı ilçesi : 
Mezkûr ilçe ve köylerinde narenciye ve seb

ze istihsali ile uğraşan müstahsıllara 1969 yılı 
içinde sebzecilik konusunda 1 249 540 ve na
renciye konusunda 365 000 lira, zeytin istih
sali için 1 262 000 lira ve diğer mahsuller için 
de 167 000 liralık işletme, bunlardan ayrı ola
rak bankaca 112 000 ve kooperatifçe 132 000 
liralık da kimyevi gübre kredisi verilmiştir. 
Ayrıca T. Kredi kooperatiflerince sebzecilik 
için 882 000 ve narenciye için 505 000 ve diğer 
(mahsuller için de 284 000 lira kredi kooperatif 
ortaklarına verilmiştir. 

Bunlara ilâveten orta ve uzun vadeli olarak 
da 286 000 lira kredi açılmıştır. 

Samandağı ilçesinin zirai kredi plasmanla
rı 1965 yılında (1 323 000 lirası bankaca, 
961 000 lirası T. Kredi kooperatiflerince dağı
tılmak üzere) oem'ıan 2 284 000 lira iken 
her yıl peyderpey artırılarak 1969 yılında 
(3 441 300 lirası bankaca, 1 803 000 lirası T. 
K. kooperatiflerince dağıtılmak üzere) cem'an 
5 244 300 liraya çıkarılmıştır. 

Soruda, çiftçi işletme masrafı sebzecilikte 
500 lira olarak belirtilmişse de, bankamızca 
yapılan teknik etütler neticesi istihsalin haki
ki maliyeti bulunarak sebzecilikte dekar başı
na 400 ilâ 800 ve narenciye için 300 - 400 lira 

— 290 — 



M. Meclisi B : 85 22 . 5 . 1970 O : 2 

işletme ve ayrıca ihtiyacı kadar kimyevi güb
re kredisi de verilmektedir. Bu bakımdan, de
kar başına verilen kredi limitleri tamamen re
aliteyi ,ak®e1târme(ktedir. 

Bıraun yanında, şubenin 1995 yılında 200 000 
lira ojin ticari plasmanı 1969 yılında 500 000 
liraya çıkarılmıştır. 

Bu bakımdan adı geçen ilçedeki müatahaıl-
ların talepleri kredi ihtiyacının ve imkânların 
âzami nöbetinde karşılanmakta olup, bu tat-
bikatauz halen de devam etmektedir. 

Yukarda bahsedilen hususlardan başka miis-
tahsıl|»ın zirai kredilerimizden yeterince fay-
dalanmaları bakımından şubelerimizin şahıs 
hadleri artırılmış, toprak değer (baremleri ye-
î̂fit̂ nâ fl. ve ahnacak teminatlar konusunda ko

laylıklar getirilmiş ve kredi ihtiyacının çiftçi
lerin «füstaftbel ödeme güçlerine göre hesap
lanmam suretiyle rasyonel bir kredi tevziine 
de çatışılmış ve çalışılmaktadır. 

Ar» ederiz. 

14. — Il§ak Milletvekili Âdü Tur'an'ın, Uşak 
İlinde depremden zarar gören vatandaşlara öde
necek paralara dair sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Hayrettin Nakiboğlu'nun yazdı cevabı 
(7/126) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym îmıar ve îslkân Ba
kanı tarafuidan yazılı olarak cevaplandırılması
nı arandığınıza saygiyle sunarım. 

18 . 3 . 1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 
1909 Mart ayı içinde Uşak ili ve bilhassa Eş

me ilçe ve köylerinde, depremden zarar gören 
vatandaşlardan büyük çoğunluğunun paralan, 
Meclis ve telefon konuşmalarımıza rağmen hâlâ 
ödenmjesniştdr. Daha fazla (bekletmeye tahammülü 
olmıyaa bu çilekeş insanların, Devletin uzata
cağı yivdim ellini sabırsızlıkla beklediklerini be
lirtir, Bonuçtan bilgi verilmesini rica ederim. 

T.C. 
tmar Ve tskân Bakanlığı 12.5.1970 
özel Kalem Müdürlüğü 

«ayı : 23/1517 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25.3.1970 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/126-İ&26/7436 sayılı yazı. 

Uşak Milletvekili Sayın, Âdil Turan'm Uşak 
ili ve bilhassa Eşme ilçe ve köylerinde deprem
den zarar gören vatandaşlara yapılan yardım
lara dair yazdı sotrU önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır : 

T. lirası 

Onarımlar için gereken ödenek 
ödenen 

Bakiye 
Konutları ağır hasarlıların yaptık
ları iş olarak istihkakları 
ödenen 

Bakiye 
Daha yapılacak işlerin bitmesi için 
gerekli ödenek 

834 250 
— 209 000 

625 250 

229 800 
— 59 000 

170 800 

160 200 

Bakiyeler toplamı 956 250 
Son defa gönderilen _ 100 000 

Son bakrye 856 250 

Yukarıda görüleceği üzere, âfet zararlarının 
tam olarak giderilebilmesi için daha 856 250 
Tl. na ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ödenek, bütçe 
imkânlarımız nisbetinde gönderilecektir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboglu 
İmar ve tskân Bakanı 

15. — Afyon Karahimr Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi Çar§t Camii 
İmamının nakil sebebine dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı 
(7/139) 

26 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi istirham ederim. 

Şevki Güler 
Afyon Karahisar Milletvekili 

1. Emirdağ Çarşı Camii İmamı Namık Şe
nel hangi sebeplerle Emirdağı'ndan Sultandağı'-
na nakledilmiştir? 

2. Namık Şenel Sultandağı'ndan Nazilli'ye 
hangi sebeplerle nakledilmiştir? 
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3. Emirdağ Müftüsü Ali Koksal hakkında 
yapılan şikâyetler ve mahallî gazete yayınları 
neticesi tahkikat açılmış mıdır? 

4. Ali Koksal hakkında tahkikat açılmış 
ise neticesi ne olmuştur? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 20.4.1970 
Personel Dairesi Başkanlığı 

5-140/1/23514 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 4 . 1970 tarih Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğünün 7/139/1408/7844 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Afyon Kara-
hisar Milletvekili Şevki Güler'e ait 26 . 3 . 1970 
tarihli yazılı soru önergesine verilen cevap lef-
fen sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler 
tarafından verilen 26 . 3 . 1970 tarihli yazılı so
ru önergesine verilen cevaptır. 

Cevap 1. Namık Şenel Emirdağ Çarşı Ca
mii imam - Hatibi bulunduğu sırada din görev
lileri ve halk arasında huzursuzluk âmili olduğu 
gerekçesi ile başka bir ilçeye nakline dair Afyon 
Valiliğinin Müftülük ifadeli 27 . 3 . 1969 tarih 
533 sayılı ve 10 . 6 . 1969 tarih 971 sayılı yazıla
rı üzerine adı geçen 23 . 6 . 1969 tarihinde mük
tesep maaşı ile aynı İl'e bağlı Sultandağ ilçesi 
Çarşı Camii imam - Hatipliğine naklen tâyin 
edilmiştir. 

Cevap 2. Sultandağı ilçesi Çarşı Camii 
imam - Hatibi iken Namık Şenel Diyanet işleri 
Başkanlığına vermiş olduğu 1 . 9 . 1969 tarihli 
dilekçesine müsteniden Nazilli İlçesi Kanalyolu 
Camii imam - Hatipliğine talebine binaen 
2 . 9 . 1969 tarihinde naklen tâyin edilmiştir. 

Cevap 3. Emirdağ Müftüsü Ali Koksal hak
kında yapılan şikâyetler üzerine tahkikat açıl
mıştır. 

Cevap 4. Diyanet işleri Başkanlığı Teftiş 
Kurulunca mahallinde yapılan tahkikat netice
sinde deliller değerlendirilmekte olup alınacak 
sonuca göre gereği yapılacaktır. 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'İn, 
Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına yeni bir orta

okul binan yapılmasına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/142) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

3 . 4 . 1970 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 
Soru : 
Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu bucağın

da : 
1. Öğrenime açılmış bulunan ve fakat her 

yönden elverişsiz ve yetersiz geçici bir binada 
tedrisatı devam eden Esiroğlu Ortaokulu için 
yeni bir binanın inşası zarureti öncelik taşımakta
dır. Kurulmuş bulunan Ortaokul Yaptırma Der
neği yeni binaya yeterli, kasaba içinde en uy
gun sahayı istimlâk ile inşaata hazırlamış du
rumdadır,. 

Evlâtlarını okutmaktan gayrı gayesi ve kur
tuluş yolu bulunmıyan çilekeş bölge sakinleri
nin büyük bir arzu ve heyacanla beklediklerini 
yeni ortaokul binasının inşaasına 1970 icra 
programında yer verilmiş midir? inşaata ne 
zaman başlanacaktır? 

2. Yine aynı ilçede; ayrı bir vadide bü
tünlük arz eden ve gerek nüfus miktarı ve ge
rekse bucak ve ilçeye uzaklığı dolayısiyle yeni 
bir ortaokula ihtiyacı aşikâr olan Gâlyan'da, 
(Gâlyan Ortaokulu Yaptırma Derneğinin) 
olumlu gayret ve desteğiyle 1970 - 1971 ders 
yılında ortaokulun öğretime açılması düşünül
mekte midir? 

Geçici binası mahallen sağlanabilecek böy
le bir ortaokulun yeni bir binaya kavuşturul
ması hususu hangi bütçe yılı için plânlanmış
tır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
105 

6 . 5 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 4 . 1970 tarih ve 7/142 -1470/8224 
sayılı yazılarınız. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'İn, 
Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına yeni bir or-
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taokul binası yapılmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ek : 2 soru cevabı. 

Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzunerin, 
Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına yeni bir or
taokul binası yapılmasına dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız 

1. Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu buca-. 
ğı Ortaokuluna bina yapımı 1970 yatırım prog
ramında bulunmamaktadır. 16.1.1970 gün ve 
615/1237 sayılı genelgemiz esasları dahilinde 
valiliklerce hazırlanacak ve 1971 - 1975 yılla
rını kapsıyan 5 yıllık orta öğretim yatırımla
rı programında adı geçen merkez bulunduğu 
takdirde, bu programa göre, bina yapımı ger
çekleştirilmeye çalışılacaktır. 

2. Maçka - Gâlyn'da ortaokul açılabilme
si için, mezkûr bucağa, 23 . 1 .1970 tarih, 
423/245*8 sayılı genelgemiz esasları içinde ilgili 
valilikçe düzenlenecek 1970 - 1971 taslak okul 
açılma programında öncelikle yer verilmesi 
gerekmektedir. Bu takdirde. Bakanlığımızca 
hazırlanacak kesin okul açılma programına 
alınmasına çalışılacaktır. 

Geçici binada öğretime açılacak okullar için 
bina yapımı da 1 nci maddede zikredilen esas
lara göre ele alınacaktır. 

17. — Siirt Milletvekili M. Ne bil Oktay'ın, 
Siirt'in Sason ilçesi halkına tohumluk buğday 
yardımı yapılmaması sebebine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhamı ErtemHn yazılı cevabı. 
(7/144) 

3 . 4 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Tarım Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını saygiyle 
rica ederim. 

Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

Siirt ilinin bütün ilçeleri her yıl tohumluk 
buğdaydan istifade etmekte olmasına rağmen, 
aynı ile bağlı Sason ilçesi çiftçilerinin mütead
dit müracaatları vukubulduğu halde tohumluk 
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buğdaydan bugüne kadar hiçbir suretle isti
fade ettirilmemiştir. Bu hal halkının çoğu fa
kir ve çiftçilikle uğraşan Sosan ilçesi halkını 
haklı olarak üzmekte ve daha da perişan du
ruma sokmaktadır. 

Tohumluk tevziinin adaletsiz tatbikatına mâ
ruz kalmış bulunan Sason ilçemize geçmiş yıl
larda tohumluk buğday verilmemiş olmasının 
ve bu yıl verilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğinin yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Başmüşavirliği 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 297 - 38220 
Konu : Sason ilçesine tohumluk 
yardımı hakkında. 

12 . 5 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 4 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/144 - 1472/8253 sayılı yazı. 

Siirt'in Sason ilçesi halkına tohumluk 
buğday yardımı yapılmaması sebebine dair Si
irt Milletvekili Sayın M. Nebil Oktay tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesiyle ilgili cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Malûmları bulunduğu üzere, ilçelerin 
tohumluk ihtiyaçları mahallerince tesbit edilip 
bağlı bulunduğu illere gönderilmekte ve il to
humluk ihtiyaç komisyonları tarafından tevhi-
den Bakanlığımıza gönderildikten sonra, to
humluk tevziindeki kıstaslar ve mevcut imkân
lar göz önünde bulundurularak; illere gerekli 
tahsisler yapılmaktadır. 

2. 28 köyü ve 5 000 hektar tarla arazisi 
bulunan Sason ilçesinin birinci derecedeki ge
lirini tütün ziraati teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar bu ilçe için Bakanlığımıza 
her hangi bir tohumluk talebi intikâl etmemiş 
olduğundan tahsis de yapılmamış bulunmakta
dır. 

Zamanında il kanalı ile vâki olacak mürar 
caatlarının, diğer il ve ilçeler için olduğu gibi 
imkânlarımız nisbetinde karşılanacağı tabiîdir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

Tarım Bakanı 
İlhami Ertem 
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18. — Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in, Or
du iline bir hava alanı yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/146) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyrulmaısını saygı ile dilerim. 3 . 4 . 1970 

Ordu Milletvekili 
Ferda CHiley 

Soru : 
1. — İstanbul - Ankara - Samsun - Trabzon 

hava trafiğinde Ordu - Giresun illerine ait yol
cu kapasitesi % 70 - 75 seviyesinde olduğu hal
de bu iki il için müşterek dahi olsa bir hava ala
nı mevcut bulunmadığından halk acele ihtiyaç 
hallerinde Samsun ya da Tralbzon'a gitmek zo-
runfka kalmakta ve bu suretle hem munzam bir 
masrafı karşılamak, hem de vakit kaybını göze 
almak gerekmektedir. Evvelce Ordu'da yaptırı
lan hava alanı etüdü olumlu sonuç vermemiş 
bulunmakla beraber, daha ciddî bir inceleme so
nunda ileri sürülen teknik güçlüklerin bertaraf 
edilesegi ileri sürülmektedir. Bakanlık bu hu
susta ne düşünmektedir?. 

2. — Ordu, fındık ihracı yönünden bölgenin 
en büyük kapasiteye sahip ili olduğu halde li
manı bulunmıyan tek ilidir de. Bakanlığınızın 
Ordu'nun bu âcil ihtiyacını karşılamak husufun
da ne düşünmektedir. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1263/1 - 7/146 

Konu : Ordu'ya hava limam ve li
man inşaası Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Gen. Sek. Kanunlar Md. 9 . 4 . 1970 
gün ve 1477/8262 sayılı yazılarına. 

Ordu ilinde bir hava alanı ile bir liman inşa
ası hakkında Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. — Samsun ve Trabzon Hava alanları bu 
böîtge halkının uçak seferlerinden faydalanma
sında geniş ölçüde hizmet etmektedirler. Ordu'
nun Trabzon'a olan karayolu mesafesi 197 Km. 
dir. Ve Samsun'a uzaklığı ise, 164, Km. dir. 
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Ordu'da yeni bir meydan inşaası halinde ekono
mik seyir irtifaları nisbeten yüksek ve süratle
ri daha fazla olan büyük tip uçakların çok sık 
bir zaman aralığı ile uçmaları, havayolu işlet
meciliği için ekonomik olarak mütalâa edilme
mekte ve malî yönden zararlı neticeler vermek
tedir. 

Esasen, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da, Ordu'da hava alanı yapımını tazammun eden 
her hangi bir proje yer almamakta ve bu iş 
için tahsisat bulunmamaktadır. 

2'. — Ordu'da bir İman inşası hakkındaki 
Bakanağımızın görüş ve mütalâası, 1967 yılın
da Bayındırlık Bakanlığınca sorulması üzeriıv 
Karadeniz Bölgesi Liman ve DenMşleri Müdür
lüğüne tetkik ettirilmiş ve alınan cevapta; 

Ordu ilinin, modern liman tesisleri bulunan 
Giresun ve Samsun illerine muntazam bir kara
yolu ile bağlı bulunduğu, gemi trafiği, 8 mil ya
kınında bulunan Vona tabiî limanı ve diğer 
faktörler dikkate alındığı takdirde, yükleme -
boşaltma hizmetlerinin düzenli ve devamlı su
rette yapılabilmesi için, büyük gemilerin .yanaş
masına mahsus olarak inşa edilen betonarme is
keleyi içine alacak şekilde bir dalgakıran ya-
pılmaaının, bugün için maksada kâfi geleceği 
bildirilmiştir. 

Bu durum Bakanlığımız mütalâası olarak, 
inşaatı yapacak olan Bayındırlık Bakanlığına 
intikal ettirilmiş ve alınan cevapta; 

Mevcut betonarme iskeleyi içine alacak şe
kilde Ordu Limanı etüt ve proje çalışmalarının 
bitirilmiş olduğu, bu projeye 00 milyon proje 
bedeli olarak 1970 program tekliflerinde yer 
verilmiş ise de, 1970 programında yer alması
nın mümkün olmadığı, 1971 program tekliflerin
de bu projeye tekrar yer verileceği bindirilmiş
tir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaşjtırma Bakanı 

19. — Ordu Milletvekili Ferda Güley9in, Or
du'da cay alım yerlerinin üretim alanında açıl
masına ve Ünye Tekel Memurluğunun Müdür
lük haline getirilmesine dair sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun 
yazdı cevabı (7/147) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyrulmasını saygı ile dilerim. 

3 . 4 . 1970 
Ordu Milletvekili 

Ferda Güley 
Sor* : 
1. 1969 yılında Ordu'da 60 tondan fazla çay 

üretilmjftir. 
a ) Çay plantasyonuna 1 000 dekarlık yeni 

bir kontenjan tanınması ihtiyacı vardır. Bakan
lığınız fcu hususu düşünmekte midir? 

b) Alım yerlerinin çay üretim alanı içinde 
bulunan yol kavşaklarında, üreticiye en yakın 
yerlerde* açılması gerekmektedir. Bakanlığınız 
bu hususta ne gibi tedbirler almayı öngörmek
tedir? 

2. Ünye Tekel Memurluğu bu büyük ilçe
mizin ijıitiyacı ile orantılı değildir. Bu memur
luğun Müdürlük biçiminde geliştirilmesi düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Gümşik ve Tekel Bakanlığı 7 . 5 . 1970 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 2315 
Konu : Ordu Milletvekili Fer
da Güley'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 9 . 4 . 1970 tarih ve 7/147/1478-8263 sa
yılı yazınız. 

Ordu: Milletvekili Sayın Ferda Güley'in, Or
du'da çfcy alım yerlerinin üretim alanına açıl
masına, Ünye Tekel Memurluğunun Müdürlük 
haline getirilmesine dair yazılı soru önergesinin 
cevabı 2 nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ordıi t Milletvekili Sayın Ferda Güley'in 
3 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 

1. Çay sahalarının genişletilmesi, kontrolü 
dikim ve bakım işleri Tarım Bakanlığınca yürü
tülmekte olup, Bakanlığımızla ilgili değildir. 

2. Yaş çay yaprağı alım yerleri öteki bölge
lerde olduğu gibi Tirebolu Çay Atelyesi hinter
landında bulunan Ordu bölgesinde de her türlü 
vasıtanın gidip gelebileceği ve mahsulün tekasüf 
ettiği yerlerde açılmakta olup bu hususta Tekel 
Genel Müdürlüğü elemanları, tarafından çay eki
cisine lüzumlu ilgi ve kolaylık gösterilmekte
dir. 

3. Ünye Tekel Memurluğunun halihazırdaki 
iş ve satış hacmi Müdürlük haline getirilmesini 
gerektirecek durumda değildir. 

Arz ederim. 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

20. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, 2 . 12 . 1969 tarihinde Ticaret Bakanlığın
dan sorulan yazılı soruya halen cevap verilme
mesi sebebine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titreksin yazılı cevabı (7/155) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılması isteği ile, 2 .12 .1969 tarihinde Yüksek 
Başkanlığınıza vermiş olduğum soru önergesi
nin cevabını bu tarihe kadar alamadım. 

Ziraat Bankasının, Gaziantep ilinde mevcut 
şubelerince, halka verildiği zirai kredilerin 
on yıllık birer istatistiğini kapsıyan soru öner
gemin cevapsız bırakılması Anayasa ve içtü
zük hükümlerine aykırı bir davranış olarak 
sorumluluk gerektirmektedir. 

Bu davranış, son günlerde gittikçe yay
gın bir hal alan «Parlâmento dışı muhalefet» 
isteklerinin kullanabilecekleri başka bir gerek
çe olarak da ilginçtir 

Milletvekili olarak, onun adına, millet adı
na denetleme hakkımın zedelendiği kanısında
yım. 

Bu konudaki düşüncelerinizi yazılı olarak 
bildirmenizi derin saygılarımla dilerim. 

13 . 4 . 1970 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 
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T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube Remzi ve No. : 4 (140. 2) 

10489 
Banka ve Kredi 

Konu : Gaziantep Milletvekili Ş'i-
nasi Çolakoğlu'nun yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 4 . 1970 gün ve 7/155-1540-8803 sa

yılı yazınız. 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 

Gaziantep ili ve ilçelerindeki T. O. Ziraat Ban
kası şubelerinin durumuna ve bu şubelerin çift
çiye açtıkları krediler hakkındaki yazılı soru 
önergesine 18 . 4 . 1970 tarih ve 9592 sayılı ya
zımızla cevap verilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

21. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, Mahalle bekçilerinin de Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesinden maaş alan perso
nel durumuna getirilmesine dair sorusu ve İçiş
leri Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/159) 

15 . 4 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın
da aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe 

1. — Yeni personel rejiminin bir esasa bağ
lanacağı bugünlerde çarşı ve mahalle bekçileri 
hakkında Sayın içişleri Bakanı ne düşünmekte
dir? 

2. — Mahalle bekçilerinin ücretleri bugün 
ne miktarlar üzerindedir? 

3. — Asgari geçim haddinin altında çalışan 
bekçi var mıdır? 

4. — Bekçilere fazla mesai yaptırılmakta 
mıdır? Bunun karşılığında ücret verilmekte 
midir? 

5. — Bekçilerin Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesinden maaş alan personel haline getiril
mesi hususunda Sayın Bakan ne düşünmekte
dir? 

I T. C. 13 . 5 . 1970 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş. 

Şube : Asayiş. Bekçi - İş. 
31519 - 290 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 4 . 1970 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/159 - 1584/8939 sa
yılı yazı. 

Sakarya Milletvekili Sayın Barbaros Turgut 
Boztepe'nin Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkın
daki 15 . 4 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi in
celendi ; 

1. Bekçi Teşkilâtı mahallî bir kuruluş 
olup, bekçiler 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek
çileri Kanunu ile sözü edilen kanunda değişik
lik yapılmasına dair 920 sayılı Kanuna ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olduk
larından 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 

I kapsamına alınmamışlardır. 
2. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanununun 12 nci maddesi; bekçilerin asgari 
300, âzami 800 lira maaş alabileceklerini âmir 
olmakla beraber, tavan ücreti tecavüz etmemek 
kaydı ile beldelerin özelliklerine göre taban 
ücretler il genel meclislerinin kararı ile tesbit 
edilmektedir. 

3. Bekçi bütçesi 920 sayılı Kanunla dondu
rulmuş olmakla beraber, asgari geçim ücretinin 
altında çalışan bekçiler için münhal kadrolar
dan ve bekçi bütçesinin muhtelif fasıllarından 
tasarruf sağlanmak suretiyle bekçilerin mağ
duriyetlerinin önlenmesi için vilâyetlere tamim 
yapılmıştır. 

4. 772 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi muci
bince bekçiler genel olarak güneşin batışı saa
tinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. 

Ancak; a) Güvenlik veya kamu düzeni ba
kımından gecikmede sakınca bulunan ve mev
cut zabıtanın yeterli olmadığı hallerde, 

b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel 
hayata müessir olaylar vukuunda mahallin en 
büyük mülki âmirinin emri ile çalıştırılabilir-
ler. 

Bu hizmetlerine karşılık, fazla mesai için 
beher saat üzerinden verilecek ücretin miktarı 
il genel meclisleri tarafından tesbit olunur. Faz
la mesai ücretlerinin ay sonlarında aylık üc-
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retlerle birlikte aynı bordro içinde gösterilmek 
suretiyle tediye olunacağı 772 sayılı Kanunun 
22 noi maddesi gereğince düzenlenen ve 
19 . 10 . 1966 tarihinde yayınlanan yönetmelik
te teaftit ve tâyin edilmiştir. 

5. Bekçi Teşkilâtı mahallî bir kurulu ku
ruluş | olduğundan tabi oldukları 772 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesinin 3 ncüü fıkrası uyarın
ca il özel idare bütçesine bağlı ek bekçi bütçe
sinden maaş almaktadırlar. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

»;»•-« .4.... 

— 297 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
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Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE^ GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1, — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri
yet Senatosu 1/1115), (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1387) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1970) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yıl*-Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Batçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayısı: 146; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 .1970) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139; 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 .1970) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 1/1103) 
(JSÜllet Meclisi Si Sayısı : 145; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma tarihi : 
15. ÖVİ9Y0) 

X 9. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 1/1100) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma tarihi : 
15.5.1970) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/293: Cumhuriyet Senatosu 1/1101) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1970) 

X 7. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademile
ri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/297; Cumhuri
yet Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) 
(Dağıtma tarihi : 15.5.1970) 

X 8. — istanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5.1970) 

X 9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 



1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıtma ta
rihi : 15.5.1970) 

X 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1112) (Millet Meclisi S. Sayışı : 
153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1391) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1970) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 .1970) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1395) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1970) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 .1970) 

X 14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
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çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/291; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1392) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tarihi: 
16. 5.1970) 

X 16. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/289: Cumuhriyet Senatosu 1/1104) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
| Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatpsu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


