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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde; 

1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/65), (S. 
Sayısı : 51) üzerindeki görüşmelere devam olu
narak; 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık ve, 

Devlet Planlama Teşkilâtı, bütçeleri kabul 
olundu. 

20 Mayıs 1974 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime (20 . 5 . 1974 Pa
zartesi) saat : 01,50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Rasim Hancıoğlu İlhamı Çetin 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Siirt Kastamonu 
İdris Arıkan Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açdtoıa ISaatli' : 10,00 

BAŞKAN ': BaştaalıılvaMli Atomıeft Çaıkmıafk 

DİVAN ÜYELERİ : ûrafl Mfcviibğiu >(lcjeıl), Zeîteâii Yaylalı (ErsJunım) 

(BAŞKAN — Miılılelt MeclisMn 80 ııci Birleşimini açıyorum. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; €. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; 'C. 'Senatosu \S: \Saiyısı : 332) (1) 

A) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞ:KİAN — Bütçe 'üzerindeki ıgörüşmeleri
mize »devanı ediyoruz. 

(Danıştay Başkanlığı B'ütçeisini görüşeceğiz. 
Söz alan arkadaşlarımı itaitedim !ediyoruraii .-

löuımlhuriyelt (Halk Parltisü Grupu adına Sayın 
Melhimet Deideioğlu, 

(1) 51 S. Smjîlı foasmayazı 17 . 5 . 1974 
tarihli 77 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Cujm'huriıyeîtıçi Grürveıı Partisi Grupu adına 
Bayın Mehmet Alitımışyediioğlu. 

(Millî S'e'lâmeit Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer Lüferi Zararsız ;• 

Adalet Parltisi Grapu adına Sayın Hüısteyin 
Cavit Erdeımir, 

Deniiokraitiık Pantoi 'Grupu adına Sayın Battal 
Koksa.!. 

Şahısları adına söz alanlar; 
ISaym Yalçın lOğuız, 
Sayın Kbraihilm Gıölktepe, 

ISaym Zekii Alltmıay, 

Sayın İsmail) Hakkı Köylüoğuu. 
İlık SİÖ.Z olarak Ouımlhuriyet Halk Paı'Lisi 

G>ruipu aidına B'ayın iMehım>e!t Dedooğlu, Ihtıyuru-
;nuz. 
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4SIMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Sayın [Başjkan, Iben 3 ncü olduğum takdirde 
Ibanıa son «göz gelir mi ? 

(BAŞKAN — O duruma göre telli olur Sa
yın KJöylüoğlu, peşinen ıbir şey söyleyemeyece
ğim. 

(Buyanın Sayın Dedeoğlu, 
İÖ. H. P. GRUPU AıDINA MEHMET DEDE-

OĞDU (Kırlklareli) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Yıüıoe Danıştayın 11(974 malî yılı Bütçesi üze-
ııinde C H. P. Millet (Meclisi Gırupunun görüşle
rini arız eıtmıetk için yükselk huzurunuza gelmfiş 
bulunuyorum. 

ttdarî rejimi kabul letraıiş tüm ülkelerde oldu
ğu ıgilbi, ülkemizde de Danıştay ımüesses'esi (bir 
Anayasa Ikuruluşu olaralk yer almış Ibul/unmakba-
dır. Hlk olaralk 1 Nisan 1868 tarihli ferman ile 
Divan Aihkâmı Adliye adı laltında kurulan mü
essesenin Ibir kolu şeklinde, daha ziyade danış
ma uneelisi niteliğinde ıgönev yapan ve yetkisi 
çdk ımalhıduit yargı1 organımız ibeliren ihtiyaç ve 
\gelişjen şartlar nedeni ile 1924 tariMi Anayasa
mızda 'Deflet Şûrası adı ile (Anayasa kuruluşu 
olaralk yer almıştır. IBU tarihî ıgelişjim 1961 Ana
yasası ile son şeklini almış vie Anayasamızın 
Cumhuriyetin nitıelilklerini ıbelirleyen ikinci ımad-
deısindelki ilkeleri gereği Jkalbul edilmiş ibulunan 
huikuk devletinin Ibir teminatı olarak devletin 
kuvvetleri arasında mümtaz yerini almıştır. 

Değerli ımilıletveMlleri, Danıştayın Devlet teş
kilâtı içinde, oıstişarî vie idarî ve Ikazıaî olmak üze
re iki ^cephesi ve fonksiyonu olduğu ıgübi, yargı 
görevi gereği hem umumî mahiyette derece 
•mahkemesi ve hem de temyiz mercii olarak üst 
dereoe mahkeme görevlerini ifa etmektedir. 

Danıştay, i'stişarî görevi gereği devletin en 
yülkselk tdknilk ve hulkulkî istişare heyetidir. Ka
nunların hazırlanmasında mütalâası alınabilir 
ve ıbinaenaleyh, ıbunların hazırlalk safhalarına ka
tıldığı için ıgerelkçıeleirinli, Ibütün yasalar 'arasın
daki illgilerini fve ihükulk ilkeleri ile yasalar ara
sındaki ilişlkileri 'en iyi Ibilec'ek durumdadır. Tü
zükleri Ikendisi tetfcilk etmiştir. En mühim mese
lelerde ^ey ve ımlütaJlâaisı alınacaktır. Bu saye
de hulkulk Ikurallarınm uygulanması (balkımından 
idareye yardımcı olacıaik ve uygulamayı izleye
cektir ; falkat üzülerek ibelirtrneliyk İki, yürütmıo 
organı (olarak nitelendirilen idare teşkilâtımız 

içinde Danıştayın îbu ehemmiyeti anlaşılamamış 
ve fonksiyonu yanlış idarî yargıdan ibaret te-
lâfeM edilerek 'asgari hadde indirilmiştir. Kanun 
tasarılarının Danıştıaydan geçirilım'esi ihtiyarî ol-
maikla iheralber, tatbikatçıların ve Sbilim adamla
rının bütün leleştiri ve ısrarlarına rağmen (bu ih
tiyarî yola iltifat 'edilmemesi idarede keyfilip 
doğuran en (belirgin tutumdur. 

İdarenin Danıştayın istişarî fonksiyonundan 
ıgereği gilbi istifade .etmemesi, bir bakıma Da-
nıştaydaki ıdava (birikimlinin bir medeni olmakta
dır. Personel Kanunundaiki uygulama nedeni ile 
Danıştaya açılan dava adedinin 46 binden fazla 
olduğu dikkate alınırsa, yasaların ve tüzükle'rin 
hazırlanmasında Danıştayın mütalâasına başvu
rulmasının ffayda ve lönemi daha iyi anlaşılmak
tadır. 

Oysa ki, idare tanzimi tasarruflarını Da
nıştayın tetlkik, yetlki ve görevini, kendisi için 
bir külfet kabul etmekte, kanunun açık emri 
bulunmayan ahvalde tüzülk yerine yönetmelik 
şeiklinde yapılmasını tercih etmektedir. Hatta 

' idarede «Kanlım yapmanın tüzük yapmaktan 
daha kolay olduğu» yollunda yaygın ibir telâkki 
yer eltmdış bulunmaktadır. Bu gibi tasarruf
ların Danıştay süzgecimden geçirilmesi tasar
ruf sahibi idareyi güçlendireceği gilbi, ülkede 
kanun hâkimiyetine de yarldumcı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın ikaızaî 
fonksiyonu, idarî ihtilâfları halletmek ve bu 
suretle de idare hukukunun oluşunu, idarenin 
hukuka bağlılığını ve kişisel hakların korun-
masunı sağlamaktadır. Anayasamızın 114 ncü 
maddesi «İdarenin her türlü eylem ve işlemine 
ıkarşı kanun yolu açıktır» hükmü ile, idarenin 
ikamın dışı ve keyfî işlem ve eylemlerini ön
lemek, kişilerin yasalardan1 doğan halklarımı 
idarenin keyfî tasarruflarına karşı korama 
amacını gütmektedir. Bu hüküm Anayasamı
zın 2 nci maddesinde yer alan hukuk Devleti 
ilkesinin doğal bir sonucudur. 

Yıüvüifcme ve yalsama organlarını eller inde 
Ibulunduran siyasî güçlerin, yargısal denetimi 
çok kere kanunsuz ve keyfî tasarruflarını en
gellemesi nedeni ile takdir yetkisine müdahale 
ettiği yolunda suçladılkları siyasî hay timizin 
yakın tarihi erimde çoık görülmüştür. Nitekim, 
•daha eski yıllar bir tarafa 12 Mart Muhtırasın-
(dan- sonra, bütün »uçun Anayasada ve Ana-
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yaisa ile teuninata bağlanmış başta Danıştay 
olmak üzere, anayaısai kuruluşlarda olduğu 
ithamı ve görüşünden hareikeıtle, 12 Mart Muih-
tıraisinin mıa-naisma da uygun olmadığı kanı
şımı samimiyetle taşıdığımız ve Anayasamızın 
temel düdeni ve lraikuk Devleti ilkeleri ilie 
bağdaışır nitelikte görımediğimilz anayasal de
ğişiklikler ve buna uygun kanun düzenleıme-
leri cihetine gidilmiştir. 

Geocn dönemde yapılan Anayasa ve Danış
tay Kanunu değişikliklerini C. H. P. olarak 
benimsediğimizi, bu değişikliklerle Anayaısaımı-
zm temel ilkelerine aykırı bükümler getiril
diği yar'gı bağıımsızlığmm ve eşitliğinin z'ede-
lenldiği yolundaki görüşlerimizi .1488 ve 1740 
sayılı kanunların Yüce Meclislerdeki görüş
meleri sırasında açıklamuş ve mücadelesini yap-
m iş bül ummak t a y iz. 

Muhalefette buiunduğuımuz bir devrede 
ileri sunduğumuz bu gönülleri, iktidarda, bu
lunduğumuz bugün dahi aynen muihafaza eıt-
ınııekt'eyjz. Anayasamızida yer alan yargı ba
ğımsızlığı ve eşitliği, huikulk Devleti ve kanun 
hâkimiyeti gibi Devletlin temel ilkeleri hak
kındaki bu görüşlerimiz partimizin sosyal hu-
Iku'k Devleti anlayışınım doğal bir sonuleu ve 
•gereğidir. Bu görüş'lerimizi ister muhalefette, 
ister iktidarda olalım 'daima anühaıfaiza cideıce-
ğiz. Ar aldan üç yıl 'geçtikten sonra An ay alsa ve 
Danıştay Yasasında yapılan değişüdıiiklie'r'in 
(bilim adanılan, hukukçular ve Ikurum mensup
ları arasında tenkit konusu yapılması görüşü
müzün haklılığını açıkça ortaya Ikoynıaıktadır. 

Hukuka bağlı demokratik Türkiye Cuımıhu-
riyeltimin acı ve üzücü denemeler sonucunda 
ulaştığı ger'çektıen ileri ve büyük huikulk Dev-
Ooti aışamaısının elseri olan Anayasasında ve 
yasalarında Devletimizin medenî ve özgür
lükçü çehresine gölge düşürelbilecek hükümler 
bulunmamalıdır. Bu nedenle, Anayasamızda ya
pılan som değişiklikler ve bu yasada görüleibi-
•leciek boşluklar da clalhil olmak üzere, gerek 
bu değişikliklere göre. çıkarılmış ve gerekıse 
dalı a önceden mevcut bütün' yasal hükümlerin, 
Anayasamızın temel kuralları ve özellikle hu
ikulk Devleti ülkeleri açısından yeniden gözden 
;^'cçi. itnıcsine ve Ana yasamızın 2 nci madde
sinde ve başlangıç kısmında yazılı Cumhuriyeti
mizi;!: niteliklerine aykırı hükümlerin saptan-
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imasına ve ayıklanmasına kesin zaruret gör-
mneikteyiz. 

Hizmetin, gelişmesi : 
] >e ğ er 11 mil letvelki 1 leri, 
Üç daire ile göreve başlamış bulunan Da-

nışıtayiimızın bugünkü daire sayısı 10 dairesi 
dava, 3 dairesi idarî olmak üzere 13'e ulaşmış 
'bulunmaktadır. Kuruluş ve kadrolardaki bü
yük gelişmeye rağmen, toplumun ticarî, ikti
sadî, sosyal ve malî alanlardalki ihtiyaçlarını 
karşılamalk mıaiksadıyle alınan çeşitli idarî 
İka rai* ve tasarruflardan doğan uyuşmazlıkların 
•artması nedeni ile Danıştaym iş hacmi yıldan 
yıla çoğalmaktadır. Bu durumu açıkça ortaya 
Ikoy ab ilmek için bazı yıllara ait istatıilstikî 
'bilgilere göz atımalk yeterli olacaktır. 

1968 yılında dava dairelerinde 34 323 dosya 
'karara çıkmış, 26 055 dosya devredilmiş iken 
1973 yılında karara çıkan doısya sayısı 55 928 
rakamına, devreden dosya sayısı da 45 913 
rakamına ulaşmış bulunmaktadır. Her yıl ge
nişleyen kadro ve daire sayılarına rağmen, 
çığ g:ibi birilken ve köklü tedbirlerin alınma
ması halinde bu birikimler neticesi Danıştaym 
kazaî fonksiyonunu ifa edemez duruma geti
recek tikanılklıiktarm 'meydana gelmesi tehli
kesi ile karşı karşıya buluınımaktayız. Bu biri-
(ki;m nedeni ile davalar yıllarca beklemekte 
olup, vatandaşın haklı şikâyetlerine konu ol
makta ve sosyal bir somu olarak Devletin 
Ikarsıtsma çıkmış bu'lunımaiktadır. 

Filhakika, Daınıştayda dava konusu yapı
lan her olay •ekonomik değer taşıyan bir men
faate dayanmaktadır. Ekonomik değer taşıyan 
menfaatin iktisadî olaylar 'karşısındaki para
sal ölçüsünü gözönündıe bulundur m alk zorun
luluğu vandır. Davalar çok kere on yıla ya
kın devamı. etmekte, dolayısıyle paramın satm
alına gücündeki değer düşüklüğü dava sonuna 
feadar sıfıra (müncer olmıaiktiadır. Bu durum 
vatandaşın yargı organına olduğu kadar, Dev
lete karışı olan itimadını da sarsmakta olup, 
nüyüik bir sosyal siorun olarak Devletin varlı
ğını yatkından ilgiteındiırmelktedir. 

Bu soruma çözüm yolu bulmak için Devletin 
yetkili ve' gönvli organları son yal, ekonomik, 
idarî ve malî alansalda köklü tedbirleri al
mak zorundadır. Bunların yanımda, aşağıda 
'bcilitileu tedbirlerin alınmasında kaçınılmaz 
zorunluluk bulu ırmakta dır : 
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a) Türkiye Büyük Millet Meclisine sevke-
dilmiş olup, devresi içinde görüşülmediği için 
kadük olan idarî 'mahkemeler kanun «tasarısı 
acilen ele alınıp kanun halline getirilmelidir. 

b) Vengi yangı sistemi üzerinde yapıldığı 
bildirilen çalışmaların süratle neticelemdirilme-
si ve Yüce Meclislere sevld sağlanmalıdır. 

c) İdarenin mevzuatı uygularken tered
düt ettiği ahvalde davaya sebebiyet verecek 
olumsuz işlem tesis etmeden Danıştayım istişaıri 
g'öi'üişünü almasının sağlanması lâzımdır. 

ç) Kesinleşen mahkeme kararlarına lıer ki
şi ve kuruluş 'saygı duymalı, tartışmasız kaıbul 
edilmeli ve uygulanmalıdır. Bir konuda yargı 
mercii görüşü ibelli olduktan sonra,, idarenin ben
zer olayları mahkemenin görüşüne göre çözüm-
lemtesi, ilgilileri tek tek dava acımak zorunda 
bırakmaması gerekir. İdarenin bu konudaki 
olumsuz tutumu, özellikle ipltal davalarının sa
yısını çok etkileme'ktedir. İdarenin, Danıştay 
kararlarını «şahsa mahsustur» diyerek müsta
kar İhale gelmiş içtihatlara uygun şekilde işleım 
yapmama itiyadı kesin .olarak terk edilmelidir. 

d) Anayasanım. 132 ve Danıştay Kanunu
nun 95 nci ımaddele'ni gereğince Danıştay ka
rarlarının zamanında ve mutlaka infazımın sağ
lanması gereklidir. 

Bir ülkede yasalar en ileri ve mükemmel dü
zenlenmiş <ola'bilir, ama hu yeterli değildir. Bir 
ülkede temel 'hak ve hürriyetlerin asıl teminatı 
o ülke insanlarının ve özellikle o ülkeyi idare 
edenlerin gönüllerindeki hürriyet sevgisinde, 
halk ve llıukuk duygusunda ve anlayışındadır. 
İdare edenlerin hukuk 'devleti ve 'kanun hâki
miyetti ilkelerine bakış açıları-ve saygıları' sos-
yah sorun haline gelmiş (bulunan tıkanıklığa çö
züm yolu bulmakta başlıca etken olacaktır. 

e) Uzun salmandan heri inşaatı tamamlana
mayan (Danıştay hizmet (binasının Ibiran 'evvel 
'bitirilerek hizmete açılmasını içtenlikle bekle
mekteyiz. Hükümetimizin bu konuda 'her türlü 
tedbiri almakta olduğunu ve ihizmet binasının 
bu yıl çalışmalara tahsis edilmesi için yoğun 
gayretler (içinde bulunduğunu memnuniyetle 
müşalhede etmekteyiz. 

f) Danıştay üyelerinin özlük haklarını dü
zenleyen yasaların, biram evvel çıkarılaraik uy
gulamaya Ikomulrmasmı, huzurlu çalışmanın baş
lıca koşulu giörme'kteyiz. Hükümetimizin bu ko

nudaki çalışmalarını süratle tamalayacağı ümi
dindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Danıştay (bütçesi hakkındaki C. H. P. Gru-

punun .görüşlerini kısaca arz <etmiş .bulunmakta
yım. Yüce Heyetinizin tasviplerine mahzar ola
cağını talimin ettiğimiz Danıştay bütçesinin, 
yüce ulusumuza ve Danıştayımıza hayırlı olma
sını diler, Yüce Heyetinizi ve Danıştayıımızm 
mümtaz temsilcilerini C. H. P. G-rapu adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dede-
oğlu. 

Cumihuriyetçi 'Güven Partisi G-rapu adına 
(buyurun (Sayım Mehmet Altmışyediıoğlu. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALT-
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

1974 yılı Danıştay (bütçesi münasebetiyle 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin gülüşlerini, te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Danıştay müessesemiz Anayaisal bir kuruluş
tur. iBizde iük defa 10 Mayıs 1868 tarihinde ku
rulmuş ve devamlı olarak 'gelişmiştir. O tarihte, 
«Tdbaanm ve halkın 'haklarınım 'korunım.ası ga
yesiyle, Şûrayı Devlet namı ile yeni ve munzam 
Meclis tertip ve (teşkil olummuşitur» sözleriyle 
bu müessese göreve 'başlatılmıştır. Danıştay ida
rî uyuşmazlıkları ve davaları görmeK ve çö
zümlemek, tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerini incelemek, kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmak, ayrıca Bakanlar Kurulun
ca gönderilen kanun tasarıları hakkımda düşün
celerini 'bildirmek vazifesiyle yükümlüdür. 

Danıştay, Anayasamızın kurduğu demokjra-
tiik ihukük devletinin en önemli ımüesseselerin-
den miridir. iBu müessese kurulduğu günden be
ri, 'bazan güç şartlar altında Anayasa, kanun, 
'hukuk ve vicdanî kanaatleri çerçevesinde ka
rarlar vererek hukuk devletine hizmette bulun
muştur. 

Danıştayın en >öne!mli görevlerinden birisi, 
yüksek idare mahkemesi oluşudur. Yargı dene
timi idarenin kararlarınım kayfiliğe kaçmasını, 
'kusurlu olmasını önler. Vaktiyle kanunlarımı
za, «Danıştaya başvurulamaz» «Danıştaya da
va açılamaz» gib'i hükümlerin konduğu dönem
ler olmuştur. 

— 337 — 



M. JYEealüsi B : 80 20 . 5 . 1974 O : 1 

Amıme hizmeti ve ıbu hizmeti kusursuz ifa 
eden idarenin, Danıştay'dan, yani yangı dene
timlinden korkmaması ıgerekir. .Anayasamızın 
>U1:4 ııcü maddesi, '«İdarenin ıher (türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yangı yolu açıktır» şeklinde 
ihükümı vazetmiştir, idare her türlü işlem ive ey
lemlerinde sonsuz bir takdir hakkına sahip de
ğildir, kanunlara uymak zorundadır. Yargı yet
kisini haiz .olan Danıştay da; kanarlarını idare
nin yenine kaim olarak veremez, icranın yerine 
geçemez. 

(1901 Anayasası son tadili ile yangı demetimi 
«yangı yolu» deyimini kullanmış ive böylece an
ılanı değişikliği yapmamıştır. Eskiden olduğu 
gilbiı idarenin her türlü eylem ve işlemleri yan
ığı yoiluyle denetime tabidir. Anayasanın son 
değişikliği yangı yetkisini esasından kısıtlayan 
bir hüküm de getirmemiştir. 

Anayasamızın 114 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası, «yangı yetkisi yürütme görevinin ka
nunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun ola
rak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda 
kullanılamaz. İdarî eylem ve işlem niteliğinde 
yangı kananı verilemez»1 şeklindedir. Aslında bu 
tadil yapılmadan önce de doktrin ve Danıştay 
içtihatları bu temel kuralı ortaya koymuştu. 
Bu hüküm isabetli olarak Anayasa metni1 hali-
oıe gelmiş ve bazı doktrin ihtilâflarr önlenmek 
istenmiştir. Bu değişiklik bütün partilerin itti-
fakıyıle karalaştırı lmış ve kabul edilmiş bir de
ğişikliktir. 

(Sayın milletvekilleri, büyük ve tarihî bir 
yangı organımız olan Danıştay, Anayasa ve ka
nunlar çerçevesinde ve sınırlar içerisinde' göretv 
yapan. İdarenin görevi ayrıdır, idarî yangının 
ıgörevi! ayrıdır. Danıştay idarî eylem ve işlem 
.niteliğinde yangı kananı veremez. Danıştay 
idare karşısında bağımsızdır. Yapılan son tadi
lât ile idarenin de kendine has hakları, korun
muştur. 

Bir asrı aşan zamandır idarede kanunilik 
ilkesini gerçekleştirmeğe -çalışan ve bağımsız 
Anayasa lorıganı olan Danıştayımız hiçbir za
man idarenin karşısında bir kuruluş lolarak 
düşünülmem elidin. Danıştay bin yandan idare
ye düşüncelerimi istişari olanak verinken, diğer 
yandan da yangı denetimi yoluyle idarenin ka-
aıuniliğini sağlamıştır. 

Danıştayumızın vazifelerini şöyle sır alay albi-
liniz : 

(1. Yüksek idare mahkemesi olanak idarî 
dava ve uyuşmazlıkları .görüp çözümler. 

12. /Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme 
ve şartlaşmalarını incelen, 

3. (Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncelerini bildirir. 

4. Başbakanlık tarafından gönderilen1 her 
türlü işlem hakkında mütalaa verir. 

15. Danıştay Kanunu ile diğer kanunlarla 
verilen görevleri yapar. 

İdarenin Danıştayla ıgörüş -ayrılığına düştü
ğü hususlardan binisi takdir yetkisidir. 

Takdir yetkisi, idarenin bir olay karşısın
da hareketinin sınırlandırılmadığı, bir kural 
da tespit edilmemiş olduğu hallerde işin icabı, 
kanunen geçerli çıözüm yolu seçmek hususunda
ki «serbestliğidir. Asılında, kamu ıhizmetlerinin 
yürütülmesinde idarenin takdir hakkını ve ge
lişen hizmetler sebebiyle hareket serbestliğini 
tabiî karşılıyoruz. Bu meyanda idare edilenle
rin hak ve menfaatlerinin korunması şarttır. 
idareye tanınan takdim yetkisi mutlak değil
dir, kayıtsız değildin, temel hukuk kuralları 
ve kamu .'menfaatiyle sınırlıdır. 

idarenin takdir yetkisinin mutlak olması, 
hukuk 'devleti ilkesiyle de bağdaşmaz. (Takdir 
yetkisıi keyfilik olmadığına göne, bu yetki po
litik, partizan, şahsî menfaatleri kayırmaya 
matuf mülahazalarla kulianılaınıaz. Bir yetkinin 
âmme hizmetlerine uygunluğu, fertlerin ve 
menfaatlerinin korunup korunmadığı yüksele 
idare mahkemesi olan Danıştayca denetlenir. 

İSaym milletvekilleri, yüksek idane ıımahke-
mesiı olan Danıştaym en önemli karanları yü
rütmenin durdurulması karanlarıdır. Yürütme
nin durdurulması kararı, idare hukukumuzun 
önigördüğü tedbirlerden binildin. Tatbikatta (gö
rüldüğü 'giibi, her dilekçe yazanın, yürütmenin 
durdurulması kararını istememesi ilâzımdır. Bu, 
telâfisi zor hallerde ve yeterli sebep varsa iş
letilmelidir. Biz aslında bu müesseseye karşı de
ğiliz. Yürütmenin durdurulması kararı, idareyi 
de fertleri de korur, açıkça haksız olan işlemle
rin devamını da önler. Tasarruf iptal edilince 
infaM güç durumların doğmasını önler. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Danıştaym en güç 
problemlerinden biri de kararlarının infazı me
selesidir. Anayasamızın 132 nci maddesine ıgö-
re, hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakim -
lere emir ve talimat veremez; idare mahkeme 
kararıma uymak zorundadır. Bu açık Anayasa 
hükmüne rağmen, maalesef bu kararları infaz 
etmeyen idareciler bulunmaktadır. 

Hükümetin bu konuda hassas davranmasını 
istiyoruz. Danıştay kararlarının infazını sağla
yacak müeyyideler yetersizdir. Tatbikatta, Ce
za Kanunumuzun 526 ncı maddesiyle, idareciler 
ancak 50 lira para cezasına mahkûm olmaktadır. 

Danıştaym vazifeleri arasında, Balkanlar Ku
rulunca gönderilen, kanun tasarıları hakkında 
düşünce vermek de vardır. Tatbikatta maale
sef Danıştaym mütalaası alınmamakta ve bu 
yüzden Meclislerimizden çıkan kanunların aksak 
yönleri .olmaktadır. Misal olarak Personel Ka
nununu verebiliriz. Bu kanunun uygulamasın
da pek, çok aksaklıklar, önceden Danıştaym mü
talâası alınmış olsaydı giderilebilirdi. Bugün 
Personel Kanunun tatbikatı söbebiyle 10 bine 
yakın dava açılmış bulunmaktadır. Amme men
faatiyle, fertlerin menfaatlerinin korunmasında 
büyük görevler yapan Danıştayımız mensupları
na ba bütçe münasebetiyle «n iyi dileklerimizi 
sunar, Danıştay bütçesinin milletimize ve Danış
tay mensuplarına hayırlı olmasını diler, Cumhu
riyetçiGüven Partisi Grupu adına Yüce Mecli
simizi saygı ile selâmlarım. (CGP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-
yedioğlu. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer Lütfi Zararsız, buyurun Sayın Zararsız. 

MSLJ GRUPU ADINA ÖMER LÜTFÎ ZA
RARSIZ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli mil-
letveldlleri; 

1974 yılı Danıştay bütçesi müzakeresi ile 
Millî »Selâmet Partisi Grupumuzun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sözlerime, kuruluşun tarihçesi üzerinde kısa 
bir tahlille başlamak istiyorum. 

Dv^erli milletvekilleri, bu müessese 1 Ni
san 1868 tarihinde bir fermanla Şûrayı Devlet 
adı ile kurulmuştur. Demek oluyor ki, bundan 

106 sene evvel devlet idaresinde hükümet ve 
idarî makamlar için bir meşveret meclisi olarak 
kurulan ve bugün de varlığını devam ettiren 
çok önemli bir kuruluşun bütçesini müzakere 
etmekteyiz. 

Takdir buyurursunuz ki, devlet hayatında 
istişarenin önemli bir yeri vardır. Bir milletin 
umurunu omuzlarına yükleyen devlet adamları
nın, zaman zaman istişareye ihtiyaç duymaları 
ve bu ihtiyacı karşılayacak bir kuruluşun bu
lunması gayet tabiîdir. Zaten Şûrayı Devlet Vâ-
lâ-yı .ahkâmı adliyenin bir şubesi olarak, idare 
sahasında bir istişare meclisi <olmak üzere kurul
muştur. 

Buıgıün de Danıştay, Anayasanın 140 ncı mad
desindeki beyanlarla, kanunların başka idarî 
mercilere bırakmadığı mevzularda ilk derece ve 
genel olarak üst derece bir idarî mahkemedir. 
Istişarî ve kazaî fonksiyonları olan Danıştay, 
idarî hayatta hem nâzım hem de koruyucu va
zife ifa eder. 

Değerli milletvekilleri, Danıştaym işi gün 
(geçtikçe artmaktadır. 1602 sayılı Kanunla As
kerî Yüksek Mahkemesinin kurulması, 1972 yı
lında Danıştay Dava Dairelerinin sayısının 9 
dan 10'a çıkarılmış olması Danıştayı ferahlatma
mış, Danıştaydaki dava sayıları gün geçtikçe art
mıştır. 

Bu durumu aşağıdaki istatistikî dokümanla 
ortaya koymak istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, 1971 yıllında 36 238 
devreden, 65 856 yeni gelen, 52 909 çıkan, 49 180 
kalan. 

1972 yılında; 49 180 devreden, 44 615 yeni 
gelen, 49 422 çıkan, 44 373 kalan. 

1973 yılında; 44 370 devreden, 57 468 yeni 
gelen, 55 928 çıkan, 45 913 kalan dosya vardır. 

Ba durum gösteriyor ki, Danıştaym işi gü
nümüze doğru gidildikçe çoğalmakta ve devre
den dosya sayısı yıldan yıla artmaktadır. Danış
tayı bu durumdan kurtarmak için 'işinin azaltıl
ması ve dava dosyalarının gelecek seneye dev
retmeden süratle neticeye bağlanması için gerek
li tedbirlerin almması zaruridir. 

Sonu nereye varacağı kestirilemeyen bu ar
tışın önlenmesi için, Danıştaya daire ilâve 'et
mekten ve personel sayısını artırmaktan başka 
ciddî bir tedbirin alınmadığını da görüyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Şûrayı Devlet, İstan
bul'dan Ankara'ya nakledildiği zaman topu topu 
üç dairesi vardı. Bunlar; Tanzimat, Mülkiye ve 
Deavi daireleri idi. Buna rağmen iş bugünkü ka
dar çok olmadığı gibi sürüncemede de kalmıyor
du; tetkikler bunu gösteriyor. 

O halde, bugünkü hale gelişin çeşitli setbeıp-
leri vardır. Bu sebepler; değişen idarî sistem, iç
timaî telâkki, iktisadî durum, siyasî iktidarların 
zihniyeti, çıkarılan mevzuatın içinden çıkılmaz 
ihtilâflarla yol açmayacak açıklıkta bulunmayışı 
ve tatbik kabiliyeti taşımayışı ıgibi çok yönlü
dür. 

Değerli .milletvekilleri, ıgeçilken adalet ibir 
manada aldıaleltsizliktir. Adaileıtısiziliği ortadan kal
dırmak ida Devletin Ibaşita ıgelen vazifesidir. Geç
miş hükümetlerin, işleri ıçalbuklaşltırmak, ıstırap
ları dindirmek için aldıkları tedbirler, ıçıfkaııdılk-
ları kararname ve (mevzuat günün ıgerçeklerine 
uymadığı için, uygulamada tam tersine, ihtilâf
la rın daiha da .artmasına ısejbep olmuştur. Geç
mişten ders alarak Ibunun gibi hatalı icraattan 
ımühterem Hükümetin kaçınmasını istiyoruz. 

Danıştayın raihalt çalışmasını (sağlamak, yü-
küııü hafifletmek, açılan davaların süratle n'eti-
eelenımeısine yardımcı olmak için Hükümetçe 
alınması düşünülen (tedbirler arasında şu husus
ların da dikkate alınmasında fayda mülâhaza 
ediyoruzi: 

il. 11 ve ilçe idare heyetleri ve disiplin ku
rullarının yetkilerini iartıracak, oralar da ımüte-
'hassıis elemanlar bulunduraciak, talep ve uyuış-
ımazlikiların daiha orada isabetli bir şekilde ka
rara bağlanmasını sağlayacak ıgereiMi ımelvzuat 
çıkarılmalıdır. 

12. Daiha evvelki yıllarda Meclise sevk edilen 
falkat kadük olan İdarie Malhlkemeleri kanun ta-
isanlsının kanunlaşması için 'Çalışılmalıdır. 

3. Danıştayın iç Ibünyesinde, ıgörev ıtevziindıe 
işten başını kaldıramayanların yanında işsizlik
ten boş oturan veya az çalışanlar arasında âdil 
ölçülerle bütün personeli aynı iş haeımi ile çalış
tırmanın tıedlbirleri alınmalıdır. 

4. Danışıtaya yapılacak tayinlerde' hukuk 
'formasyonu yanında, ihtisas, tecrübe, liyakat, sü
rati intikal Ve iç abuk iş yapmak Ikalbilyeti ıgibi 
•özel vasıflar da aranmalıdır. 

!5. Zaman israfı ve 'kırtasiyeciliğe sıeibep olan, 
kolaylaştırıcı İbir rolü olmayan uzun layihalar 

yerine birkaç ısatırlılk kısaltılmış, 'kolay anlaşı
lan ve kullanışlı ımaihiyetıte yeni ve matlbu fbr-
'mülellerle işi daha da (basite irca etımenin tat
bikatta faydalı olacağına kaniiz. 

6. Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, 
talimat gibi yazılı metin ve mevzuat; çeşitli 
anlamalara yol aiçacalk, ihtilâflara yol açacak, 
ihtilâflara sebep olacak, içkinden ıçıkılmaz nıa-
hiyette çıkarılmamalıdır, Bunların hazırlık safiha
sında Danıştayın istişari görev ve fonksiyonun
dan aızamî derecede faydaılanılmalıdır. 

7« Danıştayın Ibütıün bölümleri bir arada ve 
yeterli İbir binada 'toplanmalıdır. Bunun için de, 
(senelerdir bir türlü Ibitirlilemeyen Danıştay hiz-
,met Ibimaismın ikmaline hız verilim elidir. 

18. Birbiri ile çelişen, ıgirifit, ihtilâflara mey
dan veren mevzuat ıslüratle ııslalh edilmelidir. 

9. Geniş fikir, inanç ,ve ibadet hürriyetti or
tamının özlendiği ;şu devirde öuıma günleri, Cu
ma namazını kılmak isteyen ve diğer günlük 
ibadetini yapan devlet mamurları üzerindeki ma
zideki görüntünün devamı ve manevî hıuzurıstuz-
lulklara selbeıp olan baslkı kaldırılmalıdır. Bu hu
sustaki idarî davaların talhkilki Anayasaya aykı
rıdır. 

Dinî inanç ve kanaatten gelen yaşayışa ve 
kıyafete karşı yüksek mahkemece, mevzuatın 
kifayetsizliğinden istemeye istemeye tatbik edi
len mevzuat hükümleri artık ortadan kaldırıl
malıdır. 

Bir devlet memureısiııin, bir avukat hanımın 
iffet duygusundan ıgelen başını örtmesi hor .gö
rülmemelidir, .aksinin hor (görülmediği gibi. Bu 

• hususta yüksek rnaihkemeyi suçlamak istem,iyo-
ruz, mevzuatın 'kifayetsizliğine kaniiz. Tekrar 
ediyoruz, eğer bu durum mevzuatın kifayetsiz
liğinden gelmişse, ibir yenisi sahnelenmeden he
men mevzuat, değişikliğine gidilmelidir. 

11. — Okullarda leyli ve nihari talebelere 
dinî inancının tatbikatından dolayı uygulanan 
disiplin cezalan kaldırılmalı, dışardan bitirme' 
imtihanına giren kız çocuklarına cebren başla
rını .açtırma zihniyetinden vazgeçilmelidir. Ge
çen ders yılı sonunda imam - hatip okulunu dı
şardan bitirme imtihanına giren kız çoeulkla-
rınm başlarını açmak mecburiyetinde oldukla
rı yolunda Millî 'Eğitim Bakanlığından çıkan ta
mim inançlı Türk Milletini üzm(üştür. Biz bu 
gibi manasız ve vicdanlara baskı yapan uyigula-
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manm isabetine kani değiliz? Bu hususta ayrı
ca, bu uygulamaların doğurduğu .huzursuzluk 
ve ihtilâflarla Danıştaym fuzulî işgaline de gön
lümüz razı olmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu durum, yani dava 
<ve ihtilâfların. ziyadeliği ve genel huzursuzluk 
büyük bir tehlikeyi ifade ediyor. Bu tehlike 
adaletin sarsıldığı intibalıdır. Adaletin tanı ve 
süratli bir şekilde işlemeyişi hem davacının, hem 
davalının sabrını tüketmektedir; ayrıca, mille
tin de Devlete olan itimadını sarsmaktadır. 

«iMülkün temeli adalettir» ibaresini hepiniz 
bilirsiniz. Hal böyle olunca., mülkün devamını 
sağlamak için temelini takviyeye mecburuz. Bu
nun için de önce .adalet telâkkimizi tespit etme
ye mecburuz. Açıkça söylemek istiyoruz ki, hak
lan. tecellisi için bizim adalet anlayışımız, Haz-
reti Eibujbeldr Radiyallaıhuanlhû hazretlerinin şu 
sözünde temerküz etmiştir: Buyururlar ki ; «Si
zin zayıfınız benim yanımda hakkını alıncaya 
kadar 'en kuvvetlinizdir, sizin kuvvetliniz de 
benim yanımda (hak sahibine hakkımı iade etme
diği müddetçe en zayıfınızdır.» 

Muhterem kardeşlerim,, adaletin tam ve sü
ratli bir şekilde işlemesi için alınacak tedbirler
de toplum ablak telâkkisinin dikkate alınması 
gayet tabiîdir. İşte o takdirde idareciler, adli 
merciler, Danıştay ve topyekûn halkımız huzu
ra kavuşacak, adalet de tam manada tatbik im
kânı bulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Danıştay bütçesi mü
zakeresi münasebetiyle grupumuzun hassasiye
tini özetle aksettirmeye çalıştım. Yukarıda arz 
ettiğim tedbirlerin alınması ve faydalı çalışma 
yapması hususunda Yüce Parlamentonun Hükü
mete yardımcı olacağı inancında olmak işitiyo
ruz. Sayın muhalefetin, sırf muhalefet etme 
noktai nazarından hareket ederek, hakkı bâtıl 
(gösterime ıgayretine (gireceğine inanmak istemi
yoruz. ıŞunu da belirtelim ki, Yüce Parlamıento-
nun hak ve adalet ölçüleri içerisinde Hüküme
ti murakabe edeceğine de inancımız tamdır. 

Sözlerimi burada bağlarken; bütçenin, Da
nıştaym muhterem mensuplarına ve bütün Türk 
Milletine hayırlı olmasını, Hükümetin bu aziz 
millete (hayırlı (hizmetleri ifa etmesini Cenabı 
Haktan niyaz eder, kepinizi hürmetle selâmla
rım. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Zarar
sız. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 
Cahit Erdemir, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN CAVİT 
ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; A. P. Meclis Grupu adına Da
nıştay bütçesi hakkındaki görüş, tenkit -ve temen
nilerimizi arz etmeye çalışacağını. 

B'iıkaç gün önce 106 ncı yıl 'dönümünü şerefle 
iıdnalk (etmiş ve bu suretle yüz yılı aşkın bir süre 
Tüık adaletine asil bir hizmet vermiş bulunan Da-
nıştayımız, zaman içinde oluşarak Anayasa kuru
luşlarımız içinde yer almış ve bugünkü bağımsız 
durumunu kazanmıştır. 

İdarenin hukuk çizgisi içinde kalması ve bu 
suretle kanun hâkimiyetinin sağlanması zarure
tinden doğan Danıştay, Anayasamızın 140 nci 
maddesinde, kanunların başka idarî yargı merci
lerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel 
olarak üst derece idare mahkemesi şeddinde tanım
lanmıştır. Yine aynı maddede; «Danıştay idarî 
uyuşmazlıkları ve 'davaları görmek ve çözümle
mek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük ta
sarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini 
incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yap
makla, görevlidir.» denilmek suretiyle de vazife
leri belirtilmiştir. Anayasamızın çizdiği bu esas
lar dairesinde Danıştay, bir yargı kuruluşu olarak 
hukuk devleti tatbikatının çok önemli bir uzvu 
olduğu gibi, yüksek 'istişare organı olarak da ida
renin önemli bir uzvudur. 

Parti programımızın 3 ncü maddesinde Batı 
demokrasi âleminin müşterek gayesini teşkil eden, 
vatandaşa ve ferde hukuk güveni sağlayan, hu
kuka ıbağlı Devlet düzeninin kurulması ve tekâ
mül etmesi 'için maddî vye manevî bütün varlığı
mızla çalışacağız prensibi konulmuştur. 

A. P. 1973 seçim beyannamesinde, «Müessir 
Devlet» başlığı altında aynen şu görüşler yer al
mıştır: «A. P. olarak Devleti bizatihi kendisi için 
var olan bir kuruluş değil, bir hizmet kuruluşu 
olarak görüyoruz. Milletin bütün olarak hürriyet 
ve refahını sağlamak Devletin görevidir. Devlet 
organlarının birbirini etkisiz hale getirmeleri, mü
essir devlet fikri ile bağdaştırılamaz. Müessir 
devletin en önemli gereklerinden birisi de müessir 
adalettir. Hukuk devleti düzenini korumada ya-
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«ama ve yürütme organlarının yanında yargı or
ganının da payı çok büyüktür. Yargı organı sü-
raîtli çalıştığı, isabetli ve âdil kararlar aldığı nis-
pette üıufcufc devleti düzeni teminat altında olur. 

Yine aynı 'beyannamemizin «Müessir İdare» 
(başlığı İle de partimizin şu görüşleri 'belirtilmiş-
'tir: 

Sorumlu siyasî organlar, kendilerine ın'illet ta
rafından itevdi edilen yönetim görevini idare va,-
sıbasıyle ifa ederler. İdareyi, 'memleketin men
faatleri ve kamu düzeninin gereklerine uygun iç
ler hale geltirmek hedefimizdir. İdarî işlemlerin 
yargı denet'imine tabi olmasını, hür demokratik 
düzende vatandaşsın teminatı olarak görüyoruz, 
ancak: İra. denetimi (bizzat idare ötme, karar ver
me anlamında anlamıyoruz. 

Partimizin Ibu görüş ve prensipleri doğrultu
sunda, Danıştay gibi yüksek yargı organlari'mıza 
'hukuk devleti tatbikatının teminatı olarak gere
ken önemi vermekte, müessese olarak gösterilmesi 
gerekli saygıyı 'duymaktayız. Esiasen bu görüş, 
prensip ve tutumumuz; insan haklarına dayalı de
mokratik hukuk devleti anlayışımızın taibiî bir 
neibicesidir. Anayasamızın 2 nci maddesinde, Dev
letimizin ünsan haklarına dayanan demokratik hu
kuk devleti olduğu kesin 'bir şekilde ifade edile
rek:, 4 ncü maddesi; «Egemenlik kayıltsız şartsız 
Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anaya,-
sanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliy
le kullanır.» demekte ve 5, 6 ve 7 nci maddele
rinde de ıbu organlar yasama, yürütme ve yargı 
olarak 'belirlenmiş bulunmaktadır. 

Kuvvetler ayrılığı prensibi olarak isimlendiri
len ıbu sistemde, kaynağını milletin iradesinden 
alan 'bu organların hepsi yetlkii'erini millet adına 
kullanırlar. Bu kuvvetlerin sınırı, 'diğer kuvvetin 
salâhiyet ve fonksiyonun 'başladığı sınırdır. 

Kuvvetler ayrılığı ib'ir parçalanmayı, .bölünme
yi değil, kuvvetler 'arasında !bir organizasyon ve 
ahengi gerektirir. 

Her organın kendi görev ve yetki sahasını 
bilmesi, diğer organın yetki salhasma hiçbir şe
kilde tecavüz etmemesi, Anayasamızca kurulmuş 
bulunan hukuk devleti sisteminin kusursuz iş
leyebilmesinin en başta gelen şartıdır. Aksi hal
de, Anayasamızın kuvvetler dengesine dayalı es
prisi ihlâl edilmiş olur. Anayasamızın esprisi; 
kuvvetler dengesine dayalı kuvvetler ayrılığı 
prensibi olmasına rağmen, yargının idarenin her 

türlü tasarrufunu iptal edebileceği ve idarenin 
de bunu icra zorunluğunda olduğu, kabul edi
lirse, o zaman kuvvetler dengesi bozulur. Bu 
durum idarenin fonksiyonunu inkâr etmek, Ana
yasamızın koyduğu denge esasını ortadan kal
dırmak, icranın hizmet gücünü reddetmek de
mektir. Bu takdirde devlet bir hizmet kurulu
şu olmaktan çıkar. Müessir devletin en mühim 
şartlarından biri olan müessir adalet, arz etti
ğimiz bu ters yöndeki fonksiyonu ile müessir 
devleti ortadan kaldıran en önemli etkenlerden 
biri haline gelir. Halbuki, amaç müessir devlet
tir, müessir idaredir. Onun içindir ki, idarî iş
lemlerin yargı denetimine tabi olmasını hür 
demokratik düzende vatandaşın teminatı olarak 
görüyor ve fakat bu denetimi bizzat idare etme, 
karar verme anlamında anlamıyoruz. 

Devlet gücünü ve üstünlüğünü milletin irade
siyle, onun adına yürüten idarenin, yürütme or
ganının, bu fonksiyonunu ifa edebilecek bir tak
dir sahası, takdir Ihakkı ve mevzuatın tanıdığı 
yetkiler mevcuttur. Anayasamızın öngördüğü 
sistem de budur. 

Değerli milletvekilleri, yargı denetimi, hu
kuk devletinin anlayış ve mefhumunun getirdiği 
bir prensiptir; her ikisi de birbirinin tamam-
layıcısıdır. Hukuk devletinin olmadığı yerde 
denetim söz konusu olamaz, Denetimin bir mana 
ifade etmesi için, hukuk devleti anlayışının ic
rayı temsil ve tatbik edenlerde mevcut olması 
şarttır. 

Muhalefette olduğu dönemde, politik istis
mar gayesiyle, devamlı ve ısrarlı bir şekilde 
Adalet Partisinin partizan bir tutum içinde ol
duğunu iddia eden, bugünkü iktidarın anaka-
nadı Cumihuriyet Halk Partisi, ne garip tecel
lidir ki, bugün 'hukuk devleti anlayışını tama
men reddeden bir davranış içine girmiş bulun
maktadır. Hukuk devleti anlayışının reddedil
diği, benimsenmediği bir düşünce tarzında yargı 
denetiminin bir mana ifade etmesi beklenile
mez. Bu; bir noktada, daha başlangıçta yargı de
netiminin redle ifadesidir. 

Şu düşünce ve görüşler bugünkü iktidarın bu 
konudaki davranış ve anlayışını açık bir şekil
de ortaya koymaktadır : Sayın Başbakan he
nüz Hükümetinin güvenoyu dalhi almadığı bir 
sırada, partisinin ortak grup toplantısında, bir 
milletvekilinin «Devlet kadrosu için ne düşünü-
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yorsunuz ?» şeklindeki sorusuna, «Bizim istika
metimizde ve tempomuzda çalıştığı sürece .gö
revleri başında kalırlar.» diye hukuk dışı ola
rak tavsif ettiğimiz cevabı vermiştir. 

Hükümetin bir diğer üyesi de, «Felsefemize 
inanmayan, hatta aksine inanan kimselerle bu. 
Hükümeti çalışmaya mec'bur saymak kimsenin 
hakkı değildir.»- demekten kendini alamamıştır. 
Yalnız kendi yargı ve kanaatlerinin geçerli ol
duğunu, kendi düşünce ve yargılarının dışında 
hiçbir düşünce, inanç ve fikrin hayat hakkı ol
madığım, yürütmedeki ölçülerinin bu olduğunu 
belirten bu düşünce tarzı ile bugünkü Hükü
met, daha başlangıçta hukuk devleti anlayışını 
mahkûm etmiştir. Bu anlayış tarzı, tek parti 
iktidarlarında rastlanan ve yalnız tek partile
rin söz sahibi olduğu idarelerde görülür. Hu
kuk devletinin bütün müesseseleriyle tam bir 
ahenk içinde çalıştığı, idarelerde bunun yapıl
ması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle bu 
zihniyet, -«Devlet biziz» düşüncesinden başka bir 
şey değildir. Hükümet ve devleti birbirinden 
ayıramayan yanlış bir düşüncedir. Arz ettiği
miz ve hukuk devletiyle asla bağdaşmayan bu 
düşünce tarzı ile işbaşına gelen Cumhuriyet 
Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi koalisyo
nunun hükümet olduklarının ilk gününden iti
baren, günlük gazeteler, devletin çeşitli kade
melerinde yapılan sayısız yeni tayin, yer değiş
tirme, görevden uzaklaştırmalar; Resmî Gazete 
ise, bu, tayin, görevden uzaklaştırma ve yer de
ğiştirmelerle ilgili tayin kararnameleriyle do
lup taşmıştır. Bu furya halen ıbütün hızıyle de 
devam etmektedir. 

Yıllardır devlete feragat ve azimle hizmet 
etmiş birçok değerli devlet memurunu da çe
kilmeye zorlamak için hukuk dışı hareketlere te
vessül edildiği, küçük düşürücü davranışlarla 
istifaya zorlandığı da yine gazetelerden üzüle
rek öğrendiğimiz olaylardır. 

Hükümet, bütün bu 'hareketleriyle, kendisi
ne yakın hissetmediği devlet memurlarını tasfi
ye etmek, yakın gördüklerini ise, devletin önem
li makamlarını yağma ettirmek suretiyle dev
let ve idare mekanizmasını ele geçirmek peşin
dedir. Halbuki, demokratik toplumlarda devlet 
ev idare mekanizmasında istihdam edilecek ki
şiler bakımından siyasî kanaatlerinin hükümet
lere sempatik veya antipatik, yakın veya uzak 

görünmelerinin değil, sadece tecrübelermin ve 
ehliyetlerinin gözönüne alınmasının şart olduğu 
bir gerçektir. 

Demokrasilerde, toplumda; hukukî ve sosyal 
dengeyi sağlayan faktörlerden birisi de taraf
sız ve teminatlı idaredir. İdare, ancak sağcı ve 
solcu diktatörlüklerdedir ki, siyasî iktidarın bir 
vasıtası, hatta maşası haline getirilir. 

1961 Anayasamızın 119 ncu maddesi ve Dev
let Memurları Kanunumuzla kabul edilmiş olan 
sistemin hedefi; memuriyete alınmada veya me
muriyete alınmış olanları istihdam etmede ta
rafgirlikleri, şahsî düşünceleri, parti mülâhaza
larını, iltimas ve adam kayırmacılığı önleyerek; 
bilgili, tecrübeli ve ehliyetli personeli devlet 
memuriyetinde kullanmayı sağlamaktır. Devlet 
memuru günlük kamu hizmetlerini görürken, 
devlete ve vatandaşa karşı mutlak tarafsızlığı
nı muhafaza eder. Memur partiye değil, millete 
hizmet eder. 

Şimdi diyoruz ki,- iktidar memleketimizin 
bünyesinde hukukî, sosyal ve ekonomik derin 
yaralar açan, memlekete büyük zararlar veren 
bu tutumundan vazgeçmeli; yukarıda arz ettiği
miz sözleriyle ve müteakiben de tatbikattaki bu 
sözlerine uygun davranışları, uyuşmadığı hukuk 
devleti anlayışına dönmeli, tek parti zihniyet
lerinde görülen davranışlardan vazgeçilmelidir. 

Sözlerimizin başında da belirttiğimiz gibi, 
Danıştay bugünkü bağımsız anayasal kuruluş 
halini tarilh içinde oluşarak kazanmıştır. 1 Ni
san 18'6i8 tarihli bir fermanla Divan-ı Ahkâmı 
Adliyeyle beraber kurulmuş ve 10 Mayıs 1868 
tarihinde de çalışmalarına başlamıştır. Bilâhare 
1924 Anayasasına göre 1925 yılında Şûrayı Dev
let adiyle yeniden düzenlenmiştir. Şûrayı Dev
let, Başbakanlığa bağlı ve organik mahiyeti ba
kımından idarî bir teşekküldü. Daha sonra 1961 
Anayasasının getirdiği ilkeler ve prensipler doğ
rultusunda 1964 tarihinde 521 sayılı Kanunla 
bağımsız anayasal bir kuruluş halini iktisap et
miştir; 20 Eylül 1971 tarih ve 1488 sayılı Ka
nunla 1981 Anayasamızda yapılan değişiklikler 
meyanında da Anayasamızın Danıştay'ı ilgilen
diren kısımlarında değişiklik yapılmış ve bu ta
dillere uygun olarak Danıştay Kanunumuzda 
da bazı tadiller yapılması gerekmiştir. Bu vesi
leyle, 10 Mayıs 1974 tarihinde, Danıştayımızm 
106 ncı kuruluş yıldönümü töreninde 1971 tarih-
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li Anayasa tadillerini ibenimsemediklerini ifade 
eden, Danıştayımızm değerli Sayın Başkanının 
düşüncelerine katılamadığımızı ifade etmek iste
rim. 

1961 Anayasasında yapılan değişiklikler, bu 
Anayasanın hürriyetçi niteliğini zaafa uğratma
mış, aksine kuvvetlendirmiş ve güçlendirmiş
tir. Zira İnsan Hakları Evrensel Beyannamesin
de yer alan hak ve hürriyetlerin, bunları tah
rip etmek için kullanılamayacağı; ayrıca ve 
kesin bir biçimde belirtilmiştir. 

10 yıllık tecrübe, cereyan eden çok valhim 
olaylar, rejimimizi yıkmak için dışarıdan idare 
edilen merkezler, komünist ideolojinin vatanı
mız üzerindeki sürekli emelleri 1971 Anayasa 
değişikliğinin en haklı gerekçesidir. Bir memle
kette yürürlükte bulunan anayasanın uygulan
ması esnasında önemli ve valhim olaylar cere
yan ederse, rejimimize yönelmiş büyük tehlike
ler başıgösterirse, bu teJhlikeyi önlemek için Ana
yasanın .gereken yönde tadiline gidilmesi gerek
tiği aşikârdır. 

Anayasalar değişmez kaideler değildir. Hür
riyetleri samimiyetle benimseyenler, bu hürri
yetlerin «başkalarının hürriyetlerini ortadan kal
dırmak için bir vasıta haline getirilmesini hoş 
karşılayamazlar. Anayasa bir araçtır, amaiç de
ğildir. Amaç, toplumun hürriyet, güven ve dü
zen, refah içinde yaşamasıdır. Devletin kurulu
şundan beri en önemli varlık nedeni, vatanda
şın ve toplumun güvenliğini sağlamaktır. Dev
let için başta gelen amaç budur. Devlet, hür
riyet ve refah fonksiyonlarını daha sonra üze
rine almıştır. Vatandaşın ve toplumun güven, 
hürriyet ve refallımdan, hiçjbirisi şüphesiz diğe
rine tercih edilemez. Ama toplumun ve vatan
daşın güvenliğinin yok edildiği ahvalde artık 
hürriyet ve refahtan bahsedilmesi herhalde 
mümkün değildir, bir manası da olmasa gerek
tir. 

Bu bakımdan, 1971 Anayasa değişikliği çok 
gerekli ve isabetli olmuştur. Netice olarak, bu 
değişiklik ile memleketimiz ve rejimimizin gü
venliği daha sağlam temellere oturtulurken, bu 
güvenin ve düzenin himayesinde toplumun ve 
vatandaşın hürriyet ve refahına çok cla'ha iyi 
yönelmek imkânları getirilmiştir. Bu Anayasa 
tadili ile, rejimi yıkmaya, memleketimizi parça
lamaya 'çalışanlara, Anayasa düzenini yıkmak is

teyenlere karşı lüzumlu tedbirler .getirilmiştir. 
Bu değişiklik ile korunan Anayasanın bizatihi 
kendisidir. 

Anayasamızda ve Danıştay ile ilgili sair mev
zuatta yapılan mühim değişikliklerden birisi de, 
askerî idarî şalhıslarm ve .tasarrufların Danıştay 
dışında Ibir yiülkse'k idare m aıhlkem esinim deneti-
ımine Ibırakılimaisıma mıü!tedair Anayasa değişik
liği ile Ibu .tadilâta paralel olarak, 4 Temmuz 
197!2 tarih ve 1602 sayılı Kanunla ^kurulan As
kerî Yülksek İldarıe 'Mahkemesidir. Doktrinde 
peik isalbetli sayılmayan Ibu hal tarizinin meden
ileri arasında, askerî idarî .tasarruflarım kendi
ne bas özellikleri başta ıgelım'e-kle ıberaiber, (bunun 
yanında, Ibilihassa, Danış tayın ıgeçmiştelki idare
nin takdir yetlkisine müdalhale tarzında Ibaşjgös-
teren yangı taisarruıflıarıınım bulunmasıdır. 

Danışltayiıîi çok ımıühim ıproiblcımleri olduğu 
ımulhalkkalktır; faikat kanaatimizce Danıştayın 
eın ımıühim priolblıemi işlerinin çolkkığu meselesi
dir. Danışjtayıda .gereik dava dairelerinde, ge
rekse idarî dairelerde her iki senede bir mis
lime vanan Ibir iş artışı görülmıeiktedir. İş hac
minin ıçıoğaümaısmın Ibirçıoik seibepieri ımevemt ol-
maikla beralber, anume hizmetlerinin ıgeiiişımesi, 
devlet ve 'fert arasmdalki iktisadî ve içtimaî iliş
kilerin artışı, nüfus artışı, memnuniyet verici 
Ibir duruım, olarak fertlerin (hakikini arama şuuru
nu kazanması gilbi sdbepler, bu hususta en fazla 
etkili olan nedenlerdir. Bu nedenler yanında, 
Danıştay m kendi vazife ve selâıhiyetinin hudut
larını ıgtemiş'letiei, kaza fomikaiyonunun dışında 
icra ve idarenin her fonlksiyonunun içine gir
mek temayülünüm de iş ıhacminin artışında rolü 
olmuştur. 

Bu bıüyüjk iş harami Ikarşısında, ibiKhasısa da
va dairelerime gelen işlere .gere'kld 'zamanı n ay-
rılalbiiim©si müimlkün değildir. (Bu durumda da
valar ısienelıerce (beklemekte ve halktı olarak va
tandaşlarımızın, iş sathiplerinin 'şikâyetlerini mu
cip olmakta, adalet müessir olabileceği bir za
manda tecelli ledememıektedir. Zaman azlığı se-
Ibelbiyile, kararların gereSktiği gilbi tetkik edilerek 
veriilıameımiş olması, kararlar 'üzerinde adalet yö
nünden ımüınaikaışaların doğmasına selbelbiyet ıver-
mıektedir ki, bu hulsus Daniştayıımızım yıpran-
ımasına sielböp olmaktadır. 

(Şimdiye kadar yapıldığı gilbi, daire ilâve 
ıctmek sıuriatiyl'o. iş faz>lalığını önlemeye çalışma-
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nın İbir tedlbir olmadığı folktan anlaşılmış bulun
maktadır. 

iBu itibarla, ilik .derece idare mahkemelerinin 
en kısa zamanda kurularak faliyete geçirilmesi 
İbir zaruret haline .gelmiştir. Bu mahkemeler, ma-
;lıallî ve höllgesel iolarak kurulmak suretiyle iki 
dereceli İbir sistem ve kolaylık sağlanımış ola
caktır. Bu hail, Danıştaym 'bir temyiz mercii ve 
içtihat mahkemesi ıgörevini yapması imkânını 
da getirecektir. 

iDanıştay İbir yangı organı olduğu cihetle, 
Danıştay üyeleri ele talbiatıyle (birer hâfciımıdir-
ler. Bu itibarla, Dannşıtay (kararlarının daha hu-
ıkükî olmasını temrin ,'için her .dairedeki aza sa
yısının 'ekseriyetinin hukuk formasyona mutla -
ka salhip kimselerden seçilmesinde büyük fayda 
•olacağı inancındayız, 

Danıştay imiz, maalesef, bugüne kadar gör
düğü asil ve şerefli hizmete lâyık ibir ibinaya 
kavuşturulamamıştır. Danıştayımızın yeni bi
nasının Ibiran önce bitirilerek, hizımet bakımın
dan yeltenişiz ve sıkıntılı halihazır durumdan 
kurtarılması temennimizdir. 

IBAŞKAN — 'Tamamlayın Lütfen Sayın Er-
demir. 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Bitiyor efiendim. 

Anayasamızın 140 neı maddesinin 2 nöi fık
rası ıgıereğinoe, Balkanlar Kuruluna gönderd-
len kanun tasarıları haikkmda düşüncesini hil-
dirmelk ıglörevi Danuştaıya verilmiştir. Aynı ma
hiyette ıbiır hülküm 19:24 Anayasamızda da mev
cut buİTinmalkta idi. İBu hususta yetki ve ihti
sası mıuhalkikalk elan D anışt ayımızdan mütalâa 
alınmasında sayısız faydalar okluğu 'kanaatin
deyiz. 

'YüCe Danıştayımızın çdk değerli üyeleri ta
rafından büyük İbir ömelk verilerek, Danışta -
yıimızın 100 neü yıldönümü ımünaıselbetiyle ha
zırlanan »ve diğer müesseselere de önııelk olma
sını temenni ettiğimiz ve çok güzel İbir gelene
ğin (başlangıcı lolaralk gördüğümüz «100 Yıl Bo
yunca Danıştay» isimli değerli eserden şükran
la bahsetmek yerinde' 'olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, söylerime son ver
meden önce İbir huisusa temas edeceğim. 

IBurada biraz evvel konuşan Sayın Cumhuri
yet Haülk Partisi süzcüsü, 1971 Anayasa değişik-
liğinin yerinde olmadığını 'belirtmiştir. Halbu-
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iki, hatırladığımıza <ve bildiğimize ,göre, 1971 
Anayasa değişilkî^ği, Culmlhuriyet Halik Partisi 
dahil Ibütün partilerin ittifak: ve iştirakiyle ya
pılmıştır. 

(Bu (balomdan, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün közlerini hayretle karşılamaik mümkün 
değildir. Bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi
nin geçmişi çalbuk unutması ve dün «evet» de
diğine bugün «hayır» diyeibilmesinin en güzel ör
neğidir. 

(Muhterem milıletvekileri, görüş, eleştiri ve 
temennilerimizi Iburada taımamlarkem, Danıştay 
Bütçesinin milletimize, Yüce Danıştayumıza ve 
onun mümtaz Mensuplarına hayırlı olmasını Ce
nabı Allah itan diler, ıgrupum ve şahsım adına 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erde-
mir. 

Demdkratik Part i ıGrııpu adına Sayın Battal 
Koksal?. Yo!k. 

ıŞahıısları adına »öz alan arkadaşlarıma söz 
veriyorum. 

ISayın Yalçın Oğuz, buyurun efendim. 
Kişisel Ikoınuşmaların süresi 10 dakikadır. 

Arkadaşlarımın, bu hususu nazardan uzak tut-
mamalarmı rica edeceğim. 

YALÇIN OĞUZ .(Sinop) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Danıştayın 1974 /malî yılı Bütçesi üzerin
de görüş, düşünce ive dileklerimi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
140 ncı maddesiyle, kanunların başka idarî yar
ığı mercilerine 'bırakmadığı konularda ilk dere
ce ve genel olarak üst derece idare mahkemesi 
olaraik ıgörev yapmaktadır. Görevleri Anaya-
ısanın gereği olaraik çıkarılan ve 521 sayılı Ka
nunla ıgfösterilımiş ve tadat edilmiştir. Bu 'görev
lerini şöylece sıralayabiliriz: 

1. lidarî daya ve uyuşmazlıkları .giörüp çö
zümlemek,, 

12. BalkanLar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarıları hakkında düşüncelerini bildirmek, 

;3. Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve 
şa rti arını incelemek, 

4. B'aşibaıkamlıik tarafından gönderilen her 
türlü işler hakkında mütalaasını bildirm'ek, 

5. 5l2ıl sayılı Danıştay Kanunu ile diğer 
lv.anunla.rca verilen görevleri ifa etmek. 

http://lv.anunla.rca
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(Danıştay dava /dairelerine gelen işlerden 1974 
yılına devredilen iş yekûnu 45 9:13 'tür; İdarî 
dairelere gelen işlerden (1,974 yılma ıdevreden 
işler de 1 5511dir. 

Kuruluş ve kadnolarındaki ıgeilişmıeye rağmen, 
dava dairelerinin işleri, toplumun ticarî, iktisa
dî ve malî ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını kar
şılamak ımalksadıyle alınan çeşitli idarî karar ve 
tasarruflardan doğan uyuşmazlıkların arıtıması 

Damıştaym iş hacminde .yıldan yıla .görülen 
artışın fcarşılanalbilımeısi ve Anayasanın 140 ncı 
•maddesinde belirtildiği gilbi, üst derece idare 
ımalhkeımeısi ıgö.revini yerine 'geitıircJbiılfmieisi için 
(bölge idare /mahkemelerinin biran ıewel kurul-
ıması ve bunun için (gerekli kanun tasarısının 
Ibiran evvel (meclislere şevki gerelklliıdir. 

Bulgum Danıştay, üst idare mahkemesi ola
rak idare /heyetleri tarafından verilmiş kararları 
te'tkifc etmektedir. Vilâyet idare heeytılerinin 
üyeleri, yangının en önemli unsur olan teminat-
ıtan yoksun, idarenin emrinde ve hukukî yetene
ği lOİlmayan bazı daire müdürlerinden meydana 
(gelmektedir. Vatandaş., bu 'heyetlerin verdikleri 
kararlara .güvenmeım'eJkte, Ibu nedenle Danışıtaym 
iışlıeri devamlı olarak artmaktadır. Vergi itiraz ve 
temyiz komıisyoınlarmıdan verilen kararlaır da 
aynı durumdadır. 

Memleketimizin ekonomik ve sosyal yönden 
ibüyük aşamalar döneminde Ibulunması, bu neden
le devletin sıoısyal, ekonomik .görevlerinin sürat
le ve sürekli hir şekilde aritması, vatandaşların 
ihak arama bilimcime ve olanalklarına gittikç;e 
ıdalha çok erişmesi, nüfusun çoğalması gilbi mem
nuniyetle kıiediğimiz etkenler dolayiisıyle idarî 
davaların olağan .aııtışı yanında, olağan sayılma
yan .artışların önlenmesi için alınımusı mümkün 
ve zarurî olan diğer tedbirler üzeninde de dur
makta yarar varıdır. 

Özellikle bu konuda idarenin açtığı-yemiz ve 
hatalı davalar nedeıuiyüe Danıştayım yükünü ağır
laştırdığı, vatandaşları tedirgin ettiği ve uyuş-
ımaızlıkların yıllarca sürdürülmesine yol aça
cak hazine alacağının taihsilini geciktirdiği bir 
igerçektir. 

i2ılı3 sayılı Vergi Usul Kanununun 406 ncı 
maddesinin; ı« Vergi idareleri Maliye Bakanlığı
nın il özel idarelerle belediyelerin, valilerin mu
vafakatini almadan Temyiız Kjo/misyonunun ke
lsin kararı aleyhine, Damştayda temyiz davası 
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açamadılar» diyen son fıkrası hükmü eiddî (bir 
şekilde uygulanmamakta ve dosyanmı iyi bir in
celemeye tıalbıi tutulmadan, /Otomatik olarak mu
vafakat verilmek suretiyle idare tarafından açı
lan davaların artırmasına ıseibep olunmaktadır. 

OBu hükmün ciddiyetle ve dosyalarım hukuk 
teşkilâtına esaslı şekilde incelettirilmesi suretiy
le uygulanmasının sağlanılması gereklidir. Bu
nun yanında, muvafakat alınmadan dava açıl
dığına da sık sık rastlandığı gibi, aynı madde hü
kümlerine aykırı olarak, 30 bin 'lirayı aşmayan 
matrahlar hakkındaki kesin kararların ve Danış-
taym 19154 tarihli içtihadını Ibirileıştirme kara
rına rağmen bozma karanlarının dava konusu 
yapıldığı,. Damıştayca (müstakar içtihatlara »bağ
lanmış ve sonucu belli konularda ve kazamılıması 
halinde dahi verimlilik yönünden idareye ya
rar sağlaması olanağı (bulunmayan ve dava aç
mak için emek ve kırtasiye değerini fcarşıHa-
ımayan azlıktaki masraf farklarında da dava yo
luna ıgildilıdiği, ayrıca usul yönünden yapılan ha
ta ve noksanlar dolayısıyle davaların reddine ve 
tekrar açılamak suretiyle uyuşmazlığın uzama-
ısına maJhal iverilldiği görülmektedir. 

(Yargı mercilerinin (bünyeleri icabı, anlaşmaz
lığın sonuca 'bağlanması, özellikle toiızde bu inoe-
lleıme, itiraz ve temyiz komisyonları vıe Danıştay 
olmak üzere üç kademelidir. Danıştayım yükünün 
hafifletilmesi için mükellefle idare arasında kar
şılıklı .güveni sağlayıcı nitelikte oilan uzlaşma 
müessesesinin daha etkili ve daha etkin ve yay
gın şekilde, mümkün olan süratle geniş kapsamlı 
hale getirilmesinin, o zamana kadar da mevcut 
uzlaşma müessesesinden vatandaşların daha çok 
yararlanmalarının sağlanmasına çalışılımalkıdır. 

Öğrencilerin not takdiriyle ilgili olarak ve sa
yıları yıldan yıla artan davalar da, üzerinde 
özenle durulması gereken bir nitelik taşınmak
tadır. Örneğin, öğrenci ve öğretim işleriyle ilgili 
olarak 1967 yılıınlda Danıştay da mevcut dava 
sayısı 340 iken, 1973 yılında bu sayı 6 672?ye 
ulaşimıştır. 

ISınıîf jgeçme esaslarının kökten değiştirilme
sine kadar, mevcut durumun süratle değiştirile
rek, Millî Eğitim Bakanlığına başvurma yolu
nun tekrar açılması ve .'bu konudaki idarî işle
min uygun görülecek usule göre, Bakanlığın 
incelemesinden .geçtikten ısionra kesinlik kazan-
ımaisı çıoik .yerinde olacaktır. 
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İdarenin nıevzutı uygularken tereddüt ettiği 
ahvalde, davaya sehelbiyet verecek olumsuz iş
lem tesis etmeden önce, Danıştaym is'tişari gö
rüşlünün alınması gerekliği kanısındayız. 

Şunu ıbieıliritmıeık gerekir iki, (bir ülkede ya
salar <en ileri ve mükemmel .düzenlenmiş olalbi-
lir, ama Ibu yeterli değildir. Bir ülkede temel hak 
ive hürriyetlerin asili 'teminatı, o ülke insanlarının 
•ve özellikle o ülkeyi idare edenlerin gönüllerin-
deki hürriyet sevgisinde hak ve hukuk duygu
sunda ve anlayışındadır. 

(Bu arada yeri gelmişken Danışayın bazı di
ğer dertlerine de dokunmak istiyorum. 

11968 yılında Danıştayımızı bir hizmet bina
sına kavuşturmak için ihale yapılmış, ancak bu 
inşaat 1974 yılına kadar bitirilememiştir. 1973 
yılında inşaatın müteahhidi, 1968 fiyatlariyle 
inşaatı Mtirmenin mülmlMin olmadığı gerekçesiy-
le, farkı fiyat olmadığı takdirde teminatını da 
yakmak suretiyle tasfiye talebinde Ibulluıumuş-
tur. Farkı fiyat meselesi, Hülriiimetimiz tarafın
dan genel olarak ele alınmışsa da, müteahhit, 
fiyat farklarına rağmen, kararnamedeki bir 
maddeye istinaden tasfiye istemiş, bu istek ka
bul edilmiştir. 

iŞimdi yeniden keşif yapılmaktadır. Bunun 
(biran evvel sonuçlandırılarak Danıştaym hem 
yeterli ibir ıbİnaya kavuşturulması, hem de dev
letin her yıl 700 bin lira civarında kira vermek
ten kurtarılması sağlanmalıdır. 

Yargıtay Bütçesinde dikkate alındığı gibi, 
Anka ra l ı n şelhir içi ulaşım güçlüğü nedenliyle 
Danıştaym (gelişen hizmet ihtiyaçlarını karşıla-
maik üzere zaruret duyulan ter hizmet aralbası-
nm talhsisii gereklidir. 

(Danıştay mensuplarının, tetkik için dış ülke
lere gönderilmeleriyle ilgili olanak hazırlanan 
tüzük tasarısı Danıştayea incelenmiş, yürürlüğe 
konulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu 
•dış tetkik imkânı için bütçeye ödenek konul
maması da, kanaaltimizıoe uygun değildir. 

Danıştay Bütçesinin memleketimize ve Da
nıştay mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yü
ce Meclisle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Oğuz. 
İSayın Kbıraihim Göktepe, Sayın Şevki Erek 

arkadaşımıza söz ısıranlarını devretmişlerdir. Bu
yurun Sayın Erek. 

— 347 
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ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri; büyük !bir kaza or-
ıganımiz olan ve devletimizce idarî yargıyle 
techliz edilen [Danıştay ıhakkmldaki şaihisî görüş
lerimi, dün görüşülen ıbütçenin bugüne sarlkma-
ısmı naızara alarak, gayet muhtasar şekilde muh
terem heyete arz etmek istiyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, Danıştaym bir kı
sım .görevleri hakkında, lâyılkı veçhile dönatıl-
ıması yolunda söyleyeceğim sözler, esasında sa
dece idarî yargıya ait değil, aynı zamanda adlî 
yangıyı da ilgilendiren .bir konudur. 

. Hepimizin bildiği gilbi, Danıştay bir hâkim
idir; ıhaklıyı ve haksızı ayırdeden bir müeslsese-
dir. Bizim halkımızda yerleşen bir talbirie ve 
ıgereekten ,onun mana ve ehemmiyetini gösteren 
İbir talbirie, «İBeygamİher postuna .oturmuş, hak 
tevzi eden, elinde terazi tutan ter müessese» 
dir. Her türlü idarî davayı, her türlü maddî 
kapsamı .milyonu, milyarları aşan anlaşmazlık
ları hal için kendisine büyük görevler tevdi et
tiğimiz Danıştayımızın 'mensuplarının durumla
rının, bilihasa 19741ün şartları içinde özellikle 
eile alınması kanaatindeyim. 

1974 senesinde, son zamanlarda tevali eden 
hayat pahalılığı karşısında kendilerine Türki
ye Cumhuriyeti Anayasası ile verilmiş görevleri 
ve çek önemli görevleri bihakkın yapmasını is
tediğimiz Danıştaym sayın üyeleri, raportörleri, 
kanun sözcüleri ve onların vefakâr ve cefakâr 
yardımcıları olan kâtip sınıfımda bulunan me
murlara hulgünlkü hayat şartları dahilinde veri
len ücretler, verilen maaşlar her şeyden evvel 
huzur içinde bir çalışmayı intaç ettirecek mana 
ve mahiyeti haiz değildir. Bu bakımdan büyük 
ümitlerle işbaşına gelen sayın Hükümetten, bu 
önemli görevle tavsif edilen Danıştayımızın men
suplarının hayat şartlarını 1974 yılının icap et
tirdiği düzeye eriştirilmesini 'bir zaruret olarak 
görüyor ve haklı olarak temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Damştayımızda bü
yük bir dava birikimi olduğunu bütün parti 
sözcüsü arkadaşlarıım ifade ettiler. Gerçekten 
Danıştayımız bugün takatinin çok üstünde bir 
dava .birikimi ile uğraşmak zaruretindedir. 

Ancak (buraJda 'hemen şunu da ilâve etmek is
terim : Davaların mahiyetinin zorluğa veya ibir 
(konuda aynı italelbti havi, aynı konuyu havi, aynı 
neticeyi gerektiren davaların çokluğu bir yana, 
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kısa bir müddette neitiöelendirilımıesi icap eden 
davalarda dahi Danıştay'da açılan bir davanın 
vatandaşın taihammüiünü fersah fersah geçen 
(bir (müddet sonunda neticeye bağlandığı da ol
muştur, /olmaktadır. Meselâ bir tam kaza da
dası, sadece' dava dilekçesi, cevap lâyihası ve 
Mir bilirkişinin evrak üzerinde yaptığı tetfcifcat-
tan ibaret olan (lekseriya % 80 itibariyle olan) 
bir davanın Danıştayımızda (Yalnız paran
tez içinde iş birikimini, iış yığılmamı, personel az
lığını söylüyorum) niorımalde üç .seneden aşağı 
Ibiıtımeımeısi gerçekten üzerinde önemle dumlma-
ya değer Ibir konudur. Öyle iki, 1969 yılında dava 
açan bir vatandaş, Hükümetten tahsil edeceği taz
minatı 1069 para değeriyle istediği halde 197(3 
paraisıyle aldığında pek ıtıalbiî bir mağduriyete 

duçar olmakta, her şıeydıen levvel bak normal 
imüddıetinden sonra kendisini göisterım ektedir. 
Bunu da, biraz evvel söylediğim sebepler tah
tında ıçalbuiklaştırıcı şekilde düzenlemelere git-
(mek ve diğer arkadaşlarımın bahsettiği Alt 
îıdare Mahkemeleri Kuruluş Kanununun biran 
evveli Yüoe Meclislere şevkiyle Danıştayın büyük 
külfetlerimin asgariye indirilmıeisi yolunu bulmak 
nıeebııriyıetinde olduğumuza! ifade ediyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşımız Anayasanın 1971 
yılında yapılan değişikliğinde bahseder ek bu 
değişikliğin ımaıtlulba muvafık olmadığı kanaati-
ııi izhar eyledi ve bu beyanına destek olarak 
da bu ısene Danıştayım kuruluş yıldönümü vesi-
lleısiyle pıelk muhterem Danıştay Başkanıımızın 
Ibir beyanını kendisime deistek ittihaz eyledi. 

Aziz 'arkadaşlarım, Yüce Daıiıışay Başkanı
nın /beyanının haklı olup olmadığı konusu üze
rinde durmuyorum, Danıştay Başkanı haklı ve
ya hakısıiz (Söylemiştir, doğru söylemiştir, yan
lış söylemiştir meselesi üzerinde durmuyorum. 
lAnıcaJk bir Anayasa kuruluşu olan bu tip mües
seselerimizin başında bulnan ve gerçekten me
darı İftiharımız olan bu otoritelerimizin şu ve
ya :bu şıeikilde polemiğe yol açacak şekilde beyan
larda bulun/malarını uygun bir davranış olarak 
telâlklki teltmediğimi belirtmek isterim. Bunu uy-
ıgun bir davranış olarak telâkki etmıediğimi şöy
le Ibir misalle muhterem heyete arz edeyim: 

ıMulhterem Danıştay Başlkanıimız 1971 yılında 
ve bilâlhara yapılan Anayasa değişikliği tadilâ
tını uygun bulmamıştır. Diğer bir Anayasa ku

ruluşu olan bir organımızın başjkanı, «1971'de ya
pılan Anayasa tadilâtı esasında çok azdır, daha 
çok tadilât yapılması lâzım gelirdi» desıe, diğer 
bir kuruluşun başkanı «Hayır, bunun ikisinin or
tasını bulmak lâzım gelir» des'e ve siyasî teşek
küller bitaraf olarak vazife görmeleri icap eden 
Ibu kuruluşların başlarının sözlerini ve beyan
larını her vesile ile kendilerine mesnet ve da
yanak ve tutamak ittilhaz etseler; bu türlü pole
miğin bu türlü yanlarda ve taraflarda yer al-
ımanın Türk siyalsî (gidişatına ve havasına uy
gun düşmeyeceğine, inanıyorum. Esas itibariy
le, Yüce Başkanın böyle bir beyanda bulunrması-
mı önleyici ıbir husus olduğuna da kani değilim. 
ıFaikat TürlMye'haizin şartları icabı ve hâdisele
rin şu veya bu şekilde polemiğe çekilmesi, iste
nilen ağızda istenilen şekilde uzatma kabiliyeti 
bulunması itibariyle, böyle dokunulmazlığı olan 
bir müessesenin, haısisaisiıyetle korunması gere
ken folir müessesenin başının şu veya bu şekilde 
Ihterhanlgi bir siyasî teşekkülün lehine veya aley
hine veya onun eline tutamak verecek şekilde 
beyanını vermesini hoş kaırşıiaımadığımızı, («Hoş 
karşılaimaldığımız» tabiri bize uygun dlüşmüyor) 
diğer bir tabirle onun kanaatiyle, doğru veya 
yanlış söylemıe keyfiyetiıyle mutabık olımadığımı-
izı Yüce Heyete arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Par
tisi sözcüsü arkadaşımın söylediği bir kısım hu-
ısuslara iştirak letmıekıle beraber, Danıştay hak
kındaki bir tavsiyelerine, bir hukukçu olmaları 
sıfatiyle dölkunimak zorunda kalıyorum. 

«Lâyihalar matbu ıf ormülle (gayet kısa bir iki 
satır halinde verilmeli» dedi. Danıştaydan bu 
kadarını istemeye hakkımız yoktur. Esasında lâ
yihalar taraflar tarafından verilir ve bunların 
uizunluğu Ve kısalığı şu veya ,bu şekilde herhangi 
Ibir tahdide uğramayacağı ıgibi, aynı şey karar
lar için de söylenebilir. Maltibu formül Danışta
yımızda aynı konuda verilen emsal kararlar hak
kında esasen bugün de tatbik edilmektedir. Belli 
konularda İsrar edilen kararlarda, kararların 
ıcsais kısımları teksir edilerek şahıslar hanesi 
zaten doldurulmaktadır. 

'Cumhuriyet Halik Partisinden şahsî görüş
lerini açıklayan arkaldşımızın il idare heyetle
rinin yargı görevleri hakkındaki ve bilhassa, 
temyiz alt komisyonları hakkındaki beyanla
rına iştirak etmeımıek kalbi! değildir. Bunların 
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bukukî bilgi ile ıteçlhiz ödilia* şekilde vazife gör-
"meleriim sağlamak da, gerçekten bundan sonra 
bu. düzenleme ile uğraşan arkadaşlarımızın bir 
görevi Oikaası lâzımdır. 

Yüoe Heyete; Danıştay Bütçesinin devletiimi-
ze, milletimize hayırlı olması dileğiyle saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
Sayın Deivlet Balkanı Süleyman A.rif Emre, 

'buyurun effîendim. (M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (fetanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Danıştayımizın Bütçesi üzerinde, (kıymetli 
grup sözcüsü arkadaşlarımız ve şaihsî görüşlerini 
açıklayan milletvekillerimiz e ok kıymetli fikir
ler beyan ettiler. Teklif ve temenniler ara
sında, bütün konuşmacıların katıldıkları müşte
rek esaslar mevcuttur. Bu itibarla, bendeniz bu
rada arkadaşlarımızın müştereken ortaya koy
dukları tekliflerden başlayarak, «ok kusa bir ko
nuşma ile bu meseleler hakkında Hükümet çalış
malarının hangi noktada olduğunu tebarüz ettir
meye çalışacağım. 

Çok haklı olarak birçok arkadaşımız, Danış
tay'daki taJhammülfersa dava birikiminden söz 
ettiler. G*erç>efcten, gittikçe büyüyen, sosyal ve 
ekonolmliik bakımdan hareketli hale gelen, ihti
lâfları çoğalan ve hak arama şuurunda büyük 
merlhalelıer ka'teden milletimiz ve ülkemizde idarî 
ihtilâflar çoğalmaktadır. Bu idarî ihtilâfları 
'karşılamak maksadiyle şimdiye kadar daire sa
yısını artırma yoluna gidilmiş; fakat, bütün 
'grupların da ittif aküyle tebarüz ettirildiği gilbi, 
bulunduğumuz şu devrede artık bunun ülkemizin 
şartları karşısında kifayetli bir hal şekli olmadığı 
meydana çıkmıştır. Bu itibarla, Hükümetimiz 
işbaşına geçer geçmez, geçen dönemde Meelise 
sevk edilmiş olup kadüfc olan, İDk Derece İdarî 
Malhkemeler Kurulmasına dair kanun tasarısını, 
yeniden bir yazı ile istirham ederek Yüce Da-
nıştaytdan tetkik etmieleririi istedik. Bu tetkikat 
bitmek üzeredir, son safhaya gelmiştir. Hükü
mete veya Bakanlığımıza intikal eder etmez Yü
oe Meclislere intikali için ,en süratli yoldan ge
reken yapılacaktır. 

Bu ilk dereoe idarî mahikeımelerinin kurul
muş olmaisiyle, çok kıymetli "bir konuşmacı ar

kadaşımızın telbarüız ettirdiği il ye ilçe idare mec-
IM üyelerinin teşkiündelki hukuka aykırı dü
şen hususlar, vergi temyiz ve itiraz komisyon
larının teşkilinde ve işleyişinde şimdiye kadar 
meydana çıkmış olan aksaklıklar da hepsi bir
den ele alınacak ve Danıştayımız dana çok tem
yiz görevine ağırlık veren bir üst dereoe mah
keme halline getirilecektir. İlk derece idareî mah
kemeler kurulması şekline Anayasamız da mü
sait bulunmaktadır. Arz ettiğim gibi, bunu, ilk 
fırsatta, Danıştayımıızdan tasarı .gelir gelmez 
meclislerimize sevk etmek kararındayız. 

iMulhtenem arkadaşlarımız Danıştayımizın hiz
met .binası hakkında da teklif ve temennilerde 
bulundular. Bilhassa zannediyorum. Yalçın Oğuz 
kaııdeşiımliz, binanın 1968'de başlayan inşatının 
fiyat artışları sebebiyle, müteahhit tarafımdan 
bırakıldığını izah ettiler. Müteahhit, ilave işle
rin, % ,20'yi ^aşması sebebiyle işi tasfiye etmeye 
başlamıştır. Bayındırlık Bakarilığı ile Bakanlı
ğımız temas kurarak süratle geri kalan bitme
miş işlerin ihalesine girişilmesi ve binanın müm
kün olduğu takdirde bu yıl sonunda hizmete açı
lır hale getirilmesine çalışılmaktadır. Bu husus
taki teklif ve ikazlara da huzurlarınızda teşek
kürlerimi arz ederim. 

iDanıstayımızın kuruluşunun 106 ncı yıldö
nümü münasebetiyle Sayın Danıştay Başkanı-
ımızm yapmış olduğu konuşmada birçok devlet 
dairelerinin gözetmesi gereken .hususlar, ehem
miyetli huısusiıar (iki1, bu teklif ve tavsiyeler, da
vaların azalmasını istihdaf eden teklifler ve tav
siyeler idi) tespit etmiş bulunuyoruz.. Bu. ko
nuşmanın metnini uzmanlarımız incelediler. Bü
tün devlet dairelerine bir tamim yayınlayarak, 
konuşmacı grup söadüsü arkadaşlarımızın da gö
rüşleri istikâmetinde esasen tebellür etmiş olan 
bu fikirlerin yürürlüğe .girmesini te'min etmek 
emelindeyiz. Bu teklif ve tavsiyeler; kanun tasa-
rılarınm, Danıştay-da ineelettirilmesi, kanunlar 
arasında ahenk sağlanması, bir emsal kararı te
şekkül ettiği takdirde idarî mekanizmanın, «Bu, 
kişisel bir karardır» demeyerek prensip ve içti
hat haline gelmiş kararları diğer hak sahiple
rine de teşmil etmesi >ve buna benzer teklif ve 
temenniler, Başkanın 106 ncı yıldönıümünde yap
tığı konuşmadan da hareket edilerek, ilham alı
narak resmî kuruluşlara tamim edilmek üzere
dir. 
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iSayın Cumlhuriyietçi Güren Partisi Sözcüsü, 
idarenin tafedir hakkına ıtemas ettiler, yürüıtme-
ınin durdurulması mekanizmasının isaibıetl'i oldu
ğundan; fakat bunun sık sık kullanılmiaması 
gerektiğimden bahsettiler, «Kararların infazı (ge
rekir, bunun için kanunlarımızdaki müeyyideler 
yetersizdir» buyurdular. Bu fikirlere katılma
mak mümkün değildir. Yürütmenin durdurul-
ıması bakında ve gerekse esas hakkında verilen 
(kararlara hükümetlerin harfiyen riayett etmesi 
prensibine biz de katılmaktayız. 

Sayı Millî Selâmet Partisi Sözcüsü Ömer 
Lütfi Zararsız arkadaşımız, bilhassa mevzuat 
çokluğunun idarî ihtilâflara sebebiyet verdiğini 
tebarüz ettirdiler. Gerçekten Danıştaym yıldö
nümü münasebetiyle yapılan konuşmalarda da 
mevzuatın haddinden fazla sayısının arttığı; de
ğil vatandaşların hukukçuların bile bunlar ara
sından çıkamaz hale geldiği tebarüz ettirildi. Fa
kat, bu kodifikasyona gidilerek müşterek konu
lardaki kanunların birleştirilmesi meselesi çok 
mühim ve çok uzun zaman alacak olan bir mese
ledir, bu istikamette de sanıyorum ki Adalet Ba
kanlığımızda çalışmalar başlamıştır. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan kıymetli 
arkadaşımız, bilhassa Hükümetin yaptığı bazı na
kil ve tayinler üzerinde durarak hukuk devleti 
anlayışına bu türlü tasarrufların uymadığı fik
rini ortaya attılar, öyle zannediyorum ki, bu bizi 
denetim vazifesini yaparak uyarma mahiyetinde 
olan bir konuşma olarak ortaya konulmuştur. Da-
nıştayımız, bütün yetkileriyle faaliyet halinde
dir. Bu tayin ve nakiller şayet mevcut hukuk ni
zamı dışında bazı tasarruflar mahiyetinde ise, 
ilgililerin, Danıştaym süzgecinden geçirmemesi 
için hiçbir sebep mevcut değildir. Ancak; bu 
mevzua girmişken, bir mühim meseleyi, burada 
bütün arkadaşlarımızın tartışmak istediği bir 
mühim meseleyi birkaç cümle de olsa beyan et
mekle fikrimizi izah etmek istiyorum. 

Bilhassa bu mesele, «Anayasanın ilgili mad
desinin değiştirilmesi gerekir veya gerekmez» 
şeklinde de burada münakaşa konusu yapılmış
tır. Ben öyle zannediyorum ki, bütün partileri
miz, idarenin bir takdir hakkı olması gerektiği 
fikrine itiraz etmemektedirler. Ancak, tartışma 
konusu yapılan husus, «Bu takdir hakkının hu
dudu ne olmalıdır, nasıl işlemelidir?» keyfiyeti
dir. 

«Siyasî iktidarların seçim mücadelesi vererek, 
prensiplerini halka ilân ederek işbaşına gelmiş 
olmaları halinde bilhassa çok üst kademede bu
lunan vazifelileri değiştirmesi mümkün müdür, 
değil midir?» mevzuu yalnız bizim rejimimizin, 
meselesi değildir, dünyadaki bütün demokratik 
rejimler bu meseleyi ele almış ve kendi mevzu
atları dahilinde halletmişlerdir. Fransız sistemi 
tebellür etmiştir. Anglo Amerikan sistemi te
bellür etmiştir; fakat bütün bu sistemler, işbaşı
na gelen ve belli prensiplere inanan bir partinin, 
daha önce muayyen görevlerde bulunan görevli
ler üzerinde bir tasarruf yapma hakkı olduğunu 
kabul eden sistemlerdir. İdarenin takdir hak
kını tamamen ortadan kaldıran ve bu takdir hak
kını tamamen kazaî mercilere veren bir tatbikat, 
öyle zannediyorum ki, mevcut değildir. 

Hatırladığıma göre, Adalet Partisi 1965 sene
sinde tek başına iktidara geldiği zaman bu kür
süde Adalet Partisinin Danıştaym bazı kararla
rını infaz etmediği mevzuu tartışıldı. O zaman 
lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı, ithamlar 
yapıldı. 

Biz yine kani idik ki, Adalet Partisinin, Da
nıştaym bazı kararlarını o zaman tatbik etme
mek ısrarında kalışı, idarenin takdir hakkının 
tabiî bir hak oluşu noktasından ileri geliyordu. 
Bu yüzden Anayasa değişikliği mevzuunda bazı 
ihtiyaçlar kendisini gösterdi. Anayasa değişikli
ği, idarenin takdir hakkını bir dereceye kadar 
genişletmek maksadiyle yapılmıştır kanaatinde
yim. 

Şimdi, Adalet Partisi Sayın Sözcüsü bir ta
raftan idarenin takdir hakkını bir dereceye kadar 
artıran Anayasa değişikliğini savunurken, diğer 
taraftan da bu hakkın verilmiş olmasından ve bu 
haktan doğan tayin ve nakil tasarruflarını ele 
almakta ve bunu tenkit etmektedir, öyle zanne
diyorum ki, prensipte kendi beyanları ile bu iki 
iddiaları tezat haline gelmiştir. 

Bu itibarla, biz idarenin belli bir ölçüde tak
dir hakkına sahibolması gerektiği kanaatindeyiz. 
Ancak, değiştirilecek vazifelilerin sosyal hakla
rına, özlük haklarına katiyen halel 'gelmemesi 
prensibi esas olmalıdır, asıl olmalıdır. Hizmete 
getirilecek veya başka bir hizmetet tayin edilecek 
kişilerin ehliyeti, ihtisası, liyakati bakımından 
bu tayin ve nakil tasarruflarında kamu yararının 
birinci derecede gözönünde tutulması lâzımgelir. 
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Danıştayımız da esas itibariyle §u arz ettiğim 
prensipler dairesinde bu türlü davaları rüyet et
mekte ve isabetli kararlar almaktadır. 

öyle zannediyorum ki, bu genel konuşmam
da Sayın Yalçın Oğuz arkadaşımızın temas etti
ği hususlara da değinmiş oldum. 

Sayın Şevki Erek arkadaşımız ise, Danıştay 
mensuplarının sosyal haklarının ele alınmasını ve 
günün ekonomik şartlarına intibak ettirilmesini 
tavsiye halinde bu kürsüye getirdiler. Çok isa
betli ve haklıdır. Bu mevzuda da Danıştayımızca 
bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Hükümeti
mize intikal ettirildiği takdirde Meclislerimize 
getireceğiz. 

Bütçemiz hakkında şimdilik maruzatım bu 
kadardır. 

Hürmetler arz ederim. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak Sayın Zekâi Altmayi. Yok. 
Sırada Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu var

dır, buyurun Sayın Köylüoğlu. 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi sev
gi ve saygıyle selâmlarım. 

Benden evvel grupları ve şahısları adına ko
nuşan arkadaşlar Danıştaym; nasıl olmalıdır, ne 
yapmalıdır, hakları nedir, ödevleri nedir, ihti
yaçları nedir konularındaki görüşleri dile getir
diler. Sayın Bakan da gayet kısa olarak cevap 
verdi. Benim de taleplerim aşağı yukarı arkadaş
larımın söylediklerinden ibarettir. Bu sebepten, 
bu izahatından ötürü Sayın Bakana teşekkür ede
rim. 

Bütçe müzakereleri esnasında bu kürsüde büt
çe, iktisat gibi konuların görüşülmesi gerekirken, 
birbirimizi tenkidediyoruz. Esas mesele bu oldu
ğu halde, çoğumuz konuşmamızın büyük bir kıs
mını politikaya tahsis ediyoruz. Âdet, gelenek her 
halde böyle olsa gerek. Bir senenin muhasebesi 
yapılıyor, dilekler ve temenniler dile getiriliyor. 

Birçok konuşmalar aynı şeylerin tekrarından 
ibaret oluyor. Ve bu da zamanımızı alıyor. Hatta 
bir sayın konuşmacıya gittim sordum, «Sayın ar
kadaş, siz çıktınız, tekrardan ve çok konuşmak
tan, iktisattan bahsedilmemeden, bütçeden bah-
sedilmemeden yakındınız; fakat siz 1,5 saat ko
nuştunuz, 15 dakikası iktisattı, bir saat 15 daki

kası da politika idi.» dedim. Güldü, «böyledir.» 
dedi. 

Ben uzun düşünürüm; ama düşüncelerimi kı
sa cümlelerle izah etmek isterim; yine de öyle 
yapacağım. 

Bu arada hatırıma geldi, size bir şey nakle
deyim : Sayın Bölükbaşı'ya birkaç gün evvel ras-
ladım. Onun bir sözünü bana nakletmişlerdi. Bö-
lükbaşı demiş ki, «Bu mukaddes, bu ulvî kürsü
de 10 dakika konuşmak için 10 saat çalışmak lâ
zımdır.» Bu doğru mudur üstat diye kendisime 
sordum. Çünkü Bölükbaşı'yı 1946 yılından beri 
tanırım. Onun memleketinde hâkimlik yaptım, 
o da o kazanın köyündendir. «Yanlış» dedi. «Ne
dir» diye sordum, «10 dakika konuşmak için 10 
gün çalışmak lâzımdır.» dedi. 

Bu doğru. Çünkü bu kürsü hakikaten bu ka
dar mukaddes, bu kadar değerli bir kürsüdür; 
ama biz bunu yapabiliyor muyuz, başkaları ya
pıyor mu? O fazla konuşanlar bu zamanı nere
den buluyorlar bilemiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesi konuşulurken 
bazı arkadaşlar bazı fikirler ileri sürdüler. Ben 
kimseye tarizde bulunmam, âdetim değildir. Ben 
kavga adamı da değilim. Ben barış adamıyım. 

Anayasa, demokratik rejim nasıl müdafaa edi
lecekmiş? Müesseseler itiraz edecekmiş... 

Ben bunu şöyle anlıyorum : Mademki, biz in
san şeref ve haysiyetine uygun olan rejimi seç
mişiz, kabul etmişiz; hepimiz bu davanın adamı
yız, Anayasa müesseseleri bu demokrasi sistemin
de, bu rejimde vardır, varlıkları bununla kaim
dir. Bu rejimde bunların yerleri ve yetkileri de 
belirlenmiştir. 

Benim kanaatim şudur ki, bu müsseseler Ana
yasanın tanıdığı yetki ve yerlerini bildiği müd
detçe bence vazifelerini yapmış olurlar. Bu hu-

' susta benim özetleyeceğim, günlerce düşünüp ta
şınıp ifade edeceğim bundan ibarettir. 

Mademki, Danıştay için kürsüye çıktık, Da
nıştay hakkında da bir kaç söz söylemek isterim. 
Söylenecek bir söz kalmadı, arkadaşlar söyledi
ler ama, benimki, de onların tekrarından ibaret 
olacaktır. Çünkü, «Danıştay 1868 yılında kurul
du» desem öyle, arkadaşlarda söylediler onu. 
İsim değişikliği; Devlet Şûrası olmuş, Şûrayı 
Devlet olmuş ve en sonra da Danıştay olmuş.. 

Danıştay'ın hakkı ve görevi Anayasa'nın 140 
ncı maddesinde gösterilmiştir, kuruluşu da ora-
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da gösterilmiştir, ödevi de orada gösterilmiştir. 
Peki, bunları sizlere okumakta bir mana yok, he
piniz bunları biliyorsunuz. 

Ben, bir de Danıştay Kanununa baktım, ora
da diyor ki: «Danıştay bağımsızdır. Yönetim ve 
temsili birinci başkana aittir.» Doğru. «Danış-
taydaki üyeler yüksek mahkeme hâkimlerine sağ
lanan teminat altında hizmet görürler» diyor. 
Evet, öyle olması lâzım; çünkü, yü'ksıek mahke
melerden birisidir. 

Ben yarın, her halde, 'kısmet olursa adalet 
bütçesinde de şahsım adına konuşacağım. Zaten 
şahıs adına konuşmak daha serbest oluyor, parti 
adına konuşmaktan daha kolay oluyor. Çünkü, 
bazı kayıtları var partinin tabiî, «yazacaksın, 
vereceksin, suret çıkaracaksın» diyorlar. Biz ise 
burada aklımıza geleni, düşündüklerimizi ifade 
ediyoruz, daha kolay oluyor. Yarm Adalet 
Bakanlığı bütçesi hakkında da şahsım adına ko
nuşacağım; bugün burada şu kadarını söylemekle 
iktifa edeceğim: 

Millet bu mahkemelerden ne bekliyor? Doğ
ru, çabuk ve adaletli karar bekliyor. Bütün dava 
burada toplanıyor, burada bitiyor. Hepimizin is
tediği, milletin istediği de budur. Mesele, bu ku
rul aşları, Yargıtay ı, Danıştay ı ve Sayıştay ı 
işte bu vaziyete getirebilmek ve bunlardan bu 
neticeyi alabilmektir. Maksadımız budur, gaye
miz budur, tenkitlerimiz budur, temennilerimiz 
budur. Zaten bu kuruluşların gayesi de budur. 

Peki, bu nasıl olacak? Bunu yarın hâkimler 
mevzuunda, (malum ya adalette, kararlarda, 
adaletin tevziinde baş unsur hâkim olduğuna gö
re, hâkim nasıl olmalıdır, nasıl yetiştirilmelidir.) 
bunu etraflıca izah edeceğim, burada durmayaca
ğım. Zaten, Danıştay'ın üyeleri nereden nasıl 
seçilir, o da Anayasanın 140 ncı maddesinde 
gösterilmiştir. 

Yalnız, 1488 sayılı Kanun olacak her halde, 
onunla değiştirildi bu madde; bu değişiklik oldu
ğu zaman hukukçularla birçok konuşmalar oldu, 
müzakereler oldu, münakaşalar oldu. Onlar da 
şu hususu beğenmediler, benim de pek aklım yat
madı, onu size izah edeyim: Askerî şahısların 
Danıştay'ın idarî denetiminden çıkarılması isa
betli değildir. Bu Askerî Yüksek İdarî Mahkeme
sine bırakılmıştır. Tabiî, bunun nedenlerini şimdi 
izah etmeye kalkarsak zamanımız yok. Benim bil
diğim, yüksek mahkemedeki büyük hâkimlerin 
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I düşünceleri bunun doğru olmadığı merkezinde
dir. Buna burada böylece işaret etmek istiyorum. 

Sonra; bir de bu mahkemenin yüksek mah
keme, içtihat mahkemesi olması lâzım. Peki, bu 
iş çokluğu, bu iş fazlalığı karşısında bunu nasıl 
sağlayacak, nasıl yapacak? Onun için de, bu işle 
uğraşan hukukçular ve aklı erenler, tecrübeli 
kimseler diyorlar ki: «Temyiz Mahkemesi, İstinaf 
Mahkemesi kurulması lâzım gelir. Burada da ar
kadaşlarımız, «Alt Kademe İdare Mahkemeleri 
kurulmalıdır» diyorlar. «Ancak, Danıştay o za
man içtihat mahkemesi olur ve bu yükten kurtu
lur. Usulen bunlar işin mahiyetine göre tespit 
edilir ve böylece bu iş de haledilmiş olur» diyor
lar. 

Benim üzerinde durduğum iki noktadır; biri
si Anayasa 'nm o değişikliğindeki hata, ikincisi 
bu Alt Kademe İdarî Mahkemesinin kurulması. 
Sayın Bakandan temennimiz, ne İse bunların hail 
çaresi, buna bakmalarıdır. 

Sonra, bir de herkes söyledi, ama ben de 
söyleyim, her halde vakit dolmadı. Her zaman 
vakit olmuyor... 

BAŞKAN — Doldu Sayın Köylüoğlu, cümle
nizi bağlamanızı bekliyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Efendim, şu bina meselesi imiş. Çok şikâyet 

I ediyorlar İrandan da. O bina 1908'de başlamış, 
şimdi arkadaşlardan duydum, daha da ikmal edil
medi. Her halde bir iki senede ikmal edileceğini 
de zannetmiyorum. Bunun da bir an evvel hallini 
rica ediyorum. 

I Şurada bir notum vardı, onu da okuyayım: 
Millet idarî ve kazaî mahkemelerden doğru ve 
çabuk karar ve adalet beklemektedir. Sayın Da
nıştay başkan ve üyelerine bu hususu hatırlat
mayı zait buluyorum. Öyle ya; buraya, bu mer
tebeye yükselmiş kimselere, şunu şöyle yaptınız, 
bunu böyle yaptınız, hatanız şudur demeye lü
zum yok. Onlar bizden iyisini biliyorlar. Mües
seseler eksiklerini, fazlalıklarını, noksanlıklarını 
bizden çok iyi biliyorlar. Onun için bu kadar ha
tırlatmakla yetiniyorum. 

I Ve son cümle olarak da şunu söylüyorum: 
Bütçenin millete ve Danıştay mensuplarına ha-

I yırlı ve uğurlu olmasını diler, sayın arkadaşla
rıma saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından al-

I kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylü-
oğlu. 

Bu suretle Danıştay Başkanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçü-
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim I 017 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 19 994 140 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiş
ti]1. 

111 Yargı 32 301 728 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. . 

112 Danışma inceleme 4 419 300 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyeni er... Kaibul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla-
raayan transferler 315 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiş-
tiı». 

Danıştay Başkanlığı bütçesi Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Milletimize ve mensupla rina ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

B) DE VLET İSTA TISTIK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Ge
nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüşmelere (baş
lıyoruz. 

Gruplar adına söz alan sayın arkadaşlarımızı 
okutuyorum : 

Demokratik Fanti Grupu adına Sayın İhsan 
Arslan, Cumlhııriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın. Hüseyin Erçelik, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet özgür, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın ihsan Bedirhanoğ-

lu, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Vah
dettin Karaçorlu. 

Şahısları adına, Sayın Kemal Ataman, Sayni 
Kemal Şensoy, Sayın Zekâ i Al'tınay. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın İhsan 
Arslan. Buyurunuz Sayın Arslan. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN ARSLAN 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Demokratik Parti Grupu adına, Devlet İsta
tistik Enstitüsü 1974 yılı «bütçesi ile ilgili görüşle-
riani arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulun
maktayım. 

Muhterem .milletvekilleri, yurdumuzda ekono
mik ve sosyal konularda istatistikî bilgiler topla
mak yolunda çalışmaların oldukça eski ıbir geçmi
şi vardır. Ancak, bu konuda düzenli çalışmada •/ 
1926 yılında Başbakanlığa bağlı 'bir İstatistik Ge
nel Müdürlüğünün kurulmasıyle başlamıştı iv 

Planlı döneme girildikten sonra ise; plan ça
lışmalarının yapılabilmesi için sıhhatli istatistikî 
(bilgilere salhip olunması zarureti daha kuvvetli 
'hissedilmiştir. ıBu maksatla, 1962 yılında bir ro-
organizasyon yapılmış ve 53 sayılı Kanunla Dev
let İstatistik Enstitüsü kurulmuştur. Bu -sürerle, 
istatistikî kavramların ve sıhhatli istatistikî bil
gileri elde edebilmenin usullerinin tesis ve gerçek
leştirilmesi sağlanmak istenilmiştir. Filhakika 
kalkınma planlarının hazırlanmasında ve bu plan
ların yurt kalkınmasını gerçekleştirmek yolun
da faydalı neticeler vereeelk Ibir belge hüviyeti 
'kazandırılmasmda doğru istatistikî bilgilerin mev
cudiyeti en önde gelen şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, sözü 'buraya getir-
mişken Ibir hususu belirtmek mecburiyetindeyim. 

Devlet istatistiği yapılırken, maalesef .şunu 
hemen söylemek zorundayım ki; bu istatistik ra
kamlarının sıhhatli olması lâzımdır; fakat, bir 
köylü çocuğu olarak, bizzat yaşadığım bu istatis
tikî rakamların köylerde düzenlenmesi ve bu is
tatistikî rakamların sıhhatli olması endişesi var
dır bende. Köyün muhtarının odasında oturan 
memur, bir köyde, herhangi bir meselenin 'istatis
tikî durumunu Devlete vermek durumunda iken; 
'muhtarın kendi beyanına göre, bilfarz, «Bu köy
de Ahmet'in - 'afedersiniz - kaç ineği vardır, kaç 
koyunu vardır, kaç tavuğu vardır, kaç dönüm tar
la eker, bu tarlaları her sene eker mi, yoksa ne 
kadarını nadas yapar, ne kadarını ekime hazır-
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lar, ne kadarı suludur, ne kadarı kıraçtır, kaç 
dönüm bağı vardır?» hülâsa, 'bunları toplarlarken, 
muhtarın bilgisine dayanmaktan başka yaptığı 
bir şey yoktur. Bana kalırsa; bu sıhhatli rakamı 
Devlete verebilmek için; bizzat o köyde meskûn 
olan, oturan vatandaşın kendisinin 'bilgisine mü
racaat ötmesinde büyük fayda vardır. Ancak, o 
zaman Devlet hakikî, sıhhatli (bir istatistikî raka
mı ©İde etmiş olacaktır. Türkiye'deki hayvansal 
'durumumuz, Türkiye'deki toprak durumumuz, 
Türkiye'deki sulu veya kıraç durumumuz, hulâ
sa; Devletin üzerinde durmuş olduğu istatistik 
üzerinde sıhhatli bir rakama kavuşabilmesi için; 
(bunları, hu şekilde elde edip, rapor vermekle 
mümkündür. Bu hususa değiniyorum ve temen
ni ©diyorum ki, Devlet istatistiğini yapan hu 
müessese, inşallah (bundan sonra bilfiil şahısların 
kendilerine müracaat etmek suretiyle 'bu sağlam 
ve sıhhatli rakamları Devletimize verebilmek du
rumuna gelebilir. 

Muhterem milletvekilleri; kalkınma planları
nın yapılmasında gerekli bilgilerin hazırlanması 
(dışında, Hükümet tarafından ihtiyaç duyulan 
diğer konularda istatistik! çalışmalar yapmak da, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görevleri aneyanm-
dadır. Yurt kalkınması için planlar yapılması ve 
Hükümetin doğru kararlar alabilmesi yolunda, 
kendisine verilen bu çok önemli görevleri ifa ede-
bilımek için; Devlet İstatistik Enstitüsünün ken
disine sağlanan imkânlar çerçevesinde büyük bir 
'gayretle çalıştığını bilhassa ifade etmek isterim. 
Modern elektronik sisteme geçiş, çalışmalarında 
kolaylık ve sıhhat sağlayıcı bir imkândır. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün kurulmasından bu yana, 
analizci, programcı ve diğer yetişmiş elemanların 
miktarında takdire şayan bir gelişme vardır. 

Ancak, kendisinden beklenen geniş hizmetle
re nazaran dar imkânlarla çalışmakta olan Ens
titü, hazırladığı istatistikî bilgilerde tam bir doğ
ruluk ve çabukluk sağlayamamıştır. Bu konuda 
uygulanan metotların eksik yanlarının bulunduğu 
hususuna da işaret ötmek isterim. Bu konuda ça
lışmalar ilerleyip daha sağlam temöl bilgilere sa
hip olundukça, metotların da 'geliştirilmesi neti
cesi, daha güvenilir istatistikî bil'gilerin gerekli 
çabuklukla hazırlanabileceğine emin bulunmakta
yız. 

Muhterem milletvekilleri, Enstitünün teçhi-
zatlanma, teçhizatlandırma konularında olduğu 

gibi, ilmî çalışmalar konusunda da bütçe imkân
ları çerçevesinde faaliyetlerini geliştirmesini te
menni ediyoruz. 

Ancak, 'Enstitünün çalışmalarında büyük ko
laylıklar sağlayan elektronik sistemin randımanlı 
bir şekilde kullanılabilmesi, her şeyden önce, bil
gili ve tecrübeli elemana ihtiyaç göstermektedir. 
Böyle elemanların ise yetişmesi, uzun zamana ve 
geniş çalışmalara ihtiyaç göstermektedir. Ensti
tünün sahip olduğu bu kalifiye elemanların, Per
sonel Kanununun getirdiği ödeme imkânları çer
çevesinde muhafaza 'edilebilmesi büyük güçlük 
arz etmektedir. Hükümetin, bu konuda ne gibi 
çalışmalar yaptığını ve ne gibi tedbirler 'aldığını 
öğrenmek istiyoruz. Elde mevcut elemanların ye
rine, yenilerini koymak uzun zaman ve emeğe ih
tiyaç gösterdiğine göre, bu hassas konuya Hükü
metin büyük bir dikkatle 'eğilmesi icabeder. Aksi 
halde, zaman zaman haklı şikâyetlere' muhtap 
Olan, bugünkü istatistikî bilgileri dahi elde ede
meme durumuyle karşı karşıya kalmamız kaçınıl
maz netice olur. 

Muhterem milletvekill'leri, Ibir hususa dahı'a 
değinmemle izninizi istiyorum. 

ıG-elip geçen hükümetler, şimdiki Hükümeti 
de dalhil, önemine 'binaen arz etmek istiyorum 
yetişmiş elemanlar kıyımına başlamıştır maale
sef. Türkiye'de yetişmiş elemıanlar tam randı
manlı, verimli, kendisinden beklenileni yapaca
ğı bir çağda, bir hükümet değişikliği, Ibir kadro 
değişikliği karşısında kalınca, «Acaba benim 
durumıum ne olur?» endişesine düşmektedir. 
Bu elemanlar, devletin imkânları içerisinde o 
seviyeye geldiği zaman, çok verimli, daha çok 
kendi branşı içerisinde devletine ve içinde bu
lunduğu müessesesine faydalı olmak zamanı 
gelince; bunların siyasî kanaatlerle yerlerin
den alınması, onun yerine bu şekilde hakika
ten çok sistemli, çok matematik ölçüler içerik 
tsinde yeniden yetişmek, yesiden o çağa gelmek 
gibi bir zorunluluk doğmaktadır. Bunun (güçlü
ğünü, bunun acısını da milletçe çekmekteyiz. 
Bilhassa, bu Devlet İstatistik Enstitüsünün 
içerisindeki elemanların, hakikaten bilgili, ista
tistikî malûmat havi teknik beyinlerin, gün 
geçtikçe daha faydalı olacağı, faydalı olma-
isında devam 'edeceği bir zamanda yenlerinden 
'alınmasından endişe ediyorum. Böyle bir şeye 
şahit değilim ama, bu müesseseye dokunulma-
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sim foen mevcut iktidardan, mevcut iktidarın 
bu 'branşı içine alan Bakanlıktan hillhassa rica 
'ediyorum. Bu elemanların yerlerinde kaltaasın-
da 'devletin, nıilletin bsyük faydası vardır. Ni
ce 'güçlüklerle 'bunlar o seviyeye 'gelmişlerdir. 
faydalı 'olmak durumunda bulunurlarken, onla
r ın durumunun, «O, bizim işimize gelmez, baş
kası bize uyumlu olur.» kanaati içerisinde 
değerılendirdılmeme,sini, (bilhassa yeni Hükümet
ten 'grubum adına istirham ediyorum. 

OVEulhterem milletvekilleri, istatistikî çalış-
nualar, zaman zaman diğer kuruluşlar perso
nelinin de bu konuda çalışmasını gerekli kıl
maktadır. Mesai saatleri dışında kendilerinden 
çalışma beklenilen hu personele ödemce yapıla
bilme konusunda da müşkülât vardır. Hükü
metçe hu hususa da .eğilinerek bir çözüm ge
tirilmesi gereklidir. Her yıl çalışmalarında ge
rek güvenirlik hakımından, gerekse sürat ba
kımından bir ilerlemeyi memnunlukla müşaha-
de ettiğimiz enstitü çalışmalarının, İI974 yıllın
da da devam etmıesini dileriz. Ancak hu, Hü
kümetin konuya ciddiyetle eğilerek, enstitüye 
yardımcı olmasına /bağlıdır. Gerek teknik im
kânları genişletmek ve gerekse yetişkin per
soneli tatmin .etmek (suretiyle, çalışmalarında 
devamlılığı sağlamak hususunda mümkün olan 
herşey yapılmalıdır. Aksi halde, devlet ve mil
let hayatımızın geleceğini alâkadar eden çok 
önemli politik, ekonomik ve sosyal kararlar 
sapam bilgilere dayanmadan verilmek mecbu
riyetinde 'kalınacaktır. OBu durum, kararların 
isalbeti üzerinde ters yönde etikler mıeydana ge
tirecektir, hat ta yanlış kararlar alınmasına se-
Ibebiyet vereJbilecıektir. Bu ise, toplum hayatı
mızda telâfisi mümkün olmayan yaralar açabi
lir. 

Muhterem milletvekilleri, 1974 yılı Devlet 
İstatistik Enstitüsü bütçesinin hayırlı, uğurlu 
olmasını Cenabı Haktan temenni eder, Demok
ratik Parti Grupu adına Yüce Meclisinize say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim sayın Arslan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sa

yın Hüseyin Eırçelik, buyurunuz, 

C. H. P. GRUPU ÂDINA HÜSEYİN ERÇE-
LÎK (Denizli) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru
pu adına Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
1974 malî yılı bütçesi üzerinde düşünce ve gö
rüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

İstatistik konusuna geçmeden önce, şu son 
günlerdeki birkaç olaya parmak basmak istiyo
rum arkadaşlarım. 

Buraya gelirken, katiyen politika yapmamak 
için, hazırladığım konuyu sizlere sunmak istiyor
dum. Yalnız üzülerek ifade ediyorum ki, bazı, 
«ilim adamıyım» diye ortaya çıkıp; çöp sepet
lerinde, mezbeliklerde, lâğım çukurlarında bulu
nan küçük küçük, çoluk çocuğun yazdığı be
yannameleri cebine doldurarak, burada, «Cum
huriyet Halk Partisi anarşitleri destekliyor, 
Cumhuriyet Halk Partisi ortalığı karıştırıyor» 
diye, mahalledeki dedikoduları şu mukaddes 
ve muazzez kürsüde büyük Türk Milletine söy
lemelerinden hicap duyuyorum, utanç duyuyo
rum, âdeta sıkıyorum; «Yazıklar olsun» diyo
rum... 

İstatistiksiiz düşünmenin, konuşmanın, karar 
almanın, alman kararları uygulama ve sonuçla
rını ölçmenin mümkün olmadığı bir çağda yaşı
yoruz. Milletlerin sürdürdüğü var olma yarı
şında ülke kaynaklarının saptanması, bunların 
en tutarlı planlarla kullanılması, ekonomik ve 
sosyal alanda alınacak tedbirlerin ve sonuçları
nın önceden kestirilmesi zorunluğu en güçlü sa
vunma aracı olmuştur. Ülkemizde bu vasıtayı 
temin eden, sayısal bilgileri toplayan tek kuru
luş Devlet İstatistik Enstitüsüdür. Bu denli güç 
bir görevi yüklenen müessesenin bütçesi tartışı
lırken, söz konusu yılda gerçekleştirilecek hiz
metlerle konulan ödenek arasındaki denge üze
rinde durulmasında elbette yarar vardır. Ge
niş bir tetkik mahsulü olarak hazırlanmış bulu
nan Karma Bütçe ve Plan Komisyonu raporun
da bu husus bütün ayrıntıları ile ortaya konul
muştur. 

Biz, bütçe müzakerelerinde kuruluşları orga
nizasyon, gelişim ve ihtiyaçlara cevap verme 
bakımından ulaştıkları seviye itibariyle irdele
mek istiyoruz. 

1926 yılında Başbakanlığa bağlı bir genel 
müdürlük olarak oluşturulan bu kuruluş, 1927 
yılında peş peşe gerçekleştirdiği nüfus, sanayi 
ve tarım sayımları ile memleketin ve devletin 

— 365 — 



M. Meclisi B : 80 20 . 5 . 1974 O : 1 

en önemli bilgi kaynağı olmuştur.' Ancak, ilk 
yıllarda gerek bilgilerim toplanmasında kullanı
lacak metotlar, gerekse bunların yorumu ve 
sunulması yönünden çeşitli güçlükler ortaya 
çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşma kadar, umum 
müdürlük sayısal bilgileri toplama gayretleri 
yanında, yöntem çalışmalarını da başarı ile yü
rütmüştür. Ekonomik ve sosyal alandaki geliş
meler, planlı döneme giirilmesi, müessese bün
yesinde bir reorgariizasyon zaruretini doğurmuş 
ve 1962 yılında 53 sayılı Kanunla Devlet İstatis
tik Enstitüsü kurulmuştur. 

53 sayılı Kanunla bir araştırma ımerkeizi hü
viyetine kavuşturulan Enstitüye son derece ağır 
görevler veriliirken, bazı olanaklar da sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, kuruluşundan bu 
yana kendisine verilen görevleri yerine getir
mek, her alandaki istatistikleri] düzenlemek ba
kımından büyük çalışma ve çabalar içinde bu
lunmuştur. 

Zaman zaman vaki tenkit ve temennileri göz-
önünde bulunduran bu kuruluş, işaret edilen 
konulara hassasiyetle eğilmiiş, faaliyetlerini yok
luğu ve eksikliği hissedilen alanlara kaydırmış, 
bugüne değin devletin, Devlet Planlama Teşki
lâtı, kamu ve özel keşlimin ihtiyaç duyduğu iista-
tistikî verileri temin eden yegâne kaynak olma 
niteliğine ulaşmıştır. Halen yetersiz görülen hu
suslar yok değildir. Çok kere bütçe müzakere
lerinde münferit meseleler üzerinde durulma-
ması, bütçe imkânlarının, bilgi toplamadaki uy
gulama güçlüklerinin kaynaktan gelen eksiklik
lerin, hattâ maddî olanakların ötesinde kanunî 
mevzuatın doğurduğu çeşitli müşküllerin de göz-
önünde bulundurulmasında zaruret vardır. 

Sayısal bilgilerin toplama hazırlığından ya
yın safhasına ulaşıncaya kadar geçirdiği' işlem
ler son derece güç ve pahalıdır. Çalışmalarını 
bütün ülke çapında sürdürmekle görevli bulu
nan Devlet İstatistik Enstitüsünün başarısı, ida
reci, uzman ve tüm personelinim mesai saatlerini 
aşan çalışmalarına olduğu kadar; diğer kamu 
kuruluşları ile Yüce Meclislerin de gösterecek
leri yardım ve müzaharete bağlıdır. 

Enstitü 53 sayılı Kanunla kendisine tanınan 
olanaklardan yararlanma yönünden de ilerleme
ler kaydetmiş, teçhizatlanma ve teşkilâtlanmada 
dinamik durumunu sürdürmüştür. Aşağıda kı

saca belirteceğimiz hususlar da bu görüşümüzü 
kanıtlamaktadır. 

(Devlet İstatistik Enstitüsü halen 1151 per
sonelin ve 90 işçinin hizmet verdiği bir müesse
sedir. Bu personel 8 bölge müdürlüğü 6 ma
hallî muhabirlikle çalışmaktadır. 53 sayılı Ka
nunun verdiği yetki içinde bölge müdürlükleri 
ve muhabirliklerin arttırılması planlanmış bu
lunmaktadır. Amaç hizmete kalite ve sürat ka
zandırmaktır. 

Müessese, personel eğitimini önplanda tut
muştur. 139 kişi yurt dışında eğitim görmüş, 
istatistik alanında bilgi ve tecrübe edinmdştir. 
Yüksek okul mezunları enstitü bünyesinde mev
cut eğitim merkezinde bir yıl süre ile lisans üstü 
niite'lik taşıyan bir eğitime tabi tutulmaktadır. 
Eğitim merkezinin bu faaliyetleri diğer kuru
luş elemanlarına, hattâ özel teşebbüs personeli
ne de açık bırakılmıştır. Ülkemizde istatistik 
bilgilerim yaygın hale getirilmesinde ve kuruluş
lar arasında istatistik alanında yakın ilişkiler 
kurulmasında son derece yararlı olduğuna inan
dığımız bir teşıeib'bssıün gelişitirtlımeisıinde ve eği
tim (merkezi mezunlarına bir yıllık kıdem 
tanıma olanağının sağlamımâsında zaruret gör-
mefeteyiz. Bu hususta ilgili kuruluşların ensti
tüye yardımcı oiaıcaklairınidan eminiz. 

Enstitünün, 53 sayılı Kanunun yürürlük tarihin
den sonra üzerinde titizlikle durduğu ko
nulardan en önemlisi, yöntem çalışmaları oi-
muştur. Toplaman bilgilerin. nıicelik ve nitelik 
talkımından memleket gerçeklerimi en iyi bi
bimde aksettimresi yönünden, uluslararası 
proıılsip ve standartlara uygunluk'sağlanmış, (bu 
alandaki gelişim eler yalkınıdafn izlenmiştir. Millî 
/geltiır serisinin revize edilmiş olması, millî mu
hasebe sistıemine geiçilmesi, bu uğraşıların so
mut örneğidir. 

iDdvleit İstatistik Enistdltüsü geniş kapasiteli 
bir bilgi işlem meıikezdne saJhübolaaı birkaç 
mlies&esemizden birisiidir. 64 000 karakterle 
90 000 karakter araısınkla hafızası olan bilgi 
sayar sistemini ve çevre ünitelerini kapsayan 
bu birimin geliştirilmesi', yatırım programları 
içinde gerçeiM'eşmefcitelddr. Ancalk, sisftemiıı tam 
kapasite ile çalıştırılması, korunması, beklenen 
randımana ulaştırılmalsı, bu alanda yetişmiş 
elemana ihtiyaç göstermektedir. En'stitünJün 
yurtiçi ve yurt dışı eğitimlerle, güç şartlar al-
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tında yetiştirdiğini programcı, sistem çözüm
leyici, proje yönetmem., teknisyen, operatör 
ıgilbi personeli bünyesinde muhafazası, bugünkü 
ödeme şartları içiden mümkün olamamaktadır. 
Söz konusu personelin, cazip ödeme olanağı 
ıkarşıisında öze] kesime kaydığı ve Enstitünün 
zor durumlarda kaldığı müşahede edilmiştir. 
Devlet İstatistik Enıstitüisünün çeşitli devreler
de dile g/eıtirilen bu müşkülüme, ilgili kuruluş
ların çözüm getireceklerine inancım tamdır. 

Toplaman billgilerin süratle değerlendiril
diği! bir sistemin varlığı, aynı sürat ve düzen 
içinde yayın işlerinin de yürütülıınesini zorunlu 
fkılnıaiktadır. Bu amaçla Enstitü, kendi bünyesi 
•dışında mülâhazası mümkün olmayan mat-
IbaaJsını tesis etmiş bulunmaktadır, bu yıl mat-
ıbaanın bir adet tip o baısikı malkinesi ile tak
viyesi planlanmıştır. 

Devl'et İstatistik Enstitüsü, 53 sayılı Kuru
luş Kanununun 2 ne] maddesi gereğince, nü
fus hareketleri ve sağlıık, eğitim ve kültür, ta
rım, imalât, inşaat ve sanayi, millî muhasebe, 
dış ticaret ve hizımet, insa.ngüeü, iş, işçi ve 
ücret, iç ve dış nakliyat, maliye ve nıalî ku
rumlar, adalet istatiistifclerini ve bunlar dışın
da kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait ista
tistikleri düzeni cm ekt cici ir. 

Ayrıca, istatistiklerle ilgili olan kamu ku
ruluşları arasında koordinasyon sağlamak, is
tatistik analizleri ve etütleri yapmak, düzen
lenen istatistikleri, ekonomik ve sosyal konu
larda yapılan analiz ve etütleri yayınlamak, 
her yıl «İstatistik Yıllığı» çıkarmak, sonu (0) 
ve (}5) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, 
sonu (0) ile biteni yıllarda genel tarım sayımı 
ve sonu (1) ile biten yıllarda da genel sanayi 
ve işyerleri sayımı, her çeşit seçim sonuçları 
ıbild'irijmi ile Hükümet ve Devlet Planlama 
Teşkilâtınım Beş Yıllık Kalkınma planlarında 
öngörülen sayım ve anketleri yapmalkla yü-
'kümlüdür. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Ens
titüsü bu dar ve kısır olanakları ile, 1962 yı
lından bu yana görevlerini en iyi şekilde yap
mıştır. Çağımızın hızlı gelişim, oluşum ve da-
yamşımma uyma amacı ile eleman yetiştir-
aııe, cihazlanma, teşkilâtlanma, araştırıcı, an-
\keitpr ve istatistik memuru olarak hizmetin 
icaplarına hazırlanmıştır. Yeniden eleıkronik 
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sisteme geçiş, yurt içinde ve yurt dışında ye
tiştirilen sistem analizi ve programcıları ile 
birlikte belirli bir düzeye çıkarılmıştır. Güçlü 
'bir matbaa kurulmuş; eğitim merkezi, Enstitü 
•dışı kuruluşlar personeline daha çok hizmet 
suııacaik bir duruma getirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 1973 malî yılında ger
çekleştirdiği çalışmaları kısaca gözden geçir
mek en uygun yol olur kanısındayım. Devlet 
İstatistik: Enstitüsü 1973 yılında, ülkemizin sos
yal ve eikonoımik duranmunu ortaya koyacak 
olan yeni anketler uygulamış; diğer taraftan, 
İ 970 ve 1971 yıllarında uygulammış olan Gre
ne! Nüfus, Genel Tarım, Genel Sanayi ve iş
yerleri sayımları sonuçları ayrıntılı olarak 
muhterem halikımıza takdim edilmiştir. Millî 
gelirimizin hızlı artmamasına rağmen nüfusu
muzun çok hızlı artması, geleceğe ait yeni ted
birler alınması husuisunda, 1970 nüfus sayımı 
,bize bir ışık tutmaktadır. Yani ikaz ediyor, 
«dikkat, dikkati» çekiyor. İdarî bölünüşe göre 
(İl - ilçe - bucak - köy) nüfusun dağılımını 
gösteren bilgiler elde edilmiş ve 672 sayılı 
yayınla faydalanılımaya sunul muştur. Halen 
13 ilimizin sonuçları neşredilmiş bulunmakta
dır. Diğer illerimizin neticesi 1974 yılı içinde 
yayınlanacaktır. Büyük Tüiık milletinin mu
kaddes bir uğraşı yeri olan toprak ve tarım 
sayısının arazi dağılımını gösteren sonuçlar 
yayınlanmıştır. Topraık ve Tarım Refonmu 
Müsteşarlığı olmak üzere ilgili kuruluşların 
istifadesine arz edilmiştir. Sanayi ve işyerleri 
isayımı çalışmaları son safhaya getirilmiştir. 

Yalnız, hemen düşüneceksiniz; «Türkiye'de 
kaç gerici var, kaç ilerici var; kaç komünist 
var, kaç faşist var; kaç dedikoducu var, kaç 
zındık var?» diye falan... Böyle bir şeye girme
dim . 

Türkiye'de kırsal alandaki genel istihdam 
seviyesini öğrenmek, halkımızın sosyo - ekono
mik durumunu saptamak, geçinme endeksleri
ne esas olmak şartı ve kaydı ile bir yıl süre 
içinde uygulanmakta olan, '«kırsal yerler hane 
halkı anketleri» sonuçlandı rılmıştır 

Yıllık, üç aylık, aylık; yapım sanayii, taş 
ocakları nizamnamesine bağlı işyerleri, maden
cilik, kara ve deniz taşıtları, narenciye ve su 
ürünleri, yüksek öğrenci yurtlarına ait anket
ler uygulanmıştı r. 
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Nüfusu yüz bin ve dalı a fazla olan şehirlerin 
harita çalışmalarına başlanmış ve beş şehrin ha
ritası tamamlanmıştır. 

1973 yatırım projeleri içerisinde yer alan 
hayvan sayımı yapılmıştır. 

14 Ekim 1973 (Milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu kısmî seçimleri ile, 9 Aralık 1973 ma
hallî seçimleri sonuçlarının • en kısa zamanda 
alınması için gerekli çalışmalar yapılmış bulun 
maktadır. 

Burasını çok düşündüm; seçim olunca, «Kaç 
oy aidindi? a - b - e - d partileri kaç oy aldı?« 
diye konuşuyoruz. Asıl, «Anadoludaki, dağların 
arasındaki Kızılçakçak dağının dibindeki köy
lü, yarım pabuç alabiliyor mu, alamıyor mu; 
bir lokma ekmeye muhtaç mı, değil mi?» diye 
istatistikler bu yöne de giderse, şahsen memnun 
ve rahat olacağım arkadaşlarım. 

•Enstitü, «Türkiye'de Toplumsal ve Ekono
mik Gelişmenin öO Yılı» isimli bir yapıt vermiş
tir. Ayrıca, bir «Demografik Araştırmalar Mer
kezi» kurmuş ve 1973 yılında DPT ile Devlet 
İstatistik Enstitüsü arasında işbirliği yapılmak 
suretiyle, millî ıgelir serisi re vize edilmiş; millî 
muhasebe sistemine göre hazırlanan millî gelir, 
Devlet hesapları, malî kurumlar, dış işlemler 
hesabı, «Türkiye Millî Gelir Harcamaları» isim
li kitap da yayınlanmış ve ayrıca bu konuda ha
zırlanan bilgiler sekiz ayrı yayında yer almış
tır. 

Böylece, dar imkânları ile büyük bir basan 
sağlayan Devlet İstatistik Enstitüsü mensupla
rını yürekten kutlarım arkadaşlarım. Devlet İs
tatistik Enstitüsünün görevlerini, personel gü
cünü ve maddî varlıklarını bu suretle kısaca be
lirttikten sonra; müessesenin, 1974 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimi 
birkaç cümle ile tamamlamak arzusundayım. 

•Fakat, bir şeyi unutuyor ISayın Devlet İsta
tistik Enstitüsü mensupları: Benim oturduğum 
'Çankaya'da, altına 400 bin liralık bir Mersedes 
alan; içine kunduz gibi güzel bir köpek koyan; 
sabahları lavanta kokulanyle... 

BAŞKAN •— Bir dakika Sayın Erçelik; bun
ların bütçe ile ilgisi yok. Birkaç defa taştınız, 
Sadet dışına çildiniz; rica ediyorum, bütçe ile 
ilgili hey anda bulununuz. Zaten süreniz de dol
du ; tamamlayınız rica ediyorum, 

0. H, P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ERÇE
LİK (Devamla) — Ben de görüyorum ve süre
mi izliyorum ©fendim, 

Arkadaşlarım, bazılarının, köpeğine sabahle
yin ciğer, öğleyin pirzola, akşam böbrek yedir
mesini ve benim, Ağrı dağının dibindeki köy
lümün 365 günde bir kilo 'et alamamasını da is
tatistiğe koyarsak, hakikatler asıl o zaman mey
dana çıkacaktır Türkiye'de. 

Arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
kuruluşundan bu yana dinamizmini sürdürmüş 
modern kuruluşlarımızdan birisidir. Yurt ça
pında, ekonomik ve sosyal alanda her türlü sos
yal bilgilerin toplanması kullanıcıların istifade
sine istenilen seviyede sunulması son derece güç
lüklerle dolu bir görevdir, pahalı bir görevdir. 
Biraz evvel saydığım hususları da gözönünde 
bulundurmak için, yerine getirilmesi ve bunun 
için hiçbir yardımın 'esirgenmemesi gereken bir 
görevdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1974 malî yı
lı Bütçe kanun tasarısı, tam bir tasarruf zihni
yeti içinde hazırlanmıştır. Geçen yıla nazaran 
artış nispeti % 2'nün altındadır. Bu artış da per
soneli rejhrıiude, katsayısının 7'd en 8'e çıkmasın
dan meydana gelmiştir; aslında, bütçede büyük 
bir artış yoktur. 

En iyi şekilde kullanılacağına inandığımız 
bütçenin, müesseseye, ve aziz milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler; C H .P. Grupu ve 
şahsım adına sizlere saygılar sunar; Büyük 
Türk Milletine de selâmlar iletirim arkadaşlar. 
(10. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Erçe
lik. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mıehmet 
özgür, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÖZGÜR 
(Trabzon) — Sayın İBaşkan, sayın .milletvekil
leri; 

1974 malî yılı bütçe tasarısı Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı ıbölümünde Adalet Parti
si Grupu adına ıgörüş ve temennilerimizi sun
mak üzere huzurunuızdayım. 

Çağdaş bütün ülkelerde, fert ve millet ha
yatında araştırmaya, 'geliştirmeye gerçekten 
önem verilmekte; uzun ve kısa vadeli, Devlet 
plan ve kalkınma programları düzenlenmekte
dir. Bir milletin kültür ve sosyal hayatındaki, 
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Ibitf -Devlettin ekonomik faaliyet ve hizmetlerin
deki olay ve girişimleri sayısal ölçülere istinat 
ettirmek ve bunları bilim açısından değerlen-
dârtmek zorunluğu kaçınılmazdır. Uygarlığın 
Ibaşariyle ilerlediği bir asırda, çok yeni yöntem
lerin uygulandığı bugünkü ortamda, şu anda 
üzerinde konuştuğumuz istatistik; hızlı"ve den
geli bir kalkınma çalbası içinde bulunan yurdu-
ımuz için de vazgeçilmez bir kaynaktır. 

Bu bakımlardan, yurt çapında ve coğrafî 
bölgelerde ekonomik girişimlerin, (kültürel ve 
sosyal olayların zaman dönemlerine göre ra-
kamlanması ve 'bunların diziler haline getirilme
si ve icaplara uygun mukayeseli gruplar ve 
raşyolar halinde, 'güvenilir kaynaklar olarak 
değerlendirmeye sunulması /bir Devlet görevi 
olmuştur. 

Genç Cumhuriyetimizin ilk yıllarında hu ih
tiyaç daha fazla hissedilmiş ve 1926 yılında, 
Baş/bakanlığa bağlı, İstatistik Genel Müdürlü
ğü kuralmuştur. Gelişmekte olan ve çağımızın 
uygarlık düzeyine ulaşma çabasında bulunan 
ülkemizde her alanda kalkınma ve sanayileşme 
dönemine girilmesiyle 'birlikte; zamanın getir
diği yenilikleri, ilmî araştırmaları, uygulama
ları takip ve tespit etmök ızorunluğuyle karşı 
karşıya gelinmiştir. Bundan dolayıdır ki, ista
tistik Genel 'Müdürlüğü 19G1 yılında 53 sayılı 
Kanunla, «Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı adı altında yeni bir hüviyete kavuşturul
muştur. Mütevazi tarzda çalışan ve ıbu kanunla 
yetki ve sorumlulukları genişletilen 'enstitü, her 
geçen yıl kendini yenileme, {tesirlerden uzak, 
tarafsız, bilgi sunma .gayeleri içinde olmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, '53 sayılı Ku
ruluş Kanununun 2 nci maddesinde sayılan gö
revlerini, başlıklar itibariyle ibelirtmek isterim: 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görevi mem
leketin ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle ilgili 
olarak, nüfus hareketleri ve sağlık; eğitim ve 
»külttür; tarım; imalât; inşaat ve istihlak sana
yi; millî muhasebe; dış ticaret, fiyat, ticaret ve 
hizmet; insangücü, işçi, işçi ve ücret; iç ve dış 
nakliyat, maliye ve malî kurumlar; adalet iis-
ttatistiklerini düzenlemek ve istatistiklerle ilgüi 
olarak kamu kuruluşları arasında koor
dinasyonu sağlayarak; istatistik standart
larını tespit etmek; istatistik analizleri 
ve etütleri yapmak; düzenleııen ista

tistiklerin, ekonomik ve sosyal konularda yapı
lan analiz ve etütlerini yayınlamak; her yıl, 
yurdun çeşitli alanlarındaki durum ve faaliyet
lerini kavrayan ve özel taibloları muhtevi ista
tistik yıllığı çıkartmak; sonu (0) ve (5) ile bi
ten yıllarda ıgenel nüfus sayımı; sonu (0) ile 
biten yıllarda ıgenel tarum sayımı ve sonu (1) 
ile biten yıllarda ıgenel sanayi ve işyerleri' sa
yımı yapmaktadır. 

Devlelt İstatistik Enstitüsüne, arz ettiğim 
görevleri dışında ayrıca, planın öngöirdüğü ve 
Hükümetin kendisinden istediği ve icra pla-
nıyle sorumluluğuna verilen .tedbirlerle, diğer 
konuları süratle ve tutarlılık anlayışı içerisin
de sonuçlandırması görevleri de verilmiştir. 

Çağımızın icaplarına uygun olarak, kom-
püterlerle 'teçhiz edilen enstitü, çalışmalarını, 
kuruluş kanunu çerçevesinde sürdürmeye gay
ret etmektedir. 

Enstitünün, dış ülkelerde yayınlanan istatis
tiklere mümkün ölçüde paralel -olarak yaptığı 
istatistikler, yurt Öçinde ve yurt dışında emsal
leri ıgibi, aranılır hale gelmiştir. Bu husus mem-

. nuniyet vericidir. 
Sayın inıilletvekilleri, enstitü, 14 Ekim 197S 

genel sayumlairanm sonuçlarını, geçmiş yıllarda
ki sonuçlarla karşılaştırmalı olarak, kısa bir sü
rede derleyip, yeni bir biçimde tabederek ilgi
lilere tevzi etmiştir. Bu görev ve (tasarruf anla
yışı da takdire şayandır. 

Enstitünün /bu sonuçları süratle alabilme
sinde, koordine çalışmanın ve standardize edil
miş komlbine formların uygulanmaya konması
nın rolü (büyük olmuştur. 

Bilindiği üzere kamu kuruluşları, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ile diğer kuruluşlar, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığına, Devlet Plan
lama Teşkilâtına, bakanlıklara ve diğer yerlere 
aynı gaye ve aynı zaman süresi içerisinde veya 
değişik dönemlerde çeşitli ebat, biçim ve muh-
ıtevadaki formlarla istatistik ibilgileri vermekte
dirler. 

Saydığımız kuruluşlar, kendi bünyeleri için
de de istatistik çalışmaları yapmaktadırlar. Bu, 
kuruluşlarda istatistikler düzenlenirken, kap-
sam, kavram ve metot uygunsuzluğu nedeni ile, 
rakamlarda ve rasyolarda farklılık görülmüş
tür. Nitekim, geçmiş yıllarda düzenlenen ista
tistiklerin sayısal sonuçlarında çelişkiler görül-
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müştür. 1973 yılı Bütçesi Yüce Mecliste ımüaa-
ikere edilirken Ibu hususlar sert münakaşa ko
nusal! olmuştur. 

İşte, 'bu (sakıncaları gidermek amacı ile, ay
nı konuda ıbirden ziyade değişik biçimde ve 
mulhjtevada istatistiki form kullanıma yerine, 
standardize edilmiş ve gerektiğinde kombine ha
line 'getirilmiş formların kullanılması yararlı 
olacaktır. Formların standart ve kombine hale 
getirilmesi çalışmaları ise özel teknik, bilgi ve 
ibeceriyi gerektirmektedir. 

Müıhterlem, arkadaşlarımı, '6400 sayılı Devlet 
'Malzeme Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin 
(e) ve (b) fıkralarında sayılan basılı evrak re
form ve çizelgelerinin, aynı 'kanunun 5 nci mad
desi gereğince standardize edilmesi «amacı ile 
'bakanlıklardan ve Yüksek Denetleme Kuru
lundan birer temsilcinin katılması ile, 'bakan-
lıklararası bir komite kurulmuştur. Bu komite -
de, Devlet Bakanlığına Ibağlı olan Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığının uzaman teımsilcisi-
nin 'de yer alması »tabiî ve kanun gereğidir. 

Diğer taraftan, 132 sayılı Kanunla kurulan 
«Türk Standartlar Enstitüsü» de bu neviden 
görievler yüklenmiştir. 53 sayılı Devlet İstatis
tik 'Enstitüsü Kanunu, kamu kuruluşları ara
sında istatistiklerıle ilgili 'koordinasyonu sağla
mak, istatistik standartları tespit etmek görevi
ni de Enstitüye vermiştir. 

Bu bakımdan, devamlı ve yaygın kullanma 
'olanağı bulunan ve 'büyük miktarlara varan 
formlarla, istatistik form ve anketlerinin de, 
(çok özel mahiyette olanlar 'hariç) kapsam, kav
ram ve metot birliğini sağlamak üzere standart 
'hale getirilmesi zorunluğu vardılr. Ayrıca, ista
tistik çalışmalarında standarjt formlar ile kom
bine formların 'kullanılması, sürat, tutarlılık ve 
•tasarunıf sağlar. Örneğin; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu gereğince memurlar için tan
zim lolunan intibak çizelgeleri formu nihaî ola
rak, 6400 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce kurulan komite tarafından standardize edil
miş, talb ve tevzi olunmuştur. Bu form, Devlet 
İsitaltil^tik Enstitüsü Başkanlıığının, Devlet Per
sonel Dairesinin, bakanlıkların ve kuruluşların, 
hattâ Emekli ıSanıdığmın istifadesine sunulur 
'biçimde kombine edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisince, Türkiye'de, ilk 
etapta 40 000 adet müşterek formun incelene

rek, standardize edilmiş 'bir şekilde 1 500 adede 
indirilmesinin hedef olarak tespit edildiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, "bu proje muay
yen (bir zaman ölçüsü içinde tamamlandığı tak
dirde; kâğıt, baskı, zaman ve inisanıgücünden, 
yılda 500 imiiyon liralık bir tasarruf sağlana
cağını tahmin etmektedir. 6400 sayılı Kanunun 
5 inci maddesine istinaden, (bakanlıklararası ko
mitede form standardizasyonu yapıiıirken; ku
ruluşlarla, ıbunları kullananların görüş ve te
mennilerinin de alınması tabiîdir. 

Bu bakımdan, form ve anketlerin bu komi
tede veya kesinlikle tespit olunacak yetkili bir 
merkezde .standart haline getirilmesini temenni 
ediyorum. 

Şunu da (belirtmeliyim ki, enstitü, bilgi top
lama ve Ibunları neşretmekte kullandığı tüm so
ru kâğıdı formjlairının, terimlerin (uluslarıarası 
prensip ve ölçüleri de gözönünde bulundurmak 
sureti ile) standart hale getirilmesi .çabası için
dedir. 

(Muhterem .milletvekilleri, enstitüde, geniş 
kapasiteli; 64 000 karakterle, 262 000 karekter 
arasında hafızaya sahip bir bilgisayar sistemi 
vardır. Bu cihazların değelrıi 9 ilâ 10 milyon lira 
civarındadır. Elektronik 'beyin adı ile anılan ıbu 
cihazların tam kapasite ile teknik bir seviyede 
çalışmasının devamı için, her şeyden önce, ye
tişmiş, bilgili teknik eleman a ve biıibirlerind ta
mamlayıcı nitelikte istatistik uzmanlarına ihti
yacı vardır. Diğer yandan, yurt çapındaki sa
yım ve anket uygulamalarında Enstitünün ken
di uzıman personeli yanında, diğer kuruluşlalrın 
memurlarından da yararlanması zorunludur. 

Enstitünün 53 sayılı 'Kuruluş Kanunu, bazı 
teşvik edici ücretlere ve sayın, anket yapmak 
üzere görevlendirilenlere, mesai dışındaki çalış
malarını değerlendirmeye imkân vermişti. 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu ise, (kendisine 
özü .rejimi içinde) herhangi bir teşvik edici ola
nağı vermemektedir.' 

Bu yönden, istatistik alanında ve bilgi işlem 
merkezinde ,istenilen seviyede yetişmiş elema
nı temin etmekte son derece 'güçlük çekilmekte
dir. Kaldı ki, Devlet bütçesinde yaptığı harca
malarla, çeşitli eğitimlerle yetiştirdiği istatistik 
uzmanı, programcı, sistem çözümleyicileri bün
yesinde muhafaza edememektedir. Ayrıca, yurt 
çapında sayım ve anket uygulamalarında çok 
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kere, (mesai saatleri dışında görev yapanlara 
fazla çalışma ücreti ve başka ödemeler de ya
pılamamaktadır. Hizmetin sürat ve tutarlılığı 
yönünden bu 'konular üzerinde eğilimmesi gere
ği vardır. 

Buna rağmen enstitü, 'kendine »ağlanmış bu
lunan imkânları zorlayarak eleman yetiştirme, 
eihazlamma, teşkilâtlanmaya yönelmiş, yüklen
diği görevleri aksatmadan yürütmeye devam 
etmek gayretleri içindedir. Bununla ibera'beir, is
tatistik 'hizmetlerinin zaiman zaman aksamakta 
olduğunu da 'müşahede etmekteyiz. Arz ettiğim 
gibi, ekonomik ve sosyal hayatın hızlı inkişaf 
etmesi ve (değişik yön alması muvaeeheesinde, 
yapılan ianiket uygulamasının, sayimlann, de
ğerlendirmelerin ; aktüalitesini 'kayibetaıeden, 
sonuçlarının kısa ibir ısürede yayınlanması ve is
tif aldeye ^sunulması zaruridir. Aksi takdirde, 
yapılan harcamaların iktisadî değeri azalır. 

Nitekim, 1970 yılı 'genel nüfus •sayımının tam 
saiyım olarak değerlendirilimesıi ve neticelerinin 
yayınlanması henüz mümkün olamamıştır. Bi
lindiği üzere, 1975 yılında ıgenel nüfus sayımı 
tekrarlanacaktır. 1971 yılında yapılan genel sa
nayi ve işyerleri sayımının ayrıntılı sonuçları 
da tam olarak alınamamıştır. Enstitüde incele
melerimiz ısırasında, bunların 1974 yılında ni-
•hayetlendirileceği ve hazırlanacak yayınlarla, 
kullananların hizmetine sunulacağını memnuni
yetle öğrenmiş (bulunuyoruz. 

ıDiğer taraftan, her yıl yayınlanması gere
ken, «'Türkiye İstatistik yıllığı» nm, 1972 yılma 
aidolanı da 'henüz yayınlanmamıştır. 

iSaym milletvekilleri, istatisıtik (memleketi
mizde gerçekten yeni gelişmekte olan bir bilim 
dalıidur.. Enstitünün tüm faaliyetlerinin başaırı 
ile devam etmesi, Ibu sahada yetenekli ve bece
ri sahibi olmuş ıbir istatistikçi kadrosuna sahi-
ıbolmasına (bağlıdır. Bundan dolayı enstitü, bün
yesinde, diğer eğitim ve öğretim planında, ken
di personeli ile diğer kuruluşların personeli için 
yıllık, lisanıüstü nitelik taşıyan bir eğitim prog
ramı uygulayan eğitim merkezini kurmuştur. • 

Bu,güne kadar, Enstitü Eğitim Merkezinde 
259 kişi eğitilmiştir. Bunun 11'5 kişisi dış kuru
luşlara aittir. Halen, 9'u dış kuruluşlardan ol
mak üzere, 23 kişi eğitilmektedir. Eğitim Mer
kezinin geliştirilmesini ve 'bu merkezde eğiti
lenlere, bu meslek dalının cazip hale 'getirilmesi 

için de, teşvik edici ıbir üeınet uygulamasının 
düşünüllmesini temenni ediyoruz. 

Bu kısa açıklama ve temennilerden sonra, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün merkez teşkilâtı 
ile 8 bölge müdürlüğü ve 6 ımahallî muhabirlik 
organizasyonu dle yur)t çapında çalışmalarını 
yürütmekte olduğunu arz etmek isterim. Ensti
tünün kadro toplamı 1 151 kişidir. Bunun 1 049'u 
merkezde, 102'si de taşradadır. Bu kadronun 
dışımda, 'geçici olarak, 150 kişi civarında ibir 
personel çalıştırmaktadır. 

Kuruluş Kanununun enstitüye yüklediği her 
türlü istatistik toplama faaliyet ve hizmetlerini 
yerine 'getirmek üzere verilen harcanmaların sı
nır ve yetkisini tayin eden ibütçe rakamlarının 
geçen yıl ile mukayeseli özetini sunmak iste
rim :: 

Enstitünün, 1973 yılı Bütçe Kanununun har
camalar toplamı 46 860 769 lira iken, 1974 ma
lî yılı Bütçe tasarısının harcamaları, 8 385 316 
lira fâzlasıyle 55 246 085 liraya yükselmiştir. 
1974 malî yılı Bütçe tasarısının cari harcamala
rında 1973 yılı Bütçe Kanununa kıyasla, 
11 554 724 liralık bir fazlalık vardır. Bu faz
lalığa, .bilhassa, katsayının 7töeh 8fe yükselme
si nedeniyle personel maaşlarında husule gelen 
7 523 119 liralık fark dahildir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, konuşmamı bağ
larken, aktüel ıbir konu haline gelen, yeni ya
pılacak toplu sözleşmeler ile pahalılığı karşıla
yacak ölçüde zamların yapılacağı; ücretlerin, fi
yatların önüne geçirileceği; aile bütçe gelirleri
nin 'giderlerinden daha fazla olacağı söylenti
leridir ki, yurdumuzda iktisadî düzeni dalga-
landırmakîta ve sosyal 'bünyede tedirginlikler 
yaratmaktadır. 

öok yönlü göılevleri yanında, tarafsız olan 
rakalm ve rasyolarına güvenilir enstitünün ıbu 
değimlerin ücret, fiyat ilişkilerinin istatistik 
standartlarını tespit etmesi ve ıbu standartlara 
Distinaden yapılacak .istatistiklerin kristalize ol
muş rakam ve nispetlerle mukayeseli sonuçla
rının kısa dönemler içinde ve devamlı yayın
la niması , temennimizdir. 

Yurdumuzda, ekonomik ve parasal alanda 
ve ibütçe haincamaıları yönlerinden çok önemli 
ıbir konu da, stok istatistikleridir. Bilhassa ti
caret alanında, stoklarla, kamunun ve Kamu İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri elindeki donmuş, ha-
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reketsiz stokların tespiti önem kazanmaktadır. 
Bu Ikonunun da 1974 yılında enstitünün çalış
ıma programına alınmasını temenni ediyoruz. 

Yıllik ve üç <aylıfk imalât sanayii işyerleri is-' 
tatMikleri anketlerinde, ekonomi ve verimlilik 
açısından olduğu ikadar, istihdamı artırtmıak açı
sından, kapasiteden faydalanma ve çalışma ıre-
jimi ( ıbir ekip, iki ekip, üç ekip ıgibi) ekono
mik ve sosyal sonuıçlara ulaştıracak ısorular açıl
ması yerinde ;bir tedbir olacaktır. Bunların tes
piti ve tabedilerek bilim otoritelerinin değerlen
dirmesine, Devlet ricaline ve kamuya sunmak 
yurt ekonomisine yararlı olacaktır. 

• • <^m 

1. — Turizm ve Tanıtma, Bakanı Orhan Bir-
git'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 
Çalı§ma Bakanlığı bütçesi ile y&r değiştirerek 
görüşüknesine dair önergesi. 

BAŞKAN — İki sunuşumuz vardır, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Bıaşkanlığıma 
Balkan Ülkeleri VII nci Turizm İşbirliği! 

Konferansı münasebetiyle 23 Mayıs 1974 Per-

1. — Paris'te düsen TITY'na ait DC-10-10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alın
dığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların 

Muhterem milletvekilleri, enstitünün 1974 
yılı çalışma programına aldığı ve alacağı konu
ların sonuçlandırılmasını ve bugüne kadar ta
mamlanması ıgereiken istatistik çalışmalarının 
bitirilmesini ıbekler, 1974 yılı Bütçesinin yurdu
muza, milletimize ve enstitüye yararlı olması di
leği ile hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgür. 
Muhterem arkadaşlari'm, kabul buyuırduğfu-

nuz üzere, sabahki çalışama süremiz sona ermiş 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle, saat 14,30'da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 12,55 

• ^ I I 

şemJbe günü İstanbul'da bulunmam gerektiğin
den, Bakanlığım 1974 yılı Bütçesi görüşmelıeri 
sırasının, .Çalışma Bakanlığı Bütçesiyle değiş
tirilerek, Perşembe günü sabahına alınması
nın teminini tensiplerinize arz ederim. 

(Saygılarımla. 
Orhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/6) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma ma$& : 14,30 

BAŞKAN : BaşJkanveMl Ahmet Çakmak 
DtVAN ÜYELERÎ ıs lOrail Maviopı (İçeil), ZeikM Yaylalı (Erauımım) 

— » 
BAŞKAN — Milet Meclisinin 80ı nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

III. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Daha önce kurulmuş bulunan 
araştırma komisyonları için gruplardan aday 
isimleri gelmiştir, okutuyorum. 

Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC-10-10 tipd Ankara uçağının, hangi şartlar 
altında alındığının ve bu konudaki diğer bütün 
âlddiaların incelenmesi için kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu aday listesi : 

Osman Çıtırık Adana 
Bebiç 'Tozkoparan Aydın 
Hasan Sever Çanakkale 
Yakup Çağlayan Çorum 
Yâsün Hatihoğlu Çorum 
Servet Bayramoğlu İstanbul 
Fatma Gülhis Mankut İstanbul 
Cemal Sııer İstanbul 
Reşit Uilkfcr İstanbul 
Altev Coşkun İzmir 
Hasan Yıldırımı ıKaırs 
Mehmet Altmışyedioğlu Kayseri 
Süleyman Tunce-l Manisa 
Ali Döğerli Muğla 
Sudi Reşat Saruhaıı Rize 

BAŞKAN — Tasviplerimize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
(maştir. 

2. — Fındık randımanının ve Fiskobirlik yö
netiminin aksakUklarınm tespiti ve üretici hak

larının korunması için kumlan Meclis Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi (10/7) 

BAŞKAN — İkinci Araştırıma Komisyonu; 
için gruplardan gelen aday isimlerini okutuyo
rum. 

Fındık randımanının vie Fiskobirlik Yöne
timinin aksaklıklarının tespiti ve üretici hak
larınım korunması İçin kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu aday listesi: 

Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
E. Sadi Erdem 
ö. Naimii Barım 
Mailik Yılmam 
Cemil Yavaş 
Remızü Özen 
Hasan Tosyalı 
Tankut Akalın 
Süleyman Çağlar 
Kemal iŞensoy 
Semai Yazıcı 
Halil Başol 
Adil Aü Oinel 
Lütffi Kölktaş 

Adana 
Adana 
Artvin 
Elâzığ 
Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
KııMarefli 
Manisa 
Ordu 
Ordu 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 

BAŞKAN — Tasrrâpleriınize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER <(J>evajm) 

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 1974 malî yılı bütçesi üzerindeki gö-
ırüşmelerimize devam ediyoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi- Grupu adına 
Sayın İhsan Bedirhanoğlu. 

Buyurunuz Sayın Bedirhanoğlu. 
C. G. P. GRUPU ADINA İHSAN BEDİR

HANOĞLU (Van) — Sayın Başkan, sayın 
ımilletveikiüeri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüş ve temennilerini kısaca arz 
«deceğiım. 

Bugünkü dünyada, teknoloji alanında oldu
ğu gibi, lekonomik ve sosyal alanda da hadi b&r 
gelişmenin içinde yaşadığımız bir ıgerçıefetdr. 

Bu süratli ilerlenıe şartları içinde, tercihte 
isabeti, çalışmada verimliliği, idarede sıhhatli 
karar ve uygulamada doğru adımlar atabilme
yi sağlamak ve (ekonomik millî fcaynaklanmıızı 
bilmek için, hiç şüphesiz, zamanında bilgileri
mize sunulabilmliş kesin ölçülere ve sıhhatli ra
kamlara ihtiyaç vardır. Aksi bir düşünüş ve uy
gulama, körün ıel .yordamıyle yol aramasına 
benzeyecektir. Bu sebeple : 

Planlı kalkınma dönemlerinde, bilhassa çok 
mühim yeri ve rolü olan istatistik, pozitif dlim-
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ler kadar kendini kabul (ettirmiş, bir bilim dalı 
hüviyetindedir. 

1962 yılında gerçekleştirilen yeni kuruluş 
kanunu ile, istatistik enstitüsüne son derece güç 
ve çeşitli hizmetler yüklenmiştir. Enstitü '53 sa
yılı 'kuruluş kanununun 2 neti maddesi hükmü
me göne, nüfus hareketleri ve sağlık, eğitim ve 
kültür, taom, imalât, inşaat ve millî muhasebe, 
dış ticaret ve hizmet, insangücü, iş<ji ve ücret., 
iç ve dış nakliye, maliye ve malî kurumlarla il
gili bilgileri toplamak; genel nüfus, genel ta
rım, genel sanayi ve iş yerleri sayımlarını mu
ayyen zamanlarda icra etmek, ayrıca Hükümet 
tarafından ihtiyaç görülen diğer konularda ve 
kalkınma planlarının lüzum .gördüğü hususlar
da her türlü sayım ve anketleri yürütmek, bü
tün faaliyetler sonunda elde edilen bilgileri len 
kısa zamanda yayınlamak ve ilgililerin istifade
sine sunmakla görevli olan Devlet İstatistik Ens
titüsü bütçesinde, geçen semenin «bütçesine na
zaran 8 385 000 liralık bir artış görülmektedir. 

Aslında, bu artıştan, personel giderlerinden 
mütevellit olan 7 523 119 liranın düşürülmesi 
halinde, bütçedeki gerçek artış miktarı, sadece 
861 000 liradan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu artış nispeti % 2'nün altında kalmaktadır. 
Bu artış oranı, fiyat yükselişlerini bile (karşıla
maz. Gerçekte, paranın değeri de hesaba 'katılır
sa, bu yılın Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi 
geçen yılın bütçesi kadar dahi hizmet imkânı 
vermemektedir. Yurdumuzun 'ekonomik ve sos
yal bünyesini gerçek bir şekilde ortaya çıkar
mak görevini lâyıkı ile görebilmesi için, bu ens
titüden maddî olanakların esirgenmemesi lâ
zımdır. 

Bu sebepledir ki, Devlet İstatistik Enstitüsü 
bütçesinin yetersizliğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, iktisaden geri kalmış 
memleketlerde, genellikle, gerek Devlet idare
sinde ve gerekse günlük hayatta çok söz söyle
nir. Ama asıl lâzım olan doğru istatistiktir; ra
kamlara ve gerçeklere eğilmektir. İktisaden ge
ri kalmış ülkelerde istatistik en çok ihtiyaç du
yulan bir .ilim dalıdır. Devlet adamları ve poli
tikacılar görüşlerini, eleştirilerini, raporlarını 
listatistikî bilgilerden güç alarak yapmalı ve ha
zırlamalıdırlar. Kalkınma planlarının hazırlan
ması, uygulama programlarının takibi, plan he

deflerinin başarı derecelerimin tespiti hep sıağ-
lam ve güvenilir istatistik bilgileriyle mümkün 
olmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün güç ve çeşit
li görevleri yardır. Her geçen gün bunlara ye
nileri eklenmektedir. Hal böyle iken, müessese-
nin personel 'kadro sayısında gerekli artış olma
maktadır. Memlekette istatistik yapmakla gö
revli tek ^müessesemiz '1 151 kişilik kadrosu ile 
hizmet görmektedir. 

Daha yetişkin eleman kadrosunun verilmesi 
halinde, hizmetlin sürati, sıhhati ve geleceğe aıit 
planların hazırlanması yönünden, bu enstitü
den maddî olanakların eslrgenmemesi lâzımdır. 
Bu sebepledir ki, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Bütçesinin yetersizliğime dikkati çektik. 1974 
malî yılı bütçe tasarısının getirdiği imkânların, 
müesseseden beklenen hizmetlerle mütenasip 
bulunmadığını belirtmek isteriz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün ımlalî yılı büt
çe kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimizi bu 
şekilde özetledikten sonra, bazı sorunları ve 
bunların giderilmesi yolundaki temennilerimizi 
belirtmek isteriz. 

Doğru bilgi derlemek çok önemlidir. Bu hu
sus, dikkatli mesaî ve yetişmiş eleman ister. Ay
rıca lüzumlu makine ve teçhizata sahip iyi ku
rulmuş bir teşkilât ister. Teşkilât mensupları
nın eğitimi, çalışmalarda sürat ve böylece lü
zumlu bilgileri derleme ve toplama, bu bilgile
rin tarihî bilgiler haline gelmeden zamanında 
ilgili ve yetkililere, yani kullanacaklara sunul
ması, hassasiyetle üzeninde durulması gereken 
konulardır. Bu sayede neler yapabileceğimizi 
aydınlatmış oluruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü geçen yıllarda 
iyi bir matbaa geliştirmiştir. Bu matbaayı tak
viye ederek, baskıda gecikme şikâyetlerinin 
önüne geçme çareleri aranmalıdır. 

Devletin gören gözü, işiten "kulağı olan, is-
tatistiikî bilgileri derleyen, kamu kuruluşlarıyle 
öacl sektörün istifadesine veren bu müessesenin 
her türlü imlkânları arttırılmalıdır. Karşılaştığı 
müşküller, gerekli tedbirler alınarak ortadan 
kaldırılmalıdır. 

İstatistik bir ilimdir. Bundan kimsenin şüp-
sesl yoktur. Ancak çeşitli kuruluşlar, resmî ve 
özel müesseseler istatistik! bilgi derleme arzu-
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suna 'kapılmakta ve anketler düzenkmıektedir-
ler. Bu suretle birbirlerini tutmayan veya ista
tistik! bilgi hüviyeti taşımayan derlemjellier ya
pılmakta, bazan Enstitünün verdiği resmî bil
gilere aykırılık ifade «den ba§ka resmî rakam
lar ortaya çıkmaktadır. 

Buna kesin bir çözüm yolu bulunmalıdır. Is-
tartastlkî bilgilerin tek kaynağı İstatistik: Ensti
tüsü olmalıdır. Bu konudaki kanun hükümleri 
ciddiyetle uygulanmalıdır. 

Zamanımızın ve ülkemizin sen büyük proble
mi hızlı fiyat artışlarıdır. Yurtdaşlar hıayat pa
halılığından yanıp kavrulmaktadır. Eksik ve 
yankş rakamlarda dertlere çane bulunamaz. Top
tan e§ya fiyatlarını ve geçinme endekslerini da
ha s ıhhat i olarak tabip 'etmek lâzımdır. Kakım
lar «rken teldte edilebilmelidir. Yüzde yüz ob
jektif ve ilmî şekilde, fiyat 'karakterlerini izle
yebilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Genel olarak ülkemizde istatistikler olduk
ça gecikerek: yayınlanmaktadır. Böylece iktisat 
politikasının yararlanacağı veriler yerine, tari
hî denilebilecek bilgiler «İde edilmektedir. Oy
sa M, gerçek ve doğru politika kararlarının 
alınabilmesi için, istatistiikî bilgilere zamanın 
da sahip olmak bir zarurettir. 

İstatistiklerin gecikmesi, kamu oyunda ya
pılacak tartışmalar da önlemekte veya gecik
tirmektedir. Dünyanın her ülkesinde, kamu 
oyunda ve bilim çevrelerinde yapılan tartışma
lar iktisadî politika kararlarını alma durumun
da bulunan makamlara ışık tutar. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda izahını yap
tığımız veçhile, Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
gerek ilmî çalışmalarını, gerek teşkilatlanma ve 
techizatlanmasını ilerletmek ve zamanında bü
tün bilgileri elde 'edebilmek için kâfi ödeneğin 
ayrılmadığı kanaatindeyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1974 malî yu-
lı Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Meclisi Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
pu adınla hürmetle selâmlarım.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bedir-
hanoğlu. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Vahdettin Karaçorlu; buyurun Sayın Karaçor-
lu. 

I M. S. P. GRUPU ADINA VAHDETTİN KA
RAÇORLU (Sivas) — Muhterem Başkan, Bü-

I yük Meclisin değerli milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1974 malî yılı 

bütçesi hakkında Millî Selâmet Partisi Grupu-
I nun görüş.ve temennilerini kısaca arz edeceğim. 

Bu münasebetle huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Grupum ve şahsım adına Büyük Meclisi 

I hürmetle selâmlarım. 
Muhterem milletvekilleri, umumî manada is

tatistik; bir netice elde etmek için hadise ve 
vukuatı muayyen usullerle toplayıp, sayı ve sı
ra haline getirme ilmidir. Bu ilmin tarihi çok es
kidir. Asıl sahibi de Türklerdir ve muhterem 

I milletvekili, asıl sahibi sizlersiniz. 
Atalarımızdan bize miras kalan istatistik 

I mevzuu, Osmanlı İmparatorluğu zamanında pek 
I revaçta idi; bidayette, devletin askerî gücünü ve 
I askerin sevkülceyşini temin etmek için istatis-
I tik faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğunun ilk 

kuruluş yıllarında toprak sayımına da inhisar 
etmiştir. Milâdî 131216 ile 1389 tarihleri arasında 

I yapılan istatistik çalışmaları pek mühimdir. 
I 1512'den 1854 tarihine kadar birçok kereler nü-
I fus sayımları yapılmış, nihayet 1878 senesinde 
I yapılan nüfus sayımını müteakip, Sicil Nizam-
I namesi çıkarılmış ve nüfus tezkereleri tanzim 
I usulü meydana getirilmiştir. Dolayısıyle nüfus 
I yazım kaydı, doğum - ölüm, kayıtları takip edil-
I mistir. 

189*1 yılında kurulan Merkezî İstatistik En-
I cümenini müteakip, 1918'de İstatistik Müdüri-
I yeti Umumiyesi teşkil edilmiştir. Bu müessese, 

Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Tür-
I kiye Cumhuriyetinin ilânını müteakip, 19216 yı-
I lmda, Başvekâlete bağlı, yarı merkeziyet usulü

ne göre çalışan İstatistik Umum Müdürlüğü te-
I essüs etmiştir. 19127 yılında nüfus sayımı, ziraî 
I sayım, sanayi sayımı gibi hizmetler ifa etmiş, 

fiyat istatistikleri ile evlenme istatistiklerinin 
I tanzimini, istatistik yıllığını da tamimle neşret-
I mistir. 
I 1930 yılında çıkarılan 1554 sayılı Kanunla, 
I istatistik işlerinin merkeziyet esasına göre yö

netilmesi kabul edilmiş; 1902 senesine kadar bu 
I unvan altında yurdumuzun yegâne malûmat t'op-
I lama merkezi olmuştur. 10 ncu asırdan Cumhu-
I riyet devrine kadar devam eden istatistik mü

esseseleri hakkında bu kısa tarihçeyi arz ettik-
I ten sonra, asıl mevzua geçeceğim. 
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Muhterem milletvekilleri, şu anda üzerinde 
konuştuğumuz Devlet İstatistik Enstitüsü, Baş
bakanlığa bağlı olarak, 23 Haziran 1962 tarihin
de ve 23 sayılı Kanunla kurulmuş, asrın icabına 
göre değişen şartlara, gelişen teknik ve metotla
ra, artan ihtiyaçlara uygun bir seviyeye getiril
miştir. 

istatistik Enstitüsü, 53 sayılı Kuruluş Kanu
nunun 2 nci maddesine göre, yurdumuzun ikti
sadî ve içtimaî faaliyetleriyle alâkalı olarak nü
fus hareketleri, sağlık, eğitim ve kültür, ziraî fa
aliyetler, imalât ve inşaat, istihsal sanayii, malî 
mıihaselbe, dış ticaret ve bu gibi hizmetleri ile 
birlikte dahilî, haricî malûmat toplama hususun
da da yegâne bilgi müessesesidir. 

Ayrıca, maliye ve malî müesseseler, adalet 
istatistikleri ile bunlardan başka her türlü faa
liyetlere ait istatistikleri tanzim etmiş ve ilgili
lere sunmuştur. İstatistikle alâkalı olarak, kamu 
kuruluşları arasındaki münasebetleri temin 
eder ve istatistik standartlarını tespit eder ma
hiyette çalışmaları vardır. İstatistik tahlilleri ve 
etütleri yapar, neşreder, her yıl istatistik yıllı
ğını ıçıkarır. 8on rakamı (0) ve (5) ile biten 
yıllarda umumî nüfus sayımı, sonu (1) ile biten 
senelerde umumî sanayi sayımı ve iş sayımı ya
par. Ayrıca, hükümetler tarafından ihtiyaç gö
rülen diğer mevzularda da sayım ve anketler 
yaparak yürütür. 

Bu teşkilât, ıbilr Ibaşkan, iki başkanveMli ve Tet
kik ve Araştırma Dairesi, Ekonomik İstatistikler 
Dairesi, Sosyal İstatistikler Daineisıi1, Teknik İşler 
Dairesi olmak üzere beş daireden müteşekkildir. 
Kuruluş Kanununun 23 noü maddesine göre teş
kil olunan bölge müdürlükleri ve muhabirlikleri, 
enstitünün taşra işleritrıi yürütürler. Buigün ilmî 
çalıışmalariyle istatMikî malûmat toplayıp, ala
kalıların istifadesine ara eden tm. müessese, plan
lı kalkınma dönemimizdeki faaliyetlere ışık tut
muştur. 

Bu itibarla, kendini sair medenî milletlere 
de tanıtmış, medarı iftiharımız olmuş bir teşek
küldür. Memleket meselelerinin hallinde ortaya 
koyduğu doğru ve inandırıcı bilgilerle, bilhassa 
Planlama Teşkilâtının en sadık yardımcısıdır. Hü
kümetin kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa 
edenken, bir yandan da 1952 sonrası, kuruluş 
içinde haiz olduğu imkânları son haddine kadar 
kullanarak cihazlanmış ve teşkilâtlanmıştır. Bu 

yollarda büyük hamleler yapmıştır. Enstitü ida
recilerinin şahsî gayret ve 'Çalışmaları sayesinde 
bugünkü duruma gelinmiştir. Bu durum şayanı 
memnuniyettir. Enstitü çalışmalarının doğru, 
mükemmel, hızlı yürütülmesini temin eden mat
baa ve elektronik beyin cihazı temin edilmiştir. 
Bu hassas cihazın ilmî, teknik ve idarî mesuli
yetlere tevdi edilmesi, İstatistik Enstitüsünün 
çalışmalarına hız vermiştir. Ancak, bu mevzuda 
(ihtiyaç duyulan yetişkin eleman noksanlığı ve 
yetişkin elemanların da âmme nezdinde tutulma
sı, üzerinde ehemmiyetle durulması icaibeden bir 
meseledir. Uzun bir zamanda ve güç santiar al
tında yetişen operatör, programcı, sistem çö
zümleyici', proje yönetmenliği gibi personelin 
müessese bünyesinde kalmasını temin etmek, 
tamamen paraya müteallik bir keyfiyettir. Yi
ne, sayım ve anket çalışmalarımda enstitünün 

ıbüyük güçlüklerle karşılaştığı üzücü bir vakıa
dır. İstatistilklerimizdejki gecikme sebebiyle ya
pılan tenkitler, biraz da personel meseleleri ci
hetinden Inymetlendirillmek icaıbeder. Memleket 
çapında ele alman sayımlarda vazife alacak di
ğer müessese ve elemanlara da Enstitü bütçe
sinden ödeme yapma imkânı olmadığından, 
Personel Kanunu tatbikatı bu imkânı kaldırmış 
bulunduğundan güçlükler çekilmektedir. Bu da 
bilgi toplamada büyük güçlükler doğurmakta
dır. Bilhassa kırsal sahalarda tatbik edilen bu 
devamlılık, personel hizmeti erine yöneltilmeli
dir. 

.Kendisinden muhtelif hizmetler beklediği
miz enstitünün bu müşküllerine çare aramak 
ve bulmak mecburiyetindeyiz. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, geçen seneler zarfımda hizımelt anla
yışı cihetinden de çeşitli gelişimeler kaydetmiş
tir. Zaman zaman kendisine tevcih olunan ten
kit ve temennileri dikkatle takibetmiş, sahibol-
duğu imkânlarla, halli mümkün işlere mesaisini 
teksif etimiştir. 

Enstitünün 1973 yılındaki faaliyetleriyle, 
1974 senesinde yapması gereken işler, bütçe 
kanunu münasebetiyle rap,orda mündemiçtir. 
iŞimıdi bu bahse temas etmeyeceğim. Ancak, bu 
kürsüden dile (getirilen meselelerden birisi, is
tatistiklerin tefe elde toplanması, çeşitli teşek
küllerin aynı mevzuda bilgi toplanması cihetin
den husule gelen tutarsızlıklardır; para ve in-
sangücü israfının önlenmesi meselesidir. Ensti-
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tüyü bu sahada kesif bir faaliyet içinde gör-
.ımeikjtfeyiz. 

Bıtigün imalât sanayiinde, yıllık sanayi faa
liyetini tespit etmek için çeşitli müesseseleree 
tâtlbik edilen anketlerin biıieştiriilnıesi temin 
ddilmiiş ve yine muhtelif teşekküller tarafından 
müşterekten hazırlammiş sual .kâğıitlarryie, her 
tip anlket çalışmaları g^rçeMeş'tirilımiştir. Bu 
mevzudaki tatbikata, diğer «sektörlerdeki ger-
çekleştinme çalışmalarının da elkleıınıesini ve 
devam ettirilmesini temenni etmekteyiz. 

İkinci olarak, millî gelir serisinin yeknesak 
hale getirildiğini, iki serkıin tevlit ettiği mahzur 
ve münakaşaların herataraf edildiğini Yüce He
yetinizin ıttılaına arz etmek isterim. 

Bundan başka, millî muhasebe usulünün tesi
si, gerçeldeştirilmiş olması, metot çalışmalarına 
ehemmiyet verilmiş olması, milletlerarası prensip 
ve standartların dikkate alınarak takibedilmesi 
memnuniyet bahşeder. 

Süratli bilgi verme mevzuunda birçok inki
şaflar olmuş, yıllık çalışma programlarının tanzi
minde faaliyetler noksanlığı veya yokluğu hisse
dilen sahalara kaydırılmıştır. Enstitünün 1974 
yılı çalışma programı, memleket meselelerinin 
halledilmesinde ihtiyaç duyulan bütün noksan
lıkları temin edecek tarzda hazırlanmıştır. Dev
let İstatistik Enstitüsünün 1974 yılında ifa ede
ceği hizmetler, geçen senelere nazaran çok yük
lüdür. Nüfus, 'eğitim, imalât, ziraat, dış ticaret, 
fiyat, işçi ve ücretler, nakliye, maliyet ve inşaat 
(gibi cari istatistikler yanında, sayım işleri de tes
pit edilerek, anket çalışmaları müesseseye büyük 
maddî külfetler eklemiş olacaktır. 

Bu kadar külfetli işlere rağmen, tam bir ta
sarruf zihmiyetiyle hazırlanmış olduğunu müşa
hede ettiğimiz 1974 malî yılı bütçe tasarısının 
getirdiği malî imkânlar, müesseseden beklenen 
hizmetlere kâfi gelecektir diyemeyeceğiz. Ancak, 
büitçe tatbikatı esnasında Enstitünün müşkülle
rine çare bulabilmek içiin alâkalı müesseselerin 
mruiavıenet göstereceklerine eminiz. 

1974 yılı bütçesinin memlekete ve müesseseye 
hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, hepi
nizi hürmetle selâmları/m. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kana-
çorlu. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Şahısları adına Sayın Kemâl Ataman, buyu
run. 

I KEMAL ATAMAN (Ankara) — Vazgeçtim 
I 'efendilin. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
i Sayın Kemal Şensoy, buyurun efendim. Müd

detiniz on dakikadır efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Devlet istatistik Enstitüsü 1974 malî yılı Büt

çe Kamın tasarısı hakkındaki kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunu-

I yoranı. 
Değerli arkadaşlarım, çağımızda fezanın esra-

I rı artık çözülmüştür. İlmin alkil ermez gelişimin
de, istatistiğin kuUanılmasındaki pay büyüktür." 

Artık, politik alanda, ekonomik ve sosyal 
alanda, tababette karar almak, tutarlı sonuçlara 
varmak, teşhis koymak kehanet değildir. Önem
li olan, ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal olay
ların nicelik ve niteliklerinin oluşum şartlarının, 
yapılanının zaman içerisinde gösterdikleri değiş-
ımelıeriin güvenilir metotlarla ortaya konulabilme-
sidir. 

İstatistiğin yüklendiği ağır görevin esası bu
dur. Memleketimizde bu görev Devlet İstatistik 
Enstitüsünün tekelindedir. Hükümetlerin, ilim 
adamlarının, özel ve kamu sektöründeki müteşelb-
[bisin ihtiyaç duyduğu çok önemli göstergeler ve 
sayısal bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi 
ve kullanılması, kullanıma sunulması bu kuruluş 
tarafından gerçekleştirilmekteidir. 

Elli yıllık mazisi içinde Devlet İstatistik Ens
titüsünün gelişiminin gözden geçirilmesinde ümit 
verici sonuçlara varılmaktadır. Nitekim, nüfus 
sayraıliarıyle işe başlayan teşkilât, bugün bütün 

I konulara el atmış, en ileri ülkeler seviyesinde is
tatistik yapan bir eğitim müessesesi vasfını ikti-
salbetmiş, işini ve faaliyetlerini yurt içinde ve 
yurt dışında kabul ettirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayısal bilgilerin top
lanmasında en güvenilir usullerin kullanılması 
aımacıyle personel eğitimine önem vermiş, ülke-

I nin ihtiyacını karşılayacak sayıda istatistik uz
manı, programcı, sistem çözümleyici, anfcetör ye
tiştirmiş; sayım ve anket çalışmalarını milletler
arası prensip ve standartlara uygun olarak sür
dürme geleneğinin yerleşmesini sağlamıştır. Ça
lışmalarında dâima objektif olma prensilbini be
nimsemiş, memleket gerçeklerini olduğu gibi 
yansıtmayı amaç edinmiş, politik etkenlerin di-

I şında görev yapmıştır, 
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Toplanan bilgilerin, yurt kalkınması dışında 
hiçbir maksatla kullanılmayacağına, kişisel bilgi
lerin üçüncü şahıslara herhangi bir yoldan in
tikal etmeyeceğine vatandaşı ikna etmiş, istatis
tik eğitimini bütün yurtta yaygın hale getirmiş-
itir. İstatistik Enstitüsünün bu konularda göster
diği atılımları, sayısal bilgileri toplama ve ilgi
lilerin istifadesine sunma hususunda gösterdiği 
çabalarımdan daha gök önemli görmekteyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün yüklendiği gö
revler son derece ağırdır. 53 sayılı Kanunla ve
rilmiş görevleri vardır. Hükümetin istediği ko
nularda çeşitli çalışmalar yapmak zorundadır. 
Planlarnı ihtiyaç, gördüğü bütün verileri temin 
letmek mecburiyetindedir. Bu görevlerin ifalsı her 
şeyden önce malî olanaklarla sınırlıdır. Sınırlı 
olan Devlet bütçesinin küçük bir bölümü olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesinin de sı
nırlılığı olanağıdır. Çoğu kere, Devlet İstatistik 
Enstitüsü hazırladığı yıllık çalışma programla
rını gerçekleştirmeye sırf bu sebeple imkân bu
lamamaktadır; tercih yapmak zorundadır. Bina
enaleyh, «Bıazı alanlarda istatistik! verilerin bu
lunmadığı, ya da noksan olduğu» şeklindeki be
yanların bu açıdan değerlendirilmesinde yarar 
vardır. Kaldı ki, sayısal bilgilerin toplanması 
işi, sahiden meşakkatli ve zaman alıcıdır. Kara
deniz Bölgesinde bir köyde beş soru kâğıdı dol
durmak- için bir anketör 10 kilometre yol yürüme 
gerçeği ile karşı karşıyadır. Toplanan soru kâ
ğıtlarının doğrudan doğruya elektronik beyine 
verildiniği düşünemeyiz. Elde yapılması gereken 
çeşitli işlemlere ihtiyaç vardır. 40 milyon nüfu
sun sayılması, bunların idarî bölünüş ve vasıflara 
ıgöre ayrıntılı bilgileri verecek biçimde işleme 
tabi tutulması büyük masraflara ve uzun zamana 
ihtiyaç göstermektedir.. Bun güçlükleri bertaraf 
etmek amacıyle Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yeni bir teşebbüsünü burada takdirle belirtmek 
isterim. Bu yıl içinde uygulanacak olan demog
rafik araştırmalar anketleriyle, bir yandan nü
fusun karakteristikleri, doğum, ölüm, göç gibi 
cari değişmeleri tespit edilirken; birçok ülkeler
de kullanılan ikili kayıt yönteminin denetimi de 
'Sağlanmış olacaktır. 

Konuşmamın bu bölümünde bir temennimi 
ifade etmek ihtiyacını hissediyorum. 5 yılda bir 
uygulanan ve enstitüye büyük külfetler yükle
yen genel nüfus sayımlarının, teknik sakıncalar 

yoksa, 10 yılda bir yıl yapıılttıaisı olanakları araş
tırılmalıdır. Bu olanağın sağlanması, Enstitünün 
çalışmalarını daha spesifik konulana kaydırma
sına ortam hazırlayacaktır. Bu konunun üzerinde 
önemle durulacağına inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzu daha 
fazla işgal etmemek maksadiyle sözlerimi bitir
mek istiyorum. 

İstatistiğin hayatî önemi malûmdur. Enstitü
nün ağır görevleri vardır. Bunların beklenen 
•seviyede ifası için teşkilâtın geniş olanaklara 
kavuşturulmasına, diğer kuruluşların Devlet İs
tatistik Enstitüsünün bütün yurt sathına yayılan 
çalışmalarına yardımcı olmalarına ihtiyaç var
dır. Devlet İstatistik Enstitüsünün istatistik 
uzmanı, yardımcıları, programcıları, sistem çö
zümleyici, teknisyen gibi, güç yetişen ve temini 
güç olan elemanları bugünkü ödeme şartları 
içinde özel sektöre kaymaktadır. Bu gerçek, diğer 
konuşmacı arkadaşlarım tarafından da dile geti
rilmiştir. Bu gidiş Enstitüyü müşkül durumda 
bırakmakta, milyonlara malolan belgi işlem mer
kezini atıl bırakma tehlikesiyle karşı karşıya 
getirmektedir. Teşkilâtın bu problemine süratle 
bir çare bulunmalıdır. 

Sayım ve anket çalışmaları geniş bir anketör 
kadrosunu gerekli kılmaktadır. Gelişen ekonomi, 
bu kuruluşa yeni çalışma alanları getirmektedir. 
Müessesenin yıllardır statik'" kalan kadrosunun 
takviyesinde ilgili kuruluşların yardım ve mü-
zalharetine ihtiyaç vardır. 

Bu bütçenin Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
onun kıymetli mensuplarına ve Türk Milletine 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen-
ısoy. 

Sayın Zıekâi AltınayL Yıok. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın ölç

men? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sual soraca

ğım. 
BAŞKAN — Daha Hükümet konuşmadı efen

dim. 
Devlet Bakanı Sayın İsmail Hakkı Birler, 

buyurunuz efendim. 
iDEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat) — iSayın (Başkan, sayın ımıilletve-
killeri; 
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Devlet istatistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde 
değerli (görüşler ortaya koyan arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almamaya 
itina ederek bu eleştirilere ve öne isürülen ıgö-
rüşlere kısa cevaplar vermek istiyorum. 

Demokratik Part i Grupu adına konuşan sa
yın As!an,« istatistik rakamlarının, toplanan 
bilgilerin doğru olması gerektiğini ifade 'bu
yurdular. 

Ellbette doğru olan ibir ibeyandır. Böyle ol
ması ıgereklidir. Böyle olması gereklidir deme
nin, toplanan (bilgilerin, derlenen rakamların 
doğru alması için yeterli olmadığını 'biliyoruz. 
Bir deyime ıgöre, «istatistik, yanlış rakamların 
doğru toplanmasi'dır»1 derler. Bu, derlenen 'bil
gilerin yanlışlığını; ama Sonuçların doğru bi
çimde toplandığını ifade eder, Elbette (biraz ela, 
istatistik! çalışmaların hangi istikâmete yöııel-
ınesinii 'belirten bir görüştür. 

iYine bir 'başka igörüş; '«istatistik ilminin, 
rakamlara yalan söyletme ilmi olduğu» söyle
nir. 

Biz Ibu her iki görüşe de katılmıyoruz. Bilgi
ler. Sayın Aslan'ın söylediği gibi, doğru olarak 
derlenmelidir, rakamlar doğru toplanmalıdır ve 
asıl önemlisi, en az 'bunun kadar önemlisi de, 
doğru olarak değerlendirilip istifadeye sunul
mağıdır. Bütün bunların maddî imkânlar, bütçe 
imkânları yanında eleman' meselesi, personel 
(meselesi olduğu da bilinen ibir .gerçek. Nitekim, 
(konuşan değerli arkadaşlarımızın hemen hepsi 
(bu gerçeğe değindiler. 

iDevlet İstatistik Enstitüsünün, 'gelişen Tür
kiye 'ortamında her gün yeni ibir görev yük
lendiği, ilstatistikî çalışma alanlarının her gün 
'biraz daha .genişlediği (halde; gerek (bütçe im
kânlarının, 'gerekse personel kadrolarının aşağı 
yukarı dondurulmuş denilelbilecek ölçüde -çok 
az hir değişime tabi tutulduğu doğru. Bu neden
ledir ki, .gerek derlemelerde 'bazı hatalar ola
bilmektedir; gerekse, özellikle yayımların za
manında yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. 
Nitekim, arkadaşlarımız özellikle, derlenen ve 
değerlendirilen 'bilgilerin, ilgililerin istifadesine 
zamanında sunuilamıamaş olmasını tenkit konusu 
yaptılar haklıdırlar, 

Ancak, (bildiğimiz gilbi, Devlet istatistik Ens
titüsünün matbaasının imkânları da mahduttur. 
Şu anda henüz yayınlanamamış olan, derlenme

si, değerlendirilmesi tamamlanmış, yayıma ha
zır hale getirilmiş olduğu hailde yayınlıanama-
mış loilan pekçok istatistiğin yaymlanamayış 
sebeibi, sadece matbaa yetersizliğidir. Ama, bir 
Ibilıgi olarak sunmak istiyorum; özellikle, arka
daşlarını değindiler, genel nüfus sayımı, kanun 
gereğince .beş yılda hir yapılmaktadır; 1975 yı
lında yeni nüfus sayımı yapılması yaklaştığı 
halde, Ii9ı7'0 nüfus sayımının sonuçları halen ta
mamlanıp yayınlanmamıştır; /bir büyük eksik
tir, 'bir (büyük bilgi eksikliğidir; doğrudur. 

O .konuda sayın milletvekillerine kısa bir 
'bilgi vermek istiyorum. '18 11 basılmış, 17 il bu 
Mayıs ayı sonuna kadar matbaadan çıkmış ola
caktır; .böylece 3'5 il tümüyle, ibütün sonuçları 
ve analizleriyle (basılmış ve istifadeye sunul
muş oluyor; geriye kalan .32 ilin ise, 1974 yıl 
.sonundan önce (kesin tarih söylemeyeyim, ya
nıltıcı (bilgi vermemek için uygun bulmuyorum; 
ama yıl sonundan önce) yayınlanarak ilgililerin 
istifadesine sunulacağı muhakkaktır. 

Bunun yanında 14 Ekim 1973 milletvekili 
Igenel, Cumhuriyet Senatosu kısmî, ve ara se

çimleriyle, 9 Aralıkta yapılan mahallî seçimler
le 'ilgili istatistikler tamamlanmak üzeredir. 
Milletvekili seçimleri tamamlanmıştır, bildiği
niz gibi, önce il 11 (bastırdık, her hasılan il, e ile 
mensup milletvekili, senatör arkadaşlarımıiza ve 
iligili kuruluşlara, siyasî partilere, ilgili kurumı-
lara peyderpey gönderildi; şimdi Zonguldak 
ili ile, '67 il tamamlanmış .olmaktadır; 67 ilin (ta
mamı da bir cilt halinde (bastırılarak, yine ilgi
lilerin istifadesine sunulacaktır. Hemen ifade* 
•edeyim, 9 Aralık seçimlerinin sonuçları ve Se
nato seçimlerinin halen ibir kısmı, (yanlış ra
kam vermek istemiyorum) 20 il halen baskıya 
hazır, 12 il ise (hazırlanıyor; ara seçimi yapılan 
illerle (birlikte (bunlar da kısa zamanda bitirile
cektir ; ama mahallî seçimlerde halen kesin bil
gi alamadığımız seçim kurulları, maalesef var
dır. Göreve (başladığımızdan bu yana, 'gerek iıl-
ıgiiM seçim kurullanyle, (il, ilçe seçim kurulla-
rıyle) gerekse Yüksek Seçim Kuruluyle yaptı
ğımız müteaddit yazışmalar ve görüşmeler so
nunda ancak yeni yeni toparlama, imkânına ka-
vuşalbildik. O da en kısa zamanda bitirilecek
tir. 

(Sayın ihsan Arsian'ım, «Devlet istatistik 
Enstitü'sündeki personele, yetişmiş elemanlara 
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kıymayınız. Yetişmiş eleman kıyımına haşlandı» 
tarzındaki heyanmı yadırgadığımı ifade etmek 
istiyorum. 

'Nitekim, sanırım kendileri de bu beyanın 
yadırganacak bir beyan olduğunun idraki için
dedirler : «Böyle hir şey duyduğuma şahit de
ğilim, ama...» diyerek, sadece endişe izhar etti-
ler. Bu beyan, 'endişeden de öte 'bir vehmin ifa
desiydi, ,berii mazur görsünler. 

[Hükümet, Bakanlığım-, hiçjbir Devlet kuru
lusunda personel .kıyımının, hele yetişmiş ve 
yerine ikamesi güç olan personellin 'kıyımıma da
ir herhangi bir hazırlığın veya icraatın içinde 
değildir. Hizmetin gerektirdiği, hizmettin daha 
iyi işlemesi için gerekli ikadro değişiklikleri 
yapılmaktadır, yapılacaktır; ama Bayın Arslan, 
(talihsiz bir rastlantı ile) ıbu konuyu, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Bütçesi .görüşülürken dile 
getirdikleri içindir ki, 'beni böyle konuşmak zo
runda bıraktılar. Herhangi bir şekilde, hele ye
tişmiş eleman açısından, Devlet İstatistik Ens
titüsünde (bugüne kadar hiçjbir tasarruf yapıl
mamıştır. 

(Bütün arkadaşlarımın, 'biraz evvel arz 'etti
ğim ıgibi, DeVlet istatistik Enstitüsünün çalış-
imalarını kolaylaştırıcı, imkânlarını, artırıcı ve 
gerekli düzenlemeilerin yapılması istikametin
deki uyarlılarına teşekkür ediyorum., Çalışma
larda hunlar, elbette k'i dikkatle, saygıyle göz-
önündc tutulacaktır. 

Bayın Şensoy'un, .nüfus sayımlarının on yıl
da bir yapılması imkânllarının araştırıîıması 
yolundaki .önerisine; kişisel olarak da, Enstitü 
olarak da katılıyoruz. Bu yolda, dünyada yeni 
•!bir eğilim, yeni bir uygulama eğilimi "belirmiş
tir. Bu konu incelenmektedir, gerekli sonuçla
rın alınması için araştırmalar yapıldıktan ve 
(gerekli sonuçlar alındıktan sonra, hu konuda 
varılacak karar elbette uygulanalbilir hale ge
tirilecektir. 

Bayın İhsan Bedirlhanoğlu'nun, -diğer kuru
luşların kendi imkânlarıyle ıbillgi toplama heve
sinden vazgeçmeleri ydlımdalki uyarılarına ka
tılıyorum. 

ISayın Adalet Partisi Grııpu adına konuşan 
ISayın Mehmet Özgürlün, çok eiddî hir inceleme 
mahsûlü olan ve dikkatle dinlediğimi konuşma
sında da (belirttiği gibi; istatistik çalışması, h i r 
ımcrkezî çalışma olmalıdır, ,bir teknik çalışıma-
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dır, bir ilmî çalışmadır. Böylesine standart Ib'ir 
çalışmayı gerektirmektedir ki, (yine 'Sayın Öz
gür hassasiyetle üzerinde durdular) anket form
larının standardizaisyonu dahi başlrbaşına hir 
problemdir. Böylesine .ciddî ve hassas bir »konu
da her .kuruluşun kendi iımlkânlarıyle ve kendi 
(bildiği biçimde, kendi anlayışı çerçevesinde is-
tatistikî 'bilgi toplama, bunları değerlendirme 
ve yayma yoluna gitmesi; ne Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, adının başında .«Devlet» hulunan 
Enstitünün kuruluş maksadına uygun düşer, 
<ne de istatistikî hilgi toplama ve yaymadan gü
dülen amaç gerçekleşir. Aksine, değişik kuru
luşlar arasındaki bilgi, rakam farklılıklarını 
çoğaltarak hu karışıklığı .daha da artırır ve do-
layısıyle 'bundan, sanırım en başta Devlet hiz
metleri ızarar görür. 

'Bu açıdandır ki, hu görüşe ağırlık verdiği
miz içindir iki, göreve haşladığımızdan itibaren 
yaptığımız hazırlık çalışmaları içerisinde, Dev
let İstatistik Enstitüsünün (özellikle) .bilgisa
yar dediğimiz kompüter sistemini geliştirmek, 
kamuya ''bağlı diğer hakanliıkiiar ve kuruluşlar
daki /bilgisayar merkezlerini hir araya toparla
yarak ı(ıbelki (bugünkünden değişik (bir statü 
içinde bir araya toparlayarak) tek hir merkez 
halinde çalıştırma imkânlarını araştırmaktayız. 
Bu konuda hazı kuruluşlarla temaslarımıiz -ol
muştur, bu temaslar sürdürülecektir, alınacak 
sOnuç .da eılibette 'kamuoyuna ve Yüce Meclise 
açı'klanaealktır. Sanıyorum ki 1976 bütçesi görü
şülürken, Devlet İstatistik Enstitüsü konusun
da, bu konuda sayın milletvekilılerinin bugün 
öne sürdükleri haklı şikâyetlerin, 'belirttikleri 
ihtiyaçların pek çoğu halle'dilimiş olarak huzu
runuza (gelecektir. 

iSaym arkadaşlarım, yine hemen bütün söz
cü .arkadaşlarımız üzerinde .durdular; bir kısmı 
(bir sorun olarak ortaya getirdikleri konunun 
cevabını da verdiler; kendilerine teşekkür ede
rim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinde, ,1973 
yılı .bütçesine nazaran, mevcut .8 '3815 l3jl6 lira
lık farkın büyük bir kısmı, personel rejiminde
ki katsayıdan doğmaktadır. Binaenaleyh, Dev
let İstatistik Enstitüsü .bütçesinin artan hir .büt
çe olmadığı, .aksine, gerçekten tasarruf zihniye
ti ile hazırlanmış 'bir hütçe olduğu yolunda da 
görüş ileri süren arkadaşlarıma ayrıca ve özel-

I ilikle teşekkür ediyorum. 
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Sayın özgür Hin, gerek 657 sayılı Kanuna 
göre düzenlenmesi gereken intibak formları, 
gerekse sair -bilgi toplama işlemleri İle ilgili 
formların «standard'izasyonu yolunda ciddî çalış-
malar yapılması yolundaki önerisine yürekten 
katılıyorum. Özellikle ilgilendiğim, sorumlulu
ğum altında olan 'bir müessese olduğu için ifa
de ediyorum, Devlet Personel Dairesi de Bakan
lığıma bağılı olduğu için, Sil Mayısta çıkarılacak 
kanun hükmündeki kararnameye göre yeniden 
yapılacak intibakların her halükârda Devlet 
istatistik Enstitüsü ile birlikte, Devlet Planla
ma Teşkilâtının ıda görüşü -alınarak yeniden 
hazırlanacak, gerekli bilgileri ihtiva eden; ama 
ahret sualleri ile dolu olmayan, •basitleştirilmiş 
ve herkes tarafından, ıbu konuda bilgi ihtiya
cında olan her kuruluş tarafından faydalanıla-
Ibilecek (biçimde hazırlanması için gerekli hazır
lıklar yapılmaktadır. Bunun, bütün devlet kad
rosuna ve bütün devlet istatistiklerine teşmili 
elbette ki, idealdir. Böylesine 'kapsamlı bir ça-
üışma içinde 'olmadığımızı da huzurunuzda sa
mimiyetle itiraf etmek isterim; ama bu yola gi
rilmiş olduğundan emin olmıanızı rica ederim. 

Değerli arkadaşlarımın öne sürdükleri (gö
rüşler arasında temas etmediğim hususlar var
sa ıbeni .bağışlamalarını dileyerek teşekkür edi
yorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Lütfen ayrılmayım, sualler var. 

Buyurun Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇıMEN (Konya) — Bayın Başkan, 
(Sayın Bakan konuşmalarında lütfettiler kıs
men değindiler; fakat tam vazıh olmadığı için 
•müsaade ederseniz <bir sualim olacak. 

BAŞKAN —Buyuran. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Çeşitli kamu 

kuruluşlarında, 'bakanlıklarda, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinde ve üniversitelerde, Sayın (Ba
kanın da bahis Irayurdukları elektronik beyin 
komıpüterler kullanılmaktadır ve 'bütçelerine 
'bunlar için milyonlarca lira konmuş bulunmak
tadır ; fakat bu kompüt erler maalesef ranitafbl 
kullanılmamaktadır. Meselâ Sağlık ve Sosyal 
•Yardımı Bakanlığı ayda sadece 2 - 3 saat me
mur maaşlarını hesaplamak için hu makineleri 
kullanmaktadırlar. Oysa, ıbu makineler için [büt
çelerine milyonlarca liralık ödenek ayrılmıştır. 

Acaba Jbunun .gideri Devlete ne kadara baliğ 
olmaktadır? Bunun hesabının yapılmasını ve 
bir de ; eğer bir ımıerkezî sistem kurulursa ve bu 
kamu kuruluşları bunlara birer saat, ikişer sa
at aibone yapılmak suretiyle yapılacak tasarruf 
ııe kadar olacaktır 

iSayın Bakanın hu hususları yazılı olarak ba
na lütfetmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞjKAN — Buyuran İSayın Bakan. 
J>EVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

İLER (Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra (bir in
celeme yapılmasını gerekli kıldığını Sayın Ölç-
ımen de takdir (buyurdular) kendili erine yazılı 
cevap verilecektir. 

BAŞiKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka sua l i . Yok. 
Tekrar teşekkür ederim (Sayın Bakan. Bu

yurun efendim. 
DEVLET BAKANI ÜjSMlAlL HAKKI BÎR

LER (Devamla)..— Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu suretle Devlet İstatistik Enstitüsü Baş

kanlığı bütçesinin 'görüşülmesi tamamlanmıştır. 
(Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri ^okutuyorum. 

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI. BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 2 122 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 25 349 262 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İstatistik verilerin derlenme
si ve değerlendirilmesi 27 517 838 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 256 622 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu suretle Deivlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Milletimize ve Enstitü mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı bütçesinin görüşülmesinle geçiyoruz. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımı tak
dim ediyorum : Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Abdülkadir Öncel, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ali Sanlı, Demokra
tik Parti Grupu adına Sayın Bahri DağdaŞj 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi Öztürk, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız: Sa
yın Osman Aykul, Sayın Mustafa Güneş, Sayın 
Atillâ Atilâ, Sayın Nurettin Yılmaz ve Sayın 
Mustafa Asri Ünsür. 

Millî Selâmet Partisii Grupu adına Sayın Ab
dülkadir Öncel, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR 
ÖNCEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

1974 yılı. Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi 
Meclis Grupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Malûm olduğu veçhile, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı, 1617 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedb'irler Kanunu ile kurulmuş, 
bilâhare 19 Temmuz 1973 tarihinde yayınlana
rak yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 182 ncii maddesi ile Başba
kana bağlı, tüzel kişiliği haiz ve katma bütçe ile 
idare edilen bir kuruluş haline gelmiştir. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu aşağıda arz edeceğim hususları öngörmek-
tediir : 

(1) 33 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

20 . 5 . 1974 0 : 2 

Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi; ta
rımsal üretimin sürekli alarak artırılması, de
ğerlendirilmesi, pazarlanması ve ulusal kalkın
mayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulması; 
verimli olarak işlenen veya işletilen arazilerde 
iklim ve toprak özellikleri gözönünde bulundu
rularak tespit edilecek miktarın üzerinde kalan 
arazinin kamulaştırılması; topraksız veya az 
topraklı çiftçi ailelerinin yeter gelirli ziraî aile 
işletme haline getirilmeleri için topraklandınl-
maları, donatılmaları, desteklenmeleri ve teşki
lâtlanmaları; toprak ve tarım reformu hedeffe-
rinin 'gerçeMeştirilmeısine yardımcı olmak nıak-
sadıyle kooperatiflerin Irurulm.ası ve yatırımla
rın desteklenmesi; tarımda kiracılık ve ortakçı
lığın belli bir düzene sokulması; toprak ve ta
lim reformu bölgeleri dışındaki Devlete ait top
rakların, toprajk reformuna hazırlık teşkil ede
cek şekilde topraksız çiftçilere kiralanmaısı; 
ekonomik bir üretime imkân vermeyecek sakil
de pa rç alan muş arazinin birleştirilmesi ve gerek
tiğinde gendşletilmıesi suretiyle toplulaştırılması 
ve tarımsal mülklerin, çiftçi ailelerinin geçimi
ni sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye 
yetmeyecek derecede parçalanmasının, 'küçül
mesinin önlenmesi; örnek köyler kurulması, 
mevcut köylere eklemeler yapılmaisı; tarımda 
toprak ve su 'kaynaklarının teknik ve ekonomik 
gereklere göre .kullanılması, korunması, ıslahı, 
«geliştirilmesi ve verimliliğin sürdürülmesi; re
form, uygulamasına ilişkin her türlü eğitim ve 
•tarımısal işletmelerin teknik 'esaslara uygun bir 
şekilde verimli ve rasyonel olarak işletilmesi ve 
idaresi için güçlü bir tarım yayım organizasyo
nun kurulması; mera, yaylak ve kışlakların tes
piti, talhsis ve /bakımı, ıslahı, korunması; fizik
sel altyapının geliştirilnıesi, topraklandırılama-
yan çiftçilerin eğitilerek tarım dışı sektörlerde 
istihdamı. 

iMulh'terem milletvekilleri,. Anayasamızın 3-7 
iiııci maddesi de, burada arz ettiğim hususları 
•özet olarak öngörmektedir. Anayasanın ilgili 37 
ve müteakip maddeleriyle, 1757 sayılı Kanun in
celendiği zardan, toprağın verimM •olarak işletil-
•mesi ıgereıktiği maksadı bariz bir şökilde* gföze 
çarpar. Yani, tarım ve toprak .reformu müşterek 
mütalâa edilmiştir. Tatbikatın, Anayasa ve ilgi
li kanun istikametinde, her türlü art düşünıee-
den uzak olarak yapılmasını ve bu meyanda or-
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taya çıkacak yeni değişik durumlar karşısında 
memleket gerçeMerine uygun hareket tarzının 
ihtiyar edirmesinı temenni ediyoruz. 

Toprak ve tarım reformu kanununun müza
kereleri esnasında çeşitli görüşler ileri sürül
müş, nihayet mezkûr kanun ortaya çıkmıştır. 
IBu hususu yeniden müzakere edecek bir im-
kîân şu anda mevcudolmadığma göre, sadece, 
kanun hakkındaki görüşümüzü arz edeceğim. 

1757 sayılı Kanunun tetkikinde ilk nazarda 
•göze çarpan aksaklıklara ve adaletsizliklere se-
bebolacak hükümleri saymadan geçemeyeceğim. 
(Kanunda, sahiplerine 'bırakılacak arazi miktarı, 
bölgeleriyle tespit edilirken, ilmî verilere uyul
madığı görülmektedir. Meselâ, Adana ovasında 
300 dönüm sulu arazi, UrîYda da arazi sahibine 
•aynen -bırakılmaktadır. Halbuki, bu iki ilin zi
raî verimi ve 'ekolojik şartları arasında büyük 
fark olduğu inkâr edilmez bir gerçektir. Kuru 
ziraatte de aynı hatalara düşülmüştür. Bu hu
susu bir misalle arz etmek istiyorum. 

1757 sayılı Kanunun 1 No. lu tablosunda 
gördüğümüz şu: Adana merkezi, Akdeniz böl
gemizde devamlı yağış alan bir yer. öte yan
dan, Urfa'nın bir ilçesi olan Akçakale devamlı 
kuraklığa maruz kalan bir yerdir. Urfa'nın !Su-
nuç ilçesi, Urfa'nm Viranşehir, Urfa merkezi 
ve Bozova ilçeleri aynı kategoride mütalâa edil
miştir. Ancak, arazi salhibine 300 dönüm bırakıl
ması öngörülmüştür. Bırakalım Urfa ile Ada-
na'nın mukayesesini, Urfa ilinin kazaları a.ra-
sında dahi büyük farklar mevcuttur. Urfa'nın 
Bozova ilçesiyle ıSuruç ilçesi, Akçakale ilçesi ay
rı ayrı ekolojik şartlara sahiptir. Kanun yapı
lırken bu hususlar nazara alınmamıştır. Bunun, 
birçok haksızlıklara sebebolacağı inancındayız. 

Anayasanın teminatı altında olan miras hak
kı da bir bakıma dolaylı olarak zıedelenmiştir. 
Şöyle ki, 3 bin -dönüm arazi sahibi bir şahsın 
çiftçilik ile iştigal eden 3 çocuğu bulunsa; fakat 
tapuca 'kayıt, babaları adına olsa; reform tat
bikatından önce baba öldüğü takdirde, çocukla
rın her birine bin dönüm arazi kalacak, böylece 
arazi kamulaştırılamayacaktır. Reform tatbikatı 
başladığında baba hayatta olsa, arazisi kamu-
laştırılaeak; böylece çocukların mağduriyetini 
mucâbolacaktır. 

Bilindiği üzere A. P. ile Cumhuriyetçi Güven 
Partisinden teşekkül eden 'Sayın Naim T-alû Hü

kümeti, reform tatbikatı için pilot bölge olarak 
Urfa'yı seçmiştir. Pilot bölge seçiminde de isa
bet olmadığı kanaatindeyiz. Zira, pilot bölgenin 
seçiminde : 

1. — Evvelâ sulama imkânları, 
2. — Altyapı tesislerinin durumu, 
3. — Üretim potansiyeli, 
4. — Toprak ve gelir dağılımı gibi faktörle

rin gözönünde bulundurulması gerekirdi. 
Halbuki, Urfa'da bilhassa yatırımı gerekti

ren tercih faktörleri mevcut değildir. Dolayı-
sıyle, ilk tatbikatta fazla finansman gerekecek
tir. 

Ayrıca, pilot bölge olarak ilân edilen Urfa'da 
maalesef tapulama daha bitmemiş, sadece Akça
kale ilçemizin tapulaması bitmiş; fakat hukukî 
ihtilâflar halen halledilmemiştir. Tapulaması 
bitmeyen .kadastrosu yapılamayan bir bölgede 
reform tatbikatının ne denli bir netice verece
ğini mulhterem heyetiniz takdir ederler. 

Ayrıca, bölge çiftçilerinin eğitim ve öğretim 
noksanliklarıyle, beşerî münasebetler ve -asayiş 
'konuları incelenmeden karar verilmiştir. Hiç 
şüphesiz, bu durumlar tatbikatta güçlükler do
ğuracaktır. Şu hususu hemen belirtelim ki, biz 
burada ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne de Millî 
(Selâmet Partisiyiz. Fakat bu iki parti arasında 
yapılmış protokolün tarif ettiği iktidarın bir 
kanadıyız. Dolayısıyle, partimizin programı ve 
seçim beyannamesindeki hükümleri harfiyen 
tatbik etmek durumunda değiliz. Bu itibarla, 
protokoldeki anlaşmamız gereğince biz uygula
manın mevcut kanun istikametinde yapılmasını 
temine çalışmak durumundayız. 

Şimdiye kadar çeşitli ülkelerde yapılmış top
rak reformu uygulamalarını incelediğimiz za
man, her birinde kendi millî bünyelerine uygun 
ayrı tatbikatlar görülmektedir. Yurdumuzda da 
yapılmaya başlanmış olan bu reformun kendi 
millî bünyemize uygun ve ihtiyaçlarımıza cevap 
verecek şekilde olmasına çalışmamız tabiîdir. 

Türk Milletinin kendine göre bir hayat felse
fesi vardır; kendine göre bir yapısı mevcuttur; 
hadiseleri tahlil ve bunlara yaklaşım tarzı var
dır. Bunları toplu olarak göaönüne aldığımız
da, milletimize, memleketimize en uygun olacak 
bir toprak ve tarım ıreformu elde edilir. 

Demek oluyor ki, diğer ülkelerde yapılmış 
toprak reformu kanunlarını masa başında ince-
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leyerek bazı yaklaşımlarla. çıkarılmış olan kanu
nun, tatbikatta «mutlaka muvaffak olacağını id
dia etmek doğru olmasa gerek. Bu itibarla en 
igüzel yol, mezkûr kanunu realist olarak dene
mektir; tatbikatta çıkacak olan hataları tespit 
ötmek, zamanında düzeltmek, gerekirse mevzu
atı değiştirmektir. Parti olarak bu husustaki 
igörüşümüz, büyük verimli işletmelerin parçala
ra bölünerek işletilmesi yolunda değildir. Zira, 
(bilinen bir gerçektir ki, işletmeler küçüldükçe 
n^aliyet artar, bu durum da safi .geliri düşürür. 

Yıllar yılı ihmale uğramış, Devlet eli uzan
mamış, tek sanayi telsisinin yer almadığı pilot 
Iböljge olan Urfa'ya toprak ve tarım reformu se
bebiyle de olsa, 630 milyon lira ödenek ayrılma
sını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönül isterdi 
ki, yurdumuzun tahıl ambarlarından biri olan 
Haran 'ovasının sulanması öncelikle ele alınsın, 
yazın sıcaktan kavrulan Haran'a Fırat sularıy-
le ıhayat verilsin; istihsal rekor seviyeye yüksel
sin, bilâhara reform tatbikatı başlasın. Böyle 
olmamıştır. Başlayan tatbikatın samimiyetle, 
iyi niyetle yürütülmesini temenni etmek duru-
-muındayız. 

Ayrıca, buna ilâveten 200 milyon liralık kre
di temini de büyük faydalar sağlayacaktır in
şallah.. Pilot bölge olan Urfa için (daha doğru 
!bir tabir ile) reform tatbikatı yönünden temen
nilerimizi kısaca aırz edeceğim : 

1. — Kamu.lastj.rima bedellerinin aktarılaca
ğı sanayi dallan üzerinde «araştırmalar yapılma
sı, eğitimle, gerekirse mecburî tasarruf sökün
de kararlar almak suretiyle teşvik edilmesi. Bu 
cümleden olarak bir hususu da açıkça arz et
mek istiyorum. Anayasamız, kamulaştırma be
dellerinin 20 yılda ödenmesini öngörmektedir. 
Bu huisusta bir itirazımız olmayacaktır. Yalınız, 
•arazisi kamulaştırılan vatandaşın mağduriyeti
nin önlenmesi için en azından, kamulaştırma be
deli .olarak verilecek para yerine sanayi tesisle
ri kurulması, ırahtabl sanayi tesislerine ertak 
edilmeleri imkânı sağlanmalıdır. Aksi halde,''ka
mulaştırma bedelleri heiba edilir, yıllar yılı ih
male uğrayan Urfaya hiçbir faydası olmaz, bu 
paralar çarçur edilir. 

2. — Tarıma dayalı sanayi etüt ve araştırma
larının yapılması, ıgerektiğiride plan ve projele
rin hazırlatılması, 

•3.-— Yeter gelirli tarımsal işletme tip ve mo
dellerinin araştırılması, planlanması, projelen
dirilmesi, 

4. — İstihsali artırıcı her türlü çareye baş
vurmalı. İstihsali artırmanın sürekliliğini sağla
malı,: 

5. — Tarımda üretim ve eğitim planlaması 
hızlandırılmalı, 

«6. —• Devlet sulama şebekeleri alanında ürün 
planlaması ve toprağın suya kavuşturulması 
mutlaka öne alınmalıdır. 

'80 'bin hektar, diğer bir deyimle 800 bin dö
nüm, ISııruç, Haran, Ceylanpmar ovalarının daha 
25 sene, 50 sene susuzluğa tahammülü yoktur. 
Yaşadığımız çağda bütün dünyada ve ülkemiz
de gıda maddeleri minimum noktadadır. Gıda 
maddelerini artırıcı tedbirleri almaya mecburuz. 
Bu sebeple, zengin yeraltı su rezervlerinin son
daj makineleriyle, pompaj usulüyle yer üstüme 
çıkarılması ve sayılan 'Ceylanpmar, Suruç, 
'Harran ovalarının biran önce sulanması en sa
mimî ve candan temennimizdir. 

Aşağı Fırat Havzasının gerçekleşmesi 26 
veya daha fa.zla yılı gerektirmektedir. Biz diyo
ruz ki, bu ovalarımızın daha bu kadar zaman 
susuzluğa tahammülü yoktur. Biran evvel Dev
let bu meseleyi ele 'almalı, hatta diğer meselele
rin önüne geçmelidir. Bu, Urfa'nın meselesi de
ğil, Türkiye'nin açlıktan kurtulması meselesi

dir. Haran, ıSııruç ve Ceylanpmar ovalarmdaki 
80 hin hektarlık yeraltı sulama potansiyellinin 
tüm bir proje disiplini içinde süratle uygulan
ması, sondaj işlerine büyük 'önem verilmesi, ön
celikle sulama işlerinin ele alınması ve kredi 
imkânlarının artırılması gerekir. 

Beşerî münasebetlerin, asayiş konusunun 
çok dikkatlice etüt edilmesi gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, her türlü eğitim, 
öğretim ve •dlolayısıylc kültür imkânlarından 
mahrum olan bu bölgede toprak reformunun 
tatbikatında bilhassa beşerî münasebetler yö
nünden büyük güçlükler çıkacaktır. Bu sebeple, 
Ibeşerî münasebetlerin dikkatlice etüt edilllmesini 
muhterem Hükümetimizden istirham ediyoruz. 

Perişan halde olan köylerimizin, yol, su, 
elektrik gibi zarurî ihtiyaçlarının da süratle 
karşılanması gerekir. Halen Urfa'da 1475 ünite
miz içme suyundan, yoldan mahrumdur. Elektri-
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fikasyon durumu da .daha feci; 624 muhtarlık
tan sadece 23 «muhtarlıkta elektrik mevcuttur. 

Tiapraklanclırılamayan çiftçilere, istihdam 
(imkânları sağlayacak 'sanayinin kurulması za
ruridir. 

Sağlık sorunu, eğitim sorunları ve bölge 
okulları kurulması suretiyle öğretim meselesi
nin halledilmesi için çeşitli ödenekler ayrılmış 
olması ayrıca memnuniyetimizi mucibolmuştur. 
Bu hususta yüksek huzurlarınızı da'ha fazla iş
gal edecek değiliz. 

Yukarıdan 'beri arz ettiğimiz hususların ger
çekleşmesi ümidiyle, Toprak ve Tanın Reformu 
Müsteşafrlığı bütçesinin memleketimize ve mille
timize 'hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
eder, 'Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Ali Sanlı. 
Buyurun Sayın Sanlı. 
ıC. H. P. GRUPU ADINA ALİ SANLI (Bur

dur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Son 14 yılda hiçbir konu Türk kamuoyunu 

ve politik çevreleri toprak reformu sorunu ka
dar meşgul etmemiştir denilebilir. 

Bir toplumun, toprak ve buna ilişkin olarak 
köylü sorunu denildiğinde kavram, o ekonomi
deki tarımın yerini ve önemini, tarım kesimin
deki sınıf ve tabakaların üretimdeki yerlerini, 
topraktaki mülkiyet (biçimlini, üretilen ürünlerin 
bölüşümünü ve üretici güçlerin gelişme duru
munu içerir. 

Bugünün sorunlarını anlayabilmek için, top
raktaki evrimlerin bilinmesi gereklidir. 

Toplumsal üretimin büyük bir bölümünü ta
rımsal üretimin oluşturduğu Osmanlı toplumun
da, toprakların ve doğal kaynakların mülkiyeti 
genel olarak kamunun elindedir. 

Kuruluştan 16 ncı Yüzyılın sonuna kadar 
Osmanlı toprak .rejimi, dirlik sistemi denilen ör
gütlenmeye dayanıyordu. Askerî düzene uygun 
olarak, özellikle savaş Sonrası bir yer alınınca, 
topraklar, tımar, has veya zeametlere ayrılıyor 
ve askerî görev karşılığı bırakılıyordu. Dirlik 
sahipleri toprakların mülkiyetine saihip değildir 
ve rekalbesi Devlete aittir. Kapalı idarî - malî 
birlik şeklinde idiler. 

Osmanlılarda tarımın millî ekonomi yönün
den büyük bir önem taşıdığı ve ayrıca askerî 
'bünye ve Devlet aygıtının tarımsal yapıyle tam 
ıbir 'Uyuşum gösterdiğini söyleyelim. 

15 nei Yüzyıl sonlarından itibaren bu dü
zen, artan masraf, azalan gelirler nedeniyle ye
rini iltizam usulüne terk etmeye başlar. Devlet, 
timar ve zeamet olarak kimseye vermediği has
ların gelirlerini, mültezimler ve muhasiller eliy
le tahsil ediyordu. Mültezimler mirî toprakların 
gelinini götürü bir şekilde üzerine alıp, buna 
karşın belirli miktarda para verir ve tıpkı sa
hibi arz sayılırdı. Geleneksel yapıda üretim iliş
kilerin özünü reaya - sipahi - saray ilişkileri 
oluştururken, toprağın mültezim, ayan ve ağa
lara sunulması ve mamanla bu üçlünün güçlene
rek derelbeyleşmeısi, üretim ilişkilerinin ö'zünü 
'değiştirmişti. Bu ise ıgeliştikçe, hukukî statü 
ile uyuşum göstermiyordu. İç ve dış zorlamalar
la, tanzimat, ıslahat ve meşrutiyet gibi dönem
lerde toprak «orununu çözmek için harcanan 
Çabalar bu kılıf içindir. 

Osmanlılarda, toprakta özel mülkiyetin hu
kukî olarak tanınmasına en büyük kolaylığı 
ıgösteren ıgirişim, 1858 Arazi Kanunnamesi ile 
olmuştur. İlgili kanuna göre, toprakların bağlı 
ıbulunduklan hükümler, özel mülk topraklarına 
hayli benzemektedirler. Toprağın satışı ve devri 
bazı sınırlamalarla seılbest bırakılmaktadır. Tı
mar kalkmıştır. Tasarruf sahiplerine tapu ile 
(bağlanmakta ferdî tasarruf hakkı kabul edilip 
•kanunî teminata alınmaktadır. Bunu tamamla
yan 1870 ve 1880, nihayet 1913 tarihli kararna
melerle bu süreç tamamlanmıştır. Cumhuriyet
ten sonra Medenî Kanunun yürürlüğe girmesiy
le miri toprak ısistemi, Osmanlı toplumundaki 
özel mülkiyete doğru tarihî evrimini tamamla
yarak ortadan kalkmıştır. 

•Ülkedeki tarımsal bünye, kapalı ve geniş 
ölçüde otokonsumasyona dayandığı ve pazar 
ilişkilerinin az olduğu görülmektedir. Bu arada, 
bu dönem içinde Hazine topraklarının nüfuzlu 
kimseler ve büyük toprak saihipleri tarafından 
gasp edilme olayının geniş biçimde uygulandı
ğını (görüyoruz. Büyük toprak temerküzü ol
muştur. Fakat, gerek büyük topraklar ve gerek
se fakir köylü işletmelerinin üretim tekniği çok 
geridir. Ülkedeki toprak mülkiyetinin dağılımı
nı değiştirecek, ekonomik ve sosyal yapıda kök-
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lü bir reformu sağlayacak teşefM)üslere 1935 yı
lında dalhi girişildiğim görüyoruz. İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve yaJsalaştırılmjayan is
kân - toprak kanunu tasarısı bunun örneğidir. 
İkinci ıDünya Savaşı sonunda bu durum, zorun
luluk halini almıştır. 1945 yılında yürürlüğe gi
ren çiftçiyi topraklandırma kanunu, kabul edi
len şekliyle ciddî ve samimî olarak uygulanması 
halinde bir toprak reformuna esas olabilirdi. 
ıBeklenen sonuçların alındığını söyleyebilmek 
Ibir yana, ıgenekçede belirtilen amaçlara yakla
şım bile yapılamamıştır. 

Nitekim,, köylüye verilen toprakların % 99' 
undan fazlası kamunun mülkü olan topraklardan 
dağıtılmıştır. Oysa aynı dönemde tarıma açılan 
toprakların alanı, dağıtılanların beş katma eşit
tir. 1951 - 1960 .yılları arasında 18 737 566 dö
nüm toprak dağıtılmıştır. Bunun sadece 86 477 
djönümü özel kişilere aittir. Kanun, toprak ve
rilenlere kuruluş, onarma ve çevirme sermayesi, 
canlı ve cansız demiribaş da öngördüğü halde, 
uygulamada yetersiz kalınmıştır. Tarımda 1948 
yılına kadar görülen yavaş bir bünye değişme
si, bu yıldan sonra yerini hızlı bir bünye değiş
tirmesine terk etmiştir. Makineleşme tablosu, 
kredi tablosu orta ve 'büyük mülk sahiplerinim 
ımodernleşmesine, büyümesine; meraların ekime 
açılmasına imkân vermiş (ki, altına hücum dev
ridir) ve taibiî prodüktivite artışı sağlanmıştır. 
Ayrıca, şehirleşme akımı hızlanmış, tarımda en-
ıtansiıte eğilimi artmıştır. Sulama, iyi tohum, 
suni gübre ve tanımsal mücadelenin gelişmesiy
le 1960 yılından itibaren entansite eğilimi daha 
hızlı bir karakter kazanmıştır. 

Denilebilir ki, Türk tarımı ekim alanını ge
nişletmek aşamasından geçerek, birim alan üze
rinden daha fazla verim, .almak yoluna,, yani en-
tansif tarıma girmiştir. Ancak, küçük köylü 
.işletmelerinin çoğunlukta bulunduğu yurdu
muzda ıgenel olarak halen ilkel tarım metotları 
ve tekniğinin hâkim bulunduğu da bir gerçek
tir. 

Ülkemizde 'toprak ve tanım kesimine ilişkin 
tartışmalar düne göre daha az ölçüde olmakla 
(beraiber, yoğundur. Çünkü, tüm toplumsal de
ğişme ve gelişmelere rağmen toplam nüfusun 
yoğunluğu halen kırsal kesimde oturmakta ve 
geçimini tarımdan sağlamaktadır. Ayrıca, top
lumsal değişme ve gelişmelerle birlikte tarım 

sektöründen beklenen amaçlar da değişmekte
dir. 

iBiz, sorunu ıgerçek bir biçimde değerlendir-
mek için, tarım kesiminin Önem ve içeriğinde
ki değişme ve gelişmeleri gözden ırak tutmaya
cağız. Konunun toplumsal yapıdaki dönüşüm
lerden ayrı olarak ele alınması ve ortaya konma
sı, sorunun yanlış ve eksik biçimde değerlen
dirilmesine neden 'Olmaktadır. Son 20 yıldır 
Türk toplumu sürekli 'bi rdeğişim ve gelişim sü
reci içindedir. Üz olarak, tarıma oranla sanayi 
kesimindeki değişme ve .gelişmeler, çok daha 
yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ekonominin yapı
sal açıdan nitelik değiştirmesi, sosyal ve politik 
yapıda da önemli değişme ve gelişmeleri berabe
rinde (getirmiştir. Bu arada, toprak reformu ko
nusunda tanımlamayı ve parti görüşünü belirte
rek (bir saplama yapmak istiyorum. 

«Toprak Reformu» denildiği zaman kavram, 
'büyük toprak parçalarının kamulaştırılarak, 
topraksız ya da az topraklı köylülere küçük iş
letme birimleri ıbiçiminde dağıtılmasını içerir, 
klâsik tanımı budur. «'Tarım Reformu» kavramı 
ise, tarım işletmelerinin ileri tekniklerini kulla
narak, tarımın doğal koşullara bağlılıktan kur
tulması ve 'giderek tarımsal üretimin artırılması 
için alınacak teidibırlerin bütününü içerir. Bu 
noktada bir soru akla gelebilir: Bir toplumda 
hem topraksız ve az topraklı köylülerin toprak
landırılması ve hem de üretici güçlerin geüşme-
Lsini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir reform ibu 
kalkınma yönteminin sürecinde hangi evrede 
•uygulanabilir? Bu suale cevap vermeden önce, 
Cumhuriyet Halk Partisinin toprak refonıvıı 
ıgörüşünü belirtip, geçirdiğimiz deneye de geç
mek işitiyorum. 

öunılhuriyet Halk Partisi öteden beri, ger
çek bir toprak reformunun savunuculuğunu 
yapmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisinin iste
diği toprak reformu, çiftçinin özel toprak mül
kiyetinden yoksun bırakılmasını değil; tam ter
sine, özel toprak mülkiyetinden veya yeterli 
topraktan yoksun bir çok köylüyü yeterli top
rağa ve toprağının tapusuna kavuşturma ama
cına yöneldiği, özel toprak mülkiyetinin azal
masına değil, çoğalmasına ve yaygınlaşmasına 
yöneldiği halde; yıllarca Cumhuriyet Halk Par
tisinin yöneldiği toprak reform/unu varlıklı ve 
'.güçlü çevreler, «mülkiyet düşmanlığı» gibi gös-
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termeye çalışmışlardır. Cumihuriyet Halk Par
tisinin. önerdiği toprak reformu, tarımda verim 
artırıcı tedbirleri de en ileri ve adaletli ölçüde 
öngiördıüğü halde, 'Cum'lıuriyet Halk Partisinin 
isoyut ve kuru bir toprak dağıtımı istediğini 
yaymaya çalışmışlardır. Biraz önce tanımladı
ğımız iher iki kavramı içeren bir reform anla
yışını sürekli savunmuşuz ve savunacağız. 1970' 
lerdeki toplumsal yapıdaki güç dengesi ve iliş
kiler, 1960'lardan farklı idi. 

Sanayi ve malî güçlerin siyasî plandaki et
kinlikleri artarken, büyük toprak sahiplerinin 
gücü azalmakta idi ve bu doğaldı. Toplumun 
ekonomik yapısının tarıma dayalı olduğu veya 
olmadığı sorununa girmeden; artık, sanayiin 
önerilerine açıldığımızı belirtelim. Tarım sektö
ründe, Türk toplumundaki yeri ve önemi anlatı
lırken konu sürekli olarak abartılmış, çoğu kere 
sosyal, ekonomik ve siyasal gerekler, üretim bi
çiminden ayrı olarak ele alınmıştır. 1972 - 1973 
Türkiye'sinde olayların gelişimi, tarıma ilişkin 
varılmak istenen hedeflerin sosyal adalet ilkesi
ni gerçekleştirmekle yakından ve uzaktan Ibir 
ilişkisi olmadığı açıktır. Bu dahi, bizi doğrula
maktadır. Toprak konusunun çözümü ile, sanayi 
ve malî tekellerin isteklerinin karşılanmak is
tendiğini bürokrat radikalizm, 1973 lerde kav
rayamamıştır. Sanayiciler, tarımda yaşayan nü
fusun, sanayi malları talebini arttırmak ve çe
şitli kanallardan sanayie fon aktarmak, sanayi 
için gerekli yatırım mallarını dışardan satın alı
nabilmesi, büyük ölçüde tarımsal ürünlerin ih
racatının arttırılmasına bağlı olduğundan, hızlı 
büyümeyi köstekleyici verim düşüklüğünü kal
dırmak, yet enli hammedde üretimi sağlamak ve 
tanım kesimini vergilendirilmesini istemektedir
ler. Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Plan strateji
sinde de tarıma ilişkin öngörülen hedefler he
men hemen aynı doğrultudadır, 

Bu özlemleri belirten gözlemi yapmak gere
kirse ; 

a — Tarım topraklarının gerek mülkiyet ve 
gerekse işletme büyüklüğü açısından dağılımı 
büyük bir dengesizlik göstermektedir. Bu, üre
timi olumsuz etkilemektedir. 

b — Tarımda .gelir dağılımı büyük ölçüde 
dengesizdir. En az gelirli ailelerin % 20'si tarım
sal gelirin % 6'sını alırken, son dilimdeki % 20 
ise gelirin % 80'ni ele geçirmektedir. 

c — Üretim, Önemli gelişmelere rağmen ha
len büyüik onanda doğal koşullara bağlıdır. Üre
tim ve gelir düşük ve yıllara göre dalgalıdır. 
İleri girdilerin yeterince kullanılmamış olması, 
hektar başına verimi düşürmektedir. Türk tarı
mında 1 000 hektara düşen traktör sayısı İtalya' 
dan 15, Belçika'dan 31, Batı Almanya'dan 60 
kere daha düşüktür. Keza, gübre kullanımı İs
panya'dan 5̂  Yunanistan'dan 8, Fransa'dan 18, 
Hollanda'dan 70 kere daha azdır. 1970'ler Tür
kiye'sinde bu gözlemin toplumdaki güçler den
gesinin gündeminde oluşuna bakmaksızın, 200 
yılı aşkın bürokratik radükalist yanılgısı ortaya 
çıikmış; toplumda mevcut üretim biçimine, üre
tim ilişkilerine bağlı olan toplumsal güç denge
sine boşveren bir görüşle ülkede bir ara rejim, 
askıya alınmış demokratik olmayan bir evrede 
toprak reformju yapılabileceğine inanmıştır. 

Birinci Erim kabinesinin tasarısı bu nedenle 
[Meclis gündemine gelemediği gibi, hazırlayan
larla beraber 1 nci Erim Hükümetinin dağılma
sına sebep olmuştur. 2 nci Erim Kabinesi, tasarı
nın adı ile beraber içeriğini değiştirmiş ve Me
len Kabinesi zamanında biçimiyle yasa, amacıla
rı değişmiş, sosyal amaç geri plana itilmiş ve si
yasal amaç yasadan tamamen çıkarılmıştır. Ya
sa yozlaşmış, umut bağlayan köylülerde hayal 
kırıklığı yaratmıştır. İşte bu deney, demokratik 
olmayan özlemlere ve girişimlere en güzel örnek
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yasanın sa
kat ve (geçersiz yönlerini seeim bildirgesindıe 
açıkça belirttik. Demokratik siyasî amaçları, 
«Toprak işleyenin» ilkesini gerçekleştirecek ör
nek işletme ayrıcalığını ortadan kaldıracak, ka
mulaştırma bedelleriyle ilgili Anayasa amacınla 
ve ödeme gücüne daha uygun biçimde değiştire
cek, kooperatiflerin yönetimine Devletin müda
halesi önlenecek ve köy kentler sistemi ile bağ
lantısı pekiştirilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet 
Partisinin ortak kesişme noktaları, her ikisinin! 
de bugüne kadar ekonomik ve sosyal yapının ya
rattığı adaletsizlik ve dengesizliklerin ürünü ol
masıdır. Bıumin için toprak ve tarımsal sermaye 
dengesizliğini giderecek, özel toprak ıbiı^imini 
kontrol altına alarak kişisel ve sosyal bağımlı
lık ilişkilerini giderecek bir toprak reformu ıön 
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uygulaması; kooperatifçilik yolu ile aracılığın 
engellenmesi ve üretici - tüketici çıkarlarını den
gelemektir. Bu yasaya rağmen, çağdaş gelişme
lere ve demokratikleşmeye dönük umut ve istek
lerini apaçık ortaya koyan Türk halkı cesareti
ni yitirmemiştir. Köylümüzün toprak talebi, bü
yük toprak sahiplerinin ekonomik ve siyasal et-
kinJİilderinin kaldırılmasını; kredi, iyi tohum, 
ürününü gerçek fiyatına satma talebi modern 
bir tarıma geçme yollarını açmaktadır. Köylü
müzün bu isteklerinin gerçekleşmesi; köyde de
mokrasinin fiilen kurulmasını, tarım kesiminin 
modernleşmesini ve sanayileşme hızımızın da art
masını sağlayacaktır. Uırfa bölgesindeki deney 
'bu acıdan son denece önemlidir. Yukarıda Ii9ı72< -
1973 Türkiye tekilin isteklerini belirtirken Ilrf ak ın 
seçilmesinin tesadüf olmadığı görüyoruz. Top
rak dağılımının en dengesiz ve bölgemin tarihî 
özellikleriyle, yarı feodal bir düzen içinde oluşu, 
seçimde temel olmuştur. Harran ovası 1 nci ve 2 
nci sınıf tarım arazisidir. Sulamaya geçildiği 
takdirde geleneksel bitki kalıbı değişecek, örne
ğini buğday ve arpanın yerini pamuk, susam vs. 
alabilecektir, iklim koşulları buna elvermekte
dir. Harran'ın büyüme noktasını üretim süreci 
içine almak birbirini tamamlayan Ibir dizi pro
jenin denigeli bir altyapı ve üst yapı içeriğinde 
devreye sokulması ile tarımsıal gelişmeyle birlik
te tarıma dayalı sanayiler de boy atabilecektir. 

Bölge ekonomisine itici güç kazandırılmış ve 
ıgelişme süreci doğal yörün'gesime /girmiş olacak
tır. Bir kalkınma kutbu gibi, Çukurova'daki sağ
lanan gelişme görülebilecektir. 

çırılmamasımı dilerim. Ne varki, iböyle çetin bir 
ortamda (girişilen Urfa deneyini başarmak zorun
dayız. Urfa ortamında sağlanacak bir başarı yü-
yıllamnış bir sorunun Türkiye ölçüsünde çözüm
lenmesine olanak hazırlayacaktır. 

Reform bölgesi dışında kalan yörelerimizde 
hazine topraklarının, yasanın amaç ve ilkelerine 
uygun uygulanabilir bir yöntemle köylülere ki
raya verilmesi süratle gerçekleştirilmelidir. Bir 
ölçüde rahatlatacak lolan bu uygulama güvenlik 
yönünden de önemlidir. 

Bütçe Plan Komisyonu raporundaki dilek, 
eleştiri ve önerilere aynen katıldığımızı belirtir; 
ilk kez kuruluşun bağımsız bir bütçesinin kabu
lü dolayısı ile, Urfa deneyinin başarılı olmasını 
ve bu Bütçenin 'Türk Halkının şimdilik toprak 
özlemine cevap veremediğini, ve fakat umudunu 
sürdürdüğünü bilerek, bütçenin Türk milletine 
hayırlı olmasını diler, Grupuım adıma Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bahri 

Dağdaş, buyurunuz. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

D. P. GRUPU ADİNA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) •— Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı Büt
çesi münasebetiyle Grupumuzun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Hemen peşinen arz edeyim ki, Demokratik 
Parti Büyük Meclisin çıkardığı bütün yasalara 
saygılıdır. Aynı şekilde çıkarılan Tarım ve Top
rak Reformu Yasasına da saygılıyız; ama bu 
Yasanın da karşısındayız, mutlak karşısındayız 
ve Anayasanın bize verdiği yetkileri kullanarak 
da bu Yasanın yürürlükten kaldırılması veya 
iptal edilmesi için del Anayasa Mahkemesine baş
vurduğumuzu da arz etmek isterim. 

Neden karşıyız ? Mühim olan bu; neden kar
şıyız? Durup dururken, Meclislerin iradesiyle 
çıkan bir kanuna neden karşıyız? Meselenin kö
kü burada. 

Muhterem milletvekilleri, ben Tarım Bakanı 
olarak sorumluluk taşıdığım yıllarda Yüce Mec
lise «1950'den sonra dünyanın açlığa doğru 
itildiğini ve bütün dünya milletlerinin bu açlık
la mücadeleye davet edildiğini» gerek 1966, 
gerek 1967 ve gerek 1968 bütçelerinde (bütçe-

Pilot, program ve projenin ülkenin bütünüyle 
ilgili strateji ve hedefine uygun olup ulusal so
runları etkilemesi için planda değişiklik düşü
nülmelidir. Bir entegre tarımsal (gelişme proje
sinin ulusal planın bir parçası olarak [gerçekleş
tirilmesine çalışılması dileğimizdir. Yalnız, böl-
gedje tarımsal mülkiyet yapısı ve üretim strate
jisinde yapılacak değişiklikler yeterli sayılmamıaı-
lıdır. Destekleyici hizmetler bünyesinde de ya
pısal değişikliklerin yapılması şarttır. Bürokra
simizi a bugünkü çlah'şma hızı ile dinamik bir ça
lışma özlemini yansıtan yeni görüşlerin kısa za
manda yozlaşabileceği bilinen1 bir gerçektir. Ya
ratıcı ve üretici öagür bir teknokrasi ile yürü
tülmesinin mümkün bulunduğunun gözden ka-
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ler elimdedir) Meclisin tutanaklarına geçirdim 
ve Meclisten tedbir alınması için, tedbirlere yar
dımcı olması için uyarıda bulunmuş, dünyadaki 
gelişmeleri Yüce Meclisin huzurunda ariz - amik 
açıklamıştım. 

O zamanlar ne zamandı? O zanıaıi'lar dün
ya piyasalarında, 1966'da şekerin tonu 30 ilâ 50 
dolar civarında adi. Bugün şekerin tonu 600 do
lar. O zaman diyordum ki, «Eğer tedbir almaz
sak, bol gübre getirmezsek, sulama imkânla
rını geliştirmezsek 1970'lerde Hazinemiz dolar
la dolu dahi olsa, dünyada şeker bulamayaca
ğız.» O bakımdan, mutlak surette fazla istihsa
le doğru mutlak mânada kararlı bir surette adım 
atmak gerekiyordu. 

Yine o zaman diyordum ki, (dünya piyasala
rında buğday fiyatları 50 ilâ 52 dolar olduğu 
zamanlardı bunlar) «Dünya 1970'lerde büyük 
bir buğday fıkdanına doğru gidecektir, açlığa 
doğru gidecektir, tedbir almak mecburiyetinde
yiz» diyordum. Bugün buğday fiyatları 200 do
ların üstündedir, 4 misli artmıştır. O zaman 
bana bıyık altından gülüyorlardı. 

Biraz evvel değerli Halk Partisi Sözcüsünün 
söylediği gıibi, «Toprak reformu» diyorlardı. 
Maamafih, Halk Partisi Sözcüsünün beyanların
da bazı gelişmeler gördüm: Gübreden, sudan 
bahsediyor, bazı şeylerden bahsediyor. Onu da 
memnuniyetle karşıladığımı beyan etmek iste
rim. Öyle zannediyorum ki, 1950'ye kadar Cum
huriyet Halk Partisi iktidardaydı, yani 27 se
nelik bir iktidarı vardı. Ondan sonraki devirde 
de iktidara geldi, 1963 - 1964'te iktidardaydı; 
fakat bunlardan hiç bahsedilmiyordu. Eliimdei 
o devirde hazırlanmış tasarılar var. Tabiî bun
ların hepsini burada çıkarıp, 20 dakika içesisin-
de münakaşasını yapmak imkânından mahru
mum; ama memnuniiyetle karşılıyorum ki, Cum
huriyet Halk Partisi de bol gübrenin, çok sula
manın, traktörün yanındadır. 

Hattâ bir delil daha verebilirim. Birinci Beş 
Yıllık Plan Cumhuriyet Halk Partisinin damga
sını taşıyan plandı. O planda traktörden söz 
edilmiyordu. Öküz ve at gücünden bahsedili
yordu. Tetkik buyurulursa bunların hepsi gö
rülür. 

Yine o zaman 'diyorum ki, «'Fındık sahala
rım •daraltmayalım.; buğday, ithal ıeden bir 
ınıeınlefcelt&z; gediniz 'bunu genişletelim. Dünya 

I nüfusu artıyor, bizim de nüfusumuz artıyor.» 
Haltta bir ölçüde baskı da vardı imec'îüsleırde 1972 
yuh fındıkları elde kaldı «diye vaveyla da ko-
parıhyiordu; o zaman, :«i70 dollar «ola.n fındığı 
11970'lerde 180, 190, 200 dokrada satacağız; 
aıma o zamanda fındık bulamayacağız. Geliniz 
dokunmayalım, 'milletin emeğiyle meydana gel
miş bu büyük üretim dalını hem uUkî, hem şa
kulî olarak ıgeliştirane imkanına kavuştura
lım» diye bu 'Meclisin 'kürsüsünden ifade edi
yordum. 

Yİne o zaman pamuk fiyatları 52 ilâ 53 s-enft 
civarındaydı; bulgun 2 dolar, «Geliniz, pamuğu. 
hakikaten kendi ekolojisi içerisinde 'her tür
lü imkâna kavuşturalım, 3 misline 4 misime ç*ı-
Ikaralım» dediğimiz zaman da "bana, veya o za
man mensup olduğum partiye 'karşı yine T962' 
•nin, 1'963'ün veya geçmiş senelerdeki elde kal
mış palmulkla.r ,ba!hane edil!erek, («Devletin eko
nomisi otla kalkmıaınaz teranesi içerisinde Cum-
hurye't Halk Partisinin sıralarından sesler yük
seliyordu. Bunlar vakıalardır, tescil edMmiş-
ıtir. 

Şimdi, neden 'bu kanuna karşı üillduğımuzia 
'geliyorum. [Aziz nıEleitrvefcilleri, 'ellimde beynel
milel bir konferansın, ilmî bir konferansın ra-
ka'mliarı va.v. Bu rakamlar 'büyük ölçüde FAO' 
ıran tospitlerine dalyanan ilmî bir neticeyi ifa
de 'ettiği için Yüce Meclise arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

Balkınız FAO ne diyor ? PAO «Dünyadaki 
toprak ıiniktannın % 30'u 'Ormanlarla kaplıdır. 
Dünyadaki bütün toprağın' ancak % 10'undan 
gıda maddeleri istihsal edilen ziraî arfazipotan-
isîyeli mevcuttur. Bütün dünyamın % lO'uııdan. 
gıda maddesi istihsal edilmöktejdir. Arazinin 
% 45'i de ya kayalıktır, yani hiçbir ziraat ya
pılanmayacak dummdadıır bulgun için, bugünkü 

I teknik için) ya çöldür veyahut da meskenlerle 
kapılıdır» diyordu. 

«Bu duruma 'göre, elide meveult olan % 10' 
•hık dünya arazi rezervlerinden 2000 yılında 7 
;mil!yara doğru giden bir dünya nüfusunu .besle
me 'mecburiyeti varıdır. Şimdi, arazi değişmeye
cektir veyahut değişse dalhlil, çok cüzi nıikter-
da kültür arazisine ilâveler edilecek; fakat 
nüfusun 7 milyara doğru gldi'şiıü önlemek de 

I kabil 'Olmayacak» diyor ilim. 'adamları. 
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Bu, bizim için de varit. Biz de o aalman (di
yorduk 'M, «Bizim nüıfuisumıuız ıdla 2000 yılımda 
$0 milyona gidecektir. 80 milyona gitjtliığine gö
re, geliniz 'biz ide uyailıim, kemdi illim adamla-
vımuzı dünya nasıl bir iş'ari gıda projeksiyonu 
bazıııhğı içimde ıılsie; ,'biz de >bunu yapalım.» 

îyi hatııtlıybruim., 1966 yılınım sonumda ken
di ilim adamilaırıimızla ve o zaman memleketli
mizde bulunan vetya daveıt ettiğiniz beynelmi
lel ilim adamlları ile müştereken ibir projeksi
yon hazırladık. 

Şimdi, bu projeksiyon ne diyor? «Dünya ac
ılığa g'i'ttiği 'bir sürede Türkiye aç mı kalacak, 
ıtok ımu kalacak; Türkiye hakikaten, (bütün 
kaymaklarımdan, 'bütün gücünü sarf ederek istih
sal 'gücünü artırırsa hem sanayiini, hem ba!'İni
ni geliştirecek mi ?» 

Şimdi, o zamiaııki Cmmh'uriyet Halik Partisi 
ve şimdiki Cumhuriyet Halllk Partisi ile aramız-
dlalki metot faikları 'o kadar korkunç, o kadar 
'büyüktür ki, bunu Ibu vesile ile de iburada tes
cil ettirmek istiyorum. Bu raJkamJkrı ben, sa
dece 'bu 15 dakikalık süre içerisinde 'bir fikir 
veınmek için aldım. 

'İ9661da hulbub atımızın 13 milyon hektar ci
varımda ekilisi var, yaklaşık olarak da I13 - 14 
ımiilyon ton. civarımda verime sahip. 1967'deki ıbu 
rakam, 2000 yılında 17 milyon hektara uflaşa-
iMlecek, 40 milyon ton bübulbat üreitimli müm,-( 

kün olacaktur. 40 milyon ton, yani 19'67'nin 13 
ımilyon tonuna mulkalbil, 40 milyon tlon. Bunum 
(d)a yaklaşık (olarak 22 milyon tonunu ela buğ
day teşlkil eldecek.' 

Şekeri alıyorum; «1967'de şeker pancarı eki
mi 150 (bin hektar civarımda ve istÖlhsıallilmiz yak
laşık ollaırak ıo günlerde 550 bin ston. Bugün 750 
(bin ıt'oına ulaşmıştır, 200O yıllında ibu saha 600 hm 
'hektara ü-laşaieak, 2,5 milyon tlon veya dalha üs-
ıtümde bir şeker üretimi sağlanması mümkün;» 
idiyor ilmî araştırmailar, böyle diyor projeksi
yon. 

Pamuğu ele alıyorum, pamuk hulgünlkü eko
loji iiçerffisinde 650 -bin iton civarındadır; fakait 
ekolojik şartların geliştirilmesi suretiyle ekim 
salhlası 1 200 000 hektara yükselltilebiliyor 2000 
yıllında. 500 'binlik İbir ekim salbasınlda 1966 -
19*87 yı'Harunda 250 'bin ton civarımda llıiı'f pamuk 
istihsali ediliyordu; Ibu, 2000 yılında 1,5 milyon 
tonun üstüne çıkacaktır. 

20 . 5 . 1974 O : 2 

I Yine (bu projeksiyon ne diyor? Yemeklik bak
lagiller... 1967'de 350 bin ilâ 400 'bin ton civarın
dadır; fakait 2000 yılında da (bunum da 2 milyon 

I tona yükseltmek mümkün olacaktır. 
Süt istihsalimiz yaklaşık olarak o milyon met

reküp civarında idi o zamanlar; 2000 yılında, alı-
I nacak (tedbirlerle 15 milyon metreküpe çıkarılana^ 

sı mümkün olacak. 
Et istihsali; 450 'bin ton civarında olmuş; fa

kat 2000 yılında, yine alınacak tedbirlerle 1,5 mil
yon tona yükseltmek mümkün olacaktır. 

Bal istihsaline de ibir nebze değinmek işitiyo
rum. Bir fikir vermek için söylüyorum, 15 fain ton 
olan (bal istihsalimiz, 2000 yılında 200 bin tona 
yükselmek imkânına kavuşacağız; ama tabiî, bunla
rın şartları var. Nedir bunların şartlan? Şartla
rı gayet basit; projeksiyon çalışmaları diyor ki, 
«Bunu istihsal ötmek için "Türkiye'nin sltrüktü-

I ründe (bazı değişiklikler yapmak medburiyetinde-
I sin. Türkiye'de, marjinal sahalar itibariyle ekim 

sahası, dikim, sahası (had safhada gelişmiştir. Bun
dan sonra birim alandan azamî verime gidecek 
yalları fbulacaksın, (başka yolun yoktur. Herkese 
toprak mümkün değildir.» diyor. 2000 yılı pro
jeksiyonu (böyle diyor. Ne diyor 2000 yılı projek
siyonu? «Bugünkü mevcut 'ziraî strüfctürde işlet
meler, cüce işletmeler 'halinden çıkıp ekonominin, 
teknolojinin emrettiği 'büyüklüğün içine girme
dikçe, teknolojiyi tatbik edemeyeceksin, verim 
düşüklüğüne sebebiyet vereceksin. Su kaynakla
rını tatlbik edemeyeceksin, su zayiatına meydan 
vereceksin.» 

«Onun içindir ki,» diyor, «2000 yılında bu 
üretim hedeflerine varman için 1 milyon traktöre 
sahip olacaksın,» yani, senede, 1967'de yaptığımı
za göre;« 60 - 70 (bin traktörü çiftçimin emrine ve
receksin. Vereceksin ki, altla, öküze yedirdiğin 
mahsulü insana yedireceksin ve (besleyeceksin. Ak
si halde, çiftçiyi, ata, öküze hizmetkâr ve mara-
'bacı yaparsın, 1 milyon traktörü bunun için çıfca-

I racaksm.» diyor. 
Bunların bütün hesapları işte bu kitabın için

de. Maalesef, Ibenden sonraki mesul kişiler bun
ları, Tarım Bakanlığında, • herhalde bir kapalı 
odada tutuyorlar. Sayın Tarım Bakanına rica 
edeyim; ıbinlbir emekle meydana getirdiğimiz şu 
projeksiyonu değerli parlamemterlere, fikir edin
meleri 'bakımından dağıtsınlar. Çünkü Türkiye' 

I nin sanayiini geliştirmede de 'tarı-m, anaefcomomik 
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dalı olarak 2000 yılında ve ondan sonrasında 
da devam edeceği için önemlidir. Bu bir pro
jeksiyondur, bir proje değildir; ama bir fikir ver
me bakımından hedefleri tayin bakımından ilmî 
(bir dokümantasyondur. 

Bu projeksiyon daha ne diyor? «Bu üretimi 
alman için asgariden, •% 16'lık fosfor cevheri, ti
carî gübre değeri üzerinden 25 milyon 'ton 'güb
reye ihtiyaç 'var.» 25 milyon ton... Dikkat buyuru
nuz. Şimdi, işletme o ibüyüklüğe gelecek ki, çiftçi 
tereddütsüz olarak ibu 25 milyon ton gübreyi al
sın ve değerlendirsin; teşvik edeceğiz. Drije ede
mezsin, mümkün değildir. Cüce işletme İmline 
getirdin mi, «15 bin liralık cüce işletmelerden 
mülkiyeti yaygıntaştırıyorum» dediğin zaman bu
nu kullanamayacaksın, mümkün değil. 15 bin li
ra nedir? Mümkün değildir... Suyu kullanamaya
caksın. 

Daha ne diyor bu projeksiyon? Bu projeksiyon 
diyor ki; «Senede, sertifikalı kademede.,.» öyle 
hani, «tohumluk verdim, ot 'bitti» şeklinde değil; 
ektiğin zaman (bitecek güce sahip, ıslaha dayalı 
yüksek verimli damızlık, yüksek verimli tohumlu
ğu şart koşuyor. «Çiftçi ile işbirliği yaparak, bu
nu, senede 600 Ibin ton civarında seleksiyon im
kânlarını elde etmek suretiyle geliştirmek zorun
dasın.» Geliştirmedin ani, yoktur; çünkü, gübre 
ile tohum dünyayı da, Türkiye'yi de % 70 -
% 80 büyütüyor, ilâve ediyor. Bunları almadın 
mı bu ürettim yok. 

Sayın milletvekilleri, bu rakamları hep kafa
nızda heykel'leştürin. Bu kanuna neden karşı ol
duğumuzu da (birazdan söyleyeceğim. 

(Başka ne diyor? «Bu üretimi sağlamak için, 
yüksek vasıflı tohumun, yüksek vasıflı damızlığın 
kadrini (bilecek teknik gücü ve ondan sonra da 
çiftçiyi eğitecek kursları sağlayacak müesseselere 
kavuşturacaksın» diyor. 

Başka ne diyor? «Bütün bunları yapmak için 
do yıllık 'asgarî 35 - 40 milya,r lira kredi sağlaya
caksın.» 

Pazarlama imkânlarından, muhafaza imkân
larından tut; teknolojinin emrettiği bütün veci-
(belieri yerine (getireceksiniz. 

Başka ne diyor .bu projeksiyon? «Türkiye'de 
(sulanabilir 13 milyon hektar aırıazi vardır; 2000 
yılına doğru ilk ağızda 7 milyar hektarını su
lamaya medbıırsun» diyor. İşin hacmini teces-
.süm buyurunuz. 35 milyar Türk lirası; 20 ilâ 

20 . 5 . 1974 0 : 2 

25 milyon ton gübre; 600 ıbin Iton ilâ 700 (bin 
ton tohumluk. Ondan sonra da asgariden et ve 
süt üretimine kavuşabilmek için, çiftçinin ısına
cağı ve senede 3 500 - 4 000 litrenin altında 
olmayan bir damızlık nüvesi tesis ettireceksin; 
60 kilo süt veren 300 kilo süt vereni 'getirip. 
Bir hayvanat bahçesindeki Ikaıdar hayvan mev-
cuduyle 1;5 milyon ton eti, veyahut 15 milyon 
metreküp sütü elde etmen mümkün değildir 
diyor. Hatta projeksiyonun bir yerinde diyor 
k i ; «Bugünkü süit ve et verimiyle, mevcut 
hayvan ile 2000 yılındaki nüfusun et ihtiyacını 
temin etmeye kalkışırsak hu verimliliğe göre, 
120 milyon 'hektar araziye ihtiyaç var.» Halbu
ki, 'Türkiye'nin büyüklüğü 78 milyon hektar. 
O halde bundan kurtulmanın yolu, hayvanda 
da (birim, başına azamî verime götürecek en yük
sek vasıftaki damızlığı alıp getireceksin, hem 
de ekonomimin emrettiği yerlere düzenli şekil
de yerleştireceksin. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız 'Sayın 
Dağdaş. 

.BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Topluyo
rum, topluyorum. 

İşte bütün bu söylediklerimi bu önümüzdeM 
kanun yerine getirmeden fevkalâde çok uzak
tır. Yanma (bile yanaşmıyor. Sanki bu kanun, 
Türkiye'de 3,6 - 4 milyon civarındaki az top
raklı ve topraksız çiftçilerin, ancak mevcut is
timlâk ve mevcut diğer imkânlarla, 100 ilâ 150 
binini topraklandıracak. Hem de nasıl? 16 bin 
lira gelirli... Geri kalanlara 'bu kanun hiçbir 
imkân getirmiyor. Yani bir ölçüde, «Eğer ge
lir 'bu kooperatifin içine girersen, sana da bi
raz kredi, veririm; ucundan, artığından:» de
mek suretiyle tehdit «diyarı 'Türkiye'deki % 97 
arazi sahiplerini. Bilhassa 30, 40, 60 ton buğ
day üretimine (kavuşacak yeter ıgelirli işletme
lerin önüne geçiyor, mülkiyeti yaygınlaştırdı
ğın için. 10 sene müddet içerisinde, artan nü
fusumuzu, İbu dediğim teknolojik imkânlardan 
mahrum bırakmak suretiyle, dünyada, kıtlığa 
giden bir dönem içerisinde, milletimizin bu 10 
'senede, bugünkü verimliliği de aşağıya düşüre
ceği için bu kanunun karşısındayız. Bu kanu
nun tatbik imkânı yoktur. 'Mümkün değildir*. 
(A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu kanun Türk •Milletini açlığa sürükleye
cek ibir toprak (tevzi kanunudur. Esinlendiği ta-
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rafları da., büyük ölçüde .dıştan esen sosyalist 
görüşleri içerisinde topladığı için, hepten de ür-
kütec ektir. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Dağdaş, 
bu kanun kimin zamanında çıktı ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Beyefendi 
ben yoktum; o kanunun karşısındayım. Hatır
larsınız, ben, o arkadaışlaıiııma da o zaman o gö
rüşü anlattım; fakat (büyük hir -seran karşısın-
da olduklarını bana söylediler, ama şer nedir 
[bilemiyorum,. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
(Siz 'biliyorsunuz o şerri. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Ama on
lar da sizi alkışlıyorlar. 

BAŞKAN — Rica ederim bitirin efendim, 
müddetimiz taştı. 
. BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan sözlerimi bağlılyorum. 

Bir şeye daha işaret edeceğim. Türkiye'de 
hiçJbir şey yapılmamıştır diyorlar. Tarım Ba
kanlığı ibütçesi (münasebetiyle öyle zannediyo--
ram ki, huzurunuzda arz etme imkânı bulaca
ğım. Bu dediğim espriler içlinde 4 senede hazır
ladığım, «Tarım Reiforimu Tasarısı» da meydan
dadır. Neler yapılmıştır, 'daha neleri yapmaya 
muktedir 'olunacağını ispatlayan bir de «Beyaz 
kitap» neşretmiştim. 

na kadar) geçmeyen pamuk, 3 işlene içinde 550 
bin tona çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, rica ediyorum ; 
lütfediniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devanda) — Pamukta 
da buğdayda da bir ölçüde yeterli hale geldiik. 
Dediklerimiz tutulsaydı şeker konusunda da, bu
gün 'dünyaya şeker satıyorduk, hem de tonu 
600 dolardan. Fakat ben bu konuşmaları yap
tığım zaman bazı siyasî kişiler «Mübalağalı ke
lâmlardır» diyordu. Bıyık altından ben de gü
lüyordum, onlar da gülüyordu. Allah beni doğ
ru çıkarttığı için, Yüce Meclislere yanlış malû
mat vermediğim iiçin huzurunuzda Allaha tek
rar şükrediyor; Yüce Meclisi saygı ile selamlı* 
yorum. (D. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi Öz-

türk; buyurun Sayın Üztürk. 
A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ÖZTÜRK 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1974 yılı Bütçesi üzerinde huzurunuzda düşünce 
ve görüşlerimizi arza başlarken, geçmiş tatbi
katı iol.rn.ayan yeni bir kuruluşun, geçirdiği saf
halara göz atmak ve kuruluş gayesiyle sebeple
rini ortaya koyduktan sonra, bugünkü durumun
dan ve bütçesinden söz etmek yeninde olur ka
naatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, benden evvel gö
rüşen çok kıymetli sözcü arkadaşlarımız, bura
da söylemek istediğim sözlere, bidayeten bir ze
yil yapmak mecburiyetinii hissettirdi bana. 

Bu kanun nasıl çıkmıştır? 

Bazı arkadaşlarımız buyurdular ki, kanun 
yeteri derecede incelenmemiiş, Türkiye'nin ziraî 
şartları yeteri derecede gözönünde bulundurul-
mamıştır. Kanunu, âdeta, alelacele, muayyen 
maksatla çıkarılmış gibi gösterdiler. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu kanun bu Yüce 
Meclisi iki yıla yakın işgal etmiş; memleketimiz
deki tanınmış hukuk ve bilim adamlarından, ta
nınmış ilmî otoritelerden tutun da, radyo ve te
levizyonun açık oturumlarına kadar bu mevzuda 
herkesin fikri ortaya atılmış ve bilhassa ilmî 
yönüyle çok iyi bir etüt yapılmak suretiyle bu 
tasarı meydana getirtilmiştir. Hattâ hattâ şu
nu da söyleyeyim ki, bu mevzuda o kadar çok 

Sözlerimi hağlarken dediğim teknolojinin 
hir örneğimi de veriyorum. Diyorum ki ; Meksi
ka Ibuğdayı denemesi Türkiye'de hu dedikle
rimi teyit eden muazzamı bir delildir; üretimi 
13 milyon tona çıkarmıştır. Ondan sonra da 35 
kiloluk lif pamuğu, dekarda üretimi 89 ki
loya çıkarmıştır; iki misli yükseltmiştir. 
iS'adece, yüksek vasıflı tohumun tatbikatı. 
Oübre ve sulamanın rasyonel bir şekilde taitbi-
ki suretiyle sadece pamukta, üç seme içerisinde 
250 Ibin tonu 550 bin tona çıkarmanın nasıl 
'mümkün olduğunu gördük. 7, 8 milyon civarın
da ki, o da haıva şartlarına hağlı. 

Hani, barajdan bahsediliyor. İşte bu da hir 
barajdın*, Çukurova ve Ege'de kışın, 500' - 60Ö 
milim et re yağan yağmuru, haraj yapıyor Mek
sika buğdayı. Üstelik, arka'sındam ig'elen pamu
ğa da fevkalâde hir gelişme imkânı veriyor. Ba
sit hir misal olarak arz ettim; hunun say esinde 
de (550 bin tona çıkmıştır; yani Türkiye kurul
duğundan huigüne kadar 250 bin tomi (1966 yılı-

http://iol.rn.ayan
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kimseye söz hakkı tanınmıştır ki, toprağı saksı
da, çiftçiyi de resimde görenler dahi mütalâa
larını beyan etmişlerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de toprak ve 
tarım reformu ile ne yapılmak isteniyor? Bunu 
birkaç-cümle ile özetleyelim. 

Türkiye'de tarım arazisi mahduttur, Türki
ye'de tarımla uğraşan nüfus da bellidir. Mesle
ği, gayesi, geçim sahası tarım almakla beraber, 
toprağa sahip olmayan veya az toprağa sahip 
olan nüfus da belidir. Türkiye'deki tarım ara
zisi belli olduğuna göre, tarımla meşgul olacak 
nüfusun tamamını arazi sahibi yapmaya imkân 
olmadığı da bilhesap meydandadır. 

Şu halde, eldeki topraklarımızı, toprağa 
muhtaç tüm nüfusa dağıtmaya imkân olmadığı
na göre, bir kısım çiftçiye toprak vererek, diğer 
bir kısmının da yaşama ve geçim imkânını ara
mak zorunda kalıyoruz. 

Türkiye tarım arazisi, dağılış itibariyle, Mi
ras hukukumuz itibariyle hakikaten çok küçük 
parçalara bölünmüş ve bugün Türkiye'de büyük 
arazi sahiplerimin, büyük çiftlik sahiplerinin 
adedi 2 000'i geçmemektedir. 

Gerek bu büyük çiftçilerin, gerekse Türki
ye'deki Devlet elindeki ekilebilir arazinin çift
çiye tevziinde bir hat, bir barem aranırken, de
min arz ettiğim bütün tetkikat yapılmış, (ilmî 
etütler yapılmış ve muayyen bir neticeye varıl
mıştır. Fakat, bu etütler sırasında rantabl bir 
çiftliğin, verimli bir çiftliğin veya çiftçi arazi
sinin neden ibaret olduğu düşünülürken, mik
tarı muayyen bir şekilde tayin edilince Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanlar feryadı 
kopmuş, . feryadı yükselmiş ve «Büyük arazi 
sahiplerine yine büyük araziler bırakmak sure
tiyle fakir çiftçiyi arazisiz bırakıyorsunuz.» 
denmiştir. 

Arazi küçültülmek istendiği takdirde, «Bü
yük arazi sahiplerini zengin etmek için verimsiz 
topraklarını satmalıyorsunuz.» denmiştir. Her 
iki alternatife de gidildiğinde, sanki bu işi yo
kuşa koşar gibi mütemadiyen karşısına çıkıl
mıştır. Bütün bu şartlara rağmen, bu kanun 
çok iyi etüt edilerek yalnız toprak dağıtılması 
gayesi ile değil, Türkiye'de istikbale muzaf bü
yük bir tarım reformunun gerçekleştirilmesi için 
gerekli hükümler getirilmiştir. 
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Kalkınmakta olan ülkelerde, tarım ve tarı
ma bağlı sanayi, kalkınmayı gerçekleştirmemin. 
başlangıç ve hareket nıoiktasıdır. 

Aynı gayret içinde bulunan memleiketimiz-
de, tarımla uğraşan nüfusun proibleımlieri ve 
buna konu olan toprak mülkiyeti ile dağılışı. 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri gelip ge
çen hükümeti erin, üzerine e ğil dikleri bir büyük 
davadır. 

Bu konuda, belli başlı teşelbbüslerdem bini, 
1935 yılında hasırlanan «Ziraî İslalhaıt kanun 
tasarısı» olup, ıkanunlaşmamıştır. 

Bunu takiben, 1945 yılımda gerçeıkleştiri-
leibıillieın «Çiftçiyi TopraiklanidınnTa Kanunu», 
1757 sayılı 'Toprak ve Tarım Reformu Kanunu-
ııun çıktığı 1972 yılına kadar uygulanmış' ve 
28 yıla yalkm bu devre içinde, 400 000 den 
fazla aileye, % 97'si Dervtete ait olan 27 mil
yon dönüm tarım arazisi tevzi edilerek, ol
dukça başarılı bir noıktaya varilmıştır. Bu za
man içimde, gelip geçen hükümetlerce yeni 
•etütler yapılarak çeşitli tasarı ve raporlar 
hazıi'lammıış ve büyük gayretler sarfedikn%tir. 
Nihayet, Yüce Heyetinizıce 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu kabul edilmiş, hu
zur unuzdaki bütçesiyle de tatbikatına geçil-' 
(mistir. 

Büyüık emek, uzun incelemeler mahsulü olan 
1757 sayılı Kamun, topralksız ve fakir bir züm
renin özlemini dile getirmeisi sebebiyle, siyasî 
ve ideolojik gayeler uğruna çoik kolay istis
mar edilmiştir. 

Düzen değişikliği denilen gecekondu yapı
ya temel olarak, istismar edilmiş, Fıranlsız Ko-
ınıünist Partisinin dağlıik bölgeler halikına hi-
ıtaJbederken kullandığı; «Su kullananın, tıop-
ır.aik işleyenin.» sloıgainı, mucizevî bir buluş gibi 
memleketimize aktarılıp, Türk köylüsünü, iş-
ıgall'ere, 'düşmanlığa, haselte ve Devlete karşı 
gelmeye Sürükletaiştıir. 

Reform sloganı içimde, memlekettin' huzu
runu bozacak her hareikeıt, müıbalı sayılacak 
bir atmosfer yaratılmış ve sürdürülmüş olıiıa-
isıma rağmen, Toprak ve Tarım Reformu Ka
mumu gerçekleşmiştir. Kamum gerıçekleiştirilir-
Iken, - demim de arz ettiğim gibi - büyük top-
ralk saihiplerime kamulaştırma ile büyük meb
lâğlar ödenerek, zenginin daiha zenıgin yapıla
cağı tekrar editami^tir. Kanunun buna imkân 
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yenmeyeceği görülünce de, yeterli ve rantaibl 
bir işletmemin idamesi için konulan azamî arazi 
büyüklüğü polemiğe esas olmuştur. Gerçekte 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarında ha-
'Zirianan ve «Turan Şahin Tasarısı» denen ta
sarıda, 1767 sayılı Kanuna nispetle toprak sa
hiplerine daha çok toprak bırakılıyordu. 

Kaldı ki, Türkiye'de büyük toprak sahip
lerimin, naniği örgüte bağlı oldukları ve hangi 
örgütü destekledikleri de betilidir. Bu kanun 
gerçekleışitirisrlirken, demin de ara ettiğim 
igiıbi) büyük enıek sarf edilmiştir, yapılaibilc-
ıcek en ileri ilmî etütler yapılmıştır. 

'•Partimizin iştirak . ettiği Hükümetin çıkar
dığı bu kanun, toprak sahiplerini topraksız 
kılmak üzene hazırlanmış bir kanun değifcr. 

Adalet Partisi hiçbir zaman varlıklıyı fa
kir yapîmayı hedef almadı. Tek amacı, ülkede 
(her fakiri insanca, bir yaşama ve gelir seviye
sine ulaştırma ve fukaralığı yok etmektir. 

1757 sayılı Kanun, sadece bir toprak mülki-
kiyeti düzidnienımesi kanunu da değildir. Tek 
ve temel amacı, Türk köylüsünü, köyü ve dola-
yısiyle tarımı, süratle kalkındırmak ve Garp 
ülkeleri seviyesine çıkarmaktır. 1757 sayılı Ka
ilimi, bir bölgesel kalkınıma kanunu olarak 
sadece köylüyü toprağa kavuşturmak; ona ku
rulacak kooperatifler aracılığı ile en ımodenv 
araç ve gereçleri sağlamak amacı ile de yeitin-
ımelmiştir. Bu kanunla hayvancılık için büyük 
önem arz eden mera ve yaylaklar, tarımda 
yaygın ortakçılık, kiracılık müelsseseleri yelni 
Ibir statüye sokulmaktadır, ve Türk tarımı 
tabiî şartlara bağlı olmaktan koparılarak, mem
leket ve çiftçimiz için önemli bir hamleyi 
'gerçekleştirmek ve sosyal denge' içinde .Modern 
işletmeler kurmayı hedef almaktadır. 

iBu büyük gaye ile hazırlanıp 1973 yılın
dan itibaren uygulaınimaya başlaman Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunuindan ve tatbikatın
dan, Hükümet Programında hiç bahsedilme
miş olması, Hükümetin samimiyetsizliğini açık
ça göstermesi bakımından son derece düşündü
rücüdür. Zira; yıllarca toprak reformunu dil
lerine dolayanlar, programlarında - lütfen açı
nız, bakınız programın 11 nci sayfasından 
15 nci sayfasına kadar, tarıma ve ekonomik ko
nulara yer verilmiş olmasına rağmen, tarım 
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reformundan, toprak reformundan - bir kelime 
ile dahi bahsedilmemiştir. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Onun ne
denini açıkladık ya, kanun çıkarılırken. 

BAŞKAN — Rica çitlerim beyefemdiler, Hü
kümet cevap verir. Lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun Sayın Öztürk. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ÖZTÜRK 
(Devamla) —1974 yılı bütçesine, Sayın Talû 
Hükümetinin! kabul -ettiği ödeneğe de yakla
şık olarak bir ödenek konulmakla iktifa -edil-
ımiştlr. 

'Mucize beklelm'emıekle beraber, hiç değilse 
büyük bir hamle bekliyorduk. Bu bütçe ile sa
dece Urfa ilimde uygulamaya geçilmekte ve 
•22 bini aileye 500 000 dönümü Hazineye ait ol
mak üzere, 2,5 milyon dönüm arazinin tevziini 
hedef alan program tatbikatı yapılm'alktadır, 
iki, bu program Sayın Talû Hükümeti zama
nında hazırlanmıştır, ancak kamunun istihdaf 
ettiği gayeye uygun bir icraatın noksansız 
olarak Urfa ilimin Akçakale ve Viranşehir, il
çelerinde neticelendirilebilmesi bu tempo ile 4 - 5 
sen o sÜTOoelktıir. Zira. altyapı hizmetleri dediği
miz yatırımların neticelerinin alınabilmesi 
büyük zaımana ihtiyaç göstermektedir. Pilot 
'bölge olarak alman Viranşehir ve Akçakale'de 
başlanan tatbikattan, edinilen tecrübelerden 
faydalainılmalı, Urfa dışında veya Urfa'dan 
sonra kanunun tatbik .edileceği bölgelerde ge
rekli hazırlıklara, altyapı yatırımlarına şimdi
den başlanılmalıdır. Aksi halde her bölgede 
•altyapı hizmetleri için uzun yıllar beklene
cektir j 

İktidar, reformun ideal mevzuatını, reform 
höligelsini su ve enerjiye gark edecek Keban 
gilbi ömrünce yapamayacağı dev bir tesisin 
imfcânlarıını hazır bulmuştur. Bunca feryat
tan sonra, daha enerjik ve kapasiteli bir prog
ramla gelmeliydi; ama bu bir yapma ve ya
ratma gücüdür, ki, işte Hükümette biz bunu 
bulamıyoruz. Görüyoruz ki, Türkiye'de tevzi 
edilebilecek arazinin en büyük parçasının' bu
lunduğu Urfa bölgesinde, yıllar "sürecek bir 
çalışma somunda alınacak netice, söylendiği 
kadar kolay istihsal edilemeyecektir. Konuyu 
istismarda gösterilen alâka ve çaba, tatbikatta 
ve icraatta da gösıterilmietidir. 
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Hükümetin 'konu ile ilgili en büyük icraatı, j 
diğer birçok sahalarda gördüğümüz gibi, ge
rek Öntedbirler Kanununun ve gerekse 1757 sa
yılı Kanunun hazırlanmasında büyük gayret 
gösteren ve her iki kanuna da büyük vukufu 
bulunan Toprak ve Tarım Reformu Müsıteşa-
rmı görevinden alarak, yerine mesleği veiteri-
ner olan, icra mevkilerinde bulunmamış, icra 
sorumluluğu taşımamış bir sayın profesörü ge
tirmeleridir. 

Çok yönlü toprak ve tarım reformu, bili
nen! bir hakikat ki, Türkiye'de topraksız nüfu
sun b-'ir kısmını tarımıa bağlarken, toprak ve
rilemeyen büyük bit kitleyi de sanayie kaydır-
mıak suretiyle iş vermek ve geçim imkânı sağ
lamak gayesini gütmektedir. Bunun için de is
tihdam kapasitesi yaratılması zarureti vardır. 
Bugün sanayici ve yaltırımcılıarın içinde bulun
duğu duruım, Hükümetin bu sektöre karşı olan 
'tutumu ümit ikincidir, zira istihdam kapasi
tesi yaratacak bir Hükümetin hu tutumla bağ-
da'şıması mümkün değildir. 

Tarım ve toprak reformuna bu bütçe ile I 
lâyık olduğu ağırlık verilmemiştir. Bu haliyle 
de 1757 sayılı Kanuna büyük ümitler bağlayan 
Türk köylüsü, topraklsıız Türk çiftçisinin siz
leri ve Hükümetinizi dalıa iyi tanıyacağı gün
ler uzak değildir. I 

iSaygıl'ar sunarım. (A. P. sıralarından al
kımlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz-
tüırlk. 

Cumhuriyetti Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Altımışyedioğlü, buyurunuz, 
•efendim. J 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALT-
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; '* 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
bütçesi üzerinde C. G. P. Grupunun görüşleri
ni arz etmeye çalışırken, yeni bir 'kuruluş ol
ması sebebiyle çalışmalarının detaylarına in
mek, işleyiş tarzı hususunda etraflı fikir be
yan etmek, .elbetteki mümkün değildir. Bu 
sebepledir ki, önemli gördüğümüz bir hususa 
temas etmek ve toprak reformuyla ilgili, daha 
önce de tescil edilmiş olan görüşmeleri bir de
fa daha belirtmek isteriz. I 

Değerli arkadaşlarım, bizi haklı olarak en
dişeye sevk edem husus; toprak reformunun, 
ciddiyetle ve samimiyetle uygulanıp, uygulan-
ımayaeağıdır. Toprak ve Tarım Reformu Ka
nun tasarısı üzerindeki müzakerelerde, C. H. P. 
Grup Sözcüsü, aynen şu beyanda bulunmuş
tur1 : 

«Halkın yararına, . toprakta çalışanların 
'yararına, .köylünün ve çiftçinin yararına gör-
ımediğrimiz bu kainim tasarısına kırmızı oy ver
meyi görev sayıyoruz.» 

ıC.'H. P. - M. IS. P. Koalisyon Hükümetinin 
Programımda kanunun değişeceğine dair hiçbir 
kayıt yoktur. Hatta M. S. P.'nin AET ile ilgili 
görüşlerinden, C. H. P.'nin ise toprak refor
mu üzerindeki görüş vie iddialarından vazgeçti
ği, bir soru üzerine anlaşılmıştır. 

Şu bale göre, C. H. P. Hükümeti çiftçinin, 
köylünün yararına değil zararına gördüğü bir 
kanunu nasıl uygulayacaktır? Bu uygulama
da ne ölçüde samimî olacaktır? Bunun vuzu
ha kavuşturulmasını mutaka istiyoruz. Reform 
uygulamasında Urfa ilinin pilot bölge olarak 
seçilmiş olmasını isabetli görüyoruz. Ayrıca, 
Ibu bölgedeki uygulama için, evvelki Hükümet 
tarafından tahsis edilen meblâğın tenkis edil-
mıemiş olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın milletyekileri, C. G. P. Türkiye'de 
toprak reformu yapılmasını Anayasanın gereği 
sayar. Bu reformun gecikmiş olmasından da 
endişelerini izihar etmiştir. İyi tohum, ucuz 
:gübre, sulama, haşaraıt ve zararlı otlarla mü
cadele, makineleşme, ucuz ve yeterli ziraî 
kredi, köylü ve çiftçiye güven veren ve ziraî 
ma'hsulılerin değerlendirilmesini sağlayan pa
zarlama imkânları, ziraî eğitim, bir kelime 
ile tarımda verimliliği artırmak, yalnız tarım 
kalkınması içlin değil, millî kalkınma için de 
zaruridir. Ancak, tarımla ilgili geniş ve cid
dî bir reform, toprak davasını da halletmeye, 
toprak - insan ilişkilerini âdil, sağlam ve ziraî 
geliri düşürmeyecek esaslara bağlamaya mec
burdur. 

Türkiye'de toprağa kavuşturulması zarurî 
ve mümkün olan topraksız köylüler vardır. Hiç 
şüphesiz, durmadan artan nüfusumuzun 2/3 ' 
ünü tarım sektöründe tutarsak, herkese geçi
nebilecek kadar toprak vermek mümkün de
ğildir. Bu hem boş, hem de teMiikeli bir ha-
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yâİden .ibarettir. Aynı miktarda kalan top
rağı, durmadan çoğalan bir tarımsal nüfusa 
bölerek refaha kavuşturmak imkânı yoktur. 
Elbette nüfusun gitgide artan bir kısmını, ta
rımdan sanayi ve hizmetler sektörüne çekmek, 
tarımsal nüfusun yalnız oran olarak değil, mut
lak sayı olarak da azalmasına karşılık diğer 
'sektörlerde iş imkânlarını geliştirmek ve ta
rımda çalışanların verimliliğini artırmak şart
tır. Ancak şu da gerçektir ki, Türkiye'de top
rak - insan ilişkileri p'ek çok yerde muteber, 
resmî kayıtlara bağlanmamıştır. Toprak ihtilâf-
(l'arı başlıca sosyal dertlerden biri halinde sürüp 
(gitmektedir. Ziraî işletmeler veraset yolu ile 
durmadan 'bölünmekte ve verimsiz hâle gelmek
tedir. 

Toprak reformu yapıllmalk suretiyle dağıtıla
bilecek ve bugünkünden daha verimli bir şekil
de işletilebilecek arazi de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, başarılı bir reform, 
özel mülkiyet ve tapu tanımayan bir yağma 
'teşvikçiliği ile mümkün değildir. Özel mülki
yete ısaygı prensibinle dayanılarak ve hukukî 
çerçeve içinde bu reform yapılmalıdır. Hiç 
şüpihe yok ki, ziraatte en verimli işletmecilik 
ıtarzı özel 'mülkiyete dayanan işletmeciliktir. İn
sanlar kendi malları olan toprakları daha iyi 
işlerler, kendinin olan ağaca, hayvana, daha iyi 
(bakar ve -geliştirir. Tarih (göstermiştir ki, 
«Toprak işleyenindir» diye başlayıp, sonıılnda 
«Toprak devletindir» diye biten sosyalist ve 
ikolektilvisıt rejimler tarım sahasında özel mül
kiyete saygılı rejimlerin sağladığı başarıya 
nlaşamaımışıtır. 

Sulamayı cezalandıracak, toprağına yatı
rım yapanı cezalandıracak, millî ekonomiye 
çok yararlı, bağ bahçe yetiştirenleri cezalan
dıracak, verimli işletmeyi cezalandıracak aşı
rılıklara daima karşı çıkan bir partiyiz. Türk 
tanımını alt üst ederek ülkeyi açlığa, sürükleye
cek, köylerde huzur ve asayiş bırakmayacak 
'ölçüsüzlüklere 'katılmadık. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi sabırla, büyük bir çalışma ile bu 
Toprak Reformu Kanunuinu çıkarmış bulun
maktadır. Kanunun kusaır ve noksanları gö
rüldükçe, uygulama sırasında, yeni ihtiyaçlar 
belirdikçe gerekli düzeltmeler 'elbette yapıla
caktır. Cumlhuriyetçi Güven Partisi bu kanu
nun uygulamasını ciddî olarak izleyecektir. 
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Aziz arkadaşlarım, yeni uygulamaya baş
layan toprak ve tarım reformu çalışmalarında 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına başa
rılar diler, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını, Altmış-
yedioğlu. 

Şahısları adıma, ilk olarak Sayın Osman 
Aykül, buyurunuz Sayın Aykul. Süreniz 10 da
kikadır. Riayet etmenizi rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Baş-
ikan, değerli milletvekilleri; 

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli fak
tör; sağlam bir 'ekonomi (düzeninin kurulma
sıdır. Bunun da birinci faktörü üretimdir. Ül
kemizde ise üretimin temel öğesi topraktır. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi 
nedeniyle, bir üretim kaynağı olan boznk top
rak düzenimiz hakkında görüşlerimi aktarma
ya, toprak mülkiyetinin, köy halikımıza den
geli bir şekilde dağıtılmasının ve toprak mül
kiyetinin yaygınlaştırılmasının yararlarını açık
lamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde üretimin 
temel kaynağı olan binlerce, milyonlarca hek
tar toprak, yıllardan bu yana balkımızın bir 
türlü yararına sunulamamıştır. Anayasamızın 
(37 nci maddesi, toprakların verimli olarak iş
letilmesini öngördüğü halde, arzulanan yapı
lamamıştır. Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. 
Az -gelişmişliğin birinci nedeni de, toprağın top
lumcu bir anlayış içinde halk yararına igletil-
mem'esinden ileri gelmektedir. Çıkarılmış olan 
Toprak Reformu Kanunu topluma diönük bir 
anlayıştan, köylüye dönük bir kökenden yok
sun olarak çıkarılmıştır. Toprağın !en iyi bi
çimde işletilmesini becieron topraksız ve az top
raklı köylülerimiz, topraklarımızdan, uzak tu
tulmuş, Anayasaya, Cumıburiyete, Devletçi ve 
büyük Atatürk'ün emirlerine rağmen uzak tu
tulmuş ve ülkemiz bugünkü çıkmazların eşiği
ne getirilmiştir. 

Politika kürsülerinde köylüden ve halktan. 
bahsedenler, halkı ve köylüyü oy almak için 
kandırmışlardır. Büyük toprak ağalarına,, 
şeyhlere prim vermek suretiyle onların emrin
den çıkamamışlardır. Evet, Türkiye kalkına-
mamıştır. Bunun başlıca nedeni, halkçı ve 
köylüye dönük bir toprak politikasının izlene-
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m emiş olmasıdır. Bu durum devam ettiği sü
rece üretimi artırmak, hammadde bulmak su
retiyle sanayie ileri bir biçimde geçmek müm
kün olmayacaktır. Hükümetimizden, bu top
rak ve insan çelişkisini sağlama, bir çözüme 
-bağlanmasını ıbleMemeikteyiz. Köy halkımızın 
tümü, en iyıi biçimde topraklara yaklaştırıl-
ımalı ve toprak onun öz malı haline gelmelidir. 
Zaman yetersizldğindem dolayı burada büyük 
'toprak sahiplerinin bu toprakları nasıl ele ge
tirerek kendi mülkleri haline getirdiklerini eleş-
tiremeyeeeğim; fakat bu vatanın öz evladı olan 
topraksız ve az topraklı vatandaşların, taıma-
ımea hakkı olan topraklardan yararlandırılma
larının, en büyük insanlık görevi okluğunu 
ifade etmeden de geçemeyeceğim. 

Halen Devletin olan ve Hazine arazisi du
rumundaki arazilere kimlerin tecavüz ettiği, 
kurutulmuş bataklıklardan elde edilen arazileri 
kimlerin işletltiğıinin kesin olarak bilinmesi ve 
baskı kullanılarak ekilip dikilen bu arazilerin 
halkımıza imal edilmesi, özgürlük ve demokra
sinin sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışının 
toprağa uygulanması .görevi, görevlerin en şe
ref lisidir. 

iSayın milletvekilleri, topraksız ve az top
raklı, bire bir Ve bire iki verim veren toprak
larda gece gündüz boğaz tokluğuna çalışan 
(köylü 'vatandaşlarımız, toprak 'ağalarının em
rinde ırgat ve yarıcı olarak çalışmaktan kurta
rılmalıdır. Hulâsa Türkiye edebiyatı ile mil
leti ve köylüyü bu şekilde unutanların, bahar 
ve güz döneminde geçici tarım işçisi olarak Ege 
illerine çalışmaya gidenlerin hayatlarını nasıl 
geçirdiklerdim görmeleri gerekirdi. 

iSaym milletvekilleri, toprak mülkiyetinin 
halka intikal etmlesi kadar sevineceğimiz bir 
konu olamaz. Cumhuryet yönetiminde bu ka
dar yozlaşmış ve halkın yararından uzak tutu
lan bir toprak düzenini köylüden ve Türk ulu
sundan yama bulmuyorum. Esas olan üretim 
ise üretJimi artırmak, iç göçü önlemek için 
topraklar işleyenin olmalıdır. Büyük ırmakla
rın suları, ağaların topraklarını sulamaktan 
kurtarılmalı ve halkın tarlalarını, pamukları
nı sular hale getirilmelidir. Onun için, yep
yeni bir su ve yepyeni bir topraık düzeni ku
rulmaya- büyük bir ihtüyaıÇ vardır. 

Toprak mülkiyetinin kökeni, işleyene, su 
mülkiyetinin kökeni de, kullanana mutlaka 
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dayatılmalıdır. Talbandaki insanların kalkın
ması ve kurtuluşu bu temel unsurların onların 

. eline geçmesine bağlıdır. İşte köylünün ve bil
hassa Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu köy
lüsünün özgür olması, demokrasli ile idare 
edildiğinin zevkine varması, bu hakların en 
iyi biçimde kendilerine tanınmasıyle mümkün
dür. Bu hakların köylüye verilmesinin karşı
sına çıkanların halnıgi düşünceye hizmet ettik
leri bellidir; fakat bu huylarından vazgeçip 
geçmemek kendilerinin bileceği bir iştir. 

iSaym milletvekilleri, toprak reformu halk
çı ve toplumcu bir biçimde halledilmeyince, 
tarım reformunun amacına ulaşacağı kanaatin
de değilim. Eğer bir tarım reformu yapılmak' 
isteniyorsa, bu çalışmalar toprak reformunun 
üzerine oturtulmalıdır. Halkın kalkınması, 
bir söz konusu olmaktan çıkarılmalı "ve Dev
letin olanaklarının hüyük bir kısmı geri kal
mış yörelere sevk edilmelidir. Artık okula gi
den köy çocukları, «Mantarla besleniyorum. Ge
lişmiş ülkelerin üretim artığı olan süttozunu 
içiyorum.» demeikten kurtarılmalı ve kendi yer
li besinlerimizle beslenir hale getirilmelidir. 
Bu beslenmenin temelinde, bizzat toprağın 
(mülkiyetinin halka intikal ettirilmesini görü
yorum. 

Köylümüzün, yetiştirdiği ürünleri değer 
fiyatına satabilme olanakları sağlanmalı ve 
onun artık sömürülmesine son verilmelidir. 

Ürünlerini güz mevsiminde ucuz olarak sat
ması önlenmelidir. Tarım reformu yalnız üre
timi artırmakla yetinemez. Elde edilen ürün
lerin değerlendirilmesi de önem kazanmalıdır. 
iBozuk bir ekonomi düzenini görmemezîikten 
gelmienin halkçılıkla bağdaşır bir yönünü göre
miyorum. 

'Sayın milletvekilleri} yapılacak tarım re
formu bu yönden büyük bir öinem taşımakta-
dır. Bazı örnekler vererek bu görüşlerimi so-

• mut bir şekilde ortaya koymaya çalışacağım. 
Bilindiği gibi, göller bölgesinde bulunan 

İsparta ve Burdur yörelerinde gül yetiştiril
mektedir. Bütün enerjisini toprakla boğuşa
rak üretime harcayan köylümüz, yetiştirmiş 
olduğu gül çiçeğinin kilogramını ortalama 2,5 
livadan satmaktadır. Gül çiçeği önceki yıllar
da, gül piyasasının anormal olarak sürdürül-
meşinden dolayı, yalnız ancılar tarafından dü-
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§ük fiyatlarla açılmış bir piyasanın sonucu, 
(Devletin ve halkın ıkurmıuş olduğu alım ku-
ruluşilarını bu piyasada göremediğimden dola
yı) düşük fiyatlarla alınmıştır. 

Yeni Hükümıeltimizin gül üreticisinin yanın
da yenini almak suretiyle, onların yetiştirmiş 
olduğu gül çiçeğini ucuz fiyatlarla sattırma
yacağı kanaatindeyim ve bunun, bu şekilde 
ıöl« allanması yönünden yararlı görüyorum. 

BAŞ'KAN — Lütfen tamamlayın. 
OSMAN AYKUL ('Devamla) — Tamamlıyo

rum efendim. r • 
Dünya üzerinde gülyağı tüketim piyasası 

Fransa, Amerika, Japonya.. 

BAŞKAN — Bunun, Toprak ve Tarım Re
formu bütçesiyle ilgisi uzak kaldı Saym Ay-
kul. Lütfedin.. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim, 
tarım reformu yönünden, bu konuların değer
lendirilmesi yönünden Yüce Meclise bm görüş-
'lenimi aktarmak istiyorum. Şu anda gülçiçeği 
üretimi başlamıştır. Bunu da arz etmeyle, üre
ticinin lehine olduğumdan zarurî görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu, ta
mamlayınız. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Burdur ve 
llsparta gül bahçelerinin yetiştirimiş olduğu gül 
çiçeğinden, yılda ortalama 750 - 800 Kg. gül
yağı elde edilmektedir ve bu bir Kg. gülyağı 
3 - 4 ton gülden elde edilmektedir. Dış piyasa
da gülyağı, (dolar ollarak) 1 500 dolara satıl
makta, iç piyasada da 22 - 25 bin lira olarak 
değerlendirilmektedir. Bir Kg. gülyağı 10 bin 
liraya elde edildiğine ıgöre, üreticinin elinden 
>g*ül çiçeğimi almak suretiyle gülyağı istihsal 
edeta aracılar bir Kg. gülyağmdan 15 bin lira
nın üzerinde kâr sağlamaktadırlar. 

•Böylece, gülyağı ve gül çiçeği ticaretinde 
amoırmal bir bozukluk görmekteyiz.. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Ay kul. 
(Süreniz fazilasıyle doldu. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Yeni Hükümetimizin bu konuya eğileceği
me ve gül üreticisini aracılara sömürtmeyece-
ğine inanmaktayım. 

Bu bütçenin ulusumuza, Toprak ve Tarım 
Reformu Müstesşarhğına hayırlı olmasını di
ler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aykul. 
Devlet Bakanı Sayın ismail Hakkı Biriler, 

buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri ; 

(J erek grupları adına, gerekse şahsı adına ko
nuşan, değerli arkadaşlarımızın görüşlerine, kısa 
kısa değinmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, önce bir konuyu bütün 
açıklığı ile ortaya koymakta yarar var; 
sanıyorum, bu vazediş, pek çok konuşmacımın 
üzerinde durduğu, daha öncede çeşitli vesileler
le tartışma konusu yapılmış olan bir hususu, 
değişik biçimde ve tekraren arz ihtimalini orta
dan kaldıracaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisi Koalisyonunun temeli olan koalisyon pro
tokolünde, toprak ve tarım reformundan bahse
dilmediği söylenmektedir, doğrudur. 

Hükümet programında, toprak ve tarım re
formundan, anamuhalafet partisi saym sözcü
sünün belirttiği gibi, Hükümet programında 
uzun boylu tarım meselelerinden bahsedildiği 
halde, toprak ve tarım reformundan tek kelime 
ile bahsedilmediği doğrudur. Peşinden gelen sual 
şudur: «Koalisyon protokolünüzde yok, Hükü
met progammızda yok» yine sayın A.P. sözcü
sünün ifadesine göre bir unsur daha ekliyebiliriz 
buna, Cumhuriyet Halk Partisi 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Refomu Kanunu görüşülürken grup 
sözcüsünün ağızından, «Bu kanuna kırmızı oy ve
receğiz» demiş ve kırmızı oy da kullanmıştır; 
yani kanunu da benimsememiştir. Bu üç unsu
run bir arada mütalaa edilmesi halinde bu Hükü
met, Cumhuriyet Halk Partisinin içinde, başın
da bulunduğu Hükümet. «Bu kanunu nasıl uy
gulayacaktır?» 

Değerli arkadaşlarımın bu merakını hemen 
izale etmek istiyorum. Demek ki, daha evvel, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, değişik vesilelerle bu 
konu tartışıldığı, bu meraklar giderildiği sanıl
dığı halde, ya bu kere sözcü olarak konuşan ar
kadaşlarımız bulunup, dinleme fırsatını bulama
dıkları için, yahut da yine aynı nokta üzerinde 
devam etmenin kendilerince, bilemediğimiz bir si
yasal yarar sağlryacağı inancında oldukları için 
tekrar edip duruyorlar. 
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Ana muhalefet partisinin sayın sözcüsü Hilmi 
Öztürk, Meclis albümünden tespit ettiğime göre, 
valilik yapmıştır; merkez valisi iken milletvekili 
olmuştur. Nerede, ne zaman, ne kadar ve nasıl 
valilik yaptığını bilmiyorum, ama kendilerine 
ben de bir sual sormak istiyorum. 

Bir vali, Meclislerden çıkarak kanuniyet 
kesbetmiş bir metni okuduğu zaman, kendi anla
yışına göre faydalı bulmasa, hatta bazı sakınca -
larım görse, uygulamanın zararlı sonuçlar do
ğuracağı dahi inansa, bu kanunu uygulamayacak 
mıdır.? Acaba, valiliği sırasında böyle uygulama
lara mı girmiştir! 

Sevgili arkadaşlarım, dün akşam arz ettim, 
anlaşılıyor ki, Meclisin değişik saatlerinde bulu
nan arkadaşlarımla arza çalıştığını ve tasvip 
(gördüğümü iddia etmeyeceğim, ama en azından 
itirazla karşilaşımıayan beyanlarımı her sefe
rinde, günün her saatinde, o sırada gelmiş olan 
arkadaşlarımla bir defa daha arz etmek zorunda 
kalacağım. 

iSayın milletvekilleri, karşınızda bulunan 
konu bütçedir. Bütçe, hükümetin sorumluluğu 
altında huzurunuza getirilmiş bir bütçedir. Size 
hesap vermekle mükellef olan hükümettir. Bu 
hesabı sormak hem hakkınızdır, hem .-görevimiz
dir, ama 'bu hesabı Hükümet Programı çerçeve
sinde sormanız gerekir. 

«Hükümet Programlında, Toprak ve Tarım 
Reformundan 'bahsedilmiyor. O halde sen bu 
kanunu nasıl uygulayacaksın?»' Bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyetinde hiç bir hükümete, 
«Hükümet okluktan sonra halen devraldığın 
şu kadar bin kanundan hanigillerini tasvip edi
yorsun, hangilerini tasvip 'etmiyorsun ?» diye 
bir soru sorulmamıştır. Hiç.bir hükümet, «De
vir aldığımı, şu anda hazır büklüğüm şu kadar 
-bin kanundan ben şunları tasvip etmiyorum. O 
.kadar ki, Mecliste «görüşülürken aleyhinde de 
oy kullanmıştım. Mademki şimdi hükümet ol
dum, ben Ibunları uygulamam» dememiştir. Öy
le bir şey kimsenin aklından geçmemiştir. Bü
tün ımesele nedir? Bunları, bütün bu söyledik
lerimi, arza çalıştıklarımı grup sözcüsü değer
li arkadaşlarım, bilmiyorlar mı?. Eminim ki, be
nim bu söylediklerimi vuzuhla biliyorlar. 

O halde mesele nedr? Mesele şudur : Millî 
Selâmet Partisinin Toprak ve Tarım Reformu 
karşısındaki tutumu Ibir başkadır, Cumhuriyet 

Halk Partisinin Toprak ve Tarım Reformu ko
nusundaki tutumu bir 'başkadır. Bu bilinen bir 
/gerçek, bunun saklanacak, gizlenecek tarafı 
yok; kimse saklama, gizleme ihtiyacında değil, 
biliniyor. 

O halde, acaba Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Millî Selâmet Partisi arasında yürürlükte bir 
kanun olduğuna ve uygulanacağına göre, bu 
kanunu uygulamakla görevli olan Devlet Ba
kanı da Cumhuriyet 'Halk Partili bulunduğuna 
göre, acaba bu iki parti arasında, koalisyonun 
iki ortağı arasında yeni bir sürtüşme noktası 
yaratabilir miyiz? 

;Yaratılalb:ılir mi, yaratılamaz mı? Bunun 
tartışması, sanıyorum iToprak ve Tarım Refor
mu Bütçesi bünyesi içinde değildir. 

Ama çok garip durumlar da ortaya çıktı. 
Demokratik Prati Grııpu adına konuşan iSaym 
Bahri Bağdaş, bu kamunun yüzde yüz .memle
ketin zararına olduğunu, bu kanun ile köylü
nün kalkmdırilamayacağımı, üstelik Türk tarı
mının, hattâ .daha geniş düşünülerek Türk eko
nomisinin '2 000 yılının projeksiyonlarına göre, 
Türk ulusunun 'mahvına sebep olacağını; o ne
dence Meclisteki müzakereler boyunca bu ka
nuna karşı olduklarını; yine bu nedenledir ki 
bu kamun hakkında Anayasa Mahkemesine baş
vurduklarını ifade 'ettiler. Bir partinin görüşü
dür, 'beğenmeyebilir; ama saygı duyarız. Bu gö
rüşlerini, beyanlanyle, oylarıyle, en sonra di-
lekçeleriyle izhar etmişlerdir. Düşünceleri ifa
de ve izhar hürriyeti elbette vardır. Ama çok 
gariptir, iSayın Dağdaş hu cümleleri söylerken 
Adalet Partisi sıralarından /bir kısım arkadaşı
mız, pek çok arkadaşımız, Sa-ym Bahri Dağdaş' 
m; «Bu kanun 'Türk halkının zararınadur, Türk 
'köylüsünü kalkındıracak değil, mahvedecek bir 
kanundur» cümlelerini hararetle ad kışladılar.. 

Biraz sonra, Adalet Partisi sayın sözcüsü 
Iburaya geldiler /grup adına, Adalet Partisi Gru-
pu adına yaptıkları konuşmada özetle şunu or
taya ıkoydular : Bu kanunu Adalet Partisinin 
ortak okluğu Hükümet yetinmiştir; bir. Bu ka
nunu Adalet Partisinin çoğunlukta olduğu 
Meclis çıkarmıştır; iki. Bu kanun, şöyle soylu
dur, böyle soyludur, Türkiye'yi güllük gü
listanlık edecek /bir kanundur. Ancak, uygula
malarda şunlara dikkat edilmek kayıt ve şar-
tiyle... 
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Simidi, Önce rica edeyim, Adalet Partisi ve 
Demokratik. Parti bu kanunun yararlılığı veya 
zararlılığı konusunda aralarında bâr anlaşmaya 
varsınlar. Küflüden yapılan beyanlar.. Meclis 
salonunun o veya ibu tarafından yükselen alkış 
sesleri ile değerlendirmek ıgilbi bir noktaya 'ge
lirsek, gerçekten şaşırıyoruz. 

•Sayın Dağdaş; «Bu kanun halkın yaTarma 
değil, zararınadır.». diyor. 'Sayın Öztürk ayrı 
şeyi söylüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dün akşam arz et-
tiım, çok kısa .arz edeceğim: Cumhuriyet Halk 
Partisinin toprak ve tarım reformu konusunda
ki görüşü, tekraren um edilmeye 'gerek olmaya
cak kadar açık, seçik Ibilinmektedir Yüce Mec
lisin üyeleri tarafından. Cumhuriyet Halk Par
tisi, 1757 sayılı Kanunu, kendi .anlayışı içeri
sinde gerçek ibir (toprak ve 'tarım reformunu ger-
çeklöştirmeye yeterli saymamıştır. Bunu grup 
'sözcülerinin .ağzından ifade etmiştir., oylarıyle 
ifade etmiştir ve ilân etmiştir, ki bu Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununu değiştirme gücüne 
salhüblolduğu zaman, bu kanunda kendisine gö
re aksak, eksik 'gördüğü 'tarafları düzeltecek
tir. Bu taahhüdüdür. Kime taahhüdüdür'? Mil
let Meclisine değil, Türk Milletine. 

ıŞimdi, soramazsınız bana 'ki, bu kanunu o 
'halde niye değiştirmiyorsunuz? Bu kanunu de-
ğiştirimeye yeter oya sahip 'değilim, bir. Ne za
man değiştirilmesinin uygun olacağının takdir 
yetkisi parti olarak bana aittir, iki. Bu sualini
ze cevap vermem. 

Tarihi yanlış tespit etınıeıdiylsem, 1966 - 1967 
yıllarında Bayın İDağdaş büyük emekler sarfe-
dere'k '2000 yılını kapsayan !bir projeksiyon ha-
ızırlattmışlar, kendilerini zevkle dinledim. Ver
dikleri rakamlar, ıçizdikleri tablo beni 'hislen
dirdi hattâ ama anlayamadığım bir şeyi Ikıendi-
leırinin müsaadelerine sığınarak huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. Cümle aynen şu, diyor
lar iki; «Tarım Bakanı olarak sorumluluk taşı
dığım, yıllarda !bu projeksiyonu hazırlattım, 
Meclisin huzuruna geldim,, anlattım ki dünya 
açlığa gidiyor, Türkiye .açlığa gidiyor. Şunlar, 
şunlar, şunlar yapıimaızsa; bir milyon traktör, 
25 milyon ton ıgübre, bunlar, bunlar1 yapılmaz
sa, 34 milyar kredi, Türkiye 2000 yılında açtır 
ve (giderek ibu talblıoyu hep beraber göreceğiz, 
tedbir alın dedim.» Devam ediyorlar, «Ve o za-
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| man siz, Cumhuriyet Halk Partililer, siz bana 
'gülüyordunuz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1967 yılında 
I iSayın Dağdaş Tarım Bakanı. Kimin Taırım Ba-
I kanı? Adalet Partisi iktidarının Tarım .Bakanı. 

Yani, Adalet Partisi iktidarda. Yani, Millet 
Meclisinde Adalet Partisi çoğunlukta. Anlaya
madığım birinci husus, böyle bir projeksiyon 

I için Meclise gelip, «Ben- bunları hazırladım, 
I dünya ve 'Türkiye açlığa gidiyor, tedbir alın» 
I diyor. Tedbiri Meclis mi jalacalk, Hükümet mi 

alacak? Orasını anlayamadım, bir. 

I İkincisi, Meclisin kanun 'çıkarması mı gere
kiyordu, plana ek yapması anı gereekiyordu, 

I yeni kaynaklar yaratması mı gerekiyordu? Bil-
I iniyorum, maksadı n'edir anlayamadım. Eğer öy-
I le idiyse, 'kendisinin 'Bakan olduğu Hükümetin 
I mensubolduğu ve Mecliste çoğunlukta olan par-
I tisi, ıSayın Dağdaş'm bu son derece ciddî, emek 
I mahsulü önerilerini, bizim arkadaşlarımız, 1967 
I yılımda bu sıralarda oturan 'Cumhuriyet Halk 
I Partililer ciddiye almamışlar, 'gülmüşler; atma 
I m enisubolduğu Hükümetin dayandığı parti ço

ğunluğu ne yapmış? Bugün geliyorsunuz, bunu 
I bu, kürsüden, Cumhuriyet Halk Partililere yeni 
I ibir tarizin vesilesi, yapmaya kalkışıyorsunuz. 
I Bunda insaf var mı Sayın Dağdaş ? Eğer bu bir 
I itiraf ise," buna diyeceğim yok. Ama bir suçla-
I ima vesilesi ise, bunu lütfen yapmayınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ne yaptığı-
I mızı da söyledik, bir «Beyaz kitap» neşrettik, 
I orada var ; değil imi? 'Bunu da siz tekrarlayın. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — Demokratik Parti G^rupu 

I sözcüsü iSaym Balhri .Dağdaş söyledi: Anayasa 
I Mahkemesine götürmüşler. Anayasa Mahkemesi, 
I 1757 sayılı Kanunun, herhalde Sayım Dağdaş'in 
I kafasındaki ölçülere, ifade ettiği ölçüler, beğeıi-
I mediğiim, ama saygı duyduğum ölçülere uygun 
I olup olmadığı yönünden değil, Anayasaya uy-
I .gunluğu yönünden bunun incelemeseini yapa-
I çaktır, bir karar verecektir; hep beraber göre-
I ceğiz. Herhanigi bir .şekilde ibir iptal kaırarı zü-
I Ihur ederse, yine gelir, yine !hep beraber burada 
I konuşuruz ve sanıyorum yine hep beraber pe-
I şin hükümlerden sıyrılarak; bu toprak refor-
I muyle siz kollhozları ihya etmiyorsunuz, demek -

.1 sizin, ibu toprak relformuyle biz mevcut statüyü 
I muhafazaya çalışıyoruz da demeksizin, peşin 
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hükümlerle ıha roket etmeksizin en iyi şekle, ina
nıyorum ki, (getiririz. 

Yalnız, .burada izinleriyle Ibir rakam söyle-
yıeceğim. Sonorla buğdayı misalıini verdiler. Kesin 
rakam, 'tespit edemedim. Şu tadarken, iki yıl 
içerisinde 13 milyon tona çıktıı, dendi. Şimdi 
ıben Mr başjka rakam vereceğim. Türkiye'nin 
1958'deki Ibuğdaıy üretimi yuvaalaik rakamı 10 
milyon ton. Doğru mu Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Öyle diyor
lar; 8 - 10 milyon kadar... 

BAŞKAN —• Karşılıklı görüşmeyelim lütfen. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) — Sayın Bahri Dağdaş'm 80110-
ra tecrübesinden sonra 13 milyona çıkmış olan 
üretim, J'9'73 yılında sayın milletvekilleri, 10 
milyon ton, yine 10 milyon ton. 

Mevcut toprak statüsünü muhafaza ederek, 
traktör vereceksiniz, gübre vereceksiniz, kredi 
vereceksiniz, 'Türkiye'de derhal tarımsal verim 
artacak ve bu tarımsal verimden, dolayısıyle Tür
kiye ekonomisi de faydalanacak. Bu bir .görüş
tür. Biz bu görüşün doğru olmadığı inancında
yız. Aksi görüşü savunuyoruz. Mevcut statüyü, 
yani muaf toprak statüsünü, toprak dağılımını, 
toprak mülkiyeti statüsünü muhafaza ederek bu 
yolla hiçbir üretim, artışı yapamazsınız diyo
ruz. İşte misali ortada. 1950'dcn beri uygulanan 
politika budur. Hazine toprakları, (Sayın Dağ
daş'm insafına (sığınarak söylüyorum) traktörü 
bir değil iki, üç, dört, beş olan, yani vâsi Ha
zine topraklarını sürebilme, ekebilme; ondan ön
ce de traktör alabilme, ondan önce tohumluk 
alabilme, ondan önce bankalardan kredi sağla
yabilme imkânlarına sahip olan kişiler tarafın
dan zaptedilmiştir, işgal edilmiştir. Halen pek 
çoğu bu işgalin altındadır. Bunlar gerçek. Bu 
gerçekleri bilelim, sonra bir ekonomik .görüş ola
rak tartışalım,. Diyelim ki; «Hayır, 10 bin dö
nüm arazi bir araya .getirilerek bir çiftlik hali
ne getirilir ise, hattâ o bir kişinin 10 bin dö
nüm araziyi bir araya toplamaya <güeü yetmi
yorsa, ona Devlet yardım da etsin, para versin, 
başkalarından satın alsın, istimlâk etsin ona 
versin, birlcştirsin.» (ki bir toplu arazide çift
çilik yapmak verimi çok artırır.) veya bunun 
tersi bir görüşü ortaya koyalım. Ama bu tarım
sal, ekonomik açılar içerisinde konuları tartış
ma seviyesine gelebilirsek, sanıyorum ki pek çok 
meselemizi 'hallederiz. 
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Sayın milletvekilleri, toprak ve tarım, refor
mundan güdülen maksat nedir? Bunu çok kaba 
çizgileriyle huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Bu, Hükümetin inancıdırı bu şahsen benim inan-
eımdır. Karşı görüşte olanlarınız elbette var
dır ve olacaktır. Tıpkı sizlerin görüşlerine saygı 
duyduğum gibi, aynı saygının benim ifade ede
ceğim görüşlere karşı beslenmesini de beklemek, 
sanıyorum hakkımdır. 

Türkiye'de halen toprak dağılımı âdil öl
çüler içerisinde değildir, gayri âdildir. Bu, bugü
nün meselesi değildir, bu, dünün meselesi değil
dir, önceki .günün meselesi değildir; tarihî geli
şimin getirdiği bir sonuçtur. Bugün, karşı kar
şıya bulunduğumuz bir sonuçtur. Türkiye'de 
toprak dağılımı âdil değildir. Bunu, âdil ölçü
ler içerisinde yeniden bir düzenlemeye tabi tut
mak zorunludur. İnancımız bu. Bu, bazılarının 
söylediği gibi mülkiyete karşı olmak, bazılarının 
söylediği gibi toprak mülkiyetini herkesin elin
den almak, tapuyu deldirmek anlamında de
ğildir. Anayasanın 37 nci maddesi son derece 
vazıhtır, sarihtir, açık bir emirdir. Mülkiyet hak
kına saygılıyızı miras hakkına saygılıyız; ama 
bunun âdil ölçüler içerisinde ve hele s'osyal den
geyi bozucu değil, sosyal dengenin teessüsüne 
yardım edici bir biçimde düzenlenmesi gereğine 
inanıyoruz. Bu bizim inancımız. 

Böylece, toprak mülkiyetine karşı olmak 
bir yana, toprak mülkiyetinin yaygınlaşmasını 
istiyoruz. Burada tartışılacak konu vardır. De
nilebilir ki, «Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunda konulan 300 dönümlük miktar (Nitekim, 
M. S. P. Grupu adına konuşan arkadaşımız de
ğindiler.) azdır.» Bu tartışılır. 500 denir, fazla 
denir; tartışılır; ama toprak mülkiyetini yay
gınlaştırma amacını güden, 10 kişi tapuya sahip 
ise, tapu sahiplerinin sayısını 15'e, 20'ye çıkar
mayı amaç edinen bir çabaya siz çıkıp, «Bu 
mülkiye't düşmanlığıdır» dediniz mi, orada sa
lim şekilde tartışmak ve bu tartışmanın sonun
da salim bir sonuca varmak imkânı artık yok
tur. 

Toprak reformunu sadece tapuların sayısını 
çoğaltmak, topraksız veya az topraklı kimse
leri de toprak sahibi yapmak için yapmıyoruz, 
yapmak istemiyoruz. Hedef tarımsal verimi ar
tırmaktır. Tarımsal verimi artırmanın şartları 
vardır. Bunun başında elbette altyapı tesisleri-
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nin gerçekleştirilmesi gelir-. Bunun başında ken
disine toprak verilen veya toprağı olan çiftçi
nin; (Sayın Dağdaş'm isabetle belirttiği gibi) 
kredi ile, girdilerleı gübre ile traktörle destek
lenmesi gerekir, doğrudur. Bunlarla birlikte mü
talaa ediyoruz. Bu verim artışı nedeniyle mey
dana gelecek artık potansiyelin, öncelikle ve 
özellikle tarımsal sanayie olmak üzere, sanayi 
alanına kaldırılmasını düşünüyoruz, öngörüyo
ruz, istiyoruz. Bu yolla yeni istihdam, kaynakla
rı yaratabileceğimize inanıyoruz. .Bütün bunla
rın sonucunda, toplumda huzuru bozucu değil, 
huzuru sağlayıcı, düzeni koruyucu ve geliştirici 
bir rol oynayacağı inancıyladır ki, yıllar boyu 
toprak reformunu savunmuşuzdur. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Hilmi Öztürk' 
ün bir cümlesine de değinmeden geçmem, sanı
yorum doğru olmayacak. 

«.Fransız Komünist Partisinin sloganı olan, 
(Toprak işleyenin, su kullananın.) sözü kulla
nılarak kitleler tahrik edildi.» dediler. 

Sayın Hilmi Öztürk bu dönem aramıza yeni 
karışan bir arkadaşımızı dilerim ki yasama öm
rü uzun olsun. Geçen dönem bu koıiu, hattâ di
yebilirim ki, herkese gına getirecek kadar uzun 
boylu tartışıldı. Bunları bu arkadaşımızın, bil-
memiş olması normal. Ama bu arkadaşımız 14 
Ekim 19713'te bir seçimden (göçerek buraya gel
di. 14 Ekim 1973 seçim öncesinde (iki şey .hatı
rıma geliyor) bu arkadaşımız ya seçim kampan
yasına hiç katılmamış, yahut katılmamakla bir
likte kendi partisinin sözcülerinin, liderinin, 
adaylarının konuşmalarının hiçbirisini de takip 
etmemiş. Bunların hepsi tartışıldı değerli arka
daşlarım. Ama ilk defa «Romanya Komünist 
Partisi» dendi, «Arnavutluk'taki Toprak Refor
mu Kanununun bir maddesidir.» dendi. Bunlar 
söylendi, Adalet Partililer tarafından söylendi. 
Demokratik Partililer tarafından söylendi. Ku
zey Kore'den misaller .verildi. Ama ilk defa bir 
değerli arkadaşımız, (Meclisimiz bir yeni değer 
kazanmıştır.) Fransız Komünist Partisinin slo
ganının da bu olduğunu bize ve yüce Meclise öğ
rettiler. Kendilerine teşekkür mü etmem lâzım, 
yoksa sabahleyin İstatistik Gfenel Müdürlüğü 
bütçesi görüşülürken bir arkadaşımızın bana 
gelip söylediği, «Meclis zabıtlarını tetkik et
tim,, son 4 yıl boyunca bu kürsüden 10 bin kü
sur defa komünist kelimesi kullanılmış.» gibi bir 
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istatistik rakam getirdi. O rakam kaç ise, şu 
anda kesin olarak hatılamıyorum, ona bir za
it daha böylece Sayın Hilmi Öztürk tarafından 
yapılmış oldu. 

Sevgili arkadaşlarım, konunun tartışmasına 
yeniden girmeyi uygun da bulmuyorum, doğru 
da bulmuyorum, faydalı da bulmuyorum. («Gi
remezsin» sesleri.) 

«Giremezsin» diyen bir arkadaşım, ama sa
nıyorum ki bu konuyu tartışmaya başladığımız 
zaman salonda bulunmayacak. Bir meseleyi de
ğerli arkadaşlarım samimiyetle içtenlikle orta
ya koyalım. Tartışmasına girerim, hay hay; ama 
bir şartla : Ya konuşulanı dinleyelim yahut ko
nuşulan çerçeve içerisinde cevap vermeye çalışa
lım. «Giremezsin» diyeceksiniz, tahrik edeceksi
niz ; ben konuşmaya başlayacağım, siz çıkıp gi
deceksiniz. Girmeyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, bildiğiniz gibi ve pek çok 
arkadaşınım isabetle temas ettikleri gibi, top
rak ve tarım reformunun uygulanabilmesinin ilk 
şartı, kadastro hizmetlerinin tamamlanmasıdır. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Urfa pi
lot bölge olarak seçilmeden önce, hattâ, bu ha
zırlıklar için birkaç bölge için araştırmalar ya
pılmaya başladığı zamandan itibaren, Urfa için 
gerekli hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlaya-
rk, Urfa pilot bölge ilan edilir edilmez .çalışma
larına başlamıştın hleıı çalışmalar sürdürülmek
tedir. Esasen şu anda, Urfa'nm bütün il merke
zi ve ilçelerinde ve köylerinde tapulama faali
yetlerinin tamamı bitmiş olsa dahi, evvelemirde 
Toprak Reformu Müsteşarlığınca yapılması ge
reken işler vardır uygulamaya geeilebilmek için. 
Onun için, şu anda tamamen bitmemiş olm:asma 
rağmen, bu açıdan tapulama hizmetlerinin ta
mamlanmamış olması açısından bir sıkıntı ile 
karşılaşacağımızı zannetmiyoruz. Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının uygulamaya baş
layabilmek için gerekli olan .hazırlıkları tamam
lamasına kadar, tapulama hizmetlerinin de bu 
paralellik içerisinde ve aynı sürede tamamlana
cağı ve bu yönden bir aksamaya maruz kalma
yacağımız inancındayız. 

Urfa, ki Urfa bir deneydir, ilk uygulama böl
gesidir; Urfa deneyinin mutlaka başarıya ulaş
ması gerektiği yolundaki Sayın Sanlı'nin görü
şüne yürekten katılıyoruz. Yıllar boyu Türk 
halkında, Sayın Dağdaş'm da ifade buyurduğu 
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gibi, bir özlem olarak yatan, demek ki toprak ve 
tarım reformunun Türk halkında bir özlem ol
duğunu 'Sayın Dağdaş da kabul ediyorlar; ama 
bu kanunun kendi anlayışlarına göre yararlı 
değil, zararlı olduğunu ifade ediyorlar... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben tarım re-
• formunun dedim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) •— Ha, yalnız tarım reformu 
toprağa dokunmayacaksınız, yalnız tarım refor
mu... 

Devlet, mütemadiyen verecek. Kime"» Şu an
da toprağın üzerinde kim elini koymuş ise ona. 
Biz bu görüşte değiliz. Temenni ederiz, vatan
daş, seçmen, millet çoğunluğu size hükümet ola
bilmeyi ve bu samimî olduğuna inandığımız, hiç 
kınamadığımız, ama beğenmediğimiz, tasvip et
mediğimiz görüşlerinizi uygulama imkânını sağ
lar. O zaman buyurursunuz, evvelâ kanunu de
ğiştirirsiniz, sonra Hükümet programınıza alır
sınız, o şekilde uygularsınız. O zaman da biz 
sizin karşınıza geçeriz, yaptığınız bu uygulama 
Türkiye'yi mahvedecektir deriz. O da bizim sa
mimî inancımızın bir ifadesi olur; ama umarım 
ki o zaman da siz, şimdi benim yaptığım gibi ya
par, dinlersiniz, fikirlerinizi .samimiyetle dinli
yoruz, saygı ile dinliyoruz; ama biz yine bildiği
mizi yapacağız derseniz, ona da saygı duyarız. 
Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. 

Urfa deneyi başarıya ulaştırılmalıdır. Bunuı 
Hükümet hangi partilerden oluşursa oluşsun, 
Hükümette kim bulunursa bulunsun, yürürlük
te hangi kanun olursa olsun, bunu siyasî iktidar
ların ve bu yüce Meclisin bir önşart diye ka
bul etmesi gerektiğine inanıyorum. Urfa deneyi 
başarıya ulaşmalıdır. Aksi halde Türkiye'de, top
rağa bina edilen pek çok sosyal müessese teme
linden sarsılır. Bunun önüne ne kredi vererek, 
bunun önüne ne bir milyon traktör getirerek, 
bunun önüne ne 25 milyon ton gübre dağıtarak 
'geçebilirsiniz. Onun içindir ki, samimî arzumuz 
budur, inancımız budur; Urfa deneyi başarıya 
ulaşmalıdır. Bu başarıya ulaşmanın şartları ola
rak da şunları görmekteyiz; onları da kısaca arz 
edeyim : 

öncelikle altyapı tesisleri, bunların başında 
sulama. Haran ovası, Ceylanpmar ve Suruç ova
ları, aşağı yukarı yanlış rakam hatırlamıyorsam 
80 bin hektar civarındadır; buraların sulanma

sı süratle gerçekleştirilmelidir. Su vardır, sula
ma olanağı, teknik yönden, malî yönden vardır, 
geriye bu işin planlanması, programlanması ve 
uygulanması kalmaktadır. 

Sayın Dağdaş'tan, eğer 1975 bütçesini kar
şılıklı görüşürsek, benden şunu sormasını bekle
rim : «Bu imkânlar içerisinde kaç dönüm, kaç 
hektar yeri sulama şartına hazırladınız1? Şu ka
dar hazırlayabilirdiniz; bunun yerine niye şu ka
dar eksik yaptınız?» Bu suali memnuniyetle din
lerim, özrü, sebebi ne ise arza, izaha çalışırım. 
Ama, siz toprak ve tarım reformu denilen şu 
1757 sayılı Kanunu uygulamak için Haran ova
sına, Suruç ovasına, Ceylanpmar'a Devletin büt
çesinden milyonları döktün ve suladm; niçin1? 
Toprak reformu yapacağım diye. Halbuki, ben 
toprak reformuna karşıyım diyecekseniz Saym 
Dağdaş; onu size ve yüce Meclisin takdirine el
bette bırakacağım. 

Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. Bu bir deneydir, bir ciddî deney
dir; bu ciddî deneyden sulama ile yolla, elektrifi
kasyonla, eğitim hizmetleriyle başarı ile çıkma 
çabasında olacağız. Hangi Hükümet olursa ol
sun, bu yolda olmalıdır, bu ça'bada olmalıdır, 
dileğimiz de odur. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkürler ede
rim. (O. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

- BAŞKAN —• Ayrılmayın Sayın Bakan, su
aller var efendim. 

NECATİ AKSOY <Urfa) — Saym Başkan,, 
birkaç sualimiz olacak, müsaade ederseniz? 

DAŞKAN — Bir dakika, sırasıyle alacağım 
efendim suallerinizi. Yalnız istirhamını, sualle
rin kısa ve sual şeklinde olmasıdır. 

Sayın Dağdaş, buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ .(Konya) — Sayın Başkan, 

elimde bir yazı var; Ticaret Bakanlığı Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğü Ankara; 9 Ocak 1973 
tarihli; bu yazı Tarım, Bakanlığına yazılıyor. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — 19731. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet, Okuyo
rum, : 

«Malumları olduğu üzere 1971 yılı öncesine 
kadar buğday üretiminin tüketimimizden az ol
ması nedeniyle daima buğday açığı ile karşıla
şılmış ve bu açığın ithalâtla kapatılması yolu
na gidilmiştir. ıSon yıllarda yüksek verimli ya-
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bancı menşeli buğday çeşitlerinin üretime girme
si dolajısıyle buğday üretimimiz, ihtiyacımızın 
üzerine çıkmış bulunmaktadır. Nitekim, 1971 
yılında 13 500 000 tonluk bir üretim seviyesine 
ulaşılmıştır. 1972 yılında da 12 milyon ton civa
rında bir üretim, elde edilmiştir. Bu miktarlar 
plan hedeflerinin fevkindedir. Diğer taraftan da 
860 bin hektarlık buğday ekiş sahasıyle Üçün
cü Beş Yıllık Planda son uygulama yılı olan...» 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dağdaş, ikin
ci sayfası da var mı efendim? (Gülüşmeler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) —.Yok efendim, 
yalnız bunun bir paraigrafı var. 

BAŞKAN —• Hayır, rica ediyorum, bu mad
deye sabah, ilk görüşmede başlamamız lâzım ge
liyordu, zaten geç yürüyoruz, geç bir durumda 
kaldık. Bu yazının neticesinde soracağınız suali 
bir cümle ile lütfedin efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sorumu soru
yorum, 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bu yazı doğ
ru mu değil mi ? Tarihini veriyorum : Tarih 9 
Ocak 1973; Dosya Numarası 4/28. Birincisi bu. 

"İkincisi... 
BAŞKAN —• Bir-dakika, sual cevap şeklin

de olsun. 
BAHRİ DAĞDAŞ ,(Konya) — Aynıdır da 

onun için. 
BAŞKAN — öyle mi efendim; buyurun, de

vam, 'buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — İkinci sorum. 
Sayın Devlet Bakanı, 1958 yılında buğday 

üretiminin 10 milyon ton olduğundan bahsetti. 
Benim elimde Devlet istatistiklerine dayalı bir 
sıra var : 

1950 yılında 3 milyon ton; 1951 yılında 5 mib 
yon ton; 1952 yılında 6 milyon 'ton; 1953 yılında 
8 milyon tan; 1954 yılında 4 900 000 ton; İ955 yı
lında 6 900 000 ton, 1956 yılında 6 400 000 ton, 
1957 "yılında 8 300 000 ton, 1958 yılında da 
8 550 000 tan. 

Benim elimdeki Ibu istatistikî rakamlar Tarım 
Bakanlığı tarafından basıtrılmış. rakamlardır. 

BAŞKAN — Yani Sayın Bakanın 1958 yılm-
'daikl istihsal hakkında verdiği 'malumatın orada-
tene uymadığını 'söylüyorsunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Birincisi bu. 
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BAŞKAN — Bu ikinci oldu efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Diğer sorum; 

Sayın Başvekilin de, 'bir ölçüde Cumhuriyet Se
natosunda söylediği gibi, «Buğday üretimini 'Sağ
lamak için yalnız Güneydoğu ye Orta Anadolu'da 
girişimlerde fonluna cağız» sözleri ile, Meksika (buğ
dayının pamuk münavebesi ile yerleşmiş okluğu 
'bölgelerden (bu (buğdayı üretimden çıkaracakları 
anlamı anı çıkmaktadır'! 

Dördüncü soruma geliyorum; «Arazinin, fev
kalâde büyük çiftlük ağalarının elinde olduğun
dan (bahirle ve 'bunu düzeltip yaygın mülkiyet. ha
line getirmek istiyoruz;.» diyar Sayın Bakan. 

Yine 'benim elimdeki Devlet İstatistik Ensti
tüsü Umum Müdürlüğünün rakamlarına göre, ve
rileri veriyorum. Bakınız ne diyor: «Ara'zi taiksl-
anaıtınm, aşağı yukarı % 72'si 1 dekar ilâ 200 de
kar arasında değişiyor. 200 dekar ilâ 1000 de
kar »arasındaki araızi taksimatı da % 20 teini 'teşkil 
ediyor. 1000 ilâ 5 bin dekar 'arasında olan da 
% 4,9'unu teşjkil ediyor. 5 »bin dekardan yukarı 
olanı da % 2,3'ünü teşkil ediyor. 

Sayın Bakana lâzım olur diye dekarlarını da 
veriyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Dağdaş, rica ettim, dağ -
taş dalaştırmayın lütfen. 'Sualinizi söyleyin. (C. 
H. P. 'sıralarından 'gülüşmeler.) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Şimdi sualime 
geliyorum. 

Acalba bu büyük çiftlik ağalarının isimlerini 
bize yazılı olarak açıklayabilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. Zanne
diyorum ki, birçoğu dallıa ziyade Tarım Balkanını 
ilgilendiriyor. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — Uyarınıza çok teşekkür ede
rim. 

'Sayın Dağdaş'in sorularının iki tanesinde ad
res yanlışlığı 'var, kendilerine adres vereceğim. 

•BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Bakan 
buna temas ettiği için ben de 'Söyledim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — 24 Mayıs 1974 günü Ticaret 
Bakanlığı (bütçesi görüşülecektir, bu genelgenin 
doğru olup olmadığını lütfen Ticaret 'Bakanından 
sorarlar. 

25 Mayıs 1974 günü do Gıda, Tarım ve Hay-
vancılılk Bakanlığı bütçesi igörüşüleoektir; bu ta
rım uygulaması, «Güneydoğu Sanora uygulama-

394 — 



İVE. Meclisi B ; 80 20 . S . 1974 O : 2 

sıııdan \<xz mı 'geçiliyor?» konularının cevaplarını 
da elbette Saym Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba
kanında na la caiklardır. 

1958 yılı 'buğday üretimini «8 milyon ton» 
diye söylerken «yanlış rakam söylemiş olmaya
yım, doğru mu Saym Dağdaş?» dedim. «Evet, ba
zıları 8 milyon, bazıları 10 milyon diyorlar.» de
diniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben «8 mil
yon» 'dedim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Şimdi aranızı 'bulamayacağım 
Saym Bakan. Siz cevabınızı lütfedin de başka 
suallere- gecelim. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla.) — «Çiftlik ağaları» diye bir 
ibare, 'bütün konuşmam 'boyunca, benim ağzımdan 
çıkmadı, 'zabıtlar burada. 

BAHRİ DAÖJ)AŞ (Konya) — Toprak ağası. 
DEVLET BAKx\NI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) — «Toprak ağası» diye bir iba
re benim ağzımdan çıkmadı; zabıtlar burada. Ama 
'Sayın Dağdaş öylesine 'kafasını takmış ki, ben ne 
söylersem söyleyeyim, ya «Çiftlik ağası» anlıyor, 
ya da «Toprak ağası» anlıyor. Türkiye'de bü
yük araziye sahip çiftlik ağalarının kimler oldu
ğunu, isimlerini ve adetlerini bildirim emi istiyor
sunuz. Siz bu konuya böylesine yakından ilgi du
yan bir değerli üyesiniz. Bu konu, benden ön efe 
ibu görevi yapan Devlet Bakanı İlhan Öztrak ta
rafından kamuoyuna, hem de yukarıda zatıâlini-
zin bulunduğu komisyonda isim isim açıklandı. 
İstiyorsanız, arşivlerden bulup bir suret daha za-
tıâlinize takdim ederim. 

Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Saym Necati Aksoy, buyurun 
efendim. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Başkan, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 'sula
ma maiksadıyle Urfa'da açtıracağı artezyen kuyu
larını Devlet Su İşlerine 'açtıracağı anlaşılmak
tadır. Acaiba Devlet Su İşleri, bugünkü makine ve 
teknik İmkânlarıyle planın öngördüğü hedefe 
ulaşacak kuyuyu açabilecek kapasitede midir? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) — Saym Başkan, Sayın Aksoy' 
un sorusu yerinde bir sorudur. Şunu 'söylemek is
tiyorum. 

Bütçeye sulama için koyduğumuz ödeneğin, 
planlanan, programlanan yatırımları gerçekleş
tirmek yolunda kullanılabilmesini sağlayacak her 
tedbir •alınacaktır. İllâ ve sadece Devlet Su İş
leri kanalı ile hu işleri yaptıracağız diye kimseye 
bir taahhüdümüz yoktur. Matlup olan hizmetin 
'görülmesidir; ama elbette k'i öncelikle Devlet Su 
İşleri ile bu işi görmek isteriz. Zira Toprak Re
formu Müsteşarlığı 'bünyesinde ne bir proje 'büro
su vardır, ne hir teknik kadro vardır, ne de uy
gulama kadrosu vardır. En azından, Devlet Su 
İşlerinin makine imkânları yetişmese dahi, yine 
ve her. halde Devlet Su İşlerinin önderliği ile, 
onun koordinatörlüğünde Ibaşka yan makine des
tekleri aramak yoluna gidilecek ve program ger
çekleştirilecektir. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Bir sorum da
ha var Saym Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun Saym Aksoy. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Toprak ve Ta
rım Reformu pilot bölgesi olan Urfa ilimizdeki 
köylüyü eğitmek maiksadıyle Urfa ili 'sınırları içe-
ri'sinde inşasına devam olunan Karacadağ, yani 
Urfa Televizyonunun (biran önce faaliyete geçi
rilmesi için Bakanlığınızca bir teşebbüste bulu
nulmuş 'mudur ve keza yine halkı eğitmek 'için 
Urfada bir il radyosu düşünülmekte anidir? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) —• Sayın Başkan, her iki suale 
do tek kelime ile cevap vereceğim: Evet. 

NECATİ AKSOY (Urfa) — Teşekkür ede
rim Saym Bakan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Bakan konuşmalarında, Demokratik Partinin top
rak ve tarım reformuna karşı olduğu izlenimini 
verecek ifadelerde 'bulundular. Halbuki, Demok
ratik Parti Grupu adıiıa Yüce Meclise sunulmuş 
bir tarım ve toprak reformu kanun teklifi vardı. 
Bu tekliften Saym Bakan haberdar mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) —• Saym Başkan, haberdarım. 
Bu konuyu Toprak Reformu Öntedbirler Kanunu 
tasarısı görüşülürken komisyonda eııi'ne boyuna 
incelemek fırsatını da (buldum. 

Demokratik Partinin toprak ve 'tarım refor
muna karşı olduğu izlenimini aldığımı söyleme-
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dini; Demokratik Partinin toprak reformuna kar
şı olduğunu biliyorum. Onu isöyledim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu ka
nun (karşısında kanun teklifimiz var. 

DEVLET BlAKAiNI İSMAİL HAKKI BÎR
LER, (Devamla) •— Toprak ve tarım reformu-
3ia kiarşı okluğu izlenimini aldığımı söylem'e-
dim. Toprak .reformuna kaınşı •olduğunu (bili
yorum; onu ifade atitllm. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Toprak ve ta-
i-nn reformu... 

DEVLET BAKANI İSAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) •— Sayın Dağdaş 'beni teyuden 
«Tarım reformu,» dediler. «Dilediğiniz toprak 
ve /tarım reformu Ikanununu edvarı ilsiniz» de
diğim zamian yerinden, «Hayır, .tanım refor-
!mu» dediler. Doğrudur, kanaaülerlidir. Toprak 
reformu değildir diye de Ibeıı teyit ettim. Sayın 
Koılkmazcan. 

BALKAN — Tefekkür ederim Sayın Ba
kan. 

•HASAN KORKMAZOAN (Denizvi) — Adı 
belli Bayın Bakan. Programımızda var; toprak 
ve tarım reformu ile birilikte mütalaa ediyo
ruz. Net ekim, bu kanun da öyle çıkmıştır, 
/bizim görüşümüze uygun isimle çıkmıştır. 

(BAŞKAN — Rica ederiim ıSayın Korkmaz-
can. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hayalî top
rak reformuna karşıyız. 

LEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) —- 'Sayın Korkmazcan'a teşe'k-
kür ediyorum. Programındaki 'hükümleri foitr 
defa daha hatrıiattıılar, .ınüieşekkiırim; ama be
zmen arkasında oturan ISayın Dağdaş hâlâ tlop-
raik reformuna karşıyız, ben program falan din-
1temem diyor. 

Teşekkür ederiim. (O. H. P. sıraılarmdan al
kışlar) 

ıBAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ha,jya:îî top
rak reformuna karşıyız, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Baklan. 
ıSon söz olarak Sayın Mustafa Güneş, bu

yurun. 
(MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Toprak, ve Tarım 'Mjüsteşarlağı bütçesini, 

kişisel görüşüm olarak eleştirmek için yük
sek huzurlarınıza çıkmış bnlunuyorum. 
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Değeni! ımillctvefcilileri, Anayasalınızın o7 ncî 
maddesi açıkça:: 

«Devlet, toprağına verinizi olarak işlet me-
ısini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye-
ıtcr toprağı Ibulummayan 'çiftçiye toprak sağ
lamak aınaelarıyle ,gereiken (tedbirleri alır. Ka
nun, bu amacılarla, değişliik ıtlarıım Ib'öllıgeleırine 
ve çeşitlerine göre toprağını genişliğini göste
rebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sa-
hibolmasını kolaylaştırır.» demekte ve âdil öl
çüler içeririnde geçimini toprağa 'bağlatmış ve 
sanatı çiftçilik olan vatandaişlarımizın toprak 
'Sahibi olmasını, mevcut topraklarımıizın de
ğerlendirilmesini, :bu nedenle ile tarım sektö
rünün Dev^ct'çe malzeme, teknik yardım ve 
saire gibi şeylerle donatılarak 'bol ürün alınıp, 
yurt ekonomisine geretklli hizmetin yapılmasını 
emretmektedir. 

(Mesleği çiftçilik olan topraksıza toprak 
vermek, verilen !bu toprakların ın/odern 'biçim
de işletilmesine yardımcı olmak Devletin 'baş
lıca göırevleri arasındadır. Dununun böyle ol
ması gerekirken, Anayasamiizıın da emirleri]! 'bu 
iken, bu durum, ne yazık ki, yılların ihmaline uğ
ramış, gelmiş ve geçmiş hüküm eti er bu konu
ya, eğilmemişlerdir. Ülkemizde toprak dağılı
mı öyle 'korkunç bir durumda paylaşılmıştır ki, 
tarihi bakımdan şöyle igeriye doğ. m 'blilr Ibalkış 
yaparsak, bu ülkede yaşayan şu çağın insanla
rı, kendilerini orta çağda yaşayan bir düzen 
biçimindo gö rürler. 

Şöyle ki, ülkemizin! Ibazı bölgellerinde bin
lerce toprak bir kişinin 'müıljkiyetinideıylken, yi
ne geçimini toprağa bağlamış ve »anlatı da çift
çilik 'olan imıiilyonlarca insan vatandaşi'mıız ola
rak topraksız bırakılmıştır. ıSanaiı çiftçilik 
oilup, fakat tarım işçisi olarak çalışiırı.l'an bu 
insanlara,, çalıştıranlar tarafımdan emekleri 
(karşılığı tam olarak verilmez ve ancak karın 
tokluğuna e alıştırılırlar. Bu acı durumun, 
ıböylesi 'emek sömürücüUiğunün, Tüııkiiyenıizde 
çoğunluğu teşkil etitiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci asrın Sonları
na gelmiş bulunm aktayız. Bu çağ, insan oğlu
nun yaşamında o kadar geniş değişmeler 'mey
dana getirmiştir ki, sayılamayacak kadar çok
tur. Sosyal yaşam tamamen değişmiş, insanoğ
lu cağın getirdiği gerekleri benimsemeye zo-
1'unln.ı kılınmıştır. Bu ıger eklere uyanl'aır yaşa-
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yabiliyor, uyamayanlar ise yaşam güçlükleri 
içerisinde ezilip, yolk olup gidiliyor. Şu hailde 
Toprak Müsteşarlığı da, topraksız vatandaşilia.-
rıımızı, bu konudaki mevcut yasaları süratle 
'çalışturarak, toprağa kavuşituıımak zorunda
dır. Yeterli olmamakla 'beraber mevcut Toprak 
ve Tannı Reformu Kanunu en kısa zamanda 
Türkiye'mizin her .bölgesinde ve köyünde mut
laka uygulanmalııdır. Bu uygulama yapılır
ken de, yine kanun gereği olarak toprağa ka
vuşturulmuş kişi, toprağını değeriend.irelbilm.ek 
için, 'modern 'tanını âlet ve makineleriyle dona
tılmalıdır; tarımsal kredilerden eşit olarak 
yararlandırılmalıdır. Böylece, tanmsalj ürün
lerimizin üretiminde bolluk yaratılarak vatan-
daşlanmaz, ağlama yerine güldürülımeli, toprak
sızın topraklıya 'karşı silâha sanılması yerine 
kardeş olmaları, boyun huyuna sarılnıalan ola
nakları sağlantaalıdır. 

Sayın milletvekilleri. Melen Hükümeti za
manında çıkaınîmış olan "Toprak ve Tanım Re
formu Kanunu, çıkarıldıktan bu yana, dikkat 
buyurulursa, köylerimizde toprak yüzümden 
kavgalar, toprak yüzünden adam öldürmeler 
ve benzeri ;oliayiliar daha da çok gelişmiştir ka
nısındayım. Bunların nedenlerini de şöylece 
çiözümllüy orum. 

Elinde geniş toiprağı bulunan ağa, bu top
rağı biran önce elinden çıkarmak için, yine 
ya bir toprak ağasına veya varlılklı ıbir klişiye 
fahiş fiyatla dolaylı yollardan geçirerek, sat
maktadır. 'Toprağı olmayan ayni) köyün sakin-
(leri de ; «İleride nasıl ıolba toprak reformu uy
gulanacağından, ağanın sattığı 'bu topraklar, 
'biz topraksızlara verlecelktıir; ağa ]>u toprağı 
şu anda başkalarına satarsa, ileride hu köyde 
büze verilecek toprak kalmaz.» düşüncesiyle en
gel olmaya kalkar ve nihayet kavgalar başlar. 
Ya toprağı satan ağa, ya toprağı alan fırsatçı 
veya lOieriki menfaatini düşünen .topraksız köy
lü, bu üçünden biri veya birkaçı 'öldürülür. Ya
zık oluyor vatanidaşlanmıiza. Toprak ve Tarılm 
Müsteşarlığının bu ıgilbi ,soisyal konularla ye
teri derecesinde ilgilenmediğiı kanısındayım. 
Daha etkin bir biçimde çalüşmalan, ileride çık-
ıması muhtemel olayların bulgun önlenmesitae 
çalışdıması, 'Toprak ve Tarım Müsteşarlığının 
'bağlıca görevleri arasında olmalıdır. 
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Toprak ağalan için önemld talan şey, daha 
çok paradır. Toprak reformu uygulandığında, 
Devletin ucuz fi)yatla veya uzun vâde ile top
rağının ikamulaştımlacağınıı bilen ağa, işte ken
dince ıtedbirini bugünden almaya kalkıyor. Faz
la toprağını yüksek fiyatla bir anda satıyor, 
bedelinü de peşlin alıp rahatlıyor. Oma göre in
sanların ölmesi veya bu satılan toprağın ileri
de geçersiz sayılarak yine toprak reformu 
kapsamına girmiş olması, satmalan 'kişinin mil
yonlarca zarar görmesi, toprak sahibi ağa i'çîin 
önem tasnmiyor.Hukumie.tiin ve fcanuınllanmızın 
görevlerinden biri de, vatandaşlarımızın gelir 
kaynakliannı artırmak olduğu ıgibi, uğrayacak-
•l'an zararlan da önlemektir.. 

Evet sayın milldfcveki'Ieri, durum böyle olun
ca Toprak ve Tarım Müsteşarlığı, toprak ihiti-
lâflannı önleyici bazı öntedbirleri almak ve
ya mevcut yasadaki müeyyideleri uygula/mafc 
zorundadır. Bugün bilinçsiz biır biçimde mil
yonları soyarak ağanın toprağını satmalan bu 
Mşînin saıtmaldığı Ibu toprak, toprak reformu
nun dışında mı kalacaktır? .SatınalmmiştTr di
ye topraksızlara tevziinde vaz mı geçilecektir ? 
Yoksa yine dağıtılmaya tabii olacak mudur? Da
ğıtıma tabi olursa, ağadan satmalmış vatanda-
şımızın ödediği kucak dolusu paralar ne ola
caktır? Vatandaşın biflinçsiz olarak uğradığı 
bu zarar ziyan Toprak ve Tarım Müsteşarlığın
ca mutlaka önlenımeli, duranı önemsenerek e? e 

alınmalı, yeni yönetmelikler ve genelgelerle 
bu işi ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Toprak ve Tannı Reformu Kanununun yur
dumuzun bütün bölgeli erinde faaliyete geçâıri-
3 erek en kısa zamanda bitirilmesinin yararla
rına ı'nanıyorum. Toprak ve Tarım Reformu 
^Müsteşarlığının da buna inanmasını, işin ciddi
yetle ele alınmasını deliyor, Yüce Meclislinizi 
saygı ile ıselâ'mihiyorum. (C. H. P. sıralanndanı 
alkışlar); 

BAŞKLAJN — Teşekkür ederijm .Sayın Gü
neş. 

ıSayın milletvekilleri Toprak ve Taran Re
formu Müsteşarlığı bütçesinin görüşmesi bit
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 
yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına, 1974 malî yılında yapacağı hizmet
ler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 950 374 620 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri okutu
yorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 4 512 520 
iBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 5 794 920 
, (BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Toprak ve tarım reformu uy

gulaması 739 997 180 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan giderler 200 070 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleri ile birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 950 374 620 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
Gelir Lira 

2 Vergi dışı gelirler 15 025 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 935 349 620 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul ettiğiniz bölümleri ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığınca 1974 malî yılında elde edilecek ge-

I Mr çeşitlerinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline, 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, (R) 

âşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 223 ncü 

maddesi gereğince 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 47 nci ve 48 nci maddele
rinde sözü geçen fon için Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı adına T. C. Ziraat Banka
sınca yapılacak tahsilata, 1974 yılında da de
vam olunur. Söz konusu tahsiilât ile, 1757 sayılı 
Kanunun 194 ncü maddesine göre, teşkilât büt
çesine aktarılacak ödenek, Toprak ve Tarım 
Reformu Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde geçen Çeşitli Gelirlere gelir, diğer ta-

I raftan (A) işaretli cetveldeki Toprak ve Tarım 
Reformu Fonuna da ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 1757 sayılı Kanunun 201 ncü 

maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdin-
de açılan «Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na 
genel bütçeden ödenmesi gereken meblâğ, 1974 
inıalî yılı için Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek
ten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-

- tir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı büt
çesi, katma bütçe olması itibariyle ilerdeki ta
rihte açık oylarınıza sunulacaktır. 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/65; C. Se
natosu : 1/243) (M. Meclisi S. Cayısı : 51; C. 
Senatosu S. Sayısı : 332) (Devam) 

C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinin görşülmıesine başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz alan grup sözcüsü ar
kadaşlarımın isimlerini okuyorum : Demokrıa-
tiık Parti Grupu adma Sayın Hilmi Türkmıen, 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 
Aytaç, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Saym Haşlan Tosyalı, Adalet Partisi Grupu 
adıma Saym Feyzullah Değerli, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu oduna Saym Mehmet Ergül. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız; Sa
ym İbrahim Göktepe, Sayın Ömer Çakıroğlu, 
Saym Hasan Gelâlettin Ezman, Saym Yalçın 
Oğuz, Saym Nazım Baş, Sayın Enver Akova, 
Saym Mehdi Keskin, Sayın Bahattin Yardımcı, 
Saym İhsan Toksan ve Saym Nadir Lâtif İs
lâm. 

Demokratik Parti Grupu tadına Saym Hil
mi Türkmen, buyurun efendim. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
('Samsun) — Muhterem Başkan, saym millet
vekilleri ; 

Demokratik Parti Meclis Grupu adına 1974 
malî yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üze
rindeki görüş ve tenkitlerimizi arz letmıek üze
rle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Millet olarak müntesübi bulunmakla şeref 
duyduğumuz İslâm dini, daha önceki gelen ve 
tahrife uğrayan dinî nizamlar 'gibi tek yönlü 
değildir. İnsanlığın her türlü ihtiyacıma kâmil 
manada en güzel cevabı verir. Islâmm mukad

des kitabı Kur'an-ı Kerim, mezarlıkta yatan Ölü
lere, yatağında yatan hastalara hitap eden, du
adan ibaret bir kitap değildir. O, her asır ve 
her devirde değişen insan fertlerinin her türlü 
hukukî, ahlâkî, adlî, idarî, iktisadî ve ananevi 
ihtiyaçlarına hitap eden bir ilâhî prensipler 
manzumesidir. Dünyaca tanınmış ilim ve fükir 
adamlarından Prof. Piyer Hendri; 

«Hıristiyanlık ve Musevilik 'gerçeklerin an
cak bir kısmını anlattığı halde, İslâm dini ger
çeklerin hepsini anlatmaktadır. Her devre ve 
her toplum şekline gayet rahatlıkla açık ve ka-
tî bir lisanla hitap eden ve intibak kabiliyetine 
haliz bir din olan İslâmiyet'in hiçbir zaman, hiç-
fbiır ıreforma ihtiyacı) yoktur. İslâm Hukuku ta-
mamîdir. Hem inancı ve hem de çeşitli davra
nışları ve faaliyetleri tanzim ıeder.» demekte
dir. 

İnsan hak ve hürriyetlerinin bir teminat re
jimi demek olan modern demokrasinin benim-
seyipte tam olarak gerçekleştiremediği sosyal 
hukuk, sosyal Devlet, sosyal adalet ve sosyal 
yardımlaşma gibi prensipleri, İslâm dini asır
larca önce gerçekleştirmiştir. Bu derece insan 
aklına ve mantığına hitap eden İslâm dinli, ma
alesef senelerce dinsizlik ve imansızlık manasın
da kabul ve tatbik 'edilen lâiklik ilkesiyle her 
türlü hiddet ve şiddete maruz bırakılmıştır. 
Müslüman Türk çocukları bu ulvî dini öğren
mek ve öğretilmekten mahrum olarak yetiştiril-
<mişlerdir. Bütün resmî ve gayriresmî mektep ve 
müesseselerde, İslama ait tedrisat ve tatbikat 
suç sayılmış; dinden bahsedenler yobaz, dindar
lar ise softa alarak tahkir ve tezyif edilmişler
dir. Böyle bir devrin neticesi ahlâk ve iffet ta
nımayan vatan ve millet mefhumu kabul etme
yen, tarihini inkâr eden, dinlini ve imanını red
deden bir nesil «meydana gelmiştir. 

örfî idare mahkemesinde ifade verirken, 
ddam sehpasına ıgiderken «Ben ne Türküm ve 
ne de Müslümamım. Ben küçükken anam ve ba
bam hüviyet cüzdanıma öyle yazdırtmışlardır.» 
diyenler, herhalde bu devrin birer bedbaht 
kurbanlarıdır. Demokratik nizamın tatbike gir
mesinden sonra, dinî mektepler ve Kur'an kurs
ları açılmış, bir kısım okullara Din dersleri ko
nulmuş; fakat bütün bunlar necip Türk mille
tinin manevî sahasında açılmış rahneleri kapat
maya ve manevî yaraları tedavi etmeye kâfi 

— 399 — 



M. Meıclisâ B : 80 

gelmemiştir. Kâfi çareler ve tedbirler aranmalı 
ve mutlaka bulunmailıdır. Çünkü, bu durum, 
Müslüman Türk milletinin geleceği bakımından 
•son denece önemlidir. Bu büyük ve.lüzumlu va
zifeyi ne türlü dinsizlik, itariıh ve mana düşman
lığı hareketinin mesulü, bütün manevî ve millî 
değerleri ortadan kaldırmak isteyen ve halen 
de ikaldııunia çabasını devam ettiren çevreler
den beklemenin safdillik olacağını bilenlerde
niz. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasanın 154 
ncü maddesi gereğince, genel »idare içinde yer 
alan bir Diyanet İşleri Başkanlığı; vardır. Ma
hiyeti itibariyle, politikanın ve politik davra
nışların girmemesi lâzım gelen bir yerdir. Fa
kat, üzülerek ifadeye mecburuz ki, her devirde 
tesir etme'k isteyen ve politik çıkarları uğruna 
alet olarak kullanmak isteyen siyasiler görül
müştür. Bu temayüllerin muvaffak olduğu ve 
teşkilâtı müşkül durumlara düşürdüğü, lacı bir 
gerçektir. Dinî vazifeyi, ilâhî 'esaslara göre ta
rafsız bir şekilde Yüce İslâm dininin prensiple
rinle uygun olarak ifa etmek yerine, her gıelen 
iktidar, daima kendi politik hesaplarının bir 
vasıtası olarak kullanmak: istemiştir. 

Geçmişte adı Meşihat Dairesi iken, bazı zaman 
miafesatlı politik hesapların yapıldığı bir yer 
alarak kullanılmış ve başına Mason Şeyhülislâm
lar getirilmiş ise; bugün de Masonların olduğu 
ıgibi solcuların da adamı olan Diyanet reisleri 
getirilebilmektedir. Bir Diyanet Reisi ki, başında 
sarığı, sırtımda cübbesi kokteyl salonlarında arzı 
endam edebiliyorsa, sözde ilerici ve sosyete top
lantılarında hoşa gidecek mânada konuşabiliyor-
ısa; Kuran'm bir kısım âyetlerini bu zünılelere 
şirin görünmek maiks adiyle, «Sağın da, solun da 
Kuran da yeri yoktur;» Avrupa :da bulunan işçi
ler için «Oruç tutmasalar da, namaz kılmasalar 
ela olabilir» diye tahripkâr bir şekilde konuşabi
liyorsa, «Dini nikâh yersizdir. Hazreti Muham
met de nikâhsızdı.» gibi zıvradan ibaret yazılar 
döktürenlerin 'karşısında 'suisalbiıliyorsa ; o diya
netin başında bulunan insanın ve onun etrafın
da bulunan sahibi selâhiyet kişilerin, Müslü
manların hesabına çalıştıiklarından şüphe etme
ye elbette haikkıımız vardır. Bir gerçeği üzülerek 
ifade edelim ki, Diyanet İşleri Başkanlığında 
korkunç bir hizipleşme ve çekişme vardır. Mev
cut olan hizipleşme Ve çekişme «ok kötü parea-
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lanmalara ve teşkilât mesnıupları arasında has-
mane tutum ve davranışlara sebebiyet vermekte
dir. Bu durumdan ise, Müslümanlardan ziyade, 
şer kuvvetlerin büyük menfaatleri' vardır. 1965 
senesine kadar Diyanet Teşkilâtında va.zife gö
renler arasında böyle bir hizipleşme yoktu. Eli
mize geçen bir vesikadan öğrendiğimize göre; 
1965 senesinde BerlinVle toplanan Masonların al
mış olduğu bir karar vardır. Bu kararın ikinci 
maddesinde der ki; «Türkiyeİde dinî ittihadı ve 
ittifakı yok etmek lâzımdır. Bunun için de Ale
vîlik ve Sünnîlik gibi ve buna benzer mezhep ve 
tarikat hizipleşmesini ve ihtilâflarını yaratınız» 

Muhterem milletvekilleri, bu açılk vesika kar
şısında insan ister istemez şüpheleniyor. Acaba 
bugün Diyanet İşlerinde mevcut hizipleşmeyi ve 
çekişmeyi el altından bir Mason parmağı mı 
meydana getirmiştir? Hele o devirdeki iktidar 
isoruımlularının da Masonlar listesinde isimlerini 
görünce şüphelenmemek elden -gelmiyor. Muhte
rem Bakanın bu mevzua, dikkatlerini çeker ve 
(müdahale etmesini bekleriz. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşlerinin 
en mühim dertlerinden biri de vekil imamlar me-
ısölesidir. Yıllardan beri her türlü malî sıkıntıya 
katlanarak vazife görmekte olan vekil imamla
rın durumu üzerinde ciddî bir şekilde durulma
lıdır. Memleketimizde memur, esnaf ve işçiler gi
bi her bakumdan sosyal garantiye sahip bulunan 
sınıflar karşısında, hiçbir sosyal garantiye sahip 
'Olmayan vekil imamların durumu, cidden acıklı 
bir manzara arz etmektedir. Bu işin daha fazla 
partiler ve partililer tarafından kötü bir istis
mar metaı olarak kullanılmasına müsaade edil
memelidir. Sayıları 15 000'i aşan bu çilekeş in
sanların meselelerini çözüm yolunda, Perlamen-
ıtonun ve ilgili Bakanlığın dikkatlerini çekmek 
isteriz. Bu huhusta Demokratik Parti kendisine 
düşen vazifeyi hiçbir tesir altında kalmaksızın 
yapmıştır ve yapacaktır. Hükümet programında 
yer alan, vekil imamlarla alâkalı, «Eğitime tabi 
tutma ve sonra asalete geçirme» şeklindeki ifa
denin, bir art niyet ve maksat taşıdığı kanaatin
deyiz. Biz Demokratik Parti olarak, evvelâ asa
lete geçirilmeleri, sonra eğitime tabi tutulmaları 
taraftarıyız. 

Muhterem milletvekilleri; Diyanet İşlerine 
bağlı dinî eğitim ve öğretim yapan yegâne mües
sese Kur'an kurslarıdır. Senelerden beri Müslü-
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man halkımızın şuurlu yardımları sayesinde, hü
kümetlerin bir tek kuruş bile yardımı olmadan 
meydana gelmiş binlerce Müslüman Türk çocuk
larına, kitalbı olan Kur'anmı ve ahkâmını öğreten 
(bu müesseseler, memleketimizde mevcut olan 
manevî boşluğu doldurma yolunda çok büyük 
vazifeler görmüş ve halen de görmektedİT. Fa-
ıkalt, ne hazin bir tecellidir ki; vatana muhabbe
tin, Devlete itaatin, millete saygının, imanın bir 
gereği olduğunu öğreten bu ulvî müesseselere 
ıkarşı korkunç bir düşmanlık husule getirilmeye 
çalışılmaktadır. Şunu hemen ifade edelim ki, bu 
müesseleri korumak ve müdafaa etmekle mükel
lef olan Diyanet İşleri bile, maaalesef bu kötü 
oyuna alet olmakta, hatta ip çekenliğini yapmak
tadır.- Diyanet İşlerinde mevcut olan, hele bir 
Teftiş Kurulu, bu müeseseye karşı âdeta harp 
ilân etmekte ve bir tedhiş kurulu olarak va
zife görmicikteclir. Kur'an 'kurslarına yapılan ani 
baskınlar, selâhiiyet olmadığı halde pansiyon ve 
yurt içlerine kaldar girmeler, yataik ve yorgan 
içlerine kadar aramalar, vazifeli öğretmenleri ve 
'talebeleri tehdit ve tahkir etmeler, bu kuruluşun 
vazifeleri cümfesindendir. Bu kötü tutum karşı
sında birçok Kur'an kursları kapatılmakta, öğret
menleri mağdur edilmekte ve binlerce Müslüman 
Türk çocuğu da dinî öğrenimden mahrum ola
rak (bırakılmaktadır. Bu kötü ve yürekler acısı 
gidişatı, durdurmak için, bugüne kadar gelip 
geçmiş ve sorumluluk taşımış kimselere ilettik. 
Maatteessüf, düzeltilmesi istikametinde en küçük 
bir faaliyet göstermek bir yana, tanı tersine bu 
kötü gidişe hız verilmiştir. Anayasaya ve mede
nî hukulka aykırı 1968 senesinde çıkartılan ve 
Kur'an kursları için bir idam fermanı demek 
olan bir özel talimatname yapılmış, 12 Mart Muh
tırasından sonra da meşhur reformcu Nihat Erim 
.Hükümeti tarafından Bakanlar Kurulu kararıyle 
resmiyet verilmiştir. Cemiyetin malı olan bina
nın tapusunu isteyen, 18 yaşından yukarı kişi
lerin okumasını men eden; bir talebenin bir müf
tülük bölgesinden, diğer bir müftülük bölgesin
de mevcut olan Kur'an kursuna gitmesini şiddet
le yasaklayan; hülâsa Kuran kurslarının kökünü 
kazımak: maksadıyle çıkarılmış olan bu mahut 
talimatnameyi, umumî maniada özgürlükten yana 
olduklarını iddia eden Hükümetten ve hususiyle 
bu kuruluşa nazaret etmekte. olan Islâmî Şalâ-
betine- inandığımız - inşallah yanılmış olmayız -

| Sayın Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'den 
yeni bir düzenlemeye gitmesini talebediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu yıl Diyanet İş
leri bütçesi, geçen yıllara nispetle daha çok har
camaları .öngörmektedir. 35 milyon lira köy ca
milerinin inşaatı için para ayrılışı; 4 000 köy 
imam kadrolarını verilişi memnuniyet verici bir 
hadisedir. Ancak, köy imam kadrolarının dağılı
şında çok dikkatli hareket etmek lâzımdır. Çün
kü; bugüne kadar daima köy imam kadroları bir 
politik çıkar vasıtası olarak, maalesef, kullanıl
mıştır. 

Bizce bu işin, her vilâyette, valinin başkan
lığında, kaymakamların, ve müftülerin bir araya 
gelerek, mıntıkalarında bulunan en fakir köyle
rin camilerine tahsis edilmesi temin edilmelidir. 
Geçmiş bir kısım iktidarların adaletsiz kayırma 
ve hatalarına düşülmomelidir. Esefle ifade ede
lim ki, bugüne kadar köy imam kadrolarında 
politik suiistimaller de yapılmıştır. Geçmişte bir 
Başbakanın kendi seçim bölgesinde imamsız 
bir tek köy bulunmazken, Diyanet İşlerinin başı
na gelen Devlet bakanlarının seçim böl gel erklide 
'bulunan köylerin % 70 ve % 80'ine imam kad
roları tahsis; edilirken bir kısım vilâyetlere 
% 20 ve % 25 civarında imam kadrosu verile
bilmiştir. Bu ise, açık bir adaletsizlik ve 
ısuiilstiınaldir. Bugünkü Hükümetin ve sayın 
Bakanın böyle bir hataya düşmemesi samimî te
mennimizdir. 

önemli bulduğumz bir diğer husuis da şu
dur ki, dünyanın her tarafında dinî hizmetlerle 
meşgul olan kimseler, bulundukları toplumların 
en iyi imkânlarıyle teşvik edildikleri halde, biz
deki manzara üzüntü vericidir. 

Muhterem Bakan, bu kısmı genişletmemi is
terseniz, burada şunu söylemek isterim. Meselâ, 
Türkiye'mizde valilere ve kaymakamlara yan 
ödemeler verildiği halde, halen vilâyet müftüle
rine ve kaza müftülerine yan ödemeler verilme
mektedir. Daha buna benzer birçok misaller veri
lebilir. 

Din görevlilerinin çeşitli sosyal haklarının ve
rilmesi ve daha iyi şartlar altında hizmet görmeleri 
temin edilmelidir. Devletimizin imkânları ölçü
şümde köy, mahalle imam ve müezzin kadroları
nın çoğaltılması gereklidir. 

1974 malî yılı Diyanet İşleri bütçesinin mem
leketimize, mensuplarına ve aziz milletimize ha-
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yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
«der, hepinize partim ve şahsım adına saygılar 
sumarıan. (D. P . sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sıayın Ha
run Aytaç, buyurunuz. 

rM. S. P. GRUPU ADINA HARUN AYTAÇ 
(Bollu) — Sayın Başkan, sayın ımilletvekilleri;; 

Toplum hayatımızda çok önemli bir mevki-
de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığımızın Büt-
ıçıesi 'üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

[Bilindiği gib'i din, toplum hayatı için vazge
çilmez bir unsurdur. Bu gerçek,insanoğlu var 
ıdlduğu günden itibaren böylece tecelli etmiş, 
toplumlar hep aynı gerçeğin paralellinde varola 
gelmişler ve bundan sonra da, dünya durdukça, 
.böylece devam edecektir. 

ilik insan Hazreti Âdem, aynı zamanda bir 
(Peygaımiber değil imidir? Tarihî gerçeklere göz 
atılacak olursa, Hazreti Âdem'den Ibugiüne ka
dar ilâhî sese, din müessesesine kulak veren ve 
bu sesin doğrultusunda varlığına yön veren 
toplumlar yükselmişler, mesut olmuşlar; bu ses
ten uzaklaştıkları ölçüdede gerilemeye ve bed-
baiht toplumlar haline gelmeye yüz tutmuşlar
dır. 

ISayım milletvekilleri, bilindiği üzere ilâhî 
dinilerin sonuncusu islâm'dır. İslâm'a göre, 
ilerleme 'Hazreti Muhammet Aleyhisselâmın 
'önderliğinde ve Kur'am'ın 'aydınlığında bulun
makla mümkündür. Akla, ilme ve güzel ahlâka 
en önemli yeri veren İslâm'ın tarihine de şöy
le bir göz atacak olursak, müminler KuHam'ıın 
'aydınlığında yürüdükleri ölçüde yükselmişler, 
ülkeler fethetmişlerdir. Gittikleri yerlerde tem-» 
belliğin yerine çalışkanlığı ikame etmişler, nef
retin yerine sevgiyi, zulmün yerine adaleti, 
düşmanlığın yerine kardeşliği koymuşlardır. 
İki günü birbirine eşit olanı, ziyanda sayan 
din, islâmdır,. Çinide dahi olsa ilmi araştırınız 
diye emir veren yine İslâm dinidir. Kur'anı Ke
rimde her vesile ile akla seslenen, tefekkürü ve 
aktiviteyi birlikte isteyen din, yine Islâmı dinin
dir. Sefer sırasında uğradıkları üzüm bağından 
kopardıkları salkımların yerine para çıkınlarını 
bağlayanlar bizim. Müslüman ecdadımızdır. Dün

ya henüz yıkanmayı bilmezken, ülkenin her ta
rafını hamamlar ve çeşmelerle süsleyen insan
lar bizim dedelerimizdir. Süleymaniyeleıri, Se-
limiyeleri ve gökleri delen kalem minarelerindi 
inşa eden sanatkârlar hep İslâm imanının yo-
gurup olgunlaştırdığı örnek insanlardır. 

Madalyonun öbür tarafına baktığımız za
man görüyoruz ki, geçen 14 asır içimde Müslü
man topluluklar Kur'anı Kerimin buyruklarımı 
ciddiye aldıkları ölçüde birbinlerine karşı say
gı göstermişlerdir. Kur'anı Kerimin esaslarım
dan uzaklaştıkları müddetçe, ilmin yerini ce
hil, adaletin yerini zulüm, çalışkanlığın yerini 
temibellik almıştır. Tereddi ve inhitat daima 
Kur'anın ilâhî sesinden uzaklaşmayla birlikte 
ve onun paralelinde seyretmiştir. Bugünkü İs
lâm ülkelerinin ve Müslüman milletimizin1 mua
sır medeniyet seviyesine nispetle geri oluşunun 
sebebi de, aynı gerçekle ilgilidir. Bu gerçek, 
Müslümanlarla Isilâmiyetim arasında mesafenin 
çok çok açılmış 'olması gerçeğidir. 

Bugünkü Müslümanlara ve onlarda gördük
lerimize bakıp da, İslâm hakkında hüküm ver
meye kalkmak haksızlık olur. Bu düşünüşü ta
rihî gerçeklerle bağdaştırmak mümkün değil
dir. Mühim olan, Mâmın özüne ermektir. Onu 
gerçek mânada anlamak, onun ilâhi hikmetleri
ne ermektir. Müslümanlar 'onu anlamada ihmal 
gösterımişlerse, enun ulvî buyrukları yerine hu
rafelere iltifat etmişlerse, tevhit dini olan Mâ
ma rağmen Müslümanlar birlik ve bütünlük şu
uruna gereken önemi vermemişlerse, bunun ve
bali Mâmın değil, onu yanlış anlayanlardadır. 

ISayın ımilietvekilleri, tarih boyunca dinime 
bağlılık gösteren ve dinî esasları yaşayan din 
büyüklerimiz gereken saygıyı milletinden gör
müşlerdir. Bir millet kendi din adamına saygı 
göstermezse, kendi din adamına azamî hürmeti1 

göstermezse o millet payidar olamaz., Manbul 'u 
fetheden Sultan Hatim, sadece o kendi maddî 
-gücüyle fetlhetmemiştir; esasen İstanbul'un ma
nevî fatihi Akşemseittih Hazretleridir. Sultan 
Hatifti kılıcıyle, Akşemsettin de ilim ve irfanıy-
le, imâmı celâdetiyle ona önderlik etmiş ve İs
tanbul böylece fetlhedilmiştir. Eğer Türk Müs
lüman milleti olarak yine fetihlere girişmek is* 
tiyorsak, yine Viyana kapılarına gitmtek isti
yorsak 'büyüklerimize, din âlinıîlerimize, din (bil
ginlerimize hürmet etımıek mecburiyetindeyiz. 
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• Muhterem milletvekilleri; ıgeçmiş iktidarlar 
devrinde görüyoruz ki, bir iktidar partisinin 
Devlet Bakam, Diyanet Reisine aynen şöyle söy
lüyor: «Bir Diyanet Reisinin benim yanımda 
bir (kadastro memuru kadar kıymeti yoktur. 
İstediğim zaman felahından tutar indiririm» de
miştir. 

Muhterem kardeşlerim, eğer bir millet ken
di Diyanet Reisine ve .bilhassa 'bir Devlet Ba
kanı o milletin dinî mümessiline karşı böyle ha
reket ederse o memlekette tesanüt olamaz. O 
millelt, o milleti idare edenlere karşı hürmet gös
teremez. 

Bu itibarla, bugün İbiz yüce ecdadımıza lâyik 
bir millet olmak istiyorsak, ibu yönden hareket 
etmeye ımeeburuz. Diyanet Teşkilâtı bugün esef
le, üzüntü ile müşahede ediyoruz ki hâlâ yıllar 
Iboyu, 50 yıldan beri 'kurulmuş olan Diyanet 
Teşkilâtı özerkliğine kavuşamamıştır. TRT 
özerktir, üniversiteler özerktir. Evet muhterem 
kardeşlerim hâlâ % 99'u Müslüman olan !bu mil-
deti temsil eden Diyanet teşkilâtı muhtar de
ğildir ve özerk değildir. Şimdi Diyanet İşleri 
Başkanlığımı tedvirle ıgörevli olan 'Sayın Baka-
nııımızdan soruyorum. Bu çok önemli konu üze
rinde Hükümet olarak ne düşünüyorlar? 

Diyanet işleri Başkanlığını özerk hale ge
tirilmesini istiyorlar mı? İstiyorlarsa bu konu
da yaptıkları bir çalışma var mıdır? L/ütfeder 
açıklama yaparlarsa kendilerine karşı müteşek
kir kalacağım. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, ilmî ve idarî 
yönde özerkliğe kavuşturulmasını, özellikle si
yasî mülâhazalara ve baskılara, tasallutlara 
mâruz kalmaması bakımından zarurî görüyor 
ve zarurî addediyoruz. (M. ıS. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri; benden önce konuşan 
(hatip kardeşim, vekil imamlar meselesine temas 
ettiler. Bendeniz de bir nebze vekil imamlar 
meselesine temas etmeyi uygun buluyorum. 

Bilindiği üzere; tam bir âmme hizmeti gö
ren vekil imamlar yıllardır avutulur. Seçim
den önce, «Sizi asalete getireceğiz» diyenler, se
çimden sıonra dut yemiş bülibül gibi susarlar. 

Mufolterem kardeşlerim, 'bugüne kadar vekil 
imamlar hakkında bir çözüm yolu bulunamamış, 
vadedildiği halde 'bu vaitler yerine getirileme
miştir. Hükümetler gelir, Hükümetler gider, 

ama bir türlü bir çözüm yolu. gerçekleştirile
mez. 

Vekil imam - hatipler yine kaderleri ile baş-
başa bırakılır. Yıllık izine ayrıldıkları zaman 
maaşları kesilir. Hastalanır ilâcı verilmez, te
davisi yapılmaz. Hiçbir sosyal güvenliği yoktur. 
Bu iş artık bitmeli, yurt .gerçeklerine, dinimi
zin yararlarına en uygun formül ihangisi ise 
eğitim politikamıza ve din eğitimimize ters düş
memek, en elverişli çare ne ise bulunmalı ve 
biran önce ıbu 'halledilmelidir. 

Hükümetin ıbu konuda çalışmalar yaptığını 
biliyoruz .Ancak bu çalışmalarun sürat asrının 
gereklerine uygun olması 'da en halisane 'dileği
mizdir. 

Durumları .aşağı - yukarı vekil imam - ha
tiplerimize benzeyen başka görevliler de var. 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşumuz içerisin
de 'bunlar mülhak cami görevlileridir. Sembo
lik bir aylıkla cami hizmeti gören bu insanların 
da 633 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler 
sırasında gözönünde bulundurulması gereğine 
inanıyoruz. 300 kişi civarında olduğu söylenen 
bu insanları da 'biran önce sosyal ve medenî hak
larına kavuşturmak zamanı herhalde gelmiş ve 
çoktan geçmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, €33 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde; «İslâm dininin inançları iba
det ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek üzere, Başbakanlığa bağlı 
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur» ifadesi
ne yer verildiğini görüyoruz. 'Görülüyor ki, 
ibadet ile ilgili işleri yürütmek Diyanet İşleri 
Başkanlığının görevidir, ama ne yazık ki bu
güne kadar Hac ibadeti, sanki ibadet değilmiş 
gibi Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu ile he
men hemen ilgilenmemiş, sınırlı ilgisi ise Hac 
esnasında Suudi Arabistan'a birkaç din görevli
si 'göndermenin ve bakanlıklar temsilcüerinden 
ımeydana gelip yılda ancak birkaç defa topla
nan Hac Komisyonlarında bir temsilci bulun
durmanın Ötesine (geçmemiştir. 

Bu manada Diyanet İşleri Başkanlığına, Hü
kümetlerce 633 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
ile verilen görevlerinden birini yerine getirme 
imkânı verilmemiştir. Bu kanunsuz uygulama
nın son bulmasını istiyoruz. Diyanet İşleri Baş
kanlığıma bu görevi yerine getirebileceği imkân
ların süratle sağlanmasını diliyoruz. 
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Büyük sıkıntılar ve organizasyon noksanlık
ları içinde cereyan eden, keza Hükümetlerin' il
gisizliği yüzünden meydana gelen perişanlıklar 
içinde yerine getirilen Hac ibadetinin 'huzur 
içinde ifasını sağlayacak formüllerin bulunma
sı zorunluluğunu hatırlatıyoruz. 

Muhterem kardeşierim, mevcut Hükümetten 
önceki iktidarlar karayolundan Hacca gidilme
sini yasaklamışlardı. Hacca gitmek isteyenler 
karayolundan gidemez, ancak havayolları ile 
»gildelbilir diye kayıt koymuşlardır. Amerika'ya 
karayolundan gidelbilirsinıiz, Avrupa'ya karayo
lundan gidebilirsiniz, hattâ Moskova'ya da ka
rayolundan gidebilirsiniz, fakat Hac farizasını 
ifa elbmek için karayolundan gidemezsiniz di
ye damga koyarlar. 

İftiharla kaydetmek gerekirki yeni Hükü
metin Devlet Bakanı hasına heyanat v&rmiş ve; 
«Bundan böyle Allah'ın izni ile her isteyen Müs
lüman karayolu ile -Hacoa 'gidehilecektir» de-
mişltir. Bundan kıvanç duyuyoruz ve Hükümeti 
!bu noktada telbrik ediyoruz. (M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

Mulhterem 'milletvekilleri; '(bilindiği üzere Di
yanet İşleri Başkanlığı her gün igellşen bir teş
kilâta sahiptir. Köylerimize kadar uzanan öneım-
M bir halk hizmetini yurdun ücra köşelerine ka
dar ıgötüren ibir kuruluştur. Bu gelişımeyi sağ
layan ve 'belli başlı faktörlerden biri de her 
yıl 'bu kuruluşumuzun emrine verilen köy 
imam - hatip kadrolarıdır. 

1974 yılı Bütçesinde hu iş için bugünkü ik
tidar ve Hükümet tarafından, 75 milyon lira 
ödenek konulmuş olmasını görmekle mesuduz. 
Ayrıca camili olmayan köylerimizde cami yapı
mı için, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 
25 milyon lira konulusunu 'görmekle memnuni
yetimizi bir ka t dalha artırmış oluyoruz. Ancak: 
söz konusu1 kadroların nasıl dağıtılacağı ve ca-
ımi inşası için ayrılan paraların hangi kıstasla
ra, hangi ölçülere göre harcanacağı hususunu 
düşününce ve de geçmiş Hükümetlerin uygu
lamalarını hatırlayınca ister istemez endıişeleıri-
mjz artmaktadur. 

Simidi bu her iki kuruluşu tedvirle görevli 
Baiyın Başkandan soruyoruz. Bu kadrolar de
ğerlendirilirken daha ön<se olduğu gibi, geçmiş 
Hükümetler devrinde olduğu gibi, siyasî tercih 
hesapları yapılacak mıdır? Bu paralar ağa bah

şişi ıgiibi. mi harcanacaktır? Hoksa bu işe âdil 
bir çözüm yolu, hakkaniyete uygun (bir formül 
mü Ibulunacaktır ? Bunu Sayın Bakandan soru
yoruz, bizi bu kürsüden aydınlatırlarsa mem
nun kalacağız. ( 

Değerli arkadaşlar, il ve ilçelerde Diyanet 
İşleri Başkanını müftüler temsil eder. Bilindi
ği gribi müftülerimiz çevrelerinin her çeşit dinî 
hizmetlerini yürüten, iim,î ve idarî sorumlulu
ğu olan kişilerdir. En uzak köydeki din hiz
metlisinin kontrolü gilbi ağır ve her çeşit dinî 
soruların 'cevaplandırılması gibi, mesuliyetli 
ıbir hizmeti yürüten 'Devlet mamurlarıdır. Sık 
sık içılkarılan ikararnameleiüle, birçok: Devlet me
muruna yan ödeme, iş güçlüğü zammı, teminin
deki güçlük ödeneği gibi imkânlar sağlandığı 
halde ilçe müftülerimiz için Ibuıgüne kadar, her
hangi bir formülle 'konunun tele alınmadığını 
görüyoruz. Hükümet konuyu »ele .almalı ve (ma
kûl bir hal çaresi 'bulmalıdır. 

Değerli üyeler, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın durumuna d a temas etmek istiyo
rum. Konumuzla, ilgili soıruna da, birkaç cüm
leyle temas etmeyi uygun görüyoırum. 

Muhtelif yabancı ülkelerde çalışan, yurdun
dan ve yuvasından uzak yerlerde para ıkazan^ 
mak için didinen hu insanlar, şüphesiz bizim, 
Müslüman milletimizin fertleridir. Sayılarının 
1 milyonu aştığını hilmekteyiz. Acalba bu yurt
taşlarımızın dinî sorunları. için ıbugüne kadar, 
Hükümetlerce alınan tedbirler neler olmuştur? 
Burada ikame prensibinin hatırlanması yerin
de olacaktır. Bir ihtiyaç, sorumlularca gereği 
gibi karşılanmazsa, birtakım uydurma formül
ler meydana getirilir, menlfaattçi ve istismarcı 
kişi ve gruplar ortaya çıkar, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetleri de, yurt dışındaki vatandaş-
lammızın din görevlisi ihtiyaçlarına, gereği gi
bi cevap veremedikleri içindir ki, bu vaıtandaş-
lanlmızm mıes&ûn bulunduğu yerlerde birtakım 
gayrimesul kişiler, menfaatçi gruplar ortaya 
çıkmıştır. Yurttaşlarımız millî ve dinî bültün^-
lüklerini zedeleyici her çeşit propaganda ve tel
kinlerin tuzağına terk edilmişlerdir. Bu insan
lar bu vatanın evlâtları ise, onların millî ve dinî 
ülkelerini güçlendirecek /tedbirleri almak, dinî 
ihtiyaçlarını karşılamak, hu Devletin gwevidif, 
Hükümetin konuya ciddiyetle eğilmesini bekli
yoruz. 
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»Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, (bilindiği gi
bi, Kuran kurslarımız vardır. Bu 'kurslar, adla
rından da ianlaşııldığı ıgibi, türer eğitim ve öğre
tim kurslarıdır. Varlıkları kanun teminatı .al
tındadır. Bu irfan yuvalarında «Alladı» kelâ
mı, Kuran-ı Kerim, dinî bilgiler, Hazreti Pey-
gamlber (Aleyihiselâtü Vesselamın) örnek haya
tı, ıgübi konular -okutulur. Ancak, kanunları
mızın 'himayesinde faaliyet gösteren bu kurısla-
ra Devlet acalba elini uzatalbilmiş midir? Uzat-
mışsa ne ölçüde uzatmıştır. Bir öğretmen tayi
ninin ötesinde, hangi kukanlarla destekleyelbil-
miştir? Bu kurslarla ilgili yönetmeliği incele
dikten sonra, bu soruları sormadan geçmek im
kânsız hale gelmektedir. 

ıSöz konusu yönetmeliğe göre, 'bir kursun 
açılması için gerekli ıher çeşit imkânlar, araç 
ve gereçler mahallen hazırlanacaktır. Yani o 
köyde, o mahallede bir Kuran Kursu Yaptırma 
Cemiyeti kurulur, makbuzlar 'basılır; köy köy, 
kent kent dilenmek suretiyle kurs binası yap
tırılır. 

Şimdi Sayın Bakandan ve Hükümetten soru
yoruz: Bu kurslar âmme hizmeti gördüklerine 
göıre, Devlet ibütçesiyle yapılmış bir Kuran kur
su binası var mıdır? Bu kurslardan herhangi 
'birine Devlet bütçesinden bir sıra, bir masa, 
'bir sandalye lalmmış mıdır? Bir lira da olsa te
mizlik, yakıt ve sair ihtiyaçlar için bu kursla
ra Devlet eli uzanmış mıdır? 

BAŞKAN — Tamaımılayıniiz lütfen Sayın Ay
taç, süreniz doldu. 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, 633 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
tekrar dönmek istiyorum. Bu maddeye göre, top
lumu din konusunda aydınlatma görev; Diyanet 
İşleri Başkanlığına verilmiştir. Ama, Diyanet İş
leri Başkanlığından habersiz olarak bu işi ya
pan bir başka Devlet kuruluşumuz, var
dır Türkiye'mizde. Tahmin ettiğiniz gibi bu 
kuruluş TRT'dir. TRT'miz, eksik olmasın, hiç 
kimsenin dinliyemiyeeeği saatlerde Cuma sabah
ları saat 06'da dinî programlar yayınlar; Kuran 
tilâvetleri dinletir bizlere. Aynı TRT, eğitim 
programları da yayınlar. Ama bu program TRT 
ile Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği ile hazır
lanmıştır,, • şeklinde bir açıklama da yapar. So
rumluluğu bir başka kurumla paylaşabildiğim bu 
açıklama ile açıkça ortaya koyar, ama aynı TRT 

I dinî yayınlarda bunu yapmaz. Acaba niçin yap-
I maz? Millî Eğitim Bakanlığı bir devlet kurulu

şudur da Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet 
kuruluşu değilimdir? Yoksa bir işbirliği var da 

I biz mi bilmiyoruz, varsa Diyanet İşleri Başkanlı-
I ğmın adını söylemekten mi çekinir. Bu sırrı çöz

mek zordur. TRT Hükümetin elinde bir kuruluş 
ise Hükümet her iki kuruluşu bir araya getirme
li, bu iş bir protokola bağlanmalı, sorumsuz ve 
naehil kişilerin elinden kurtarılmalıdır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum 'Sayım Aytaç, 
HARUN AYTAÇ — (Devamla) — % 99 u 

Müslüman olan bu milletin evladına TRT hafta
da onbeş dakikalık bir program ayarlılıyorsa bu 
millete hürmetsizlik olur. Çeşitli melodilerle, çe
şitli türkülerle ve ahlâk bozucu filimlerle ve pi
yeslerle Televizyonu ve TRT'yi bu şekilde işgal 
eden mesuller acaba % 99 u Müslüman olan bu 

I milletin ahlâkına, bu milletin dinine, bu mille
tin TRT siyle neden hizmet etmezler, bunu da 
mesullerin ıttılaına arz etmek isterim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Dinimiz, 
Milletimiz ve Diyanet İşleri Teşkilatı için hayırlı 
uğurlu olmasını diler yüce Meclise saygılar su
narım. (M.S.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytaç. 
Efendim buyurun, 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın söz

cü Hükümette bulunduğum sıradaki bir tasar
rufumla ilgili ve gerçek dışı, yanlış, tahrifidir 
bir iftirada bulunmuştur. Diyanet İşleri Başkan
lığıyla ilgili olarak bir söz izafe etti. Bu söz do-

I layısıyla söz rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Konya) — İsim zikret

medi ki..? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Filhakika sayın Aytaç, «bir eski Devlet Ba

kanı, Diyanet İşleri Başkanının benim yanımda 
Tapu ve Kadastro memuru kadar kıymeti yok
tur» sözünü kullandı. Bu ifade bundan evvelki 
devirlerde de söylendiği için matufiyeti bellidir. 

I Buyurun Sayın Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyle 
selâmlıyorum. Büyük bir üzüntüyle huzurunuz
da bulunuyorum. Haksız, yanlış, - tabirimi ma
zur görünüz - adi bir iftiraya maruzum. O iti
barla her biriniz böyle bir hal ile karşı karşıya 

I kalabilirsiniz. Maruzatımı, bir görevlinin zama-
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nmda görev ifa etmiş bir arkadaşınızın, gerçeği 
ortaya koymak için, zabıtlara mükerreren intikal 
etmiş, Millet Meclisi huzurunda sarf edilmiş bir 
beyanın tavzihini, sükûnetle dinlemenizi de is
tirham ediyorum. 

Peşinen arz edeyim, buraya bir mesele ihdas 
etmek için değil, bir kere daha bir gerçeği ortaya 
koymak için çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Sözcü arkadaşım Harun Aytaç, kendi
sini bugün tanımak şerefine nail oldum, öğren
diğime göre kendileri Düzce imam Hatip Oku
lunda meslek dersleri öğretmenliği de yapmış 
bulunuyorlar; konuşmalarında Amerika'ya kara
yolundan gitmek gibi bir enterasan, bir garip 
bilgi ile söze başlamışlardır.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ne alâkası 
var?.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Çok alâkası 
var efendim beyanlarınızın ciddiyeti gibi alâkası 
var. Ne kadar ciddî oldukları bu beyanlarıyla 
belli. 
Benim Devlet Bakanlığım sırasında,. 

ALI ACAR (Samsun) — Mugalâtayı bırak. 
HARUN AYTAÇ (Bolu) — Kendi halinden 

bahset. 
BAŞKAN — Bir tavzihte bulunuyor efen

dim, rica ederim; «bir yanlış bilgiyle geldi» di
yor efendim, rica ederim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Beyefendiler. 
HARUN AYTAÇ (Bolu) — Ne alâkası var 

onunla!.. (M. S. P. sıralarından, «Onu ilgilen
dirmez» sesleri, gürültüler.) 

•BAŞKAN — Ben icabeden ikazı yaparım. (M. 
'S. P. sıralarından, «Anlaşılmayan» müdahale
ler. ) Arkadaşlar çok rica ederim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Devlet Ba
kanlığım sırasında Diyanet İşleri Başkanını bir 
kadastro memuru, (bir ıtapu memuru menzilesine 
indirerek «Kulağından tutar, atarım» dediğimi 
ifade buyurdular. Bu yalandır, gerçek dışıdır. 
Konu şudur: Aynen söylediğimi, IO günkü fikri
mi, zalbtılara intikal ettirmiş (bulunduğum fikrimi 
huzurunuzda aynen ifade edeceğim. 

SUDt REŞAT SARUHAN (Rize) — Maka
mınızda (bize aynen söylediniz... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hiçbir se
beple... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen... 
REFET SEZGİN (Devamla) — Hiçbir mer

ci önünde, hiçbir zaman söylediklerimi tevil eden 
bir insan değilim. O itibarla lütfen dinleyiniz, bil
meyenler de öğrensin... 

YÂISİN HATİBOĞLU (Çorum) — Tevil baş
ka, inkâr başka... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bir münaka
şa sebebi ile 'aynen şunu ifade ettim, dedim ki, Di
yanet İşleri Başkanlığını işgal öden zatın iki du
rumu vardır : 

Manevî durumu (bakımından nüfusunun 
% 99'u Müslüman olan memlelîetimizde, dinî teş
kilâtımızın en yüksek kademesini işgal etmesi se-
foelbi ile manevî lider durumundadır, bu fonksiyo
nu sebebi ile de hürmete şayandır, saygıya şayan
dır. 

Diyanet İşleri Başkanının bunun yanında me
muriyet statüsü (bakımından, idare hukuku (hala
mından (bir durumu vardır, Ibir memur durumun
dadır. Aynen tekrar ediyorum. Bu sıfatı ile de... 

CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Tamam on
ları. 

REFET SEZGİN (Devamla,) — Bu sıfatı 
ile de ifade ettim, aynen söyledim. Nasıl ki, bir 
general, (bir hâkim, Ibir Tapu Kadastro Genel Mü
dürünün objektif, şartları önceden belli, tayini, 
azli, vazifeden alınması, maaşı, terfii (belli bir sta
tü ile tespit edilmiş ise, Diyanet İşleri Başkanı 
da, idare hukuku yönünden bunların durumunda 
'bir memurdur dedim ve tekrar ediyorum... 

CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Bunlar ta
mam olduğu için onları tefrik ettik... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, din 
istismarcıları, din simsarları, bunu başka şekilde 
(bir politik ımaksatla ortaya koydular. Çeşitli ve
silelerle, Millet Meclisi huzurunda (bu meseleler 
münakaşa edilirken tekrar tekrar bunu dile ge
tirdim, zabıtlara intikal etti. Cumhuriyet Sena
tosunda oldu, basında oldu, muhltelif yerlerde ol
du, 7 - 8 senedir, aradan geçen bu zaman zarfın
da bu meselle hâlâ bitmedi; yanlış, iftira... Poli
tik Mtira.. 

HARUN AYTAÇ (Bolu) — Ne iftirası beye
fendi... 

REFET SEZGİN (Devamla) — İşte bu şek
li ile de iftira, böyle de iftira?.. Bugünkü inan
cım da böyle, dünkü inancım da böyle... Bugün 
de din istismarcısının karşısında oldum, o gün de 
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oldum. Hiçbir zaman da bu fikrimden vazgeçme
yeceğim. 

CEMAL CEBECİ ('Kayseri) — Tamam tes
cil ettin işte... 

REEET SEZGİN (Devamla) — Neyi tescil 
ettim? Tescil ettiğim şey şu; Diyanet İşleri Baş
kanı, Müslüman olan Türkiye'de, Müslüman Türk 
memleketinde din adamlarının ve Türkiye'nin ma
nevî lideridir dedim. Tescil ettiğim "bu. Onun 
yanında, memuriyet sıfatını da tescil ettim. Bu
nu iben 'tescil etmiyorum, kanun tescil ediyor. Sa
yın Bakana sorsam o da gelip aynı cevabı vere
cek... 

Diyanet İşlerinin Sayın Başkanları dün de bu-
gün de <bir kararname ile "bir memur gibi tayin 
edilmiyor mu? Maaşa öyle müstehak değil mi, bu
nu kim inkâr edebilir? Ben İbu gerçeği söyledim. 
Ama ben karşınıza gelip de, efendim, «Bizim ik
tidarımız cami yapıyor, bizden evvelki (iktidarlar 
kilise (tamir ediyordu» diye yalan söylemem, su
al ısorulduğu 'zaman da cevaptan kaçmam... (M. 
S. P. sıralarından, «Anlaşılmayan müdahaleler») 
Bu cevabı da vermediler. Ve yine ben gelip karşı
nıza 1967'de Devlet Bakanlığından ayrıldığım ta
rihte Çanakkale'deki köy imam kadrolarının nis
peti % 40 civarındayken o tarihte, gelip bunu 
% 75 diye takdim etmem, bu yanlışları söylemem. 
Bunların manası ne? Bunların manasını, Sayın 
Bakan buradadır, Devletin kayıtları elindedir, 
ben kendilerinden istirham ediyorum, lütfetsinler, 
kerem etsinler. ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Sayın Sezgin... 

REFET SEZGİN (Devamla) — 1967 yılına 
kadar olan kadroları çıallcarsınlar, bakalım kim 
doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor. Bu iftirayı 
mevridine iade ediyorum, Diyanet İşleri Başkan
lığına, din adamlarına saygımızı huzurunuzda tek
rar ediyor, Diyanet İşleri Başkanlarının da memu
riyet statüsü bakımından, memur olduğu hakkın
daki hukukî fikrimizi, herkesin öyle olması lâzım 
gelen ve kanunlara uygun olan hukukî fikrini de 
tekrar ediyor, saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 'Sa

yın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Merdi Kıpti sirkatin söyler... 

BAŞKAN — Rica ederim, size söz vermedim 
efendim. Rica ederim yeni bir sataşmaya meydan 
veriyorsunuz. Rica ederim, arkadaşımız zamanın
da söylediği sözün ne şekilde olduğunu açıkladı... 

ŞENER BATTAL (Konya) — ZabıtlardaM 
cümleler... 

BAŞKAN — Rica ederim oturun efendim. 
Lütfen oturun size söz vermedim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — »aynı Baş
kan, zajbtılardaki sözünün... 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim, 
lütfen oturunuz. Sayın Battal, oturunuz, müza
kereleri de battal etmeyiniz. 

Sayın Tosyalı, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

C. G. P. Millet Meclisi Grupu adına Diyanet 
İşleri Başkanlığı 1974 yılı bütçesi ve dinimiz hak
kındaki görüşlerimizi ve temennilerimizi belirt
mek için yüksek huzurunuzda söz 'almış bulunu
yorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin Diyanet İşle

ri Başkanlığı ve din hakkındaki temel görüşleri 
şöyledir : 

1. C. G. P. vatandaşlarımızın din hüriye-
tine, viedan serbestliğine ve ibadet hürriyetine 
itam saygı gösterilmesini ister. Lâikliğin, dine ve 
ibadete saygı göstermek olduğuna inanır. 

2. Yüce Allah'ımıza ve dinimiz Müslüman
lık gibi yüksek bir dine inanmanın milletimize 
huzur, kuvvet ve birlik sağladığı inancındadır. 

3. Dinî inancın, kalkınmaya ve yükselmeye 
engel olmadığına, samimî dinî inancın, askerimi
zin vatanı ve milleti için daha cesur savaşmasını, 
memurun daha dürüst iş yapmasını, iş hayatında 
doğruluğun hâkim olmasını kolaylaştırdığına, mil
lî beraberliği güçlendirdiğine inanmaktadır. 

Dinî inanç sve ibadet hürriyeti, bütün insan 
haklan beyannamelerinde ve sözleşmelerinde yer 
alan insanın dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak
larından biri olduğuna, inanır. 

Devlet zoruyle, her insanın inancının onun 
kafasından ve kalbinden sökülemeyeceğine inan
maktayız. Demokratik rejimde dinî inanç baskı 
altında tutulamaz. :: 

Medenî ve hür insan için lüzumlu olan insan 
hak ve hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile bir-
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liskteiıer nevi hürriyetleri yök etmek 'Meyen Ana
yasalınız ve kanunlarımız dışı olan teokratik, tota
liter ve komünizm sistemlerinin karşısındayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Diya
net işleri Başkanlığımızın dinî eğitim ve neş
riyatında halkımıza öğretmesi lâzımgelen te
mel ilkelerin neler olması lâzungıeldiği hakkın
daki düşüncelerimizi de arz etmek istiyoruz. 

C. G. P. oilarak; Diyanet İşleri Başkanlığı
nın kuruluş gayesine başarı ile ulıaşaibilmesi ve 
görevlerini tam olarak daha iyi yapabilmesi 
için Anayasamızda yer alan temel ilkeleri mil
letimizin bütün fertlerinin kalplerine ve ruhla
rına dinî eğitim, aydınlatana, vaaz, ıhu/tibe ve 
ıdıinî neşriyatlarııyjle sindirmesinin önemine inan-
ımaktayız. Bu temel ilkelerden mühimleri şun
lardır : 

a) Türk milletlinin; maddî ve manevî var
lığının, birliğinin kulvvtet ve kudretinin, hür
riyet ve istiklâlinin, huzur ve saadetinin ve sü
ratli kalkınmasının teminatı ve temeli; milli
yetçi ve imanlı olmasına bağlı olduğu, 

b) Türkiye Cumhuriyetinin; insan halkla
rıma, Atatürk inkılaplarına ve Anayasamızın 
başlangıcında belirtilen ilkelere dayalı, millî, 
demic'kratük, lâyiık ve sıosyal bir hukulk devleti 
olduğu, 

c) Dinde lâikliğin; Anayasamızın 'esasları
na uygun olarak, Yüce Allahımıza, muikaddes 
Kur'anımıza, sevgili Peygamberimize, dinlimi
zin iman, ibaidet ve yüksek aihlâik kurallarına, 

Vicdan, din ve ibadet hürriyetine, en yük
sek saygıyı ifade ettiği, 

"Vatandaşlam dinî inançları sebebiyle kınan
malarına, baskı veya farklı muamele görme
lerine izin vermediği, 

Manevî değerlere ve inançlara samimî şe
kilde saygı göstererek, manevî inançların şah
sî veya siyasî istismar konusu yapılmaısını 
reddettiği, 

d) Diyanet İşleri Başkanlığının genel ida
re içinde yer almasının Devletin Tevhidi Tedri
sat Kanunu ile, din eğitimiini üzerine alması
nın ve Diyanet İşleri Başkanlığının genel ida
re içinde Biaşlbakanlığa bağlı olaraJk yöneltil
mesinin Anayasamıza, lâikliğe, millî ve mem
leketimiz bünyesine ve şartlarına uygun, fay
dalı ve zarurî bir hal tarzı olduğu, 

e) Diyanet İşleri Başkanlığının, her nevi 
siyasî düşüncelerin üstünde, milletimizin bü
tün fertlerinin itibar ettiği, saygı duyduğu bir 
kurum olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının, 
itibarlı olmasının, Devletin de itibarını artır
dığı, 

f) Vatan ve millet bütünlüğümüzü, millî 
'birlik ve kuvvetimizi yıkmak isteyen düşman
larımızın; her şeyden evvel, milliyetçiliğimizi 
>mlllî birliğimizi ve millî inanç ve dinimizi sars
mak istedikleri; bu maksatlarına ulaşlmak için 
de; vatan ve milletimiz, hürriyet ve istiklâli-
ımizle birlikte, dinimizi de kurtaran ulu önde
rimiz Atatürk'ü, inkılâplarını, Anayasamız il
kelerini ve dinde lâikliği yıpratmaya çalıştık
ları. Bunları Diyanet İşleri Başkanlığının yap
tığı yayınlarda halkımıza öğretmesini istiyo
ruz. 

ıg) Anayasamızda yer alan, hak ve hürri
yetlerden hiçbirisinin insan hak ve hürriyetle
rini veya «Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez îbütünlüğülnü»ı veya dil, ırk, sınıf, 
din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelik
leri Anayasamızda belirtilen Cumhuriyetimizi 
kaldırmak maksadıyle kullaınılamayacağı, 

h) Türkiye'de hiç kimsıeniin, Devletin sos
yal, iktisadî, siyasî veya hukukî temel düzeni
ni, kısmen de olsa dine, din kurallarına da
yandırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya 
nüfuz sağlama amacıyle, her ne suretle olursa 
olsun, dinî veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kö
tüye kullanamaz olduğu, bu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında kanunun gösterdiği 
cezaların uygulanacağı ve siyasî partilerin Ana
yasa Mahkemesinee temelli kapatılacağı, Diya
net İşleri Başkanlığımızcıa milletimizin her fer
dine her hırsatta dinî neşriyat ve yayınlarında 
(öğretilmesini faydalı buluyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yeter
sizliği : 

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amacı
na ulaşabilmesi ve görevlerini tam olarak yapa
bilmesi hepimizin, müşterek gayesidir. Tahsis 
edilmiş olan bütçe bu gaye vie görevler için 
yetersizdir. Zira, miktarı gittikçe artan cami
lerin din görevlilerinin maaşlarını vermek ve 
dinî eğitim ve hizmetlerinin masraflarım kar-
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sulayacağını tahsis edilen bu miktar bütçe ile, 
mümkün göremiyoruz. 1974 yılı bütçesi, geç
miş yıllara nazaran binaz artmış olmakla bera
ber, hakiki ihtiyacın çok altılıdadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli hizmet
lerime tahsis edilen ödeneklerle, Başbakanlığa 
veya diğer Bakanlık kuruluşlarına tahsis ©dilen 
ödeneklerin personel başına düşen para oranı
nı mukayese edersek; Diyanet İşleri Başkan
lığı (ki, diğer kuruluşlarmkinin 1/2 ilâ 1/10 mu 
kadardır) bu durum da göstermektedir ki, di
ğer kuruluşlara kıyasla bütçe bakımından ih
mal edilmekte ve dinî görevlerini ve hizmetle
rini yapamıyacak durumda 'bırakılmaktadır. 

Temennilerimiz : 
Halen mevcut 43 binden fazla olan köy ve 

mahalle camilerimizin takriben, 15 bininde 
kadrolu im'am, müezzin ve kayyım yoktur. 
Hiç camisi olmayanı, 5248 köy muhtarlığımız
da da kadrolu din görevlisi yoktur. 

Bunlara ilâveten birden fazıla mahallesi bu
lunan köy muhtarlıklarımızın yeni cami yapı
mına ve buralara din görevlisi tayinine ihtiya
cı olan .köy mahallelerimizin miktarı da, 12 bin 
kadardır. Buralarda da kadrolu din görevlisi 
yoktur. 

Böylece, bütün bu noksanlıklar mıiıktan hesap 
edilirse Türkiye'mizde daha takriben 40 bin 
adet kadrolu cami imamına ihtiyaç olduğu mey
dana çıkmaktadır. Müezzin ve kayyum ihti
yacı bu yekunun dışındadır. 

Her yıl, bütçe kaınunlariyle verdiğimiz mik
tarda imam kadrosu tahsis etmeye devam eder-
siek; imam kaldroisu noksanlığını bu gidişle da
ha 10 ilâ 15 senede ancak karşılayabileceğiz. 

Yılların ihmaline uğramış olan, bugüne ka
dar arzu ettiğimiz yeter miktarda yol, içme 
ye tarla suyu, elektrik, okul, öğretmem, sağlık 
ocağı, sağlık memuru ve ebesi, sanayi tesisleri 
gibi, teimel Devlet hizmetleri götüremediğimiz 
fakir ve işsiz olan im'am ücreti vermeye gücü 
yetmeyen köylerimizi ve mahaHelerimizi, daha 
fazla (bekletmeden hiç olmazsa, kadrolu din 
görevlileri noksanlığını telâfi etmek için önü
müzdeki yıllarda, her sene 5 bin ilâ 10 bin din 
görevlisi kadrosu verilerek bu ihtiyacın en kı
sa zanmrida giderilmesini zarurî görüyoruz. 

imam kadrolarınım illere, ilçelere, köy ve 
mahallelere tevziinde, âdil ve tarafsız davra-

nılması lâzımdır. Bu tevztide, her il ve i'lçıe-
nin cami miktarına, köy ve mahalle adedine, 
.göre mevcut kadrolu imam miktarı dikkat na
zarına alınarak ilk önce en az nispette imam, 
kadrosu olan il ve ilçelere en fazla kadro tah
sis edilmesi prensibini öneriyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 67 vilâyetin köyle-
'riıne göre mevcut kadrolu imam adedini nispet 
ettiğimiz zaman % 24 ile % 103 arasında bu
nun değiştiğini görüyoruz. Bu bir adaletsizlik
tir. Sayın Bakanlıktan ve Diyanet İşleri Baş
kanlığından bu sene verilen kadroların oranı
nın yükseltilmesiyle bir muvazene temin edil
mesini temenni ediyoruz. 

İJmam kadrolarının köylere ve mahallelere 
tahsisinde ise (vilâyetlere en düşük nispeti na
zarı dikkate alarak tahsis ettik) ilk önce fakir, 
işsiz ve imam ücreti ödemeye takati olmayan 
iküçük dağ ve orman köylerine ve mahallelerine' 
ve birdea fazla köyün ve çok fazla toplumun 
müştereken ibadet yaptığı birleşik köy ve ka
saba pazar yerlerinin camilerine öncelikle kad
ro verilmesini temenni ediyoruz. 

İllere, ilçelere, köylere ve mahallelere imam 
kadrosu verilirken şahsî, siyasî veya parti çı
karları veya din istismarı veya imam kadrosuy
la köylü ve mahalleli vatandaşların seçimlerde
ki iradelerinin oy için takas edilmemesini te
mellini ediyoruz. Bu tahsiste doğru, meşru ve 
hakikî bir ihtiyaca ve evvelden yukarıda arz1 

ettiğim prensiplere g'öre tespit ve ilân edilecek 
âdil ölçüler içerisinde yapılmasını temenni edi
yoruz. 

imam Hatip okullarından kâfi miktarda din 
görevlisi mezun oluncaya kadar, ki bunun bu 
gidişle uzun yıllar 'alması muhtemeldir, Kadro
lu din görevlisi noksanlığını telâfi etmefc için, 
vekil imam olarak ,görev yapanların Diyanet İş
leri Başkanlığınca, tespit edilecek şartlar dahi
linde, asil imam kadrosuna geçirilmesini, lüzum
lu görüyoruz. 

İmam - Hatip okullarımızın, ilkokullara da
yalı olarak, birinci ve ikinci devreleri havi ola-
ü-aîk «meslekî idin eğitimi g'örmeslini, 'din eğitimlinin 
özelliği ve zarureti icabı sayıyoruz. 

İmam - Hatip okulları mezunlarının emsali 
okulların girebildiği her nevi yüksek okullara, 
ginnie 'haıkkınıry veriTmesinde fayda ve adalet 
görüyoruz. 
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Yüksek islâm Enstitüleri ve Ilahiyet Fakül
telerinin miktarının ve eğitim yaptırdığı talebe 
miktarının arttırılmasını ve yüksek tahsilli din 
görevlilerinin yurt içinde ve yurt dışında dok
tora yapmasını zarurî görüyoruz. 

Dış memleketlerde bulunan işçilerimizin, ai
lelerinin ve çocuklarının dinî hizmetlerini yap
tırmak için, yeter miktarda din .görevlisinin dış 
memleketlere gönderilmesin zarurî buluyoruz. 

Sayın Başkanım, bugün için dış memlekette 
bulunan işçilerimizle imam kadrosunu birbirine 
nispet edersek 80 ilâ 100 bin kişiye bir imam 
kadrosu düşmektedir. Bunların imkânlarımız 
nispetinde artırılmasını önemle talep ediyoruz. 

Devlet radyo ve televizyonlarında Müslüman 
Türk halkımızın din bilgisini, iman, ibadet ve 
ahlâk kurallarını artırmak için zaman ve nite
lik bakımından daha fazıla yer verilmesini fay
dalı buluyoruz. (Alkışlar.) 

Hac vazifesini yapan vatandaşlarımızın bu 
vazifelerini daha kolay, daha ucuz, daha kısa 
zamanda ve millî itibarımızı yükseltici bir şekil
de yapmalarına imkan sağlanmasını istiyoruz. 
Bu maksatla vatandaşlarımızın hem havadan, 
hem karadan ve hem de denizden, arzu ettikleri 
yerden hacca gitmelerinin serbest olmasını ve 
gümrüklerde bugünkü yığınak ve hoşa gitmeyen 
hareketlerin önlenmesini temenni ediyoruz. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Zamanınız doldu* tamamlayınız 
Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — il ve ilçe 
müftülüklerine resmî bina yapılmasını ve vası
ta verilmesini lüzumlu görüyoruz. 

Her kademedeki, cami imamlarının ve müez
zinlerinin yeknesek ve itibar telkin eden, resmî 
dinî kıyafetlerinin, ıslahını ve devletçe her se
ne verilmesini faydalı buluyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüme bağlı, mülhak 
cami ve mescitlerle, dernek ve vatandaşlarımız 
tarafından yapılan cami ve mescitllerin din gö
revlilerinin maaşlarının verilmesinin ve idaresi
nin de, Diyanet işleri Başkanlığı 'emrinde olma
sında fayda görüyoruz. 

Büyük, mühim, cemaatı çok olan ve 5 vakit
te cemaMlı olarak namaz kılınan camilere, imam
la birlikte müezzin ve kayyum verilmesini de 
zarurî buluyoruz. 

| Kadrolu müezzinlerin imtihanla cami imamı 
hakkına ulaştırılmasını ve birden fazla müez
zini olan camilerdeki müezzinlerin, müezzini hiç 
olmayan camilere verilmesini talep ediyoruz. 

Sayın Başkanım, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi olarak, her sene bütçe ile verilen imam kad
rosu miktarının her sene en aız 5 bin adede çı
karılması, vekil imamların asalete geçirilmesi 
ve köylerin kadrosuz imamlara ödediği ücret
lerin devletçe ödenmesi, camisi olmayan köyle
rin camilerinin yapılması ve harap camilerin ta
mir edilmesi için, bu sene başında verdiğimiz 
karnın tekliflerinin Hükümetçe ve MecıHsimiızce 
olumlu karşılanmasını ve gereğinin yapılması 
yoluna gidilmiş olmasını memnuniyetle karşılı
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli Milletvekili arkadaş
larım, Diyanet işleri Başkanlığının, kendilerine 
verilen bütçe imkânları ve personel mevcudu 
ile, amaç ve görevlerini yapmak için gösterdik
leri gayrete takdir ve teşekkürlerimizi arz ede
riz. 

ÖGP Grupu adına, yaptığım eleştiri ve te 
mennilerin dikkat nazarına alınması dileğiyle 
1974 yılı bütçesinin Diyanet işleri Başkanlığımı
za ve aziz milletimize başarılı ve hayırlı olma
sını Allahtan diler, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Eeyzul-
lah Değerli; buyurunuz Sayın Değerli. 

AP GRUPU ADINA FEYZULLAH DE
ĞERLİ (Tokat) — Sayın Başkan Sayın millet-
vekilkri ,Diyanet işleri Başkanlığının muhte
rem mensupları j 

Cihan şümul bir din olan, islâmm Dünya'd'a 
ayakta duran tek Türk Devletinin Diyanet iş* 
leri Başkanlığının 1974 malî yılı bütçesi hak
kında Adalet Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu ve-

I şileyle Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. 
Muhterem milletvekilleri, bütçesini görüş

mekte olduğumuz teşkilât Diyanet işleri Teşki
lâtıdır. öyle ise, teşkilâttan evvel bu teşkilâta 
isim olan dine bir bakalım. Çünkü, askerliği ve 

I askerin ehemmiyetini bilmeyen kışlaya kıymet 
| vermez. Evet, din nedir? Bugün bazı insanlara, 
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löteJeHaikle aydm geçinenlere göre din, Allah ile 
kul arasında duygusal bir inanıştır. Yani vic
dan işidir. Herkes vicdanına göre dilediği gibi, 
dilediği şeye inanır. Binaenaleyh bunun belM bir 
ölçüsü, şartı, kitabı yoktur. Dinde vasıta da yok
tur. Çünkü Allah ile kul arasına, girilemez. 

Yine bazı zevata ıgöre din, içtimai kanunlar
dan ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Birçok ihti
yaçlardan doğan hadiseler gibi.. Meselâ, insan
oğlu kendisinin bir barınağa muhtaç olduğunu 
hissetmiş, bunun için, ev, apartman yapmış. Yi
ne bedenini sıcak ve soğuktan korumak için el
biseyi; ihtiyaç duymuş, elbise icat etmiş. Yağ
murdan kendisini korumak için şemsiyenin lü
zumuna inanmış, şemsiye yapıp altına sığınmış. 
İşte bunun gibi 'birtakım şeylerden kendini ko
rumak, teselli ve 'emniyet bakımından bir şeye 
inanmak zaruretini hissetmiş, din de bu ızarunet 
ve ihtiyaçtan doğmuştur diye inananlar var. Ya
ni din, insanların icat ettikleri bir çok güzel ve 
faydalı şeylerden biri, diye düşünenler var. 

Muhterem arkadaşlar, din hakkında bu tarz 
düşünüş, dinin tarifini bu şekilde izah ediş ve 
böyle inanış ve inandırılış azmî bir hata ve 
insanlık namına büyük bir felâkettir. Ve maa
lesef bir çok çevrelerde din «görüşü, din 'anlayışı 
böyledir» 

Mulhterem ınAHetvekilleri, dinin vazıı Allah' 
tır, Muhatabı insanlardır. Mübelliği Peygamber
lerdir, mükellefi hür ve akıllı kişilerdir. 

Din, insanın fıtratında, yaratılışında tıpkı 
bir kalp, bir nefes, bir ruh gibi benliğinde mev
cuttur. İnsan ile beraber vardır. Ancak, insan
oğlunun, insanlık sıfatını kazanması ile teza
hür etmiştir. Peygamberler, insanın fıtratında, 
aslınla var olan din melekesinin nasıl inkişaf et
tirileceğini, nasıl tatbik edileceğini, insanların 
dinden ne şekilde istifade 'edebileceklerini, din 
ile insanî varlıklarını nasıl koruyabilecekleri 
hakkında yollar ve usuller göstermişlerdir. 

Ba itibarla Peygamberler, dinin; ancak mü-
belliğidir, mucidi değillerdir. Yani din, husıusd 
fıtrata ve hilkata sahip olan Peygamberler tara
fından dahi icat edilmiş değil, tatbik ve tebliğ 
edilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanla
rın içtimaî zaruretten dolayı icat ettiği birşey 
değil, Cenabı Hakkın, insanlar için vücuda ge
tirdiği hava, su, gıda ve güneş gibi beşerin müs

tağni olması mümkün olmayan yüce Allah'ın, 
Ademoğlunun istifadesinle arz ettiği inanılma
sını, uyulmasını, tartlbik edilmesini emrettiği, ka
bili tatbik, fonksiyonu bitmeyen, akla hitap 
edeni, itaati teklif eden, hükümleri ebedît kaynağı 
ezeli, nuru sönmeyen ilâhî emir ve nebiler man
zumesidir. (AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

ıŞu hailıde, din, iddia edildiği gribi içtimaî ka
nunlardan ve ihtiyaçlardan doğmuş değildir. Bi
lakis, içtimaî kanunlar ve nizamlar din prensip
lerinden kurulmuştur. Dolayısıyle 'din, içtimaî 
bir netice değil, içtimaî bir amildir. 

Bu prensiplere göre, beşerin ferdî ve içtimaî 
bütün hayat ve faaliyetlerinde, dinin izlerini' 
ve rollerini görmemek mümkün değildir. Hatta 
bitaraflıkla tetkik yapıldığı takdirde, beşeriyet
te, insanlık asaletini taşıyan bütün tarih hadise
lerini, bu asaleti din ve dinî kabaklardan aldı
ğına muhakkak olarak hükmolunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, dinin cemiyet bünye
sine tesirini bir ıgarp mütefekkiri şöyle ifade 'edi
yor: «.Cemiyet, din ile kurulur, ilim ile tekâmül 
eder* diğer bir mütefekkir, «Bir milletten Allah 
fikrini kaldırırsanız, o ızaman o millet ancak 
menfaat ve korku üzerine kurulmuş bir topluluk
tan ibaret olur, böyle bir toplulukta vatandaşlar 
kardeş değil^ menfaatleri müşterek ortaklardır.» 

Mulhterem milletvekilleri, bu kısmı şu cümle
lerle noktalamak istiyorum. 

Din bir bütündür, İslâm dinini kastediyorum, 
öyle ise bu dinin bir Allah'ı, kitabı, Peygamberi 
şartı vardır. Allahsız, kitapsız, peygambersiz, 
şartsız bir din tanımıyorum. Hiçbir akıl ve ilim 
adamı da böyle bir şeyi kabul etmiyor ve tanı
mıyor. Dolayısıyle din, vicdan işidir diyerek ki
taba, yani Kuran'a Peygambere dinin kaide ve 
şartlarına iltifat etmeyenler yanılmıştır, yanlış 
yol ve yanlış inanç içindedirler. 

Arkadaşlar, İslâm dini cihanşümul bir din
dir. Bu yüce din beşeriyetin iktisadî, içtimaî, 
hukukî, ticarî, ziraî, ailevî ve idarî her şubesini 
bir güneş gibi kuşatır. Bir taraftan taabbüd ve 
ibadet ile kâinatın rabbı, mülkün hakiki sahibi 
olan Yüce Allah'ın tükenmez feyiz, bereket, rah
met ve mağfiretine ulaştırır, fertlerin ıslâhı, ce
miyetlerin tanziminde sarsılmaz prensipler vaze
der, ilimlere mevzu, sanatlara model bahşeder. 
Hem ölüye hem diriye hitap eder, hem dünya 
hem âhireti kucaklar. 
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Bu itibarla,, korkaklığı değil cesareti, ataleti 
değil çalışmayı, pisliği değil temizliği, dağınık
lığı değil intizamı, ifsadı değil ıslâhı, tefrikayı 
değil birliği, zulmü değil adaleti, vahşeti de
ğil medeniyeti, düşmanı değil dostluğu, nefreti 
değil muha'bbeti,; cehaleti değil ilmî, yalanı de
ğil doğruluğu emreder. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından «İBravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar, insanların sağlam bir inanca, 
kuvvetli bir itikada, ilâlhî bir dine, dünden daha 
çok bugün ihtiyacı vardır. Çünkü bugün, dün
ya âdeta küçülmüş, mesafeler kısaltılmış, mil
letler birbirine girift olmuştur. 

Dün Türkiye'nin herhangi bir köyünde doğan 
kişi, çocukluğunu, gençliğini, doğduğu yerde 
geçirir, hemen hemen bir yer görmeden dedesin
den, babasından ne gördüyse, nasıl inandıysa 
Öyle yaşar, öyle inanır, öyle ölürdü. Dinini, di
lini, yaşantısını, baskı altına alan bir tesir ve 
taarruzdan uzaktı. Halbuki buıgün, öğle yemeği 
yemek için birhirine gidip gelen memleket in
sanları var. Bu şartlar içinde, dini en kuvvetli, 
kültürü en yüksek, örf ve âdetlerine, dil ve ta
rihine sadık millî duyguları sönmemiş olan mil
let ve cemiyetler ancak ayakta durahilir. Aksi 
takdirde, ya/bancı milletlerin kesif kültür, din, 
âdet seline kapılarak eriyip yok olmaya mah
kûm olur. Bugün bu tehlikenin eşiğinde yaşı
yoruz, yüzbinlerce Türk insanı, Türk işçisi, Türk 
çocuğu yabancı ülkelerde din, dil, tarih ve Türk 
kültüründen tam bir mahrumiyet içinde bulunu
yor. 

Arkadaşlar, milletlerin harp taktiği bugün 
değişmiştir. Bu taktik, sessiz ve dumansız silâh 
-dlıan 'din, dil, ıı!k ve âdet, kültür silâhıdır. Bu 
silâhı kuvvetli olan milletler gözüne kestirdiği 
milletleri eritip yok etmek istiyor. Bu itibarla 
yaşadığımız asırda dinî, millî varlığımıza daha 
sıkı sarılmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biraz da hür
riyet nizamı olan demokratik cumhuriyet niza
mının, onun amansız düşmanı olan komünizme 
karşı koruma ve müdafaada komünist istila ve 
tasallutunun önünde dinî inancın, millî duygu-
.nun, îslâmî prensiplerin nasıl yıkılmaz bir du
var, açılmaz bir kale, yenilmez bir kuvvet oldu
ğunu izaha çalışacağım. 

Muhterem, milletvekilleri, buigün demokratik 
cumhuriyet rejiminin bütün demokratik âlemde 
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işlenmez bir hale getirip, ortadan kaldırılması 
istendiği, bunun için de zamanın şartlarım, sal
dıracağı milletlerin bünyesini en ince noktası
na kadar hesap ederek, hareket edildiği bir va
kıadır. Bu rejimi tehdit eden de «demokratik sol» 
ismi altında idareyi ele geçirdiği zaman, insan
ları kümes hayvanı haline getiren komünizm
dir. 

Şimdi bu rejimi bu belâdan nasıl koruyaca
ğız? Bu sualin cevapları muhteliftir. Kimisine 
göre ilim, kimisine göre iktisadî kalkınma, kimi
sine göre cezaî müeyyide, kimisine göre, idarî 
otorite, kimisine göre herkesin zengin ve maddî 
refaha kavuşmuş olması şeklindedir. Bunların 
hepsi komünist istilâya karşı demokratik cum
huriyet nizamını korumak için birer unsurlar
dır : fakat bütün bunları istimal edecek olan in
sandır. 

İşte en büyük amil olan insan, sağlam bir 
inanca, yüksek bir karaktere sahip değilse, kalbi 
millî, dinî vecd ile çarpmıyorsa, komünizme karşı 
demokraltik cumhuriyeti korumak için silâh diye 
sarıldığımız, iktisadî, ilmî, cezaî, idarî .unsur
lar ters çalışır. Hürriyetçi demokratik curalıu-
• :'ijetin insana bahşettiği hürriyet, servet, sa
nat, ilim, teknik bir çok memleketlerde olduğu 
gibi komünizmin vasıtası haline gelir ve iktisadî 
görüş israfa, imansız ilim isyana, itikatsız idare 
de zulme inkılap eder. 

Komünizm belâsı, bütün insanlığın başına 
bir canavar ıgibi saldırıp âdice tasallut ve te
cavüzüne devam eder, tek kelime ile bu belâ sız
mak ve istilâ etmek istediği milletlere dinin yı
kıldığı, ahlâkın çöktüğü, imanın iflas ettiği yer
den girer. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da hemen arz ede
yim ki, Moskof emperyalizmi şayet bütün dünya 
milletlerini istilâya muvaffak olsa, dünyada ko
münizme ve sij^onizme karşı kıyamete kadar mü
cadele edip, ayakta duracak tek millet Müslü
man Türk Milleti olacaktır. Çünkü, katiyetle 
inanıyoruz ki, Türk Milleti istiklâl ve cumhuri
yetini komünizme ve siyonizme karşı koruya'cak 
bütün bunun için gereken mücadelede damarııı-
daki kanı, kalbindeki imanı, kafasındaki Al
lah'ı ruhuna işlemiş vatan ve din aşkı tükenmez 
bîr kaynak, sönmeyen bir cesaret, mağlup olma
yan bir kuvvet olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, hürriyetçi demokrasi 
bir gölge, din bir güneş, komünizm bir gecedir. 
Gölgenin varlığı güneşe bağlıdır. Güneş batar
sa karanlık basar, karanlık bastığı yerde gölge 
bulunmaz. Bu itibarla, din ve -ahlâk çemberini 
kıran, bu sebeple de yozlaştırılan demokratik 
cumhuriyet nizamı harçsız örülmüş bir duvar gi
bi yıkılmaya mahkûm olur. Bu anlayış içinde 
olduğu içindir ki, 1950'de demokrasinin bayra
ğını yurt sathında dalgalandıran muhterem zat, 
«bu memleket müslümandır, müslüman yaşaya
caktır.» diye tatlı ve tebessüm dolu ifadeleriyle 
bu müslüman milletin uzun zaman hasretini çek
tiği din ve vicdan hürriyetine vurulan zinciri 
kırmıştır. Fakat ne yazıktır ki, bu telâkki ma
lum çevrelerce şeriat ve irtica hortluyor, lâik
lik ve inkılâplar gidiyor, diye feryatla karşılan
mıştır. 

Yine bu anlayışladır ki 1965'lerde biz demok
rasiyi, din ve vicdan hürriyetini sizin gibi an
lamıyoruz, bu memlekette herkes, ben müslüma-
nım, diye göğsünü gere gere dolaşacak, dini ve
cibe ve vazifesini rahatlıkla yapacaktır, dediği 
için yine malum zihniyet hücuma geçmiş, o zih
niyet bugün eski anlayışını tarihî bir yanılgı 
olarak ifade ediyor. Fakat bizce bu tarihî bir 
yanılgı değil, bir pusuya yatıştır. Bunun emare
leri mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, şunu belirtmek iste
rim ki, demokratik cumhuriyet nizamını savu
nanlar, bu nizam hesabına dinden, dini inkişaf
tan çekinmemeli. Dini yaymak, islâm inancını 
genç dimağlara, iman mefkuresini körpe dimağ
lara sindirmek milliyetçilik, mukaddesatçılık 
hareketinde bulunmaktan endişe duyulmamak ve 
bu hareketleri, devleti ve demokratik cumhuri
yet nizamını yıkmaya matuf hareket olarak te
lâkki etmemelidir. Çünkü din, demokratik cum
huriyet nizamını yıkmaz, yapar; yok etmez, var 
eder. İslâm dininin bünyesinde demokrasi var
dır; demokrasinin temelinde seçme ve seçilme 
vardır. İslâm dini bu esası 1400 sene evvel ge
tirmiş, tatbikatını yapmıştır. Bir misal arz ede
yim : Hazreti Ömer devrinde, hutbe esnasında 
büyük insan, adaletiyle cihana ün yapmış kişi 
«cemaate ve halka şöyle hitap eder : 

«Bütün kuvvetler bende toplandı, ben bugün 
halifeyim. Şimdi sizin hukukunuzu çiğner ve tek 
jönde idareyi yürütürsem bana ne yapabilirsi

niz?» dediği zaman en arkadan bir köylü han
çerini çeker ve «Eğer yoldan saparsan seni şu 
eğri kılıçla düzeltiriz» diye haykırır. 1400 sene 
evvel bu misali islâm vermiş, bugün daha henüz 
bu misale uygun bir misali en demokratik ül
keler vermiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi devletimiz kendi 
bekâsının temel unsurlarından biri ve en mü
himi olan milletimizin terakkisi, içtimaî düze
nimizin mayası, ilmî ve iktisadî kalkınmamızın 
itici gücü olan mukaddes dinimize kanunlarımı
zın, halkımızın, devletimizin bakışlarına bir 
göz atalım : Anayasamızın 54 ncü maddesi gere
ğince genel idare içinde yer alan Diyanet İş
leri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı olup genel 
bütçeye dahildir. Anayasanın bu hükmü çerçe
vesinde çıkarılan 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesi Başbakanlık teşkilâtını şöy
le tespit etmektedir : İslâm dininin inançları, 
ibadet, ahlâk esaslarıyle ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı Di
yanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Görülüyor ki, Türk Anayasası, bir çok ku
ruluşlara vermediği ehemmiyet ve değeri bu teş
kilâta vermiştir. 

Arkadaşlar, bu teşkilât bir müstehlik değil
dir. Aksine bir müstahsildir, hem de en mühim 
varlığı istihsal etmek kudreti ve kuvveti içinde
dir. Bugün ekonomik kalkınmamızın en büyük 
unsuru insandır. Din ise bu insan unsurunu maz
but, dürüst, yüksek bir ahlâk, Allah korkusuna 
müstenit hürmet,. fazilet, merhamet ve adalet 
duygularıyle, onun yaratılışındaki gayeye uygun 
bir şekilde ikmal eden bir unsurdur. Bu itibarla 
devlet bu teşkilâta muhtaçtır. 

Arkadaşlar, insan taallüm ile tekâmül eder. 
Bugün Diyanet teşkilâtı halk eğitimi, fertleri 
birbirine yaklaştırma, kaynaştırma, birlik ve be
raberlik, dostluk ve kardeşliği teminde muhiti 
en ,geniş, tesiri en yüksek bir organdır. Bu se
beple devlet, «lâi'kim» diye bu müstesna kurulu
şa bigâne kalamaz. Devlet zayıf olabilir fakat 
halkının % 99'u müslüman olan bir memlekette 
milletin sahip çıktığı, inandığı dinî inanç ve 
ihtiyaçlara «Ben karışmam» diyemez. Eğer böy
le düşünülseydi bu bütçe burada görüşülmezdi. 
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Muhterem milletvekilleri, devlet en abından 
idare ettiği milletin muhtaç olduğu suyu, yolu, 
elektriği düşündüğü kadar, dinî ihtiyaçlan dü
şünmeye mecburdur. Nasıl ki susuz, gıdasız, ha
vasız kalan efradı milletin mahvolacağına inan
dığı için bu ihtiyaçları temin maksadıyle bütün 
imkânlarını seferber ediyorsa, dini akideleri bo
zulmuş, millî ve ahlâkî duyguları silinmiş bir 
milletin mahvolacağına inanır, inanarak da ge
rekli tedbiri alır. 

Bu itibarla devlet, memleketin maddî, mane
vî kalkınmasında büyük rolü ve yeri olan bu 
teşkilâtı itibarsız kılacak her türlü tutum ve 
davranıştan kaçınmalı, başkalarına da müsaade 
etmemeli. Mekteplerde din derslerine zamanıy-
le, saatiyle, hocasıyle itina gösterilmeli, talebe
nin âdeta gelmemesini, bu dersi okumaya lüzum 
görmemesini değil, heveslenerek okumasını iste
yecek hale getirilmeli ve din dersleri, gerçekten 
dinin insan üzerindeki müspet tesirine marnlı
yorsa, mecburî hale getirilmelidir. Bugün bir 
müzik dersi ki, Türk halkının % 99'u evladının 
müzisyen olmasını istemez ania, dindar, dinini 
bilen bir insan olmasını ister. 

Burada, «efendim, biz mecburi din dersi ye
rine millî ahlâk dersi okutacağız, (programımıza 
aldık.» denebilir. Bizce bu bir uyutma ve oyala
madır. Bu hal gerçekleşse dahi ahlâk, telakkiye 
göre değişir. Dinin bünyesinde millî ahlâk var
dır. Yani, dini ter'biye ile yüksek ve millî ah
lâk sahibi olmak mümkündür. Fakat, herkesin 
telakkisine göre değişen mücerret ahlâk ders
leriyle istenilen neticeyi elde etmek mümkün de
ğildir. 

Arkadaşlar, bu memlekette başından beri 7 
yaşından itibaren çocukları bünyesinde toplayan 
ve ismi de Millî Eğitim Bakanlığı olan müessese 
bu ismin mana ve metnine uygun eğitim yapma
mıştır. Millî eğitim veren bir müesseseden millî 
varlığımıza kasteden insanlar nasıl çıkar. Cdlhan 
Peygamberi şu büyük sözü sanki bugün söyle
miştir : «Allahsız bir kafaya, imansız bir kalbe 
tahsili ilim yaptırmak, yol kesicinin eline silâh 
vermeye benzer.» Evet, bugün insanlık bu afe
tin içine girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Ö33 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle toplumu din konusunda aydın
latma görevi Diyanet işleri Başkanlığına veril-
-miştir. Türkiye Radyo ye Televizyon Kurumu, 

Türkiye Radyoları vasıtasıyle dinî yayın yap
maktadır. TRT, eğitim ile ilgili yayınlarında 
Millî Eğitim. Bakanlığı ile işbirliği yapar da, di
nî yayınlarda kendisi gibi bir devlet kuruluşu 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yap
maz. Önüne gelenle program hazırlar, naehil ki
şiler tarafından dinî sohbetler ve konuşmalar 
tertipler, bunun sebebini anlayamıyorum;. Bu ha
reket hiç şüphesiz hem iç, hem dış alemde men
fi tesir yapmakta, fayda yerine zarar vermek
tedir. Eğer TRT bu hizmeti yapmakta samimi 
ise. bu tarz yayınlarda Diyanet İşleri Başkanlığı 
il e işbirliği yapmalı ve bu yayınları sıklaştır
mak, halkın yararına zamanı, saati iyi ayarla
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, TRT'den söz açılmışken 
şunu belirtmek istiyorum. Bu kuruluş âdeta bu 
müslüman millete karşı inat edercesine ve hattâ 
küfrederteesinc zaman zaman bu milletin dinine, 
ahlâkına uymayan yayınları usta'ca ve kasıtlı 
olarak yapmaktadır. Milletin tepkisine de hiç 
aldırış etmemektedir. Bu hususta Sayın Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısına sual tevcih 
edilince saati erce .Hükümetin güçlü olduğunu an
lattıktan sonra bu gayriınillî ve gayriâhlâkî 
yayınlar, daha evvelki hükümetler zamanında 
hazırlanmış olanlardır. Bunlardan sonra olmaya
cak, diye cevap verilir, bu sözün üzerinden ay
lar geçer', değişen hiçbir şey yoktur. 

Arkadaşlar, neymiş bu evvelden hazırlanma, 
kim. hazırlamış bunları? Gökten mi indi bunlar? 
Yani evvelden hazırlanmış diye masaya konmuş 
bir bardak zehiri, z:elhir olduğunu bile bile ev
velden hazırlanmış gerekçesiyle bu millete içir
mek mi lâzımdır'? 

Bize öyle geliyor ki, bu kurumun ilgilileri, 
Sayın Başbakan Yardımcısını uyutuyor, Baş'ba-
kan Yardım'cısı da bu tarz cevaplarla işi geçiş
tirmeye çalışıyor. Bununla halkı kandırabilece-
ğini düşünenler, kendi kendini aldatmaktan baş
ka hiçbir şey kazanamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşkilâtın mensup
ları fedakârdır, cefakârdır, çilekeştir, hizmet eh
lidir. Devletin kendilerine elini uzatmasını, im
kânlar tanımasını, geçimlerini sağlamak için de
ğil, bugünkü şartlar altında millî hizmeti, ulvî 
vazifeyi yurt çapında üstün ve itibarlı bir şekilde 
yapmak için. 
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Bu teşkilât mensupları devri sabıkta Süley-
maniye, Fatih, Sultan Ahmet gibi camilerin 
bekçilerine 50, imam ve hatiplerinle 35 lira ve
rildiği zamanlarda da seve seve vazife yapmış-
ılardır. Bu hizmete koşanlar parası ıçıoik diye 
değil; bile bile bu mübarek vatana,, yüce di
ne hizmeti büyük 'diye koşmuşlardır. Bunca 
mahrumiyet ve mağduriyete karşı, hu ımilBeitin 
dinî, millî duygularını muhafaza edebilmesi 
''Mn, bu irfan ordusu bütün gücünü sarf et
miştir. Bugün, gökten indiği ğilbıiı dinin kay
nağı Kur'anı fatihadan haşlayınca sonuna ka
dar noktası n/oıktasına okuiyacak hafızların, 
Kur'an ahkâmının bir hükmünü tağyir ve (teb
dil etmek isteyenlere haykıracak cesaret ve 
kudret -sahiplerinin mevcut olduğu hür teşki
lâttır. 

BAŞKAN — Saym Değerıli, raca ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ve 
halkın nezdinde bu kutsî müesseseyi daima iti
barlı tutmaya çalışmışlardır. 

BAŞKAN —ıS-on cümlenizi rica ediyotram. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bi

tiyor Sayın Başkanım. 
îçte ve dışta milleti papaz'a, hahama muh

taç etmemişlerdir. 

Arkadaşlar, balkın dosyalara. Ben burada 
'bir gi'upu tezyif, bir grııpu takdir hissiyle ko
nuşmuyorum. 1950'ye kadar, «Az kaildi birkaç 
sakallıdan başka yok. Onlar da camileri bekli
yorlar, hem de sebepleniyorlar» diye düşünü
lüyordu. Bu teşkilâtın kendi kendine iiflâs ede1-

coği bcikleniiyordu. Halbuki (bugün köylerin iım'am-
»1 akları bile en az lise mtezunu olanlar t a rafın
dan yerine, getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar şimdi; ıSayın Başka
nın müsamahasına sığınarak, 'Sayın Devlet Ba
lkanından birkaç, sual sorup konuşmamı b'iîtire-
ceğim. 

BAŞKAN — Gok kıfea olsun, lütfedin rica 
•öderim. Zaten çalışma süremiz taştı. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Biz, 
Diyanet İşleri Kuruluşunun özerk ve katma 
bütçeli bir hale getirilmesinin yurt (gerçekle
ri ve yararları ile (hikmetin daha verimli ve et
kili biır durunıa geleceğine inanıyoruz. Ye bunu 
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öteden beri düşünüyoruz. Aynı düşünceyi Hü
kümetin iki kanadını teşkil eden raportörlerin 
hazırladığı raporlarda da görüyoruz. Bu hu
susta ciddî bir çalışma var mıdır? 

Meclislerin açılışını müteakip 'ele aldığı
mızı, dertlerini dile getirmeye çıaılılştığımıiz 14 
hini aşkm vekil imamların sosyal haklarına ka
vuşabilmeleri için, 633 salyıli Kanunda deği
şiklik yapılmasiyle iîl'gili olarak, Mi'ljlî Eği t in 
Komisyonunda Grupıımuzun teklifi ibullunmak-
'tadır. Bu konuda .Sayın Hükümet 'bir tıeiM'if 
getireceğini bildirdiği halde, aradan üç ay 'geç
mesine rağmen, hâlâ getirmemiştir. Bu hangi 
safhadadır? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Değerli, 
çok 'rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 
12 . 5 . 1974 tarihli Resmî Gazetede 'bütün TRT 
mensupların'a, şoförü dâhil, tazminat verildi
ği halde... 

NIEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Vakti 5-6 
dakika geçti Sayın Başkan. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bit
ti efendim. 

İlçe müftüleri bu tazminattan mahrum bı
rakılmıştır. Bu eşitlik anlayışına ayları • değil 
mi? Hem her meslek erbabına iş güçÜJüğü, mah
rumiyet zammı, tazminat g'iibi haklar tanınır
ken, bu teşlkilâtın mensupları hangi sebepler
le bu imkânlardan mahrum edillm'iiştir? 

BAŞKAN — Sayın Değerli, diğerlerini sual 
olarak sorarsınız efendim1? Rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ha
zırlanmakta olduğu söylenen kanun hükmünde 
kararname ile din görevlilerine ne gibi kanu
nî haklar ve imkânlar sağlanacaktır1?. 

Konuşmamı bu şekilde 'bitirmiş oluyoırum. 
Vaktin geçmesine rağmen müsamaha eden iSa-
yın Başkana ve Yüce Meclise, bu Diyanet iş--
leri giib'i ulvî bir teşkilâtın bütçesinin mübarek 
vatanımııza, şerefli milletimize hayırlı olınası-
,nı temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım 
efendim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar)1 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Değer
li; 
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.Sayın arkadaşlarını, gerek Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinde söz alan diğer arkadaş
ların görüşlerini •bildirmesi ve gerekse Tapu 
ve Kadastro Genel Miklürl'iiğü bütçesini görüş'-

C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelerimize devam ediyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına /Sa
yın Mehmet Ergül, buyurunuz efendim, 

O. H. P. GRUPU ADİNA MEHMET ER-
GÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, değerli mil
let vekili eri; 

Millî ve dinî sorunlarımız sosyal, ekonomik 
ve tarih açısından açıkça ve isabetle ortaya ko-
nulmazsa, dertlerimizin ve istekle•raimizin ger
çek çareleri asla bulunamaz. 

Şu igerçek iyi bilinmeli ve iyi anlaşılmalıdır 
ki, bugün Türkiyemizin, 'doğru yolda hızlı ve 
•denıgelli kalkınmasının anahedefini şahıslar ve 
hükümetler -tayin yetkisine sahip değillerdir. 

Çünkü, bu hedefi Anayasamız açıkça tespit 
etmiştir. 

Anayasalını 2 nei maddesi, Devletin ve Cum
huriyetin niteliğini açıkça ve kesin olarak : 

«...insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, millî, 'demokratik, lâik 
ve sosyal hukuk devletidir.»1 

Bütün Devlet iş ve hizmetleri, bu ilkelere 
ne kadar yönelmiş ise, o kadar başarılı, bu hc-
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nıek üzere, bugünkü proıgraııımınz dalha yarı ol
madığı cihetle, saat 2'1.0Ö'de toplanmak üzcıe 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanış saati : 19.45 

deflerden ne kadar ayrılmış ise, o kadar da ha
talıdır ve hatta zararlıdır. 

,Zaten bu hedefleri değiştirmek düşünülemez. 
'0. H. 1*. olarak, Diyanet ve Diyanet işleri 

Başkanlığı hakkında görüşlerimizin hareket 
noktası ve varmak istediğimiz netice budur. 

I)eğeılli arkadaşlarım, 
Kültü rü yi e, sanatıyle, kural lan, gelenekleri 

ve düşüncesiyle, kısaca, uygarlığı ile ortaçağı 
aydınlatan, yeniçağa ışık tutan, hatta yeniçağı 
lb aş latan millet şu anda geri kalmışlığın üzün
tüsü içinde. Toplumun ve .ekonominin gereküe-
ri uyarınca dini yorumlayan, ileriye dönük bir 
kurum gibi, ondan yararlanmasını bilen Osman
lı akılcılığı... Ve şimdi geri kalmış Türkiye. 

Devlet kurum alışkanluğı, Devlet yönetme 
ustalığı, cağın en ileri ekonomik ve sosyaıl ya
pısı. Osmanlı ve İslâm Ordularını bir kurtarıcı 
gibi karşılayan, eşitliği ve özgürlüğü onlardan 
ıbekleyen, Avrupa halkları; yıkılmakta olan bir 
kölelik dünyasının, yahut 'dağılmaya yüz tut
muş derebeyliğin yerinde kurulan ileri ve âdil 
toplum düzeni... Ve şimdi geri kalmış Türki
ye... 

Lâik Türk ve İslâm toplundan, belirli bir 
dönemin en ileri, en uygar ve en insancıl dev
letlerini kurmuşlardır. Bilhassa Osmanlı ve En
dülüs Emeviye yönetimi islâm kültürü ile, Türk
lerin devlet kurma alışkanlık ve yeteneklerini 

> a ^ « - ^ » • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

AçıÜlmla ıSalati i 21,00 

BAŞKAN : Eastkainivdkli Ahimlelt Çalktaafc 

DÎVAN ÜYELERİ : tlhafmü Çieitikı (Yozgiait), Udirils Anıklan (Siirt) 

* 
BAŞKAN'— Millet Meclisinim 80 nci Birlervümimin Üçüncü Oturumunu acıyorum. 
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birleştirmiş, Kur'an ve hadislere dayanan ku
rumlarla, kavramları çok akılcı ıbir şekilde yo
rumlayarak, bağdaştırmış, cağların en sağlam, 
en güçlü toplumlarını meydana getirmişler
idir. 

Değerli a rkadaşları m, 
Hiçbir millet, bütün cağların kül tâ ir ün e, 

bütün! ulusların uygarlığına açılmadan, ger
çekten evrensel bir insancıl düzemin gerçek-
leşimesine berbaügi bir katkıda buluııaimaz. 

Bugün Osmanlı ve Endülüs Eme vay e Dev
letime damigasmı vuran İslâm'ı ve onun ahlâk, 
sosyal ve ekonomik kuruım ve kurallarını ara
yan ve hatta ö'.zlc'm>eyc 1 yaslayan bir. Batı âlemi 
va r. 

ivoger Graüdy, bir kitabı nida bize «pisleni
yor. 

«Ey Doğu milletleri! diyor, sizin büyük 
(kültürünüz vardı. Ortaçağ Av rap ası tam bir 
Ikaranlık içinde iken,, uygarlık meşalesini siz 
İslâm milletleri taşıyorsunuz. Köleci dünyaya 
karşı eşitliği ve yeni bir uygarlığı islâmiyet 
getirdi. Sizlerin 860 yılında yazdığınız astro
nomi kitabı 700 yıl Avrupa'da otorite oldu. 
Avrupa'ya coğrafyayı götüren -sizlerdendi1. İbni 
Haldun o tarihlerde, «Hıristiyanlar, Akd en iz
de kayık bile yüzdüremez» diyordu. Oe<biri siz 
'buldunuz. Eogarikm.ayı Eaı'abi buldu. Bü
yük Mataımatiıkçji ve Astronom IJluğ Bey siz
dendi. Ömer Havyamın cebir kitabı 1857'de 
Fra.nisizca.ya çevrilerek üniversitelerde okutul
du. İbni Rüşd'ün akılcılığı, Lbni Haldun'un 
sosyolojisi Batı düşün eesiııden yüzyıllarca 
ilerdeydi. Desimal. sayı sistemi, simya, kimya, 
tip, geometri, müzik, oftalmoloji, göz hasta
lıkları, kozmoloji, eczacılık ünlü Kordova, Bağ
da/t, Bilgelik Evinde, Şvemcrkant üniversitele
rinde Batılı öğrenci ve öğretmenlere öğretiliyor
du.» 

Şarkiya.tçi Do'zy, «İspanya Müslümanları Ta
rihi» adlı eserinde şöyle yazar : 

«Müslümanların fethi, İspanya için bir iyi
lik oldu : Bu fetih, önemli bir sosyal devrim 
niteliğine büründü ve ülkenin yüzyıllardan 
'beri çekmekte okluğu acılara son verdi...» 

Dozy, daha ilerde şu bilgi]eri veriyor : 
«Müslümanların yönetim metotları şöyle 

idi : Yengiler daha önceki hükümetteriokine 
kıyasla çok indirilmişti. Onlar, o zamana kadar 
büyük malikâneler halinde, zorla çalıştırılan 
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sertler ve köleler tarafından işlenen toprakları 
zenginlerden, şövalyelerden .alarak, toprakta 
çalışanlara eşit eşit parçalar halinde bölüştür
düler. Toprağın yeni sahipleri büyük istekle 
tarım işlerinde çalışarak en iyi ürünleri elde 
ettiler. Ticaret, akında ezildiği sınırlamalar
dan ve ağır vergilerden kurtuldu, önemli 
ölçüde gelişti, Kur'an ve hadisler, kölelere ça
lışıp kazandığı para ile özgürlüklerini satınal-
•ma ha'kkını tanıyordu, ve bu da yeni yaratıcı 
güçlerin harekete geçmesini sağladı. Bütün bu 
ve buna benzer tedbirler halk için genel bir 
refah sağladı ve islâm hâkimiyetinin- basların
da müslümanlara gösterilen iyi 'kaimiün nedeni 
oldu.» 

İsi ânım sosyal ve ekonomik düzenine hay
ranlık gittikçe artmaktadır. Vaiktimin darlığı 
ısebeibiyle bu hayranlığı kısmien de olsa sizlere 
«unmadığını için üzgünüm. 

Değeri,! milletvekilleri, 
Batılıların hayran oldukları hatta önledik

leri İs lamın sosyal ve ekonomik düzenindin ko
ruyucu Yüce Peygamberimiz Hazreti Mııham-
med'dir. 

'Hazret! Muhammed'in büyük ülküsü, mis
tik bir ütopya değildir. O, insan yaşamını ve 
toplumu/nu, getirmiş olduğu yüce dinin ilkele
rine uygun bir düzen içinde disiplin altına al
mayı istemiş, ciski değer yargılarım yıkarak 
onların yerine yenilerini getirmiş olan emsalsiz 
bir büyük devriımcidir. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar.)' 

Devrinin bozuk ve ahlâksız düzenini teme
linden yıkan ve onun yerine insancıl düzeni, 
çok büyük ömam veliliği insan onuruna yakışır 
düzeni kuran Hazreti Mrıihamıned, sadece bir 
Peygamber değil, aynı zamanda çağımıza ışık 
tutan dahî bir Devlet adamıdır. Hazreti Mu
hammed'in sosyal ve ekonomik düzeninde mad
de ve ahlâk tam bir uyum içindedir. O'nun 
-kurduğu düzende, vurguncu yoktur, O'nun 
kurduğu düzende, tefeci yoktur O'nun kur
duğu düzende, karaborsacı yoktur. O'nun kur
duğu düz-eıidc, Devleti soyan, Devleti temelin
den sarsan iş adamı yoktur. (C. H. P. sırala
rından «Bravo sesleri», alkışlar.) O'nun kur
duğu düzende, milleti düşman (kamplara sevke-
denler yoktur. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
O'nun .kurduğu düzende, yoksulu daha yoksul 
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yapaoaik sömürü yoktur. Kılsaca O'nun kurduğu 
düzende, namus vardır, vicdan vardır, barış 
ve kardeşlik varıdır. 

ISAMİ A R S L A N (Denizli) — O'nun kur-
iduğu düzende fccimühiist yoktur. 

İBRAHİM ERDOĞAN (Kocaeli) — Yok 
talbiî, var mı zannediyiorlsunuz yoksa ? 

'MEHMET ERGÜL ('Devamla) — Değerli 
,aırkada şiarım, 

Yüce Peygamber ve dahî Devlet a/damı 
Hazretti Muhaımmed'i'n bayram olduğum, ölün
ceye kaıdar da saygılı ve 'bağlı kalacağım sos
yal vo ekonomik düzeininin aııafilikielerinden 
Ibirikaçmı sizlere, sunlmayı, daha doğrusu hatır
latmayı igöreıv 'sayarım. 

ıHazreti Muhammed'iın ve İslâlnmı uyulma-
'sını istediği, "daha doğrusu emrettiği ilkeler 
Işutnlardır : 

— İnsan, Allah'ın dünya üzerinde en de
ğerli varlığıdır. 

— Bu varlık hür doğar, hür yaşar ve hür 
•olarak ölür. 

— Soy - sop, unvan, rütlbe insanın öz vas
fını deliştirenıez. 

—'Allah, insanların imtiyazjsız, sınıfsız 
fbir kitle olarak kardeşçe yaşamasını isibemjştir. 

— insanlar, dokumacı tarağının dişleri gibi 
aralarında eşittirler. Hiçlbir insanın diğer bir 
linlsana üstünlüğü yoktur. İnlsaom insana üstün
lüğü dlim iledir. 

— Allaha imamdan sonra kusanlara ınıu-
(hatbibıet şarttır. 

•— Her küm zım'rniye eziyet ederse 'anın 
(haisımı benim. 

— Eşleriniz, Allah'ın size an değerli emanc-
tİJdlir. Onilara şefkat ve merhametle muamele 
ediniz. Onları döğmeyiniz. 

— Ey insanlar, kadın haklarına uymanızı 
ve bu hususta Allabtan korkmanızı tavsiye 
'öderim. Siz kadınları Allah emaneti olarak 
faildiniz, 

— Aile kutsal hir varlıktır. Bu varlığın 
•mıultkdıuğ'unu erkek temıin edecektir. Erkek na
fakayı teminde zaruret ve zorluk içinde ilse, 
eış ona yardımcı olacaktır. Çocukların okula 
kadar eğitim ve öğretimi anneye aittir. 

— Çalışınız. En kutsal değer emektir. 
—; Karşılıksız çalıştırma olmadığı gibi, ça

lışmadan da kazanç yoktur. 
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— İşçinin ,alımteri kurumadan ücretini öde
yiniz. İşçi toprak işeüsi ise ona ücret yerine 
toprak bağışlayınız. 

— Fakirlerin ekmeğini koruyunuz. Fakirin 
•ekmeğini korumakta ısrar etmemek, küfrün 

' ve dini teıkzibotmenin alâmetlerinden sayıl-
fmışitı r. 

— Bir mahallede bir yoksul varsa o mahal
lede zeniğin yoktur. 

—• Ticaret serlbestir. Ucuzluk için mal ge
tiren tüccar Allah tarafından rızıiklıdır. 

— Tanrının helâlinde bıraktığı kâr sizin 
için daıha hayırlıdır. 

— Tüccarlara seslenen «Bakara 269'da» 
Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin şeylere 
teşvik 'ediyor. Tanrı ise lütfundan bir yargı
lama ve vicdanlı !bir kâr vaadediy/or. Bu kâr he
lâl kârdır. İhtikârla sağlanan kâr haramdır. 
Haram kârlarla servet edinenler mümin ola
mazlar. 

—• Mal saiklaimayınız, ihtikâr yapmayınız. 
•—• Muhtekir melundur. 
—- İnsanın emeğinden h aşk ası kendisinin 

değil «Necim Suresi 39.» 

— Toprağa dönümeeyc kadar alnının teriyle 
ekmek yiyeceksin. 

— Ben Allahımm lezzetime kemdi alnımın 
teri ile kurduğum sofrada ulaştım. 

— Toprak isteyen bir topraksıza toprak 
vermeyenin günahı bağışlanamaz. (El Beled 
Suresinin 13 ve 16' ncı Ayetleri.) 

—.... Olmaya servet, zenginler elinde dev-
letleşıe o sıervetje Devlet el koyar. (El Haşr Su
resinin 7 nci Ayeltoi.)' 

— Hükmettiğim kadar daha iktidarda ka
lırsam, zenginlerin artan mallarını alır yok
sullara dağıtırım. (Hazretti Ömer.) 

— Servetinizi toplum yararına tahsis et
im ek ibadettir. 

— Tefecilik yapmayınız, kazandığınızı is
raf etmeyiniz. 

— Yeraltı servetleri, sular, orman'lar, otla-
kiyeler kamu yararına Devletindir. 

— Allah diyor ki; emeğini toprağa sarf eden, 
ancak toprakta kendisi tarım yapan, o topra
ğın sahihi olabilir. 

—• Servetinizin vergisini ödeyiniz. Yani ze
kâtınızı veriniz. 
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— Çalışıp kazanan Ali ahin sevgilisidir. 
— Mal düşkünlüğünü hor gören (iYcr 

17 - 24) ve hayra hizmet etmeyen servetin' sa
hiplerime ülırevî bir kurtuluş sağlama yacağını 
•bildiren «Hakka 25 - 29» ayetlerinde ekonomik 
ve ahlâkî amaçlar görülür. Hazreti Muhammed 
faziletten ayrılmayan bir ruhun yine fariletli 
teşebbüslerle elde ettiği serveti helâl saymış 
ve bunu da yine hayırlı amaçlar için sarf et
mekte insanî, sosyal ve ekonomik fayda gör
müştür. Bumun içindir ki, rüşvet, hile, ihtikâr, 
murabaha vesaire gibi şerefsiz ve tiearî na-
nrais dışındaki yollardım kazanç sağlamayı 
baranı saymıştır. İslâm, zenginliği, fakirin ek
meğimi, emeğini, gayretini, sakır ve kanaatini 
iı-'jtkmar etmeden sağlamayı istemiştir. 

—• Ahdi yerline getirin. Çünkü herk es ahit-
ten soruımluıdur. (Lsra 34.) 

— Kim ahde vefa gösterirse bilsin ki, Al-
lahın dostudur. (Âli Ümran 76) 

— ....Muhakkak iki, Allah, ahde vefasızlık 
göstermekten sakınanları sever. (Tevibe 7) 

— Mümin olanlar, emanetlerine ve ahitkvri-
ııe riayet edeni en lclir. (Müminim 8) 

— Ey iman edenler! Yapamayacağınız 
şeyi niçin yapa cağını diye söylersiniz. 

— Tanrı, sözleşmeden sonra ahdini bozmuş 
olanlara ve Tanrının emrettiklerinden ilgisini 
ikelseınlere lanet etler ve yurdun en kötüsü on-
] addır. «Rad 27» (C T T. I*, sıralarından «Bra
vo» seslerıi, alkışlar.) 

— Bakara 19, Âli Ümran, 184, Nisa 149 ve 
Maide 13'de at' emirleri vardır. Yalnız Maide 
Süresinin .13 neü ayeti : Hazreti Muhamnıed 
işi erinizden pek azı müstesna olmak üzere 
•olandan daima bir hainliğe muttali olu]) du
lunsun, yıinie sen, onlardan «evvelki suçlarını» 
affet, intikamdan vazgeç. Muhakkak Allah, 
'başkalarına iyilik edenleri sever. 

— İyilik edilmeye lâyık olan ve olmayan 
herkese iyilik et. 

— Affı seç, töreye göre emret ve bilgi
sizlerden sakın. İslâm iyi ahlâktan ibarettir. 

— iki kardeş arasını bulunuz. 
— Hazı eti Muhammed : «Benim çektiğim ıs-

ıtırafbı kimseler ç ekmem iştir.» Hazreti "Muham
med, kendisine ıştıra]) çektirenlerin tümünü 
affet m iş t; Jr. A11 ab a ve Hazret i \̂ iuh a1; n med 'e 
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karşı savaş açan Ebu Süfyan'ı ve onun karısı 
Hand'i dahi affetmiştir. 

— SAMİ ARSLAN (Denizli) — Müslüman 
okluktan sonra... 

C. 11. P. (1RÜPU ADINA MEHMHT ERGİM; 
(Devamla) — Teslim olduktan .sonra hidayete 
geldi beyefendi. 

«SAMİ ARSLAN (Denizli) — Hayır Müslü
man okluktan sonra affetti. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Evet evet, 
teslim oklu, ondan sonra geldiler karşısında 
af dilediler. 

İslâmı sizin katlar bilirim merak etmeyin. 
•—• Allahım, beni ilim ile zengin ve sahır 

ile tezyin ©t. 
— İlmin âmili olun, ravisi olmayın. 
— Sadakanın en değerlisi, bir Müslüma-

nm üim öğrenip, diğer Müslüman kardeşle
rine öğreitmesidir. 

— İlmin fazileti, ibadetin faziletinden bana 
daha ziyade sevgilidir. 

•— Beşikten mezara kadar ilme sahlbolu-
nuz. 

— Bir milletin yok olması, bir bilginin öl
mesinden ehvenidir. 

.— Bilginin uykusu ibadet, nefesi teşbih tir. 
İslâm, iyi ahlâktan ibarettir. İman edenler 

arasında, dostluğu ve nezaketi âdet haline ge-
t i rmeye imkân haz'ırl ayan bir dindir. 

İs'lâmda ahlâk pratiktir. Aklın beğendiği 
ve aklın istediği, toplumun olduğu kadar 
da fertlerin saadetine hizmet edecek olan bir 
•dünya ahlâklıdır. 

/İslâm, daima iyiliği ve affı tercih etmiş; 
barışa, uzlaşmaya, alçak gönüllüğe, toleransa 
değer vermiş, yalandan, iftiradan, tezvirden, 
hu'sumetten tiksinmiş, riyayı, sö'zünde durma
mayı, israfı reddetimiştir. (Alkışlar.) 

İslâm, Tanrının, ibadet ve kurbanlarla al-
datılamayacağını, beğenilen ibadetin, ruhların 
ve bedenlerin temizliğindeki gerçek saygı ve 
imanda saklı olduğunu, yani kimiseyi incitme
den, üzmedim, ıstırap çektirmeden, ibadetin; 
ruhların ve dedenlerin temizliğindeki gerçek 
saygı ve imanda saklı olduğunu, yani kimseyi 
incitmeden, üzmeden, istirap çektirmeden, ni
hayet yalnız iyilik yapmakla değil, kötülük yap
mamak ve yapanlara engel olmakla Allah ka
tındaki 'beğenilmişler arasına gireibilceeğine de 
bildirmiştir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Er-
/gıü.1. Vaktiniz doldu, (tamamlayınız lütfen. (C. 
H. P. sıralarından «'Oya koyalım, konuşması
na devam etsin» sesi eni.) 

Efendim? C. H. P. sıralarından «Devanı 
edin, devaım eldin» Sesleri.) 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ER
GÜL (Devamla) — Efendim, Sayın Başkan 
müsaade etımedikçe devam edemeyeceğim. 

BAŞKAN •—• Müsaade etmek, 'benim ihtiya
rımda değil, sayın arkadaşlar. Aklığınız karar 
ımucibince, ancak ben buradan... (C. H. P. sı
ralarından «Herkese müsamaha gösteriliyor» 
sesleri) Müsaade buyurun arz edeyim efendim. 
Müsaade 'buyurun. 

Ben 'buradan arkadaşlarımla ilticada bulunu
yorum, bu arada şunu da .bilhassa dikkatlerini
ze sunarım. Bir grupim sözcüsünün sözünü ke
sip aşağı indinmeklte, herhalde hoş bir ş[ey ol
masa gerektir. Arkadaşımın, benim bu ikazı
mı gayet iyi karşılayarak görüşmesini tamamla
yacağını üm;id ediyorum. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sayım. Başkan, 
bizim gözcümüzün tam. 20 nci dakikasında he
men ilkaizınızı yaptınız. Adalet Partisi sözcüsü 
'değerli arkadaşımız 40 dakika konuştu sözünü 
kesmediniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Angın 
oturun efendim. Hayır efendim, ona da aynen 
ikaz yaptım, demin arz ettiğim ıgibi. (C. H. P. 
sıralarımdan «Devam etsin» sesleri.) 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Peki Sa
yın Balkanım, tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz Sayın Ergül. (C. 
H. P. .şuralarımdan «Devam, devam,» sesleri.) 

iOAHİT ANGIN (Corum) — Aynı müsama
hayı bize de ıgösterin efendim. 

BAŞKAN — Rica. ederim, Sayın Ergül de 
değerli ıbir arkadaşımızdır. Yani aramıza gir
memize de lüzum yok Sayım Angın, rica ede
rim. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Türk Milletini geri 'kalmışlıktan 
kurtarmanın çarelerimden ilki, Diyanet İşlerin
de görev almış, baştaki 'başkandan, köydeki 
imama kadar 'tüm din görevlilerinim Devletim 
sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemesi 
ile miümkündür. 'Devrimci ve 'evrimci Devletim 
yanında, devrimci ve evrimci İslâm öğretmeni 

j yer alır. İslâmı mana, mahiyet ve şümulü ile 
kavrayan, bilen im üstü marnlar yer alır. İslâm 
öğretmenlerini, devrimci ve evrimci 'devletim, 
yanında yer almaya davet ediyoruz. Devletin 
de mnları geleceğin endişelerinden, geçim sıkın
tılarından kuirıtarmasını görev sayarız. Benim 
Türkiyemde din ıgörevlilerinim sefaletle pençe
leşmesine göz yumamayız. Sefalete terkedilmiş
lerden fayda değil, zarar gelir. Vekil imamlar, 
arpa - 'buğday ile, hattâ semizotu ile çalışan 
imaimlar, Hükümetten ve Meclislerimizden mer
hamet ve lütuf mıcyilleri bekliyorlar. Gelecekle
rinin teminat altına alınmasını diliyorlar. 

Gu'upumuzun bu dileklere azamî ölçüde yar-
dıfeı olacağını arz edenken, 1974 yılı Bütçesi
nin Diyanet İşleri Başkanlığımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Meclisimizin sayın üye
lerine grupum adına saygılar sunarımı. («Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergül. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın is

teklerini karşılıyorum. 
Sayın İbrahim Gökte pe, huyunun efendim. 
İBRAHİM GÖKTBPE (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın .milletvekilleri; 
Yüce Heyetinizi ve Diyanet İşleri Başkanlı

ğımızın .mümtaz mensuplarını saygı ile selâm lı-
yoınm. Görüşmekte olduğumuz Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin teşkilât mensuplarıma., 
milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. 

İSaym milletvekilleri, İslâm Dimimin icapları, 
I ibadet ve ahlâk esaslarıyle ilgili işleri yürüt-

önek ve din konusunda toplumu aydınlatmak 
vazifesi 633 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Baş-

I kanlığına verilmiş bulunuyor. Başkanlığın bü
yük manevî ımesuliyeJti bulunan bu görevleri 
ifa edebilecek geniş imkânlarla' teçhiz edilmesi 
gerekmektedir. Bu yüklendiği görevin tabiî bir 

I ieaıbıdır. Dinimizin güzel esaslarımı itikat, iba
det ve ahlâka taalluk eden sarsılmaz esaslarını 
burada ifade etmekte bütün sözcüler 'birleşmiş
lerdir. Yüce Parlamento bu değerli konuşmaları 

I ibüyük bir huşu içimde dinlemiş bulunuyor. Bu, 
I iniii'enilecek bir husustur, devamı her zaman 

itemenni edilen bir husmöbur. İslâımm birleşti-
I rici gücünü ibngün bu Mecliste 'bir defa gör-
I m ekten şahsen bahtiyarlık .duydum. (Alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri,, ben,- imillî 'hayatımızın 
I en önemli temel müesseselerinden biri olan Di-
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yameit İşleri Başkanlığı ile ilgili birkaç idarî me
seleye temas etmek işitiyorum. 633 sayılı Ka
nunda •Başkanlığın, en büyük karar ve danış
ma organı olarak: tarif edilen Din İşleri Yüksek 
Kurulu seçimleri biran önce gerçekleştirilmeli
dir. Başkanlığın, bu kurulun değerli hizmetle
rinden tam manasıyle faydalanılır hale getiril
mesinin önemi büyüktür. 

İl ve ilçe müftülüklerinin çalışma yeri Hü
kümet binaları içinde düşünülmüş ve yeni inşa 
edilen Hükümet binalarında müftülüklere de yer 
tahsis edilmiştir. Fakat bunun zamanla çeşitli 
mahzurları ortaya çıkmış bulunuyor. Hükümet 
binası buhıninrayan yerlerde ise müftülükler mü
sait ve sıhhî olmayan 'binalara yerleşmek zo
runda kalmışlardır. Oturulan binalar birçok il
çelerde hizmet mana ve ehommiyetiyle de müte
nasip değildir. Bu sebeple Başkanlığın il ve ilçe
lerde müftülük binası inşa edilmesi konusunu uzun 
vadeli bir plan dahilimde ele 'alarak gerçekleş
tirmesini zarurî görüyorum. Bu konuda halkımı
zın da önemli derecede katkııda bulunacağına 
eminim. Bu katkıların değerlendirilmesi yerinde 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, il ve ilçe müftülerimizin 
ifa ettikleri görevin ayrı manası ve önemi oldu
ğunu takdir edersiniz. Bu husus nazarı itibare 
alınarak il ve ilçe müftülerimize görevleriyle 
•mütenasip tazminat veya temsil ödeneğinin veril
mesi lüzumlu bulunun aktadır. İl müftülerinin 
hepısi 1-4 dereceden aylık almakta oldukların
dan böyle bir ödeneğe daha ziyade küçük kadro
larda bulunan ilçe müftülerimiz müstehak bu
lunmaktadırlar. Sayın Devlet Bakanının konu
yu, bugünlerde personel rejimi ile ilgili olarak 
çıkarılacağı söylenen kanun hükmünde Karame-
me meyanında ele alınarak gerçekleştirmesinde 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi iktidarı 
'her yıl bütçeye 2 bin imam hatip kadrosu koya
rak bunu köylerimize ınuntazamain dağıtmıştı. 
Köylere imam kadrosunu ilk defa geniş ölçüde 
ıgötürem Adalet Partisi 'iktidarı olmuştur. Bu hiz
metin bütçe ile devam ettirilmesini müspet kar
şılıyorum. İmam hatip kadrolarının tevzi inde 
bütçe imkânları dar olan ve imam ücreti ödeye
meyecek derecede fakir köyler ile orman köyleri
ne, hudut köylerimize öncelik tanınmasını fay
dalı mülâhaza ediyorum. Bu suretle, bu gibi fa

kir köylerimizde dinî hizmetlerim, daha sıhhatli 
ve devamlı bir şekilde yürütülmedi imkânı sağ
lanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sayıları 15 bini geçen 
vekil imanı hatiplerin asıl kadrolara alınmaları 
ve böylece sosyal güvenliğe kavuşturulmaları bir 
zarurettir. Bu konuda Adalet Partisi Grupu ola
rak ve diğer üyeler tarafından verilen kanun 
teklifleri, Hükümetin getireceğini beyan ettiği 
tasarıya initizaren Millî'Eğitim Komisyonunda 
bekletilmektedir. Getirileceği beyan edilen Hü
kümet tasarısının da bir an evvel Yüce Meclise 
verilerek konunun ele alınması, bugün her biri 
yurdun en ücra köşelerinde çeşitli mahrumiyet 
içerisinde .İslâmin neferliğini yapan bu fedakâr 
insanların bir an evvel sosyal güvenliğe kavuş
turulmaları hususunu en halisane duygularla te
menni ediyorum. Bu konunun haklılığı yanında 
çeşitli siyasf tartışmalara da yol açmaktadır. 
Yüce Parlamento konuya öncelik vererek tartış
ma konusu olmaktan kurtarmalıdır artık. 

Sayın milletvekilleri, burada Sayın Diyanet 
İşleri Başkanına da birkaç sözüm olacaktır. Ken
dileri Türkiye Cumhuriyetinde en yüksek dinî 
makamda bulunuyorlar. Üzerlerindeki kisve İs
lâm m kisvesidir. Bu kisve ile sıradan bir proto
kol memuru gibi lalettayin davetlere, hatta kok
teyllere gidemezler. (A. P. ile M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

İsi ânım vakarını korumak en başta kendileri
ne düşen bir görevdir. ıSaym Başkanın, Diyanet 
İşleri Başkanı sıfat ve kisvesiyle gidebileceği ve 
gidemeyeceği yerleri isabetle seçmesi, İslâmm 
vakarını koruması bakımından şarttır. Yoksa 
şahsen diledikleri yerlere gitmesi elbette halkla
rıdır. 

Sayın milletvekilleri, radyodaki dinî yayın
ların kifayetsiz ve hatalarla dolu olduğu, salahi
yetli muhterem din a damlarım ızoa ifade edilmek
tedir. Radyodaki dinî yayımların Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafımdan hazırlanması ve kontrol 
edilmesi, bu yayınların sıhhati bakımdan zorun
ludur. TRT bu yayınlarda samimî ise Diyanet 
İşleri Başkanlığının yardımıma her zaman mü
racaat etmelidir. Ayrıca televizyonda da dinî ya
yınlara yer verilmesi temenniye şayandır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak bir olayı 
Hükümetin nazarı dikkatine sunuyorum. Yüzler
ce işçinin çalıştığı, Ankara Belediyesine bağlı 
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Elektrik Havagazı Otobüs İşletmesi binasında 
bulunan mescit, 9 Aralık Belediye seçimlerinden 
sonra C. H. P.'li Belediye Başkanı taraflımdan ka
patılmış bulunuyor. Ankara Belediye Başkanı, 
ımelseiitin acıkması için kendisine müracaat eden 
işçilere; «Öğle (tatilini size yemek yemeniz, isti
rahat etmeniz için yeriyoruz. Cuma namazını 
ikaza etsenizde olur. Bu meseleyi açmak istemi
yorum» gibi İslâmî esas ve itikata tamataem ay
kırı beyanlarda bulunmuştur. Bu haberler ba
sında yer almıştır. Yeni Asya 21. Ocak 1974, 
28 Şubat 1974. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yeni 
Asya yazdı mı doğrudur. 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devamla) — Baş
kentimizin Belediye Başkanının, Cuma namazı
nın mana ve mahiyetinden dahi bihaber olması 
ıgerçekten hüzün vericidir. Sayın Bakandan' so
ruyorum bu haberler doğru mudur? İlgili bakam
lara bu konuda herhangi bir şikâyet intikal etmiş 
ımMir? Kapatılan meSeitin tekrar ibadete açıl
aması düşünülmekte midir? Hükümeti, bu haberi 
tahkik ederek, sonucunu Müslüman Türk Mille
tine ve o yerde çalışan yüzlerce işçiye samimiyet
le açıklamaya davet ediyorum. Biıllmmelidir ki, 
Türkiye'mizde mescit kapatmak kimsemin hakkı 
ve haddi olamaz. 
Yüce Heyetinizi saygı ile salamlarım. (A. P. 

sıralarımdan alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökte-

pe. Söz mü istiyorsunuz efendim? Buyurun Dev
let Bakanı Sayın Süleyman Arif Emre. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul) —• Muhterem Başkan; Yüce Mecli
sin değerli üyeleri. Parti grupları nâmıma konu
şan arkadaşlarımız ve kişisel olarak fikirlerini 
ısierdeiden milletvekili arkadaşımız çok mühim me
selelere temas ettiler. Bilhassa, dinimizin ulviye
ti! ahlâkî, içtimaî, iikt/'sadî ve ilmî yömlerli üzerin

de çok aydınlatıcı konuşmalar yapıldı. Bütün 
partilerimiz bu hususlarda birleştiler, birbirleri
ni tamamlayan bir tablo ortaya çıktı. Son konu
şan arkadaşımız da bu neticenin kıymeti üzerin
de durdular, cidden millî birlik ve bütünlüğü
müzün teminatı olan manevî birilik ve bütünlü
ğümüzün, bu bütçe münasebetiyle Yüce Meclisi
mizde de bir kere daha tecelli etmiş olması sebe
biyle konuşmacı arkadaşlarımla bilhassa teşek
kürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarımızın temas ettikleri 
birçok meseleler müşterek olarak dile getirilmiş 
olması hasebiyle bendeniz de önce bu müşterek 
meseleler üzerinde yaptığımız çalışmaları ve gö
rüşlerimizi açıklamaya çalışacağım. Bilhassa he
men hemen Diyanet camiasının aktüel konusu 
haline gelmiş olan vekil imaJmlar mevzuunda 
Hükümetimiz, bir kamum tasarısı hazırlamıştır. 
Ancak bu kanun tasarısı sadece vekil imamlar 
(mevzuunda 638 sayılı Kanunu değiştiren bir ta
sarı değil, birçok âcil meselelerine Diyanet İş
lerinim ç-are bulan ve 633 sayılı Kamumu hatırlın
da kaldığına göre 11 - 12 maddesini de değiştiren 
bir kanun tasarısı olduğu için, Meclise şevki 
epeyce gecikmiş bulunmaktadır. Şu anda bakan
larımızın imzasına sunulmuştur. Bir haftaya ve
ya bunayakın bir müddete kadar Meclise takdim 
edebileceğimizi talimin ediyorum. Bu kamunla şu 
anda işlemez halde bulunan Yüksek Din İşleri Ku
rulunun kolaylıkla işler ihale gelmesini temin et
mek istiyoruz. Getireceğimiz tasarı ile Din İşleri 
Kurulu üyelerinin gerek seçiminde, gerekse se-
eilme vasıflarımı taylm edem. hükümlerde kolay
lık sağlayan hususlar yer almıştır. Geme bu ka
nım tasarısıyle bir Hac İşleri Müdürlüğü kurul
masını ve vatandaşlarımızın Hac farizösini ifa 
etmek için muhtelif yollardan ve vasıtalardan ev
lerimden gidip tekrar evlerine avdet edinceye ka
dar bütün seyahatlerinde kendilerime kolaylık 
sağlayacak usulleri, ilgili dairelerle de koordi
nasyon yaparak Diyanet İşleri Başkanlığımızda 
kurulacak bu ımüdürlüğün ve Bakanlığımızın de
netiminde, koordinesinde yürütmeyi düşünüyo
ruz. Kanun teklifimizde, taşanımızda-buna alt 
hükümler olacaktır. 

Ayrıca dışarıda bulumam işçi kardeşlerimizin 
dinî ihtiyaçlarını karşılayacak din görevlilerinin, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeteri ka
dar tayin etmesini mümkün kılacak hükümleri 
de getirmek istiyoruz. Bu hususa dokunan arka
daşlarımız yerden göğe kadar haklı bulunuyor
lar. 80 bin kişiye bir din görevlisinin düşmesi, 
yurt dışındaki işçileriiimizin bu balkımdan da sahip
siz bırakılmış olması elbette üzerimde üzüntü ile 
'durulacak bir husustur. Yumanistan Hıristiyan 
olduğu halde Almanya'ya gönderdiği işçilerinden 
zannedersem, her 100 kişide bir kişiye bir din 
görevlisi göndermektedir. Halbuki bizim dimimiz 
•ayrı olduğu için bu hususta daha hassas olma-
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. iııız, dalıa itina göstermemiz gerekmektedir. Ge
tireceğimiz tasarıda bu ihtiyacı karşılayacak hü
kümler ola »aktır. 

Aynıca Diyanet İşleri neşriyatında müteda-
vil sermaye miktarını artıran ve neşriyatı daha 
tesirli, daha yaygın hale getiren hükümler de 
yer almış olacaktır. 

Vekil imamlar 'meselesi halledilirken, vakıf -
•lana bağlı olan mülhak ;c amil ere mensup din gö
rev] ileriniin de sosyal haklardan yararlandırıl
maları ve Diyanet İşleri kadrolarına geçirilme
leri ek bir hükümle temin ledilmiş olacaktır. 

Bazı 'arkadaşlarımız müftülerim aklıkları ma
aşların yetersiz okluğunu haklı olarak tebarüz 
(ettirdiler. Gerçekten kadro sayısı» bütçedeki 
ödenek miktarına bölündüğü ta'kdirde, bütün 
Devlet 'kuruluşları içerisinde ıen az bedel karşı
lığında, maaş veya ücret karşılığında çalışan 
personelin, Diyanet İşleri personeli olduğu or
tadadır. Diyanet işleri camiasının bütün bu 
dertlerini Devlet Personel Dairesine intikal et
tirmiş bulunuyoruz. Bunlara çare bulunması 
için çalışmalar ilerlemiştir. Bakanlığımızın gö
rüşü ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın görüşü 
ilgili bakanlığa arz edilmiştir. Bu hususta çıka
rılacak olan kararnameyi beklemekteyiz. Henüz 
tanzim safhasında olduğunu tahmin .ediyorum. 

Umumî konulara böylece temas ettikten son
ra şimdi konuşmacı arkadaşlarımızın ele aldık
ları ve dokundukları) hususlara kısa kısa temas 
etmek suretiyle konuşmamı tamamlamak istiyo
rum. 

Sayın Hilmi Türkmen arkadaşımız, Diyanet 
camiasında bazı hizipleşmelerin mevcut olduğu
nu tebarüz ettirdiler. Bu arada Diyanet İşleri 
Başkanımızdan ve Teftiş Kurulumuzdan çok 
sert bir lisanla bahsettiler. Elbette kuruluşları
mızı veya .kuruluşlarımızın tutumunu tenkit et
mek, hepimizin hakkıdır. Bilhassa muhalefet 
sözcülerinin bu istikamette uyarıcı konuşmala
rını biz hürmetle karşılarız. Ancak, Diyanet İş
leri mensupları, muayyen bir mevzuda bazı ka
nun hükümlerimi sert tatbik ediyorlar ise, arka
daşımızın yapacağı tenkitlerin de ikinci değil, 
yapıcı olmasını temenni ederdik. Çünkü, inanan 
kimselerin bilhassa 'kendi aralarında her türlü 
meselelerinde merhametli ve yapıcı olmaları da, 
yine inandığımız kuralların tabiî bir neticesi
dir. Daima birleştirici, barıştırıcı ve yapıcı ol-
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mamız gerektiğini ilâveten arz ediyorum. Bu 
arkadaşımız bilhassa Kur'an kurslarını teftiş 
ettiren yönetmeliğin hükümlerinden şikâyet et
tiler. Bu yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıla
caktır. Şayet, haksızlıklara yol açan hükümler 
mevcut ise, bunların ıslahı cihetine gidilecek
tir. 

Kur'an kurslarından bahseden, yine Hilmi 
Türkmen arkadaşımız, bunlara karşı, adeta bir 
kapatma kampanyasının sürdürüldüğünü, ko-
nuşmalarmm bir yerinde ifade ettiler. Komis
yonda Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine ilâ
ve edilmiş olan 75 milyon liranın karşılığında 
öyıe zannediyorum M, 250 hatta daha fazla mik
tarda Kur'an öğreticisi kadrosu da almak üze
re bulunuyoruz. Bu itibarla, Bakanlığımızın ve 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın gayesi, kursları 
kapatarak tamamen adeta haritadan silmek de
ğil ; yeni yeni kadrolar alarak yeni kursların 
da açılmasına ve tedrisata geçmesine imkân ha
zırlamaktır. 

Kadroların dağılımındaki adaletsizlikten ar
kadaşlarımız şikâyet 'ettiler. Diyanet İşleri Baş
kanlığında, illerimizin mevcut cami sayısına gö
re, aldıkları kadroların nisbetlerini gösteren (is
tatistikler mevcuttur, yapılmıştır. Yine Diyanet 
İşleri Başkanlığımızda, mahrumiyet dereceleri
ne ve kadroya nailiyet derecelerine göre, köy
ler camiler, kasabalar sıralandırılmıştır. Nispe
ten az kadro 'almış olan vilâyet ve kazalaıra da
ha fazla 'kadro vermek suretiyle bu eşitsizliğin 
giderilmesini istihdaf eden bir tevziat mekaniz
masını ve usulünü tatbik etmek kararındayız. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Harun Aytaç arkadaşımız, Bütçe Komis
yonunda yapılan bir münakaşadan mülhem ola
rak, «Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında özerk
lik düşünülüp düşünülmediğini» sordular. Yine 
aynı istikamette, Sayın Adalet Partisi Sözcü
sü Feyzüllah Değerli beyefendi de, «Hükümet 
bu hususta ne düşünüyor1?;» diyerek kendi par
tilerinin de özerkliğe taraftar olduğunu, teba
rüz ettirerek, bu istikamette temennide bulun
dular ve sual tevcih ettiler. 

Ben öyle zannediyorum ki, Bütçe 'müzakere
leri dolayısıyle Guruplar adına yapılan bu ko
nuşmaların bir kısmı, Gurupların kararına bağ
lanmış olmuyor. Çünkü, bilhassa Bütçe Komis
yonunda bu konuda yapılan münâkaşalar esna-
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sında, yin.e bir Sayın Adalet Partili bir .senatör 
arkadaşımız, «Özerklik» müessesesinin ve fikri
nin'karşısına çıkmış ve bu'mevzuda, yani «özerk
lik verilip veril-emıeyeccğiniin aıı'astırıl masında 
fayda vardır:» şeklindeki Komisyon raporunda 
mevcut hükme itiraz; eylemiş ve hatta bunu sert 
bir lisan ile tenkit etmiş ve «Lâiklik İlkesi;» ne 
•aykırı görmüş idi. Şimdi o partinin bu kürsü
de konuşan sayın bir diğer sözcüsü, «Özerklik
ten yana olduklarını tebarüz lettinerek, Hükü
metimizin bu konuda ne düşündüğünü» sormuş 
bulunuyorlar. 

Bu konuda Fanti Gurpları, ki Bütçe Komis
yonunda yapılan münakaşalarda sayın bir Cum
huriyet Hailk Partili 'milletvekili arkadaşımız 
da, özerklik kıMnde fikirler serdetmiş bulunu-
yorlaırdı*. Bu temayüllerin, parti karar organla
rının ve bilhassa Gruplarının kararına iktiran 
ettikten sonra, Hükümetimize intikal lettirilme-
si halinde, bu işlerle ilgili bir Balkan arkadaşı
nız olarak, bu 'meslelcyi bir Hükümet mesielesi, 
bir Hükümet mevzuu haline getirmek imkânına 
''kavuşacağım. Bu husustaki teşebbüsler, ışayet -
arzettiğim şekilde - bu ciddî merhaleden geçti
ği takdirde biz de Hükümet olarak bu konuda 
müspet - menfî kanaatimizi açıklamak imkânı
na kavuşacağız. 

Arkadaşlarımızdan hemen hemen büyük bir 
lasını, TRT'deki dinî yayınların kifayetsizliğin
den, bahsettiler. TRT G'<enel Müdürü bu konuda 
Diyanet işleri Başkanlığını ziyaret ederek, müş
tereken programlar hazırlanması hususunda teş
riki mesai (edeceklerini, bildirmişler ve gerek 
saat ve dakikanın artırılması, gerekse daha mü-
ıcssir dinî yayınların tanzim edilmesi hususunda 
mutabakata varmışlardır. Bu çalışmaların inta
cı halinde, muhterem konuşmacı arkadaşlarımı
zı ve halkımızı tatmin (edecek bir yayın serisi
nin başlayacağı kanaatmdayım. 

Hasan Tosyalı arkadaşımız, «Bütçenin bu 
haliyle yetersiz olduğunu tebarüz ettirdiler. Bü
tün dinî ihtiyaçları ve görevleri nazarı itibar e 
'aldığımız takdirde, Bütçenin yeterli olduğunu 
söyleyemeyiz. Ancak, bu sen'eki Bütçemizde, ge
çen seneki Bütçeye nazaran ']b 44 bir artışın da 
bulunduğunu, tebarüz ettirmek mecburiyetinde
yiz. 
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Adalet Partili arkadaşımız kişisel olarak fi-
'kiıiierini beyan 'ederken, «G'eniş çapta kadroları 
ilk defa köylerimizle intikal ettiren parti, Ada
let Partisidir» dediler. O türlü tasarruflar ger
çekten olmuştur. Fakat, şunu bilhassa teli aruz 
ıcttirmek isterim ki; Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bütçesime kadrolar 'karşılığı olarak konulmuş 
olan 'ek ödeneğin miktarı 75 milyon liradır. Dev
let Personel Dairemizle Diyanet İşleri uzmanla
rımızın müştereken yaptıkları hesaplar netice
sinde, bu ödeneğin muhtelif kadrolara şâmil ol
mak üzere, 5 000'i mütecaviz kadroyu Diyanet 
İşlerine kazandırabileceği, meydana çıkmıştın\ 
Bunun 4 000 'adedi imam kadrosu, 500' küsuru 
müezzin ve diğerleri de - demin arziettiğim gi
bi - Kuran öğreticisi, vaiz ve diğer görevlilere 
tahsis edil iniş olacaktır. Bu 5 000 küsur kadro
nun bir senede böylece tahsis .edilmiş olması, 
öyle zannediyorum ki, bugüne kadar •Cii'işilcn 
rakamlar karşısında bir rekor seviyedir. İnşal
lah bundan sonraki yıllarda daha da artarak 
halkımızın bu ihtiyacını kemaliyle karşılayacak 
bütçeler getirilir, bu meclise. 

Yine Hasan Tosyalı arkadaşımız, imam hatip 
okullarıyle, yükse'k islâm enstitülerinin sayıla
rının artırılmasını veya talebe sayılarının ço
ğaltılmasını tavsiye ettiler, ki bu çok yerinde 
ve isabetli bir temennidir. Çünkü, memleketimiz
de şayet bu 4 bin kadroyu dalıtırsak, camisi bu
lunup da kadrolu imamı bulunmayan köy sayısı 
16 bin küsur civarında kalmış olacaktır. Bu köy
lerin hepsine "kadro vers'ek dâhi, halkımızın 
arkasında ırahatlıkla namaz kılabileceği .evsafta 
din görevlisi tayin etmek mümkün olmayacak
tır. Bu itibarla, bir taraftan imam hatip okulla
rı sayılarının artırılması mecburiyeti ortadadır. 
Ancak, bu sayılar ne Ikadar 'artırılırsa artırıl
sın, büyüyen ihtiyaca ihtiyacın büyümesi hızı 
nispetinde ıcevap veremeyeceği gerçeği de orta
dadır ve nitekim şimdiye kadar böyle olmuştur. 
Vekil imamlık müessesesi de bu sebepten orta
ya çıkmıştır. Şayet bütün camilerimize kadro 
verirsek, yine uzun bir süre gelişmekte olan bir. 
ülke olarak vekil imamlık veya ona bcııaeır bir 
müesseseyi devam ettirmek zorunda kalacağımız 
hadiselerin seyrinden anlaşılmaktadır. İmam ha
tip okullarının kapatılmış olan orta kısımları
nın açılması, Hükümet programınla alınmıştır". 
Binası inşa edilmiş, içerisinde tedrisat yapılma-
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sı mümkün olan yeni binaların da 'açılması yine 
programa alınmış bulunmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığıyle yaptığımız temaslarda, önümüzde
ki ders yılı tedrisata 'açılabilecek okul sayısı
nın 40 ilâ 50 arasında bir rakama baliğ olacağı 
'anlaşılmaktadır. Bu istikametteki çalışmalar 
hızlandırılmış bulunmaktadır. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü konuşmaların
da kültür emperyalizminin tehlikelerinden bah
settiler. İnsan unsurunun eğitilmesi halinde eko
nomik hayatta, sosyal hayatta ortaya çıkacak, 
çıkması tabiî olan başarıları tebarüz ettirdiler. 
Komünizme ve diğer yıkıcı cereyanlara karşı, 
dinimizin bir teminat olduğunu tebarüz ettir
diler. 

Kendilerinin bütün bu fikirlerine aynen ka
tılıyoruz ve teşekkürlerimizi arzcdiyoruz. 

Yalnız bu arada din derslerinin mecburî ola
nak konulması gerektiği hususuna da temas et
tiler. Öyle zannediyorum ki, bu bir Anayasa 
aneselesidir. Anayasanın 19 ncu maddesindeki 
açık hükümlerin bir neticesidir. Bu itibarla, bu 
sadece bir Hükümet kararıyle veya teşriî veya 
icraî teşebbüsle ele alınabilecek bir konu olmak
tan uziak bulunmaktadır. 

Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, 
dinimizin müspet ilimlere verdiği önemden, sos
yal düzene getirdiği huzur ve saadetten ve ah
lâkî esaslarından değerli örnekler vererek bah
settiler ve bu itibarla Meclisiimiizde Diyanet iş
leri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle ortaya 
çıkmış olan manevî birlik ve bütünlüğün âdeta 
son konuşmasını yapmış oldular. 

Kendilerine bu konuşmalarından dolayı te-
şekküı'rleriml arz ederim. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından 'alkışlar). 

Müftülük dairelerinin müstakil binalara 'ka
vuşturulması temenni edildi. Ayrıca dini kisve
nin Devlet Bütçesinden aynı tip olarak tedarik 
edilmesi ve görevlilere verilmesi konusuna do-
'kuniuldu. MüftıülükilerinıizJin vasıtayla teçhiz 
edilmesi lüzumu öne sürüldü, ki bunların hepsi 
ciddî ihtiyaçlardır. Şu anda 'müftülüklerimizin 
emrinde 167 vasıta mevcut bulunmaktadır. Bu 
vasıtaların hemen büyük bir 'kısmı Almanya' 
dan gelen işçilerimizin bağişları neticesinde el
de edilmiş vasıtalardır. Köylere ve nahiyelere, 
kaza ve vilâyet merkezlerindeki alimle itimizin 
giderek zaman zaman daha aydınlatıcı iirşat edi

ci konuşmalar yapmasına vesile olması sebebiy
le, bütün müftülüklerimize birer vasıtanın te
min •edilmesinde çok büyük faydalar olduğuna 
inanıyoruz. Ancak şu bütçe imkânla rıyle bunu 
biz bir hamlede ha lledebi liriz iliklinde de deği
liz, bugünkü şartlar içerisinde. 

97 müftülüğümüzün •müstakil binası vardır, 
Bu binalar dernekler vasıtasıylc, halkın yardı-
mıyle temin edilmiş bulunmaktadır. 55 (müftü
lüğümüzün de, yine bu şekilde yapılmış lojman
lara sahip olduğunu biliyoruz, ki bu istikamet
teki faaliyetler ıgerek halkımız tarafından, ge
rekse ileride Devletimiz tarafından ikanla! edile
cektir. Biz bu ümit içerisindeyiz. 

Kıymetli arkadaşlarımın tespit edebildiğini 
kadarıyle dokundukları konular üzerinde bu şe
kilde durmuş bulunuyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. Diyanet işleri Başkanlığı Bütçemi
zin memleket ve milletimiz için hayırlı olmasını 
temenni ederiim. (G. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın -Bakan; 
lütfen ayrılmayınız, bazı sualler var onları mz>& 
takdim edeceğim. 

Sayın Mehmet Pamuk, soruyor : 
«1. — Şimdiye kadar tahsis ve tevzi edileli 

imam, hatip, müezzin, kayyum kadrolarının il
lere dağılış oranı nasıldır?» 

Hemen cevap verecek durumda mısınız1? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARÎF EM
RE (Devamla) — Efendim, bu soruya hemen 
cevap verecek durumda değilim ve olsam dahi 
çok uzun zamanınızı alacaktır. Eğer muvafakat 
buyururlarsa, yazılı olarak kendilerine takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — İkinci sualleri; «Kadro ihti
yacı tamamen giderilmiş hiçbiir ilimiz var mı
dır? Varsa hangileridir? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, bu hususta da şu 
anda hafızamda bir rakam mevcut değildir. Ba
zı illerimizin kadro ihtiyacının yüzde yüze ya
kın temin edilmiş olduğunu daha önce öğren
miştim ; fakat bu arkadaşımıza da bilâhara, ve
receğimiz o listede zaten cevabı gözükecektir. 

BAŞKAN — Üçüncü sualleri; «En az âmâm 
kadrosu bulunan illerimiz hangileridir ?» 

'Bu da o cümleden değil mi efendim? Yazılı 
mı cevap vereceksiniz? 
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DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan: 1. Bu
günkü dinî eğitim sistemini kâfi buluyor 
musunuz? Bulmuyorsanız almayı düşün düğü
nüz tedbirler nelerdir?» diye soruyorlar. 

I k ı n olacaksa yine yazılı olarak rica ede
yim, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN AKİF EM
RE (Devamla) •— Hayır, efendim. Bugünkü di
nî eğitim sistemimiz, demin de' tebarüz ettirdi
ğim gibi, kifayetsizdir; kifayetli değildir. Bir 
taraftan, yine tebarüz ettirdiğim gibi imam ha
tip okullarının sayısını artırmaktayız. Yüksek 
İslâm Enstitülerinin kapasitesini artırmak ve 
araştırıcı hüviyet vermek düşüncesindeyiz ve 
ayrıca birinci derecede eğitime medar olan 
Kur'an kurslarının da, demlin arz ettiğim gibi, 
alacağımız yeni kadrolarla takviyesini düşün
mekteyiz. 

Buna ilâveten Diyanet İşleri Başkanlığımız 
meslek içi eğitim büyük ehemmiyet vermiş bu
lunmaktadır. Bu mey anda Bolu'da bir eğitim 
.merkezi tesırs eıdilmliştı'jr. İmamı - hatip okulu 
mezunlarını, müftüleri, vaizleri ve diğer din gö
revlilerini bu binada zaman zaman kurslara 
tabii tutmak suretiyle eğitmekteyiz. 

Bu türdeki eğitim merkezlerinin bir tanesini 
İstanbul'da, diğerini de Doğu - Anadolu'da bir 
ilde, münasip bir bina tedarik ederek açmak 
kararındayız. Merkez içi eğitimden de' çok ve
rimli neticeler aldığımız bir gerçektir. 

BAŞKAN — İkinci sualleri; 10 tane sualleri 
vardır, dikkatinize sunarını. 

İkinci sualleri, «Allah emri olan dinî, Müs-
]umana aktaracak din görevlilerinde aradığınız 
vasıflar kemiyet miidir, keyfiyet midir1? Keyfi
yet ise en küçük köyden, Başkent Ankara'ya 
kadar bütün din görevlisi olacak kişilerin dinî 
-ehliyet, is'lânıî selâbet, ım'illî cesaret sahibi olma
sı birlik ruhunun sağlanması için Başkanlıkça 
bir hazırlık var mıdır?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, bu sualin zaten 
cevabı içerisindedir. Biz hem kemiyet, hem key
fiyet bakımından, hem de kendilerinin suallerin
de tebarüz ettirdikleri vasıflar bakımından: 
mücehhez, mükemmel din görevlisi yetiştirmek 
kararındayız. Elimizdeki imkânları daha önce

ki konuşmalarımda açıklamıştım.- O şıimdiki im
kânları mümkün olduğu kadar değerlendirerek 
bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Arslan üçüncü sualinizi 
Bakanla ilgili görmüyorum. İsrar ediyor musu
nuz ? 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Niçin efen
dim ? 

BAŞKAN — Hayır efendim soruyorum, ben 
Başkanınız olarak takdir de bana aitdolduğuna 
göre. Size sualin durumu itibariyle hatırlatı
yorum. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Okunsun efen
dim. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 

«L965 yılından bu yana emekliye sevk edilen 
Diyanet İşleri Başkanı olan muhterem zevatın, 
emeklilik sebepleri kendi istekleri midir, yoksa 
bir genel müdür değiştirir gibi ilgiili Bakanın 
siyasî tasarrufu mudur? Siyasî tasarrufu ise 
bunu mevcut kanunlara göre nasıl izah edersi
niz?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim bu mevzuda bende
niz bir inceleme, bir araştırma yapmış değilim. 
Eğer talep buyuruyorlarsa bunun yazılı olarak 
cevabını takdim edeyim. 

BAŞKAN — «1965 yılından bu yana müftü 
iken vaizliğe, vaiz iken imam hatip ve memur
luğa, Kur'an kursu hocası iken müezzinliğe indi
ni lenl erin sayısı kaçtır, sebepleri nedir?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
Rİ] (Devamla) — Efendim, bunlar incelemeye 
ve teknik araştırmaya ihtiyaç gösteren sualler
dir. Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Beşinci suallerini okuyorum. «Müftü, vaiz, 

imam. hatip ve Kur'an kursu öğretmeni iken is
tifa. etmeye mecbur edilen veya görevine: son 
verilenlerin sayısı kaçtır, kaç tanesi mahkeme 
kararı ile görevinden alınmıştır?» 

ıBu da aynı şekilde zannediyorum. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Devamla) — Bu da aynı şekildedir. Bu 
•personelin büyük çapta bir bilançosunu yaptır
mak isteyen suallerdir. Şu anda herhangi bir 
net cevap veremiyeeeğmı. 

BAŞKAN — «1965 yılından bugüne kadar 
açılmak için müracaat edip de açılmayan Kur'an 
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kursu sayısı kaçtır? Kurs binasının tapusunun 
istenmesi, kurs talebesinin mahallî müftünün 
bölgesinden olma şartının konması, başka müf
tülük bölgesinden gelenlere müsaade belgesi 
şart koşulması doğru mudur? Doğru ise kal
dırmayı düşünüyor musunuz?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim bu husustaki tali
matnamenin, yönetmeliğin inceleneceğimi ve 
ıslah edilmesi gereken hususları mevcut ise, 
ıslah edilmesine çalışılacağını daha önce tebarüz 
ettirmiştim. Bu bahsettikleri hususların hepsi 
yönetmeliğin hükümlerinden doğan hususlar
dır. 

BAŞKAN — Altıncı sualiniz de Sayın Ars-
lan, Sayın Pamuk'un sorduğu sualin aynısıdır. 
Mamafih Sayın Bakan cevap vereceğine göre 
sizinkinin cevabının demde de bunun olmasını 
istiyorsunuz her halde? 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — «Köy sayısından fazla imam 
kadrosu almış veya % 80 verilmiş ile var mıdır? 
Varsa hangi illerdir?» 

Deminki gibi her halde yazılı cevap lütfe
deceksiniz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yedinci suali okuyorum. 
«Başkanlıkça açılmış Kur'an kursu imtihanı

nı kazanmış; adlî, idarî, askerî ve saire evrak
larla başvurmuş bazı kişilere (Tayini sakıncalı 
olduğu yapılan tahkikatla anlaşılmıştır) diyerek 
tayin edilmediği doğru mudur? Doğru ise bu 
sakınca sebebi nedir?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim bu şekilde işlemler 
yapılmış mı, yapılmamış mı, bunları yine, ismen 
tasrih edildiği takdirde kendilerine yazılı olarak 
cevaben bildirelim. Yapılmış olabilir, çünkü 
Deniıştaym da bir içtihadından ilham alarak, 
resmî kuruluşlar tayinden önce tayin edecekleri 
kişiler hakkında bu türlü bir takdir hakkını kul
lanmaya yetkili kılınmış bulunmaktadır. 

Daha önce benden geçmiş olan bir dava mü
nasebetiyle, böyle bir içtihad mevcndolduğunu 
biliyorum. Buna istinaden yalnız Diyanet İşleri 
Başkanlığımız değil; birçok resmî kuruluşlar da 
tayinden önce tercihlerini kullanma imkânına 
sahip kılınmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — «67 il müftüsüne verildiği gibi, 
ilçe müftülerine de 4 ncü dereceden maaş ver
meyi düşünüyor musunuz?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim bu hususta Devlet 
Personel Dairesine bütün taleplerimiz intikâl 
ettirilmiş, tetkike sunulmuştur. Çıkması bek
lenilen kararnamede öyle zannediyorum ki bun
ların cevabı mevcut-olacaktır. 

BAŞKAN — «14 000'i aşan imam - hatip ve
kilinin asaletinin tasdikini düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız görüşünüz nedir?» 

Konuşmanızın içinde vardı değil mi efen
dim? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Var efendim, kanun tasarısı 
Meclise gelmek üzeredir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son suallerini okuyorum. 
«Yurt dışında bulunan işçilerimizin dinî tel

kinini yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmu
yorsunuz alacağınız tedbirler nelerdir?» 

Bu da konuşmanızın içinde vardı zannediyo
rum ?... 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Onu da arz ettim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lütfi Zararsız'm 
suallerini okuyorum. 

«İl ve ilçelerimizde lojman olarak kullanılan 
devlet binaları müftülüklere tahsis edilmemek
tedir. Bu hususta Bakanlığınız ne düşünmek
tedir?» 

DEVLET- BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Bu hususta Bakanlığıma bir 
talep intikal ettirilmiş idi, resmî yazışmalara ko
nu yapılmıştı!'. Henüz bir netice alınmamış
tır. 

BAŞKAN — «Hükümetçe hazırlanmakta 
olan yan ödeme kararnamesinde il ve ilçe müf
tülerine de bu ödenekten verilmesi düşünülüyor 
mu?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, biz talep ettik, 
kararname henüz tekemmül etmedi, tetkikimize 
gelmedi. Onun için sadece bu istikamette ta
lepler yaptığımızı resmen arz edebilirim. 

BAŞKAN — «Yurt dışından gelen işçilerimiz 
zaman zaman müftülüklerimize binek arabası 
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bağışlamakta idiler. Bu bağışların durduruldu
ğu söyleniyor. Bu hususta Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılmakta mıdır?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN AKİF 
EMRE (Devamla) — Efendim yalnız 'müftülük
lere bağışlanan arabalar hakkındaki muamele
ler .durdurulmuş değildir. İşçiler tarafımdan 
bütün Devlet 'kuruluşlarma ve hükmî şahsiyet
lere bağışlanmak istenilen arabaların iskemle
li durdurulmuş; fakat 'bu 'kefen olanak ıredde-
dilnıiş manasına alınmamalıdır. Gümrük ve Te
kel Bakanlığımız, bu mekanizmanın vergi ka
çakçılığı maksadi'yle suiistimal edüMiğihi tah'-
kikatllarla 'tespit 'ettiği için bu türlü suiistimal
lere 'engel olacak daha 'Suğ'anı 'bir metodu ge
liştirmek 'maiksadıı ile .geçici olaı alk durdurmuş
tur. 

Bakanlar Kuruluna yeni tespit edeceği sis
temi; intikal ' ettireceıktir ve ondan sionra yeni 
'usullerle göre ıbağışlara devam oGunaealktır. 

BAŞKAN — iSayın Mehmet Panıuk'un su
ali : 

'«'1972 yılında Diyanet İşieri Basjkaulığı müf
tülüklere 'birer tamim göndererek istekli ve en 
%z ortaokul mezunu olan 'din gör evlide rinin Al
manya'ya işçi olarak gönderileceğini 'bildirmiş
ti. 

1. Bu karar ne .maksatla alınmiiştur? 
2. Birçok .görevli ımünacaat ctitiğıi haklj ni-

'Çİn gönderiirne mistir? 

8. Vasıfsız işçi olaralk gönderilmesini me
sul karşılıyorsunuz?>> 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamka) — Efendim l>u hususu ince
lemiş değilim. Yazılı cevap vermem dalha fay
dalı olur. 

BAŞKAN — .Sayııı Abdülkadir ÖneeH'in 
sualini okuyorum : 

«Urfa il merkezi ile ilçe ve köylerdeki imam, 
.müezzin ihtiyaçlarının tespiti yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise açık 'kadrolarının ne 'miktarda 'kar
şıla nacağı.» 

DEVIiET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) —• Bütün idlerimizin Ibıı tür-
ılü ihtiyaçiları tespit olunmuştur. Ne miktarda 
'karşılanacağı konusuna g'clinc'e; Türkiye çapın
da yapılan tevziatın vasatisi bulunacak ve o 
vasati seviyenin dûnunda kalmış olan il ve il-
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çeler, kavuşturulmaya, ikmal olunma|ya çalı-
şılacaiktır. 

BAŞKAN — «2) Urfa ili ve ilçelerinde ye
teri kadar vaiz ve Kur'an kursu, var mıdır? 
Yoksa, 'hangi kadr'olar veril elbil'eoeJktir?;» Bunu 
'bininci suallinizdeki ce'balbmız karşılıyor zan
nediyorum. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE Devamla) — Evett. 

BAŞKAN — «:•)) ıKöy camilerine yardım ne 
şeklide ve hangi kanalla olacalktur?;» 

iki heıhaide Vakıflar bütçesinde... 

DEVLET BAKA'NI SÜLEYMİAN ARİF 
EMRE (Devamıla) — Vakıflar Genel Müdüriü-
ğü bütçesinde hu mevzuu uzun. uzadıya tartışa
cağız. Vakıflar Genel Müldüıl'üğü teşkilâtı ika
na! iylc oilacaikitır. 

BAŞKA'N —' ;Sayi'n Ömer Naim'i Barımhn 
'bir suali: 

«'Seci,»! 'bölgem olan Elâzığ ilinde ne 'kadar 
limanı vardır?» 

Yalnız arkadaşlar, hu seçim 'bölgesiyle illgi-
11 sualleri müsaade ederseniz olkumuyorum. 

KEMAL 'TABAK (iAdıyaman) — Sayın Baş
kan, her vilâyetin Iburada mille t vekilli eri var. 
Salblahtan beri burada lüzulmlsuz sualler soru
luyor' ; daha, geride göırüşec eğimiz bütçeler 
var. 

BA'ŞKIAN —. Rica, ederdim, lüzumsuz oliûp ol
madığını bendeniz ıta'kdir .ediyorum. 

ıKEMlAL TABAK (Adıyaman) — Ama bu
rada lüzumsuz yere dilnlijyioruz. 

BAŞKAN — Rica ederim, dinlemeye taham'-
üiülünüz yoksa dışarıda ilsıtiılahait edersiniz. Ri
ca ederim, 'biz iburada niye oturuyoruz?.. Gör-
d'ügünüz gibi ayındım; «iMevzii, ISoikaldir» de
dim, «!Seçim 'bölgesi» .dedim. Arikadaşlmız; «Aca-
lba sorduğum suali oraya ulaşır mı?» diy!e sor-
;muş. Biz de, «Arkadaşımız, hu olmaz.» dedik. 
Ne var yani?.. Rica 'ederim. 

Sayın Keskin, suallerinizi lütfen sorun. Ay
nı şekildeyse lütfen içtinap ediniz. 

MEHDİ KESKİN (Kalstamıoinu) — Camile
rimize imamların tayininde, 'imam - hatip öku-
lıı mezunu bulunmadığı takdirde, ortaokul me'-
zunllarmdan veikil imam tayini yoluna gidil
mektedir. Çünkü imam - ihaiip oikuilu mezunla
rının ibulunmasınıda müşkülât çelkiim ektedir. 
Bu 'böyle olunca; imam - hatip okullu mezunu 
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bulunmaıdııği taJkıdirde, ıbıınlatfa da temkıinde-
!kil güçlük zammı verilm-etü Hükümetlice düşü
nülmekte midir? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMjAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Efendilim, imam hatiple-
lOmizin !bu türlü sosyal haklardan istifadesi ko
nusunda Devlet Personel Dairelinde yapılan 
çalışmalar hangi safhadadır, §u anda bi'lmılyo-
rum. Demin de arz ettiğim gibi, bütünüyle bu 
çalışmalar henüz tam kesin tasan ha ine gelip, 
Bakanlar Kuruluna intikâl e'JtirilImemiştir. Fa-
Ikat kısa bir zamanda da bu sualiln cevabını teş
kil edecek şelkîlde sosyal hakıliaın1 temin cdebi-
leceğljmii'zi de Eanmıyorum, 

BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. (Alkışlar) 

Şahsı adına ve son söz olacak Sayın 
Ömer Çakıınoğlu, Ibuyumm. (A." P. sırala
rından alkışlar) 

IÖMER ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Muhte
rem Başkan, muhterem mıilktveikilleri, Diyanet 
İşleri Bask ani! iğinin 'bütçesi vcsile&iyılö huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

IDen ıgcGevllsinin asıl görevlinin cenaze yı
kamak, ölü defnetmek olmadığı asgarî müşte-
ırekinde olduğumuz kanaatiyle sözl'erjme baş'-
İliyorum-. 

Din görevlisinin asıl görevi; yaşayan insa
nın ve insanlardan teşekkül' teden cemiyetin 
manevî varlığını geliştılrmeik, madde görüşü
nü mana görüşüyle mezceclöbilimesinıe yardım 
ederek dünya ve ahiret saadetini sağ'amak-
tır. 

Bu kadar önemli bir mevzuun ifası ancak 
meseleyle mütenasip olarak efh.il, fâdul, fikirliyle 
fjjlî bir mütekâmil linsanların işidir. İhtiyaç, 
duyulduğu yerde as.nl, yoksa salhteai türeye-
cektir. Bu, eşyanın tabiatın/damdır. Aranılan 
vasıfta din görevli:! olmadığı, olması istenme
diği zaman da cahil ve ehliyetsiz .dini adamla
rının türeyeceğl meydandadır. Mazi bize bu 
hükmü rahatça verdiriyor. 

Dllnsiz mll'let olamayacağı meydandadır. 
Din, aynı ırktan .gelen kavimleri1 birbirine ta
mamen yabancı millet haline getiriyor. Macar-
liai'in atası olan Huniar, Yakutla:!', Gagavuzlar, 
Peçcııckler, Oğuzlar ve SelçuJklulia.r giibi.... 

Bütçesini 'görüştüğümüz Diyanet İşleri, mil-
ılıot oluşumuzun, mjillat olarak kalabilmemizin 

en- büyük faktörünün canlı, dini ve sen yüksek 
seviyede tutulmasını sağlamanın mesuliyetini 
omuzllamıştır. 

Bu bütçe, madde yönünü temin bakımından 
ömre verilecektir; bu kadar ulvî ve gerekli 
vazifenin ifasına kâfi gelecek midir? Diyanet 
İşüer/i tanühî tetllrik: edilince nice devler görü
lür. Yürekler parçalayıcıdır, göz yaşartıcıdır. 
Biz bu (bütçeye şükrolsuıı diyeceğiz. Zira, 1940 
- lMÖleıde Matbuat Umum Müdürlüğüne emir 
hallinde: «Biz dinî atmosfer, dinî bir fidelik» 
ibtıenDİyoruz diyecek, Türkiye'de 30 - 40 sene 
öonra din •meselesi diye bir mesele kalımalyacak-
tır, hükmünü vereceJk ve aynı zihniyet Anka
ra'yı göstererek «Mabetsiz hir şelhir yarattık» 
diye öğüneeekti. Allalha şükür olsun ki, o ta-
ırÜlıten 'bu yana hakikaten geften seneler geçıti-
ğıînde görüyoruz ki, d'l'n bugün Türkiye'nin var
lık kaynağıdır ve ebediyete kadar da devamı 
cdecekitir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al-
kıişüar). Hattâ inansa da,- inanmasa da dindar 
insanlardan talepte en az din doötu olımak zo-
runlüğu. herkeste tezabür etmektedir. Ve yine 
görüyoruz ki, 30 •- 40 sieme evvelki zUhniyetin ye-
Hind'e 'bugün, ibu kürsüden muihtenem Halk 
Partisi sözcüsünün ağzından, bütün grupların 
alkışladığı Mr konuşma 'dinledik. Görüyoruz ki 
ıbu çatımın altında, ilki tane Diyanet İşleri Baş
kanı parlâmıamter sıfatını haizdir. Ve yine gö
rüyoruz ki, şu Parlamento bugün, aç:İIlığı gün
kü kadar haşmetli, dinine, imanına ve vakarı
na ıs'alhip bilir .topluluk halindedir. (A. P. ve M. 
fS. P. sılaraırından alkışlar). Ve yine görüyoruz 
!kû., mabetsiznği ile öğünülen Ankara'nın, sefil 
zihniyete, Maltepeisinden, Kocatepesinden ve 
ve muhtcijiif semtlerimden sefilliği yüze vuran 
şalhadet naraları atılıyor, her gün beş defa. 

Din görevlishınn, nasıl 'bir görevi deruhte 
•ettiğinin idralki içinde clduğundan şüphemiz 
yoktur. Ancak; «Bu. ezanlar İki şahadetleri di
nin temelli, ebedi yurdumun üstünde benim in
lemeli» diyen şair gibi bu -ezanları, eğer kulak
larınızı açarsanız, Kiocaîtepe camiinden günde 
beş defa dinlersiniz. O öyle bir naradır ki, ta 
arşa kadar uzanır, şeytan tiynetindeki insanla
rı da, şeytanlan da kovaliar gider. Kcnoğlu'nun 
narasına dahi benzemez. 

Din görevlisinin, nasıl bir vazifeyi deruh
te ettiğinin idraki içinde olduğundan şüphe-
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nıiz yoktur. Aııoaik, fitnenin afLabülidiğiîaıe' çoğal
dığı, eıMilsalip ve »iyonun. üşıbirf.iğd hailinde, 
muannit din saldırısı lyanmda, asrımıza hâkim 
olan materîyalist felsefenin, kapitalist ve sosya
list istilâsı karşısında maddî ve manevî sclüâh-
lanmaya acaba haiz midi<r, oldu mu? (O. H. P. 
sıralarından •anlaşılmayan müdalhalele>r) 

Islâmm düşmanları, Iher beşerî zaafı din gö-
ırcVlisinin şahısında İslama maletmıenin gayreti 
icindedıir. Hatta ve hatta türlü saiklerin sonucu 
)gi3Fİ 'kalmış islâm ülkelerinin .bu halini İslama 
bağlamaktadırlar. B,u yönden din görev'lâsi ve 
onun Ibağh olduğu Diyanet işleri Başkanlığı 
asra ve asrrn hastalığına iyi teşhis koyup, ona 
göre hazırlanmalıdır; din adamınım haysiiycsirii 
ve vakarını korumasınn iyi! bilmelidir. Islâmın 
anüdafaaya değil, tanı ti İmaya ihtiyacı var
adır. Bu g'örcv her ne kadar müslümana farz ise 
de, mer'i kanunla rımrıza göre esas görev Diya
net İşleri Başkanlığına, yani din görevlilerine 
mevdudur. 

İzahtan varestedir ki, din görevlisi] bu gö'-
revi ilmî ve ahlâkî mükemmelliği nispetinde 
başaracaktır. Dimini, diyanetim Mânimi) sânı
na ve isteğine göre yöneten devletler, Kur'a-
nın vaadi olan dünya ve alhlret saadetine vasıl 
olmuşlardır. Islâımdan uzaküaytı'kça 'da ibatağa 
batmışlardır. 

Allattı korkusu olmayanın vicdanı, sevgisi ola
bilir mi, mümkün mü? .Diyanet işleri; vatan 
sevgisinin, insan eevgİKİııı'ın, kanun hâkimiye
tinin yegâne kaynağı olan, mana oluşumunun 
mebdei*, dinin ihlâsım, üzerine allmış ve emrine 
bu bütçe verilmiştir. 

ISöz buraya gelmişken, iSayın Devlet Baka
nın bir beyanına iştirak edemeyeteeğimi belirt-
nı'eik ıısteıilm. Bütçe Karara Komisyonunda ya-
pıllan görüşmelerde; Adalet PartlİJİ Grup söz
cüsü, ,ş'imdi beoplm de yapacağım bir teklifi yap
mamış, onun aksine konuşmuş, demişlerdi'?. 
Zannıma göre Bütçe Karma Komisyonundaki 
görüşmeler, komisyon adına değil de şahısları/ 
(adına olur; zira Koımıisıyonnn terekküp tarzı 
ıda grupların çoğunluğuna göre değil, iktida
rın 'bütçeyi yürütebileceği .şeklimde oluşur. Bu 
ibaikımdan! Bütçe Karma Komisyonunda konu
şan aıkadasrmmm şa.hsî fikri o olabilir; ama 
hen müsiKiman bir Tüık olarak teklif 'edece
ğim: Müslüman Türkiye'de, Diyanet İşlleri Baş

kanlığının en azından TRT kadar bür ınıuıhtari-
yete salhîp olmasını, tarihî yanılgıyı idrak etti
ğini ilân eden iktidardan istemc/k ve 'tu ıclgun-
luğu bu teşkilât içinde göstermefiıini temenni 
etmek hakkına sahibiz zannediyorum. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Neye yapmadı
nız o zaman? 

ÖİMjER ÇAKIROĞLU (Devamla) _ Ve yfne 
'Sayın Bakaram teşekkürle karşıladığını Halk 
Partisi «sözcüsü; (Herhalde atladılar M teşek
kür «ittiler. Zira mevzuu iyi bilirler. Bunu her 
ne kadar Sayılı Hocaimız İbrahim Elmalı'nın hu«-
zurunda söylüyorsam da, söz şuranı olduğu içim-
sÖyrüyornm) hadisten balhsederek, ahde vefa 
ve af mevzuunda atıfta bulundu ve ayetden, 
hadisten misal verdi). Ben kısa keserek sözümü 
(bitirmek istiyorum; ahde vefa, ma'siyette ol
maz. Hayırda fiilide vefa vardır. Âmire itaat 
farzdır, fakat mâ'siyette değil. Eğer bir aihde 
vefasızlık görülmüşse .mâbiyotite, olmuştur o, 
vefa&rzhk değil, Allaİhın alıdına riayettir bu. 
(D. P. sıralarından, alkışlar)! 

(KADİR ÖZPAK (Uşak) — Alın kajbul edin» 
öyle ise... 

ÖMER ÇAKIROĞDU (Devamla) — Aldık 
fcaibul ettik zaten. Kabul ettik, yeteıki onlar ka-
jbul etisin!1.er. Af, tövbe edip hakka yöneilenedir. 
!TÖvbe etmeden, hakka yönıeHmeden .af mümkün 
değildir.. 

(AiHIMJET HAŞİM BENDİ (Kütahya) — Si
ze bırakıyoruz... 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz 
sayım- arkadaşını?.. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bıraktı-
nıîz mı? Bırakmadınız ki bize.. 

BAŞKAN — Rica edenini, tamamlayınız lüt
fen. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Eğer 
ibıraktınızisa kabulümüz. 

Hürmetlilerimi arz eder, saygılar sunarını. 
(A. P. ve D. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır-
oğlu. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Diyanet İş
leri Başkanlığı (bütçesi üzerindeki görüşmelerimiz 
tfena ermiştir. 

'Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su-
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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B'ölümleı'i okutuyorum efendim. 
C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Dira 

101 Genel yönetim 6 107 430 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 DeBtek hizmetleri 14 492 450 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Emmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda ay-, 
dmlatılması ve ibadet yerleri
nin yönetimi " 732 305 315 
•BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

900 Transferler 6 435 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

'Bu suretle Diyanet İşleri Bakanlığı bütçesi, 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Milletimize ve Di
yanet İşleri Teşkilâtının muhterem mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ederim. (Alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, bu bütçe ile ilgili önerge yek mu idi? 

BAŞKAN — Hayır, »bana (bir şey intikal et
medi efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Oyla
maya alıkoydular da efendim. 
' BAŞKAN — Bir şey intikal etmedi Sayın 
Koıkmazcaoı. 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde grupları adına söz alan sayın arkadaş
larımızı takdim ediyorum : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Talât Oğuz, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali İhsan Ululbahşi, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına Sayın Süleyman Yıldıran, De
mokratik Paıti Grupu adına Sayın Faiz Şarlar, 
Millî (Selâmet Paıtisi Grupu adına Sayın Mir Ba-
hatt'in Yaı'dımcı. 

Şahısları adına Sayın Baihattin Karakoç, Sa
yın İbrahim Gc'ktepe, Sayın Mustafa Asri Un
sur, Sayın Ünat Demir ve Sayın Hasan TCVÎVUI:.. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa 
yın Talât Oğuz, Ibuyurun efendim. 

C..H. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
.(Mardin) — Sayın Balkan, sayın milletvekil-
Jierli; 

Tapu ve Kadastro Umum MüdürıMiğü 1974 
ımalî yılı Bütçesi üzerimde Cumhuriyetçi Güven 
Parti&i Millet Meclisi Grupunun görmüş ve temen
nilerini arz ediyorum. 

IM'ülkiyet ve mülkiyetle ilgili hakların güven 
altına alınmasında, taşınmazlarla ilıglili heır türlü 
anlaşmazlıkların çöizümienmiemnde ve uyigulan-
ımaisınlda, önlenmiesinde; baraj, sulama, kurutma, 
mera, yaylak yol, petrol ve boru hattı gübi pro
jelerin uygu!İa;nımaisında toprak ve tarım refor
munun başarısında tapu ve kadastro planlarının 
önemli çlcik bü'ylükıtiür. 

Gayrimenkul ihtilâflarının mıenıleketin sosyal 
ve ekonomik düzenini önemli bir şekilde etikilo-
diğli bir ıgerç'elktir. Bu özelliğin nedeniyle, muh
telif zamanlarda' çıkarılan, tadillere uğrayıp 
meriyetten kaldırılan 2G13 - 5602 ve 766 sayılı 
kanunlar, gayrimienlkuller'in, il ve ilçe sınırları 
içimde vıe duşunda bulnan bilumum ıgayrimenkul-
lerin Tıüılk Medenî Kanunuma göre ve bu ka
nunun kaibul ettiği siürat ve mülkemm'eliyetle bir 
sistem dalhillinlde huikukî ve geometrik durum
larının tahdit ve teslbitini istihdaf eder. 

Tapu işleri bıütıün il ve ilçelerle tam teşkilâtlı 
dört bucakta mevcut olan tapu sicil mıulhafızlıfc-
larıyle, memurluklarının yürüttükleri mülkiyet 
ve mülkiyetten gayri aynî hakların tesisi, bun
ların intikali, bu arada abım ve satım, defvir ve 
temlik, hibe, -taksim, ipotek, tırampa, kat mül-
fciiyelti ve irtifak halkları tesis gübi vazifeleri yü
rütmekle yükümlü ve /sorumlu olduğu en önemlli 
görevler ve kaidastro ve tapulama işleri giibi 
önemli işler, Tapu Kadastro Umum Müdürlıüğü 
ıgübl önemli İbir müessesenin bünyesinde mütalâa 
edilmlekıtedir. 

Yüriürllükte bulunan 766 sayılı Kanun ile, 
2ı6|13 sayılı Kanun, her ikisi kendıi yönlerinden 
ilki amacı kapisamalktaidır. Amaçlardan biri, il ve 
ilçelerin belediye ısınırları içimdeki ve köylerdeki 
ıgayrimenlkullerin hukukî ve fennî durumlarını 
tespit, plana dayalı ve Medenî Kanunun aradığı 
nitelikteki tapu sicilinin düzenlenmesi ve kurul
ması amacını güttüğü gilbi, 'eski tapu kayıtları
nın yenifenmiesin'i ve tapusu bulunmayanlara 
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'zilycıtlik yönünden yeni tapu verilmesini istih
daf 'eder. 

İnsanoğlu, yaşantısını sürdürmeye meıclbur 
olduğundan, hayat koşar adımlarla ilerlediğin
den ve (halikımızın % 75'inin kaderi toprağa (bağ
lı ıbulunduğundaın, /toprağın müesşiriyeiti ve öne-
ımi artmaya davam etmiştir. Toprak iyi kullanıl
dığı tıalkdiride, canlıların 'hayatiyetini teımin eden 
ve bu aralda kendisime bakıldığı takdirde bitmez 
ve tülkenımıez (bir ha:zinıe vasfını iihraıZ eden ta-
(biatın yapısıdır. Toprağın önemi fetihlerde tve im
paratorluk devrinde "belirmiş ve o tarihten iti
baren ona hukukî bir veıçıhe vermek zorumluğu 
dioğımuştaır. 

Kolektivizm ve komünizme dayalı demirperde 
Igerlöi üllkeler hariç, mülkiyet ve miras hakkına 
saygılı bütün ülkelerde tapu ve kadastro İşleri 
karşıımıza bir sorun olaraik çıkmaktadır. Tüılki-
yede ve bu ,aralda sosyal bünyemizde büyük ıstı
raplar konusu cinayetler iışlenımeısine selbıebiyet 
veren, can ve mal 'emniyetini ortadan kaldıran 
ve sosyal huzursruıziulk kaynağı bulunan arazü iıh-
tllâtfilaırınıın ve toprak anlaşjmaızliiklarmın Tüı'k 
Milletinin malşeri vicdanında bıralktığı yaralar 
çok Miyülktür ve acıdır. Bu itibarla Türkiyetmiz-
de her türlü mahrumiyet ve zorluklar içinde top
rağı kucaklayan ve ona taJm bir dost eli uzatan, 
yo îlki ve görevlerimi 'kanun dairesinde kullanan 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü mensupları
nın bu m'eimılcıketltıe toprak alanında sayısız hiz
metlerinin bulunduğunu ifade etmeyi bir zevk 
telâkki etmekteyiz. 

Tlüıikiyede, topralk (dağıtımının ve iskân iş-
ılerinin muntazam ve aidaleıte uygun bir şekilde 
yapılalblilimeısi için 'devlet arazisinin nerelerde 
ve ne miktarda bulunduğunun bilinm'esi yine 
(bu umum müdürlüğün, kadastro çalışması ya
pımına bağlıdır. Aynı Genel Müdürlük tapu si
cillerine mesnet olacak kadastro çalışmalarını da 
vadeli bir plan iıçierismide yapmakla görevlidir. 

Vatandaşlarım deivllet giderlerine sahip olduk
ları müikfiyeıtlerıe âdil ölçülerle iştirak ettirilme
leri toprak ve Itarım re£or.mu gllbi öneımli bir 
aşamanın sılhlbatli yapıl alb ilmesi, gübreleme ve 
verim artırması gibi, ziraî faaliyetlerin hedefi
ne; ulaşması için arazi cinslerinin sayımı ve tas
nifi de G-emicIl Müdürlüğün kadastro hizmetine 
'bağılıdır. Memleketimizde önemli konulardan 
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'biri de imar mevzuunda kadastro çalışmalarımı 
igerıaktirme'ktedir.. 

Türkiye'de toplumda huzur ye güvenin tees
süsü her şeyden evvel canın yongası bulunan 
malın (yani gayrimenküllerin) bir düzene bağ
lanmasının, istikrara kavuşmasının zaruretine 
İnanmaktayız. Bu da tapu ve kadastro teşki-
lâtiarıni'm maddî ve manevî olanaklar yönün
den takviye edilerek Türkiye'nin en ücra kö
şesinde yaygın' bir hale getirilmesine bağlıdır. 
Tapulaması bitmeyen, sınır ve mera ihtilâf lan 
halledilmeyen ülkeler huzurlu olamazlar, gü
venli olamazlar Ve istikbale 'emin bir gözle 
bakamadılar. 

Devletin temelinde iç. huzur ve güven bulun
duğundan, Türkiye'de köy ve kasabalardaki 
tapulama, işlemlerinin bitimini temin bakımın
dan gorckli gayretin ve çabanın gösterilmesini 
zarurî görmekteyiz. Arazi ile ilgili ihtilâfların 
hallediılmesinin, harita ve kadastro hizmetlileri
nin tamamlanmasına 'bağlı bulunduğuna yuka
rıda işaret etmiştik. Yürürlükte bulunan 766 
ve 2013 sayılı kanunların bazı aksayan madde
lerinin ihtiyaca tekabül etmeyen hükümlerinin 
•memleketin coğrafî şartları ve içtimaî seviyesiy
le kabili telif olmayan maddelerinin ıslama 
miiiıhtaç bulunduğunu (belirtmekte yarar1 gör
mekteyiz. 

Toprak vte Tarım Reformu uygulanmasında 
harita ve kadastro hizmetlerine olan talep ve 
önem bir kat daha artacaktır. Pilot bölge ova
rak ilân edilen Urfa ilinde toprak reformu ça
lışmalarının1, tapulamanın bitmemesi ve arazi 
ihfılâflarıımn halledilm'emesi sebebiyle bir çok 
•güçlüklerin doğacağı, çalışmaların aksayacağı 
talbiîdir. 

(Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölge
lerde kadastro çalışmalarına birden fazla ekip
ler kailinde maddî, teknik ve personel yönümden 
/gerekli hızın verilmesi zaruretine inanmaktayız. 

iTürkiyö'de tapulamanın 15 veya 20 yılda 
'bitirileceği ileri sürüldüğü hakle, bunun memle
ket gerçekleri nazarı itübare alınmadan söylen
diğine kanaat getirdiğimizden, ancak 40 veya 
50 yılda (bunun bitirilebileceği fikrinde olduğu
muzu üzüntü ile söylemek isterim. İsviçre gllbi 
'dünyanın en medenî bir mcmıkfcetlrJde dahi ta
pulama. ancak 20 senede bitirileibi!mistir. Büyük 
ve masraflı hizmetler yüklediğimiz Tapu v'e Ka-
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dastro Genci Müdürlüğünün bütçesi azamî 
tasarruf düşüncesiyle hazırlandığından, 1974 
yılı programında da hedeflere ulaşılamıyacağı-
ma olan inancımızı üzüntü ile tekrar etmekle, 
Ibu 'bütçe kalemlerinden her hangi bir kısıntı ya
pılmamasını temenni etmekteyiz. 

- 76İ6 ve 26İİ3 sayılı Kanunlar gereğince ta
pulama ve kadastro müdürlüklerince tapulama 
ve kadastrosu yapılacak mıntıkalara ait kayıt
ların süratle çıkarılması ilgili tapu dairelerin
deki! Arap harfleriyle yazılı kayıtların Türkçe-
ye Çevrilmesi! zaruretine inanmaktayız. Tapu
lama ve kadastronun temeli tapu kayıtlarına 
dayandığından ve Türkiye'de tapu kayıtlarının 
müstenidatı ve geldileri Arap harfleriyle ya-
ZJII olduğundan, tapulama irem'lerimin süratle 
yapılmasını temin bakımından umum müdürlük 
nezdinde müstakil hüviyeti haiz, müstakil bir 
fonu bulunan bir tercüme dairesinin kurulması 
gerektiğine işaret etmek isteriz. 

Yapılan istatistiklere göre, merkez arşivin
de Arap harfli kayıt miktarının 50 milyon civa
rında olduğu saptanmıştır. Eski yazılarla yazı
lan kayıtların Türkçeye çevrilmesi lüzum ve za
rureti miülkiyet hukuku yönünden önemli bu
lunduğundan, bütçeye bir fasıl ve madde açı-
flarak bu işler için müstakil bir tahsisat konul
masını öngörmekteyiz. 

Bu .güne kadar 43 il ve 915 ilçenin 'kadastro 
yapılarak 1 Mart 1974 tarihine kadar 1 69i2 a&L 
parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. Halen 
Türkiye'de 80 bölgede kadastro işlerine devam 
olunmaktadır. Türkiye'de tapulama işleri 19150' 
ve 19ı55 yılları arasında klasik metodlarlla yapı
lıp devam ettirilmiş, 6587 sayılı Kanunla batılı 
ve ileri .memleketlerin uyguladığı fotoğramet-
ı'ik metoda geçilmiştir. Halen Türkyie'de 1,13 
bölgede 625 ekip halinde çalışmalar sürdürül
mektedir. Tapulamanın başladığı tarihten Şu
bat 1974 sonuna kadar İlli G17 köyün tapulama
sı ele alınmış ve bunlardan 10 156 köyün tapu
laması tamamlanmış ve ayrıca 354 köyün tah
dit ve tespiti bitirilerek tapuya, devredilmiştir. 
Halen 1107 köyde tapulama devam: 'etmekte
dir. Buna göre 11 595 parselin tahdit ve tespi
ti yapılım:^, 12:5 908 735 dönümlük yerin yüz
ölçümü ikmal edilerek, planlar yapılarak ta
pu kütükleri tanzim edilmiştir. Bütün bu aşa-
malları Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü bün-
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yeşimde çalışmaların verimli bir neticesi 'olarak 
mütalâa ettiğimizden ve ayrıca bu Umum Mü
dürlük 196/1 tarihinden bu yana çalışmalarına 
hız vermesi, 766 sayılı Kanunun ve Kat Mülki
yeti Kanununun Toprak ve Tarım! Reformu 
Kanununun ıhazınlanmasında tapulama işlerinin 
süratle görülmesinde ve teşkilâta yeni bir yön 
verilmesinde büyük bir katkısı bulunan Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğü mensuplarına ve 
bu arada sayın Galip Esmer'e şükran borcumu
zu ifade etmek isteriz. 

'Tapulamalardan doğacak ihtilâfların kısa 
zaman içinde çözümlenebilmesi için tapulama 
mahkemelerinin çoğaltılıp çalışma imkânlarının 
arttırılmasına ve bu mahkemelerin başına, mes
lekte asgarî 10 yıllık tecrübesi bulunan değerli 
(hâkimlerin getirilmesi lüzumuna inanmaktayız. 
Tapu dairelerinin, görev yapabilecek, işleri sür
atle çıkarabilecek, huzur içinde çalışabilecek 
binalara, araç ve ger'eçjlere, elemanlara, perso
nel ve teknisyenlere duyulan ihtiyaç sebebiyle 
bu ihtiyaçları karşılayacak tapulama, birlikle
rinin süratle açılmasına imkân verecek ve tapu
lama komisyonlarının teşekkül edip faaliyete 
geçebilmesini temin bakımından çok yönlü ted
birlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etmek isteriz. 

lAynı gayeyi istihdaf eden ımühteva ve yön
tem yönünden aykırılıklar ve ihtilâflar bulunan 
iSSdS sayılı Kanunla 766 sayılı Kanunun hüküm
leri arasındaki ahengi sağlamak amacıyle dava
lardan alınan harç, sulh, davet, tebligat, hakem, 
feragat, meraların tescili yönünden uyumu sağ
lamak maksadıyla gerekli hazırlığa girişilmesi 
düşüncesindeyiz. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesi 
tetkik edildiği takdirde, gelir ve giderleri bir
birine olan uyumu ve intibakı sağlanmıştır. Ad
iliye teşkilâtının ve tapu muhafız memurlukla-
riyle tapulama müdürlerinin bulunduğu her il 
ve ilçede teknik işlerden anlayan ve arazilerin 
krokilerini çizebilecek birden fazla fen eleman
larının bulunması ve tayin edilmesi zaruretine 
inanmaktayız, 

•1?M1 'sayılı Kanunla, 657 sayılı Kanuna ek
lenen bir ek madde ile hayat ve sağlık için teh
like veya çalışma bakımından güçlük arzeden, 
normalin üstünde gayret sarfını gerektiren ve
ya eleman temininde müşkülât 'çekilen görev
ler için iş riski, işgüçlüğü ve eleman temininde-
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'ki güçlük zamları öılemnesi şart koşulduğun-
dan, tapulama mıüdürlülderinin ve tapu muha
fızlıklarının 'bünyesinde çalışan elemanların ça
lışma s'aihaları ta'biatm bütün güçlüklerini ihti
va ettiğinden, değişen ve gelişen sosyal ve ik
tisadî koşullar karşısında kendilerinin bu yan 
ödemelerden istifade ettirilmelerini Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu olarak zarurî adde
diyoruz, 

(Görüş ve temennilerimizi arz ettiğimiz Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesinin Türk 
ulusuna, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
Yüce Meclise Saygılar sunarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Ali İhsan 

ülubahşi. Buruyurunuz sayın Ulubahşi. 
A.P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ULU

BAHŞİ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1974 
malî yılı bütçesi hakkında Adalet Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini arz edeceğim. Bu mü
nasebetle Yüce Meclisi saygıylc selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, hizmetlere verilen-
önem derecesi ve sırası bir tercih meselesidir. 
Hizmetin geniş halk kitlesini ilgilendirmesi ve 
vazgeçilemez olması, tercihte şüphesiz büyük 
ağırlık taşır. Bu itibarla konuşmamızın esas he
defini, tapu ve kadastro hizmetlerine komuoyun-
da daha geniş bir ilgi çevresi ve ilgi yoğunluğu 
kazandırma gayreti' teşkil edecektir. Böylece, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün imkân
larının çoğalmasına katkıda bulunabileceğimizi 
umuyoruz. Şu halde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün başarıları halkımızın hangi ih
tiyaçlarını karşılayacaktır? Hangi dertlerini or
tadan kaldıracaktır Tapu ve Kadastro hizmetle
ri yeterince görülmediği takdirde halkımızın ka
yıp ve zararları neler olabilecektir? Kısaca Genel 
Müdürlüğün halk hayatındaki yeri nedir? 

Muhterem milletvekilleri, tapu daireleri, hal
kımızın evi, tarlası, bağı, bahçesi, dükkânı için 
günlük hayatında devamlı baş vurduğu bir dev
let kapısıdır. İş sahipleri tapu dairelerinde ko
laylık mı görüyor, zorlukla mı karşılaşıyor? İşleri 
çabuk mu yapılıyor, sürüncemede mi bırakılıyor? 
Kendisine güler yüz mü gösteriliyor, ters mi 
davranılıyor? Halkımız devlet İdaresini bu açı-

J lardan bakarak yargılar. Biz tapu ilgililerinin 
halkla münasebetlerine gösterecekleri özen nispe
tinde devlete olan saygının artmasına yardımcı 
olacakları kanaatmdayız. 

Tapu sahibi olmayan vatandaş, geçimini sağ
ladığı toprağına, işyerine, başını soktuğu evine 
güvene güvene «Bu benimdir» diyememenin hu
zursuzluğu ve endişesi yüzünden bunalım içinde 
yaşamaktadır. Huzursuz, endişeli ve bunalıma 
sürüklenen bir halkın mutlu olması, kendinde 

I hamleler yapacak gücü bulması mümkün değil
dir. Halkı tapu sahibi yapma, her şeyden evvel 
onu huzursuzluktan, endişeden kurtarma ve mut
luluğa yöneltme davasıdır. Tapusuzluk, kar
deşin kardeşle arasını açmakta, aileleri, 
komşuları, köyleri birbirine düşürmektedir. 
Ölenlerin öldürenlerin, yaralayanlarım, ya
ralananların, dövenlerin, dövülenlerin, 'şo
venlerin, 'söviı' enlerin, cezaevlerinde yalan
ların, mahkeme kapısı bekleyenlerin çoğu ta-
pıısuzluğun kurbanlarıdır. Bu yüzden tapu me
selesi memleketimiz için bir asayiş davasıdır. 

İster hukuk, ister ceza olsun, arazi davaları 
dolay isiyle mahkeme dosyaları artmaktadır. İş 
çoğaldıkça hem davaların karara bağlanması ge
cikmekte, hem de meselenin iyi incelenmesi im
kânsızlaşmakta, ayrıca bu davalarda ispat vası
tası daha ziyade şahit bıeyanı olduğundan adale
tin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Bütün bunların 

I halkı adalet bakımından karamsarlığa sevkettiği 
gözönüne alınırsa, tapu meselesi bir yönüyle de 
bizim için bir adalet meselesi olmaktadır. 

Arazi davaları yüzünden davacı, davalı veya 
şahit olarak vatandaşların mahkeme kapısı bek
ledikleri sırada işlerinden, güçlerinden kaldık
ları, zamanlarını, emeklerini enerjilerini, akıl
larını işe, sosyal meselelere ve üretime verecek
lerine davaya harcadıkları bir vakıadır. Bu, 
memleketimiz için zaman, emek, akıl vs insan 
enerjisi israfı ve üretim kaybı demektir. Şu 
halde, tapu meselesi bir açıdan da Türk halkının 
azımsanmayacak bir kısmının zaman, emek, ener
ji ve aklını sosyal meşelere ve üretime yönelt
me davasıdır. 

I Tapulu mülklerin daha bakimiı olduğunu, 
r tapulu toprakların daha iyi işlendiğini.[ görmek

teyiz. Demek ki tapu, verimi artırmada bir 
| 'teşvik vasıtası olmaktadır. 
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Alını -. satımda tapulu mülkler tapusuzlara 
nispetle hem daha itülbarlı, hem de daha kıy-
'metlidir. Yani tapulu mülMer daha kolay 
müşteri bulabilmekte, tapusuz mülkler müşte
ri bulmakta güçlük çekmekte. Tapulu mülk
ler yüksek bedelle satılmaktadır, tapusuz mülk
ler ise düşük bedelle satılmaktadır. Bu adalet
sizlik vatandaşları tapu sahibi yapimaikla orta
dan kaldırılabilir. 

Kredi imkânlarından istifade bakımından1 

da tapulu mülk ile tapusuz mülk arasındaki 
adaletsizliği 'vatandaşa tapu senedi vermekle 
önleyebiliriz. 

Tapu muamelelerinden Hazine gelir elde et
tiğine göre, tapu adedini çoğaltarak, Devletim 
gelirini artırmalı ve böylece kamu işlerinde, 
ımfemleket kalkınmasında, işsizliğin ortadan 
kaldırılmasında ve bilhassa Türk köylüsünün 
yol ve okul yapımında, içme suyunda, topra
ğımı sulamasında, elektriğe kavuşmasında., 
ımahsulünün daha çok değer kazanmasında kul
lanmak üzere, kaynak artışı sağlanmalıdır. 

Burada, orman köylüsünün açıklı durumu 
üzerinde özellikle durmak lüzumunu hissedi
yoruz : 

Tapusuz orman köylüsünün hali cidden yü
rekler acısıdır. Tapusuzluk yüzünden orman 
köylüsü keındi yurdunun toprağının sahibi ola-
•mamakta; mahkeme, orman cezası ve icra, or-
ıman köylüsünün yakasını bırakmamaktadır. 
Orman köylüsünü bu yürekler acısı durumdan 
kurtarmak en önde ele alınması gereken iş ol
malıdır. 

Kurutma, sulama, baraj işleri, keza imar iş
leri, tapulama ve kadastro hizmetlerinin sü
ratle görülmesine muhtaçtır. 

'Muhterem milletvekilleri, tapu ve kadastro 
h iz ip ler in in halikımız için önemimi belirtmeye 
çalıştık. Şimdi de Genel Müdürlük teşkilâtı
na bakalım. Bu ağır sorumlulukları yerine ge
tirmede Genel Müdürlüğün gücü nedir? 

Bir kere teşkilâtın kadrosu, kendisine veri
len dev hizmetleri görmekte adet itibariyle ye
tersizdir. Birinci ve dördüncü dereceler ara
sındaki kadro adedi binde altı nispetiiındedir. 
Bu nispet diğer kuruluşlarla mukayese edilme-
yecek derecede düşüktür. Bu yüzden merkez
deki föirçok eleman teşküâıtitan ayrılmış ve boş
luk gereği gilbi doldurulamadığından işlerin' 
yürütülmesi güçleşıriiştir. 

Bunun dışında teknisyen, fen memuru gibi 
elemanlar kadrosuzluk seıbeibiyle terfi edeme
mektedirler. Bu idarede verilen yan ödemeler 
de yetersizdir. Bu imkânsızlıklar ve yeltersiz
likler birçok elemanın idareden ayrılmasına, 
kalanların da moral düşüklüğüne uğramalarına 
sebep olduğundan, vakit geçinmeden tetbir 
alma zarureti vardır. 

'Teşkilât mensuplarına 1967 yılından beri 
verilen fazla mesai ücreti 197.1. yılında kesil
miştir. Halbuki, fazla mesai ücreti verimin 
artmasında teşvik uınsıuru rolünü oynuyordu. 

Nitekim, 1964 yılında yıllık tapulama ka
pasitesi 4 bin kilometrekare iken, 1967'd e uy
gulanan fazla mesai ile yıllık tapulama kapasi
tesi 10 bin kilometrekareye ulaşmıştır; fazıla 
mesai ücretinin kesildiği 1971 yılından beri, 
ekip adıedi 1,5 ıkatına çıktığı halde, tapulama 
kapasitesi 8 bin kilometrekareye düşmüştür. 
Bu itibarla fazla mesai ücreti sisteminin yeni
den başlatılması faydalı olacaktır. 

Eskiden çap çıkarma, tapu kütükleri' tesci
li, yüzölçümleri hesabı gibi isterde geçici per
sonel çalıştırılmakta idi. Böylece, bir taraftan 
teknik elemanlara kendi sahalarında bütün me
sailerini teksiif etme imkânı veriliyordu; diğer 
taraftan, birçok sanat otkulu ve lise mezunları
na iş sağlanmış oluyordu. - Bu sebeplerle geçi
ci personel çalıştırma imkânı yeniden temin 
edilmelidir. 

'Genel Müdürlüğüm sahip olduğu hava fo
toğrafı alım uçakları, uçuş ekilbü! sağlanama
dığından kullanılamamaktadır. Hizmetin daha 
ileri bir teknikte ve süratle görüleibilimesi için 
Genel Müdürlüğe uçuş ekibini temin için im-
ikân verilmelidir. 

'Teşkilât için yegâne yetişkin insan kayna
ğı olan, Tapu Kadastro Okulunun imkânlarının 
artırılmasını zarurî görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, çiftçi, işçi, esnaf, 
sanatkâr olarak, halkımızın büyük bir kısmı
nın ihtiyaçlarının giderilmesi, halkımıza ıstırap 
veren ıbazı selbeplerin ortadan kaldırılması, köy
lerimizin dirliğe kavuşması, memleket kalkın-
rması için gerekli altyapı tesislerinden çoğunun 
yapılması, imar hareketlerinin gelişmesi, ta
pulama ve kadastro işlerinin sürat kazanması
na bağlıdır. Bu itibarla kendisine imkân veril
diğinde başarılı olduğunu ispat eden Tapu ve 
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Kadastro Genel Müdürlüğü imkânlarını artır-
ımaıim zaruretime inamıyöruz. 

Tapu ve Kadastro Bütçesiinim milletimize 
hayırlı olmasını Allah'tan dileyerek, Yüce 
Meclisi tekrar saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra-
llarımdam alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulu-
Ibahşi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu aldına Sayın 
İSühaymam Yıldırım, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN YIL
DIRIM (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi. 
Grupu adına Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün Bütçesi üzerindeki göriLşilerimizi arz 
ötmek üzere huzurunuza çıkmış huiliuıııuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamıızın temi
nat altıma aldığı temel halklardan biri de mıül-
Idyet hakkıdır. Bu hakkın korunabilmesi' ve 
emniyetinin sağlamması, tapu ve kadastro iş
lerinin tanzim ve ikmalime bağlıdır. Bir cemi
yettin rahatlıkla oturabileceği yerlerden birisi 
îde, hiç şüphesiiz ki, gayriimemkul mülkiyeti
min tam bir •teminat içinde olımasiyle mümkün
dür. Memleketimizde suç saikleri meyanında 
foaşta arazi ihtilâflarının geddiği hepimizin ma
lûmudur. ; 

Tapu ve kadastro, gayrimenkullerim kadast
roya ve tapu sicillerine bağilammasmın, bunlar
la ilgili ihtilâf ve davaların azalmasında mıülki-
.yet ve mülkiyetle ilgili hakların güven altıma 
alınmasıında, taşınmazlarla ilgili her türlü anlaş
mazlıkların çözümlemmeisd. ve uygulanmasında, 
önlenmesinde önemli rolü varıdır. 

Toprak ve tanm reformunun başarısında 
da gayrim erikuillerin sahiplerıinim tespiti, tapu 
ve kütüklerinin, kadastral planlarının önemi 
hepimizce bilinimektediir. Yine memileke timiz 
için en önemli konulardan biri olan imar mev-
.zuu da mutlak olarak kadastro çalışmalarına 
Zaruret göstermektedir. 

Bu kadar çok yönlü bir hizmeti yüklemmek-
l'e görevli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
mün, tutulan, Matistikî bilgilere göre günlük 
tapu işlerinin, devamlı bir surette arttığı gö
rülmektedir. i 1973, malî yılı sonu itibariyle 
1 518 865 muamele yapılmış ve elde edilen Em
lâk Alım Yergisi, Damga Vergisi, . daire dışı 
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akitlerde Hazine payı, tapulama ve kadastro 
harçları ile Malî Denge Vergisi toplam olarak 
1 391 651 523 liraya ulaşmıştır. Bu netice de 
gösteriyor ki, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü doğrudan doğruya değil; fakat döla-
yısiyle bir geılir dairesi hüviyetini taşımakta; 
gelirleri, sağlanan imkânlar nispetinde art
maktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünüm gö
revleri dahilinde bulunan kadastro işleri, 2613 
sayılı Kadastro ve Tapulama Kanununa göre 
yürütülmekte olan kadastro çalışmaları, il ve 
ilçelerin belediye sınırları içinde gayrimenkul-
lei'i hukukî ve fennî durumlarını tespit, plâ
na dayalı ve Medenî Kamunun aradığı nitelik
teki tapu sicillerini düzenlemesi ve kurulması 
amacını gütmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün iş
leri meyanında sayılan birçok işinden biri de 
tapulama işleridir. 5602 sayı'lı Tapulama Kanu
nu ile 1950 yılımda başlamış olan tapulama ça
lışmalarının amacı, köylerdeki tapulu gayri-
mınekullerin tapu kayıtlarını yenilemek ve ta
pusuz tasarruf edilenlerin, kamumları uyarınca 
»zilyetlik esaslarıma göre kayıtlarını tesis ve1 

planlarını düzenlemektir. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümün hizmetleri hızlı' bir geliş
me içimde olup, hizmetlerindeki gelişmeler bü
yük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerden el
de edilen sonuçlar ile yıllık programlarına gö
re ve çeşitli imkânsızlıklar olduğu halde öngö
rülen tapulama, kadastro ve harita hizmetle
rinin çok büyük bir kısmımı g-erçekleştirdiğini 
görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek 
(isterim. 

Bu müesseseyi, güzel hizmet ömeğteden 
dolayı da tebriki 'bir vasıf e iblliniz. 

Tapu ve Kadastro Gemel Müdürlüğünün gö
revleri ve bu görevlerim gelişme seyri memle
ketimizin sosyal ve ekonomik hayatiyle ilgisini 
ve anemini göstermektedir. Bu hizmetin ama-
gayesi, Medenî Kamumun aradığı nitelikteki 
tapu sİGİllerinli tesis ve bu suretle mülkiyet 
hakkını düzenlemektir. Bu sebepledir kti, faa
liyetin esas ağırlığı hukukî bir nitelik taşımak
tadır. ':••.. ••,''•" 

Tapu ve Kadastro hizmetlerinim gelişmeye! 
ve plan hedeflerine uygun ibjir duruma getirdi-
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tm-est- için. dar olanaklarla çalışan Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğümün, aşağıda arz ede
ceğim olanaklara ikavuşturulması içki çalışıla
caktır ; 

1. Genel Müdürlüğün bugünkü istekleri 
karşılayacak; bir kadroya kavuşturulması husu
sunda gayret sarf edecektir. 

2. Genel Müdürlükçe, tapu ve kadastrosu 
yapılacak: yerlere veya mahkemelerce istenen 
»yerlere ait Arap harfleri ile yazılı kayıtlanıl 
Türkçe'ye çevrilmesine hız verilecektir. Bu çe
virilerle uğraşanlara fazla mesai ücreti veril
mesine çalışılacaktır. Çünkü, bu çeviriler için 
'eleman bulunmaması yüzünden Arap harfli ka
yıtlar fazla miktarda arşivlerde tıkanıp kal
mışlardır. Halihazırda pek az sayıda olan, 
Arap harflerini bilen ve sayiları çok azalmış 
ıbulunan memurların aralıksız ve bütün sene 
fazla mesaide çalıştırılarak Türkçe'ye çevrilme
si işine sürat verilecektir. 

3. •— Kuruluş, motorlu araçlarla clonaıtı] ma
lı ve her yıl bütçeye konacak para ile araçların 
öncelikle temin edileceğine inanıyoruz. 

4. — Genel Müdürlüğe bağlı tapu sicil mu
hafızlıkları, kanun ve tüzüklerin ışiğı altında 
gayrim enlkullerle ilgili alım, satım, intikal, ba
ğışlama ve saire gibi günlük muameleleri yü
rütmekle, her an vatandaşla karşıkarşıya bulun
duğundan, muhafızlıklara şahsiyet kapandır
mak ve her türlü suizandan uzak tuamak lâ
zımdır. Evvelemirde, sığıntı binalardan ve kira
lardan kurtarılması 'gerektir; vatandaşın işini 
takibedeceği ve. rahatlıkla oturabileceği bir ye
rin temin edilmesi şarttır. 

Bu nedenlerle tapu ve sicil muhafızlıklarının 
sevimli bir hale getirilmesi için imkân araştırı
lacağından eftiııiüi, 

Tapulamadan doğacak ihtilâfların kısa za
man içinde çözümlenmesi için tapulama 'mahke
melerinin çoğaltılıp, çalışma imkânlarının artı
rılması, aynı zamanda tapulaması yapılan her 
il ve ilçede fen memurlarının bulundurulması 
•temin edileceğinden eminiz. 

Yan ödeme sorunu da bu teşkilât bakımın
dan çok önem taşımaktadır. Bütün zamanını 
arazi Çalışmalarında geçiren personele yan öde
me verileceğinden ve bu hususta gayret sarf 
edileceğinden eminim. 
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I Devlet Memurları Yasasının 1 ve 4 neü de
recelerdeki tatbikatiyle yan ödemelerin ortaya 
çıkardığı kuruluşlararası eşitsizliğin biran önce 
düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün diğer 
kuruluşla nla uyuşur hale getirilmesi ve böylece 
memleketimizin her köşesinde ve her türlü mah
rumiyete katlanarak çalışan görevlilerin çalış
ma şevklerinin artırılması hususunda gayret 
sarf edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1974 yılında yapacağı tüm çalışmaları gerçek
leştirmesi ve kalkınma planındaki üretim hedef
lerine ulaşaıbilmesi için, bu 'bütçenin memleket 
ve millet için hayırlı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldı
rım , 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faiz 
ıSarlar, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADİNA FAtZ ŞARLAR. (An
talya) — Pek muhterem Başkan ve Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1974 yılı Bütçesinin müzakeresi vesilesiyle men
subu .bulunduğum Demokratik Parti Grupumın 
!bu husustaki müşahade, mütalâa, tenkid ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Muhterem milletvekilleri, insanoğlu, hayati
yetini idameye mecbur olduğunu hissettiği ta
rihten bu yana, toprağuı kıymet ölçüsündeki 
müessiriyet ve ehemmiyetini her geçen gün bi
raz daıha artırmaya devam etmiş, ferdin fertle, 
fertlerin cemiyetle ve nihayet cemiyetlerin bu
günkü ifademizle adına Devlet dediğimiz idarî 
mekanizmayla öteden beri süregelen münase-
hetlerinde toprak, yaşamanın en başta gelen 
unsurlarından biri olmuştur. 

Bunun İçindir ki, toprak hayattır, toprak va
tan demektir. Uğranda nice kanlar dökülmüş 
ve nice imparaitorlu'klar tarihe gömülmüştür. 

.Muhterem milletvekilleri, toprağın beşer ha
yatındaki ehemmiyeti anlaşıldıktan sonradır ki, 
her ne pahasına, olursa olsun, ona sahibolmak 
gayretiyle çırpınan insan oğlunda, yek diğeri ile 
olagelen ilişkilerde ahenkli bir düzen kurmak 
ve bu düzenin devamayetini müstakar bir şekle 
sokup ibirtakım kanunî esaslflir dairesinde yü-

I ,rütm?ık lüzum ve kanaati uyanmış ve nihayet 
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bu meseleye hukukî bir veçhe vermek lüzumu 
hasıl olmuştur. İşte (bu seibepledir ki, kolektivi-
zim, ve komünimze dayalı memleketler hariç, 
mülkiyetler ve miras haklanan carî olduğu ülke
lerde olduğu gibi, Türkiye'mizde de Tapu ve 
Kadastro Teşkilâtının ihdasiyle çok önemli bir 
problemin halli cihetine gidilerek, en ulvî bir 
hak olarak benimsediğimiz ve bundan böyle de 
benimsemekte devam edeceğimiz mülkiyet hakkı 
kanunlarımızın teminatı altıma girmiştir. 

Yüce Meclisimizin muhterem üyeleri, bugün 
yüksek huzurlarınızda müzakeresine devam et
mekte olduğumuz Tapu ve Kadastro Teşkilâtı
mızın 'bütçesiyle ilgili olarak yapacağımız ten
kit ve serdedeceğimiz temennilerimize temas et
meden önce şu önemli ciheti bilhassa belirtmek 
isteriz ki, bu kuruluşumuz, Sayın Genel Müdü-
rüıudijiı, taşrada vazife güren sicil muhafızlığı 
sekreterine kadar iş sahibi vatandaşlarımızın 
muvacehesinde tam bir anlayış havası içerisinde 
.çalışmakta ve asla değişmeyen davranışlarıyle 
de yarınlar için daha çok ümit verici lolduikla-
rını isbata gayret göstermektedirler. 

Grupumuza intikal eden bilgilere bakılırsa, 
1 Mart 1974 tarihine kadar 43 il ve 95 ilçenin 
kadastrosu tamamlanmış, geri kalan 17 il ve 48 
ilçede de faaliyetlere devam edildiği öğrenilmiş
tir. İfade ettiğimiz bu rakamlar memnuniyet ve
rici olmakla beraber, teşkilâtın birtakım mahru
miyet ve imkânsızlıklarla baş başa bırakıldığı 
da inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

Meselâ bu cümleden olmak üzere hassaten 
teknik eleman kadrolarındaki noksanlık ve bu
na paraleıl olarak da araç ve gereçlerin kifayet
sizliği, çalışmalarda umulan randımanın asgari 
hadde düşmesine yol açmaktadır. 5602 sayılı Ta
pulama Kanunu ile 1950 yılında - başlamış olan 
kadastro çalışmalarına gereken hızı vermek için 
takip edilecek tek çıkar yolun ,noksan olduğu 
anlaşılan teknik eleman kadrosunun ıbiran ev
veli takviye edilmesi ve lüzumuna katiyetle ihti
yaç hissedilen araç ve gereçlerin teminine sür
atle imkân aranması lâzımdır. 

Bu teşkilâtın, bilhassa orman köyleri arazi
leri üzerindeki çalışmaları sırasında Orman Ba
kanlığı ille sık sık çelişmelere düştüğü de bir va
kıadır. Orman Bakanlığı tahdit işlerini her "ne
dense henüz ikmal edememiş, bu sebeple de bu 

kabil çelişmelere âmil olmakla beraber, seneler
ce evvelinden orman vasfını kaybetmiş binlerce 
dekar arazinin kadastro tatbikatından mahrum 
'bıraki'lışı bir yana,, üste'lulk yıüar boyu .sarf eıdiDen 
emek karşılığı işlenebilir hale getirilen bu top
rakların ma L'ısi ve muıtasarnıflanyle devamlı su
rette ihtilâfa düşmüş, netice itibariyle vatandaş 
mağdur edilmiştir. Bu yanlış tutum ise ,orman
larımızın nasıl bekçileri olması gereken köylüle
rimizin bu millî servete karşı nefretini, kinini ve 
kelimenıim tam ifadesiyle orman düşmanlığını 
tahrikten ibaşka bir şeye yaramamıştır. Bu ba
kımdan Orman Bakanlığının, sürüncemede bı
rakılan tahdit işlerini bir an evvel bitirmesi ve 
kadastronun çalışma imkânlarına yardımcı ol
ması, başta gelen temenniLerimizdendir. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda üzerin
de ciddiyetle ve hassasiyetle durulması iktiza 
eden bir nokta da Tapu ve Kadastro teşkilâtın
da ve hele tapu sicil [muhafızlıklarında vazife 
'gönenlerin manen ve maddeten lâyıikı veçhile 
tatmin >edilip edilmedikleri keyfiyetidir. Hepini
zin takdir buyuracağı gibi ,tapu dairelerimiz ba
zı gayrimeşru menfaat mülahazalarıyla diğer 
devlet dairelerine kıyasla bambaşka bir hususi
yet ara eder. Bu teşkilâtta feragatti nefis ilte ömür 
tüketen, vazife mesuliyetini ve devlet haysiyeti
ni müdrik, namuslu ve şerefli kişileri tenzih ede
rek ifade etmek isteriz ki, bazı il, ilçe ve bucak
larımızda sicil muhafızlıklarında vukuuna şahit 
olduğumuz rüşvet ve irtikâp hadiselerinin se
bep ve illetini teşrih etmek lüzumunu duyacak 
olursak, varacağımız neticenin, tatmin edileme
miş olması noktasında görürüz. 

Binaenaıljeyh, seyrek de olsa bu kabil davra
nışlara meydan vermemek için, Genel Müdürlü
ğün icabı hususuna dikkatle eğilmesi lazım (gel
diği kanaatindeyiz. ^ 

Muhterem milletvekilleri, bizzat müşahede
mize ve râviyân mesm âtımıza göre, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının ge
rek icra ve gerekse mülkiyet yoluyle uhdesinde 
bulundurduğu binaların en az % '60'ı kapısından 
çatısına kadar, bize emniyet telkin etmıek şöyle 
dursun, bilâkis endişe vericidir. Odun sobasın
dan sıçrayacak bir kıvılcımla ve ş'ayet varsa 
elektrik .tesisatında husule gelecek bir kontakla 
binanın ve dolayısıyle ahşaptan mamul derme 
çatma dolap, sandık ve raflarda muhafazasına 
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çalışılan t a p ı kuyudatının ve bu arada derdesti 
muamele bir sürü evrakın bir anda yanıp kül 
olması işten bile değildir. Bu bakımdan gerek 
devlet ve .gerekse vatandaş aleyhine telâfisi güç 
ve belki de imkânsız sonuçlar doğurabileceği 
melhuz olan bu felâketin mevcut imkânılıar nis
petinde bir an evvel bertaraf edilmesi, teşkilâ
tımızın selâmeti bakımından fayda mülâhaza 
edilecek konulardan biridir. 

Muhterem milletvekilleri, taşra teşkilâtı do
laplarında ve buna müterafıik oılarak da Genel 
Müdürlük arşivlerinde muhafaza edilmekte olan 
tapu kayıtlarının miktarı 45 milyonun üzerinde
dir; fakat ne yazık ki ,bunların 41 milyonu es
ki harflerle yazılıdır. Kaldı ki, Genel Müdürlük 
teşkilâtında istihdam lediılen personelin pek çoğu 
eski harfleri bilmemekte, bilenlerin adedi de tür
lü sebeplerle her geçen gün biraz daha azalmak
tadır. İlerisi için çok ciddî güçlükler tevlit ede
bileceği muhakkak olan bu* meselenin de bir ari 
önce hallinde zaruret vardır .Genel Müdürlük 
halen elinde-bulundurduğu-eski harfleri, okuyup 
yazma bilen elemanlarına ilâveten haricen te
min edebileceği kimseler vasıtasıyle bu kayıtla
rın yeni harflere aktarılma işini öncelikle elle al
malı ve teşkilâtının ileride maruz kalacağı güç
lükleri şimdiden önlemiş olabilmek için azami 
gayreti (göstermelidir. 

Kadasro tatbikatının tahkimi ile ilgili olarak 
bilhassa birtakım hudut Ye ölçü mübayenetle-
rinden doğan bazı hukukî ihtilâfların hallinde 
birinci planda mütalâa edilmesi icap eden ka
dastro mahkemelerinin de ihtiyaca kâfi ıgekme-
diği cümlemizin malûmudur. Binaenaleyh bu 
noksanlığın da bir an evvel ikmal edilmesi, mem
leketin türlü cepheleriyle hayatî bir meselesi de
mek olan kadastro çalışmalarlnını süratle intacı
na katkıda bulunması bakımından şayanı tavsi
yedir. 

Muhterem Meclisin değerli üyeleri, bu mev
zu üzerinde hulasaten de olsa belli başlı nokta
larına lüzumu kadar temas etmiş olduğumuza 
inanarak sözlerime son verirken, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçesinin 
aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan niyaz eder, pek muhterem Başkan
lık Divanına, mümtaz ve mübeecel heyetinize 
Demokratik Part i Grupu adına halisane hürmet 
ve muhabbetlerimi arz eder, bu vesile ile de Ge

nel Müdürlük camiasına sonsuz basanlar dile
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şarlar. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Mir 

Bahattin Yardımcı?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Bahattin Karakoç, bu

yurun tef endim. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyaıbakır) — 

Sayın Ba§!kam, değerli arkadaşlarım; 

Özellikle ülkemizde 'tarımın geniş çapta ma
kineli hale gelmesinden itibaren, topraik ve insan 
'ilişkileri gitgide önem kazanmış ve günümüzde 
homen hemen toplumun en önemi1! sorunlarından 
ıbiri haline gelmiştir. Toprağın 'matine ile işlen
me 'imkânı bulunmadığı zamanlarda, oldukça, ge
niş topraik imkânına sahip olan Türk köy
lüsü, zama'nla daha fazla toprak işleme 
dunumu karşısında beğenmediği toprakla
rı sürmeye başlamış-, meraları sürmeye baş'kiuiş, 
komşusunun tarlalarına tecavüz ölmeye başlamış. 
Hazinenin arazilerine musallat olmaya başla m iş; 
bu yüzden de topraik ihti-lâflan alabildiğine ge
lişmiş, genişlemiştir. İşte bu yüzdendir ki, Tt»pıı 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmet konu
su, memleketimizde en önemli «konulardan birini 
teşkil etmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görevi, köy ve 'köylü sorunu ile, in
san ve toprak 'ilişkileri ile çok yakından ilgilidir 
vo halen toplu'mumuzun içinde bulunduğu en 
önemli soranlardan biriyle ilgilidir. 

Bütün bu önemine rağmen Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yeterince ih
tiyacı karşılayacak şekilde yerine getirilmekçe ol
duğunu iddia etmek güçtür. Her şeyden önce 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeterli kad
roya sahip değildir, özellikle tapu fen memurla
rının sayısı çok, ama çek azdır. Benim seçim böl
gemde 1 milyon dönümden fazla taran arazüsline 
sahip olan (bir ilçede, 10 seneden beri sadece 1 
fen memuru birkaç <sene çalışmış ve ayrılmış, on
dan sonra bir dalha o ilçeye bir fen. memura tayin 
edilmesi mümkün- olamamıştır. Bütün toprak 
iMilâflannın halli fen memuranum bulunama
ması yüzünden âdeta asikıya alınmıştır. Her gün 
yeniden çıkmakta olan toprak i'tülâf'lan, tapulama 
mahkemesinin faaliyetleri (bu yüzden aksamıştır, 
askıya alınmıştır. Bunun sonucu olarak da köy
lerde 'ihtilâflar almış yürümüş, insanlar bu yüz
den birbirine girmiş, köyler dağılmış, insanlar 
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öldürülmüştür. Her gün bunun çek acı., örnekle
riyle de karşılaşmaktayız;. 

Tapulama mahkemelerinin gayısı yetersizdir. 
Tapulama 'maskemelerinde tapulama işleminden 
sonra, faaliyetinden sonra ilıtilâfm halli için ha
zan 8 - 10 seme, 15 sene gjbi zaman gerekmekte
dir. 20 senelik davaların, tapulama mahkeme'le-
. rinde halen derdest bulunduğu görülmemiş şey
lerden değildir. Bunun dışında,, özellikle 'tapuda-' 
ma 'mahkemelerinin çalışma şekli de, bii'talkı>m ih
tilâfları halletmek şöyle dursun, 'bizatihi ihtilâf 
kaynağı olmaktadır. Tapulama mahkemelerinin 
'gayrimenkul ihtilâfları konusunda vermekte bu
lunduğu, vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararla
rı, Ühıtilâfları 'halletmek yerine âdeta körüklemek
tedir. Bu yüzden insanların öldürüldüğünü bili
rim, sırf tedbir kararlarındaki hatalı tutumlar 
yüzünden. 

'GayrJmenkuldo ihtiyati tedbir: Bilindiği gibi 
ihtiyatî tedbir (kararları, nizalı olan hakkı, dava 
«onunda davayı kazaınacak olan hakkın sahibi ol
duğu'anlaşılacak olan kimseye olduğu gibi teslim 
'etmek imkânını sağlamak içindir. Gayimenku-
lün dava sonunda zayii söz konusu 'olamaz. Olsa 
•olsa daıva müddetiince işletilmemesinden doğan, 
onun semeresinden mahrum kalma gibi bir du
rum söz konusu olabilir. Eğer bir tedibir alınmak 
gerekirse, bunun semeresi üzerinde bir tedbir al
mak. gerekir. 

Tapulama maliikemelerlmkde çoğu zaman 
gayrimenkulun aynını, üzerinde tasarruf yetki
sini tarafların birinden alıp diğerine vermek gi-
:bi İbir tedbir yolu takip edilmektedir. Bu, her 
hâkimim anlayışına göre değişmekte, hattâ aynı 
hâkimin içinde (bulunduğu •zamana,, devreye göre 
durum değişebilmektedir. 1,5 veya 2 senelik İbir 
zaunan içerisinde 2 - 3 bin dönümlük bir gayri
menkulun 3 - 4 defa taraflar arasında el değiş
tirdiğine şahit -olmuşuzdur.. Futbol topu gibi bir-
'birino verilmiş, İbir ötekine verilmiş. Bunun ada
letsiz 'Sonuçlar doğurduğu bir yana, hele gaçen 
'seneye kadar 'ihtiyatî ted'bür .kararlarınun ne hu
kukî, ne de cezaî bir müeyyidesi bulunmadığın
dan, taraflar hâkimlerin vermiş bulunduğu bu 
tedbir kararlarını da dinTcımezler, bu yüzden bir-
'birlerine girerlerdi. Bunun en yaikın misaline 
bundan yirmi, yinmübeş gün önce yine seçim böl
gemin ibir ilçesinde gördüm, şahit oldum; tedbir 
t a r a n ı n infaz ötmeye giden jandarmalara hü

cum edildi, subaylar yaralandı, jandarmalar dö
vüldü, insanlar hapfcte yatmaktadır. 

Tedhir kararlarının amaca uygun olmaması 
şeklindeki uygulama köylerimizde ihtilâfları ya
tıştırmak değil, hakkı dava sonunda sağlam ola
rak sahibine teslim etmek değil, bizatihi ihtilâf
ları körüklemek sonucunu doğurabilmektedir. Bu 
yüzdendir ki, usul kanununda, gerek 'tapulama 
mahkemelerinin tabi olduğu usulde, 'gerek hukuk 
mahkemelerinin talbi olduğu usulde, gayrimenkul-
lerin aynı hakkında verilecek olan tedibir kararla
rına kanunla (belli şekiller tayin etmek zorunda
yız. Aksi takdirde bu ihtilâflar sürüp gidecek
tir, Ibunun önüne geçmek olanağı pek yoktur. Bi-
l'inmekted'ir ki, tedbir kararlarının itirazı, temyi
zi de yoktur, hâkim bir karar verir, yanlıştır ve
ya doğrudur, istediği kadar dava sonuna kadar 
bunu değiştirmek imkânı vardır; ama hâkim de 
ibir insandır, hatalı ölalbilir, yanlış hareket etmiş 
olabilir ve bunun sonucundan da pek çok sosyal 
zararlar meydana gelebilir. 

Tapudama faaliyetlerindeki 'aksamaların top
lumu nasıl etkilediği, toplum içerisindeki çalka
lanmaları hangi yönden nasıl etkileyebildiğini 
göstermek için müsaadenizle bir müşahademi hu-
radan size nakletmek isterim. 

Ellibin dönüme yakın bir arazi hemen hemen 
tamamlyle, köyde hakim durumunda olan bir ki
şinindir. Bahsettiğim olayın geçtiği köy, böyle 
hir köy. Daha önce bu köyün halkı (toprak sahi
hine kiracılık, yarıcılık yapmak 'suretiyle geçinip 
giderlerken makinalaşma sonucu toprağını kendisi 
işleme arzusunda olan toprak sahibi, köylüye artık 
toprak vermemeye •'başlamıştır. Topraktan başka bir 
konuda çalışma imkânına sahip olmayan köylü 
de, şurası Hazine arazisidir burayı ben süı-< ce 
ğjm son karışamazsın, şurası meradır senin değil
dir, burası eskiden benim dedemden kalmaydı,, 
ıgi)bi iddialarla toprak sabjbi ile karşı karşıya gel
miştir. Bu mahiyetteki ihtilâflar, itirazlar, gerek 
tapulama mahkemelerinde, gerek adliye mahkeme
lerinde sürüp gitmektedir. 

(Senelerden 'beni, onbeş - yirmi seneden beri o 
köyde, 'birçok köyde olduğu 'gibi böyle 
ihtilâflar vardır ve çoğunlukla da ihtilâ
fın içinde bulunan köylüler haksız çık
maktadırlar, (bir şey elde edememektedir-
'ler; ama devamlı bir mücadele, devamlı bir hu
zursuzluk köyü allak (bullak etmiştir. Köylü ça-
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lışma imkânı (bulamamıştır, perişandır, gözünü 
toprağa dikmiştir; ama toprağa büyük çapta hu
kuk ölçüleri içeriğinde ağa, sahiptir, mücadele 
mümkün değildir. İşte ibıı köye bu seçim kampan
yası sırasında uğramı iştim. Köylüler toplandılar 
konuşuluyor: Gelen, daha benim sormama vakit 
kalmadan «Biz 'bu sefer karar verdik, oyumuzu 
Halk Partisine vereceğiz. Biz bu sefer düşündük, 
'oyumuzu Ecev^t'e vereceğiz.» diye söylenip dur
dular. Hangi partiden olduğum 'daha 'bilinme
mektedir. Söylendi, söylendi cturuldu ve bana 
söyleyecek (bir şey kalmadı, -güya propagandayı. 
gjjbm'işim; ama söyleyecek sözüm yek. Lâkin bir 
şey de söylemeye gelmişim, söylemeden, konuşma
dan 'ayrılmak istemiyorum. O zaman ded'lm ki; 
«Yahu siz 'böyle diyorsunuz ama, Halk Paitişine 
de, hele Eoevit'e kommi&t diyorlar, siz nasıl ve
receksiniz oyunuzu iböyie komüniste?» Dediler ki, 
o zaman <bu sözlerini duyduğum. zaman tüylerim 
diken diken oldu: «Ecevit, Halk Partisi komünist 
de olsa oyumuzu ona vereceğiz, çünkü canımıza 
tak dedi.» 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Kara-
koç. 

B AH ATTIN KARAKOÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlari'm, tapulama konusuyle, köylü
nün en büyük problemiyle, toprak konusuyle il
gili olduğu için bu noktanın önemini belli tim ek 
üzere ıbu olayı nakletmek k'tedim, başka hiçbir 
amacını yok, yanlış anlaşılmasın. 

Köylünün problemlerini 'halletmediğimiz tak
dirde, özellikle toprakla olan ilişkilerine 'bir dü
zen getirmediğimiz takdirde, içinde bulunduğu-
mıız toplumsal tehlike çok büyüktür. Buna, özel
likle muhterem arkadaşlarımızın dikkatini çek
mek isterim. 

•BAŞKAN — Lütfen 'bağlayın efendim. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — He

men ib it iriyorum. Müsaade ederseniz birkaç ke
lime ile önerilerimi .arz edeceğim. 

Önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
kadro imkânları artırılmalıdır, özellikle tapu fen 
memuru sayısı yeterli sayıya çıkarılmalıdır. 

Tapulama mahkemeleri sayısı yeterli değil
dir, bunların sayısı çoğaltılmalıdır. 

Her tapulama ma'hkemesi emrine bir nakil 
aracı mutlaka temin edilmelidir. Çünkü, tak
dir edersiniz ki, tapulama mahkemelerinin hal
ledeceği ihtilâf toprak ihtilâfıdır, toprak ihti

lâfları da kolay kolay keşifsiz, mahallinde tar
lanın başına gitmeden halledilmez. Bu takdir
de faaliyetin yürümesi için nakil vasıtası zorun
ludur. 

İhtiyatî tedıbir kararlarına kanunla belli şe
kil vermek zorıınluğu vardır. Aksi takdirde ted
bir kararları ihtilâf sebebi olmakta devam ede
cek tir. 
• Bunun için benim birtakım önerilerim olabi

lir; ama burada vaktim doknutşur, şu anda de
tayına inerek sizleri rahatsız etmek istemiyo-
ruııı, ilgili merciler bunun üzerinde durup da
ha iyi usuller bulabilirler. 

Ayrıca, tapulama tespitleri yapılan itirazla
rın ela mutlaka bir müeyyideye bağlanması lâ
zımdır. Aklına gelen tapulama tespitine, sırf 
itiraz etmiş olmak, sırf ihtilâf yaratmak, gay
rimenkulu nizalı halde bırakmak için itiraz et
mektedir. Bu ise kötü sonuçlar doğurmaktadır. 
iBuna da bir şekil bulunması zorunludur. 

Hepinize en derin saygılarımı, sunarım. (G. 
'II. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
koç. 

Devlet (Bakanı Sayın ismail Hakkı Birler, 
ıbuyurunuz efendim. 

MÎİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Sa
yın Başkan, bendeniz Millî Selâmet Partisi Gru-
pu adına konuşacaktım, bira zevyel dışarıda bu
lunuyordum, müsaade ederseniz konuşmamı ya
payım efendim? 

'BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade ederse
niz 1. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Hay hay. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mir Baıhattin 
Yardımcı. Millî Selâmet Partisi Grapu adına, 

M. S. P. GRUPÜ ADINA MİR BAHATTlN 
YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1974 malî yılı Bütçesinde, Millî Selâmet Partisi 
•Meclis Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Bu vesile ile grupuımuz adına Yüce Meclisi 
hürmetle selâmlarım. 

•Sayın milletvekilleri; şehir ve kasabalarda, 
gerek Hükümet konaklarının bulunduğu yerler
de ve gerekse kiralık yerlerde, en basit köşe ve 
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kenarlarda yerleştirmek suretiyle çalıştırılan, 
senenin altı ayından fazlasını çoluk çocuklarım
dan ayrı olarak «n dondurucu yaylalarda dolu 
ve devamlı yağmurlar altında ve en kavurucu 
sıcak fböllgelerin yakıcı güneşi altında gece gün
düz demeden sessizce, büyük 'bir feragat ve fe
dakârlık içinde ve aynı zamanda «İstemezük» 
itiraz kazanını hiç kaldırmamış bir vefakâr 
ıDevleıt memuru grupu .olarak çalışan bir teşki
lâtın 'bütçesi üzerinde-, iktisaden kalkınmamış 
Iböl'gelerin en gerisinde, kuyruğun son halkasını 
teşkil eden bir yurt parçasının temsilcisi olarak 
konuşma ve müdafaa fırsatını bana lütfeden 
Yüce Rabbıma hamd ederek, tesadüf de olsa bir 
hakikat payının ve bir hakiki isabetin tecellisi 
şeklinde mütalâa ediyorum. Ancak, samimiyetle 
arz ediyorum ki. Tapu ve Kadastro Teşkilâtının 
'çilesine yukarıdaki ifadem yine de kifayetsiz
dir. Zira, kaza ve vilâyet merkezlerindeki tapu 
daire ve muhafızlıklarının durumu, kadastro 
^ekiplerimin, dağda, yaylada ve ovada ne ağır 
santiar, eksiklik ve imkânsızlıklar altında çalış
tıkları bu şerefli çatı altında, hizmet yapanlar-
ca malûm okluğu gibi bendeniz de bu vazifeli
lerle bazı işler takibi sobeibiyle çok alâkalandı
ğım için hizmet ağırlıklarını ve eksikliklerini 
yakineıı biliyorum. 

Muhterem ımilletvekil leri, memleketimizin 
gerek iktisadî ve gerekse içtimaî sahalarda kal
kınmasına vesile teşkil edecek iç barış; huzur 
ve müreffeh bir hayaıt 'Sisteminin temininde en 
zarurî 'hizmetler arasında şüphesiz ki, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün mümtaz bir yeri 
vardır. Bu genel müdürlük, bütün Türkiye'miz
de şehir, kasaba ve birkaç nahiyedeki tapu sicil 
memur ve muhafızlıklar^]e, gayrimenkul mal
ların alım, satım, bağışlama, trampa, intikal, 
reihin, irtifak hakları tesisi ve kat mülkiyeti gi
bi günlük tapu muamemelerini, Medenî Kanun 
ve Tapulama Kanunu ve mevzuatı hükümleriyle 
tedvir eder. Memleketimiz için çok zarurî bir 
ihtiyaç kabul edilen düzenli bir imar planının 
tesis ve tatbiki için şehir imar harita ve kroki
lerini Tapu Kadastro 'Teşkilâtının ekipleri çi
zer. 

Yurdumuzun bütün askerî pafta ve halitala
rını tanzim ile, sulaıma, kurutma, drenaj, yol, 
ncıhir ve ırmakların ıslahı gibi hayatiyet kayde
den devlet hizmetlerine ait projelerin yapılma

sına doğru ve sılhlhatli bir şekilde ışık tutmak 
da bu, genel müdürlüğün kıymetli hizırnetlerin-
dendir. 

Toprak dağıtımı ve iskân işlerinin muntazam 
ve sıhhatli bir şekilde tanzimi suretiyle adalet 
ölçüleri içinde tevziini temin, Devlete ait arazi
lerin nerelerde ve ne miktarda bulunduğunun 
tespiti .hizmetini yine bu genel müdürlük yapar. 

1072 yılında meriyete giren Tarım ve Top
rak Reformu ıKanununun adilâne işletilmesi, 
haksızlık ve adaletsizliklere meydan verilmeme-
sinim temini, ancak bu genel müdürlüğün bütün 
'Türkiye'miz .arazilerinin cins, miktar ve hakiki 
yüzölçüm!erinin doğru, sıhhatli ve hukukî esas
lara uygun bir şekilde t?yin ve tespitinden son
ra tatbik olunabileceği hakikati ortadadır. 

[Şahıslar arasındaki ihtilâfların büyüyerek 
köy ve aşiret kavgaları haline dönüşmesini, bü
yük ve fecî cinayetlerin vukua gelmesini önle
mek, vatandaşı vatandaşla ve vatandaşı Dev
letle karşıkarşıya getirmemek, tarafların işlin
den gücünden geri kalmamalarını ve maddî za
rarlara uğramamalarını temin etmek, gerek ce
za .ve gerekse hukuk mahkemelerini altından 
kalkılamayacak ölçüde ağır dava yükünden 
kurtarmak gibi fuzulî meşguliyetler ancak bü
tün gayrimeıiıknllerin kadastro görmesi, hukukî 
şekillerini alması ve niza mevizuu olmaktan kur
tarılması ile mümkün olabilir. İşte bu hayatî, 
ağır, fazla masraf ve zamana ihtiyaç duyan hiz
metleri de yine Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü intizama koyar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gerek 
kaza ve şahirlerdeki tapu sicil muhafızlık ve nıc-
mutiuklarayle ve gerekse kadastro ölçü ekiple
riyle gayrimenkulleri .şekillendirirken, esas ga
yesi gayrimenkulleri hukukî bir esasa bağlat
mak, şahsin veya Devletin mülkiyet ve mülki
yete ımalikiyet esasını ortaya koymaktır. 

Hududu ile, ölçüsü ile sahibini tespit etmek 
suretiyle mülkiyöt hakkına hukukî bir intizam. 
venir. Mülkiyeti, şahsın veya hükmî şahsiyetin 
m atikliği ne tevcih ve teslim -eder. Bu sebeple 
olacak ki, halkımız arasında «tapu kaydı arazi
nin nikâhıdır» denir. İşte bu nikâh, böylece bir 
hukukî esasa bağlatılmak suretiyle bu genel mü
dürlük tarafından tedvin olunur. 

Muhterem .milletvekilleri, yukarıda arz ve 
izahına çalıştığımız bu çok hayatî hizmetleri 
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'bünyesinde toplayan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne 1974 malî yılı Bütçemizde tahmin 
"ve arzu ettıiğimiz kadar gerekli ehemmiyet ve
rilmemiş, ihtiyacı ve zarureti kadar alâka gös
terilmemiştir. 

1974 malî yılında Tapu Ve Kadastro Genel 
(Müdürlüğü iş hacminin büyüklüğü, -genişliği, 
hele sakızı çok çiğnenen tarım ve toprak refor
munun tatbikatı gibi mühim meseleler sıra bek
lerken, kadastro ölçü ekipleri birkaç misline çı
karmak, alet, edevat ve son teknik araçlarını ar
tırmak bizzarur icabederken, komisyon rapo
runda bunlara rastlanmamaktadır. Bu vesileyle 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan 
tahsisatı çok kifayetsiz görüyoruz. Zira bu (genel 
(müdürlüğe daiha önceleri ayrılan tah.sis-at.lar da 
'çok kifayetsiz olup, gayeyi tahakkuk mevkiine 
koymaktan çok uzaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1972 
yılında 226 milyon, 1973 yılında 296 milyon, 
1974 yılında eldeki bütçemizde 372 milyon lira 
tahsisat ayrılmıştır. Rakamlar dikkatle tetkik 
edildiğinde, 1970 yılından beri başlayan ve git
tikçe artışına devam eden .zamların ve buna mu
vazi olarak para değerinin kaybı ile. personel 
maaş ve masraflarında vukubulan artışın kapa
tılması gîlbi bir farkın olabileceği kanaatini iz
har ediyoruz. 

'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ga
yesine vasıl alma ve neticesini bulmakla tahak
kuk ettirecek çok su .çekmiş toprak ve tarım re
formunun sıhhatli yapılması, iç huzur sağlan
ması ve vatandaş - Devlet' çekişmelerinin son 
bulmasının 1974 tahsisatı olan 372 milyon lira
nın birkaç katı ile .ancak ımümkün olabileceğine 
inanıyoruz. Bu gidişle plan hedeflerine göre 20 
yılda bitirilmesi taıhmıin olunan Türkiye'mizin 
kadastrosu daha çok 20 yılları aşaıcak, gayeye 
arzu olunan zamanda ulaşılamayaeaktır. Bilhas-
s, tatbikatına geçilmiş olan tarım ve toprak re
formu adalet ölçüleri içinde rahatça yapılama
yacak, yapılsa bile Türkiye'mizin bütün gayri-
menkullerinin cins, evsaf, ölçü ve kesin hudut 
tespiti ve miktarı hakikisi tespit olunmadan ya
pılacak toprak ve tarım reformu ve ıslahatı 
yanlış ve adalet ölçülerinin dışına kayacak tat
bikatlara meydan verecek, bu suretle varılmak 
istenen gaye tahakkuk etmeyecek, dolayısıyle 
fayda yerine zararlı neticelere müncer olabile
cektir. 

Hedefe doğru ilerlemeyi. temin maksadıyla, 
mümkün ise başka fonlardan Tapu ve Kadastro 
'Genel Müdürlüğü harcamalarına iyi bir meblâ
ğın il'âvesiinıi çok zarurî görüyoruz. 

Türkiye'de işlenen suçlanıl % 80'i arazi ih
tilâflarından doğar. Bu hadiseleri, bu hadiseler
den doğacak büyük tehlikeleri ortadan kaldır
mak için kadastro teşkilâtına gerekli araç ge
reç ve vasıtalar tahsis ettirfflme'ii s:on i!ı!m ve 
teknoloji imkânları daihilinde teknik elemanla-
rıyle birlikte hizmeti kolaylaştırıcı ve ça'buklaş-
tırıcı imkânlar temin edilmeli, bu duretle kısa 
mamanda Türkiye'mizin bu çok zarurî ve hayatî 
hizmeti nctieelendirilmel.ciir. 

Çok önce'eri tespit olunan bir dönüm, yahut 
dekarın ne miktarda bir arazi sahası olduğu bi
linmeden yapılmış tapu kayıtlarında, mesaha
nın küçük gc-sterilmiş olduğu bir vakıadır. Bu
gün yeniden yapılan ölçülerle vatandaşların 
tarlalarının ölçü fazlası elinden alınmakta ve 
mahkemelerde niza mevzuu olarak fakir vatan
daşla Devleti karşıkarşıya getirmektedir. Gere
kirse mevzuat değişikliği yapılarak vatandaşın 
ebe ecdadından kendisine intikal eden tarlası 
bölünmemeli ve bu halle karşılaşan % 90'ı fa
kir ve .geçiminden âciz insanların mahkemeler
de sürünmemeleri temin edilmelidir. Bilhassa 
orman bölgelerinde bu niza fazlasıyle artmakta, 
vatandaş huzursuz ve mutazarrır edilmektedir. 

Onman evsafını kaybetmiş ormaniçi ve etraf 
köylerinde bulunan araziler en kısa zamanda 
tespit edilmeli ve topraksız vatandaşa dağıtıla
rak boş bulunan bu arazilerden de istifade edil-
ınıelidiıv 

Doğu Anadolu'da halen tapu görmemiş ve 
fakat hukuken aynî biır hak olan zilyedlik hak
kı ile vatandaşın elindeki gayrimerıkullerin ka
dastrosu yapılmalı veya mahkemelerde yürütü
len tescil davalarının çabuklaştırılması için Hu
kuk Usulü MuhakemelcMİ Kanunundaki alâkalı 
maddelerde gereken tadilât yapılmalıdır. 

Kadastro mahkemelerinin adedini artırmalı, 
gerekli vaısıta, araç ve gereçler ve personelle do
natmalı, yan ödeme gibi maddî mükâfatla hiz-
ımet şevkleri teminata bağlanmalıdır Bu suret
le tahminen 100 sene sonra sırası gelecek dosya
lar azaptan kurtarılmalı, adaletsizlik manasına 
gelecek adaleti ıgeci'ktirnıemeli ve vatandaş hic
retini çektiği tapu kaydına kavuşturulmalıdır. 

http://tah.sis-at.lar
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Umumî mahkemelerin tescil vesair keşifleri
nin krokileri ehliyetsiz rastgele luemurlura yap-
tınldığmdan ve uzaklardan da fen ehli memur 
temini ;büyük masrafa bağlı olup, her şahsın 
maddî imkânının müsaidoJimaması sclbebiyle biz-
zarar ıçizileıı krokiler, ileride sıhhatli olmadık
ları cihetle yeniden niza mevzuu olmaktadır. 
(Bundan başka, yargı tayda krokiye itibar edil
diğinden, kararm bo-zulnıaJsına sebebol makta ve 
davayı çok uzun zamanlar sürüncemede bırak
makta ve vatandaş mutazarrır olmaktadır. Bu 
cihetin tashih ve tedvini için her kaza merkezin
de fen ehli bir memurun bulundurulması lüzu
munu bilhassa belirtmek isterim. 

Toprak ve tanım reformu çıkmadan önce çı
karılan Toprak ve Tarım Reformu Önteıdbiıler 
kanunu tescil ve temlik işlerine ba,zı tahditler 
koymuştu. Reformun tatbik edileceği bölgeler 
ıbellıi olmuştur. Sair yerlerde bu tahditlerin kal
dırılmasını zarurî görüyor ve temenni ediyoruz. 

Eski harflerle yazılı bulunan tapu kayıtlan
ırım yeni yaızıya çevrilmesi, bunun için de gere
ken elemanların bulunarak maddî yönleri temin 
'edilmeli ve hizmet çalbükiaşıtıralm.aılıdır. Halen 
eski yazıyle 1959 - 1970 tarihine kadar mevcut 
45 milyon kayıttan ancak 3 200 000 civarında. 
kayıit sureti yeni yazıya çevrilmiş. 41 800 030 
kayıt sureti de eski harflerle kalmaktadır. Bu 
Ihusus temin edilmeli ve gereken tahsisat konul
mak suretiyle kayıtlar yenilenmelidir.' Bu su
retle eski yaizıyı bilmeyen memuırların hizmeti 
aksatmama.lan önlenmiş olacaktır. 

'Tapu ve Kadastro Teşkilâtı mensuplarının 
yetersiz dairelerde çalışmalarına son verilmeli:, 
günlük ağır işlerle vazifeli teşkilât rahat bina
lara kavuşturulmak suretiyle işlerine kolaylık 
getirilmeli. Personeline yan ödemeler hakkı ta
nınmalı, kadro ve 'diorece hakları verilmelidir. 

Konuşmamı burada bilinmek istiyorum. Bu 
temennilerimle'birlikte Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü 1974 malî yılı Bütçesinin memle
ketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenalbı Haktan diler Yüce Meclisi hürmetle 
selâmla rıııı. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yar
dımcı. 

Buyurun, Devlet Bakanı Sayın Birler, 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat) — .Sayın Başkan, sayın mille tve-
kllleııi; 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
siyle ilgili olarak değerli grup sözcülerinin öne 
sürdükleri görüşlere, genel olarak teşeMdir et
mek işitiyorum. Gerçekten köklü, eski ve Türki
ye ölçüsünde yaygın bir hizımctin sahibi bulu
nan Tapu ve Kadastro Teşkilâtının bu hizmetle
ri gereğıi gibi yapamasa da yapmak çabası içeri
sinde bulunduğunu belirttiler; dileklerde, te
mennilerde, uyarılarda bulundular. Elbette ge
lecekteki çalışmalarda bu uyarılardan faydala
nılacaktır, hizmetin daha iyi yürütülmesi için 
eabalar gosterilccektir. 

ıSayın arkadaşlarım, öne sürülen dilek ve 
'Uyarılarda müşterek nokta şu oldu, doğrudur. 

1. — Mevcut imkânlar, bütçe imkânları, 
2. — Eleman noksanlığı, yetişkin eleman 

noksanlığı, 
3. — Teknik imkânsızlıklar, 
4. — Ve bunlarla bağlantılı olarak, özellikle 

tapulama ve kadastro hizmetlerinin tamı bir so
nuca ulaşaibilmcsi için gerekli olan tapulama 
mahkeme!erinin süratle işlemesi, doğru karar
lar vermesi ve sonuçta vatandaşın sağlam bir 
tapuya biran önce sahibolaibilmesi. 

'Bütün bunlar, görülüyor ki, birbirine zin
cirleme meseleleridir. Evvelâ bütçe imkânları 
meseleyi, soma yine bütçe imkânlarıyle ilişkili 
olarak eleman meselesi, özellikle fen memuru 
sıkıntısından bahsettiler arkaidaşlanmız. 

Gerçekten Tapu ve Kadastro Genel 'Müdür
lüğü olarak tapu - fen memuru, kadastro - fen 
memuru tayininde büyük güçlükler içindeyiz. 
Bu nedenledir ki, 2997 sayılı Teşkilât Kanunu
muza bir geçici madde eklenmesi dileği ile Y"ü-
oe Meclise bir tasan sunmuş bulunuyoruz. Lüt
feder, kısa süreçle komisyonlarda Ve genel ku
rullarda bu tek maddelik kanun tasarısını, ge
çici bir madde eklenmesiyle ilgili kanun tasa
rısını kanuni aştıirırisaniz, bu konuda büyük öl
çüde rahat!ayacağımızı umarım. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı büt
çesi görüşülürken de arz etmiştim; uygulama 
ıböligesi olarak seçilen Urfa'daki kadastro çalış-
mala.rı toprak reformu çalışmalarını ve uygula
malarını bir geciktirici olma balomdan bir sa
kınca doğulmayacak biçimde düzenlenmiştir". 
Bundan, başta Sayın Talât Oğuz olmak üzere, 
bütün arkadaşlarımızın emin olmalarını rica 
ederim. 

444 — 
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Bir arkadaşımız, sanıyorum yanlış tespit et-
mediyısem Demokratik Parti adına konuşan Sa
yın Faiz Şarlar arkadaşımız, «az da olsa tapu 
(memurları arasında rüşvet alanlar vazifesini 
suiistimal eden mamurlar vardır. Bunlar da ol
masa çok daha iyi olacak» diye buyurdular. 
Elbette böyle bir temenniye katılmamak müm
kün değildir. Her meslekte olduğu gilbi, tapu 
memurları arasında da görevini kötüye kulla
nanlar vardır, rüşvet alanlar vardır. Bunlar, 
-gerekli tespitler yapıldığı zaman kanunun emri 
ne ise, o emre tabi olarak gerekli işleme maruz 
bırakılmaktadır. Daha titiz olarak bırakılmaya 
devam edilecektir. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, hakşinas olmak 
için bir noktayı ifadeye kendimi mecbur sayıyo
rum. Bir meslek grupu içerisinde kötü kişilerin 
olması, o meslek grupunun tümünü suçlamaya 
kimse için hak vermemelidir. Bu, ne o meslek 
grupuma, ne bu suçlamayı yapana, ne de o mes
lek grupunun emrinde ve hizmetinde olduğu 
Devlete, millete hiçbir fayda, hiçbir iyilik ge-
itirmez. Aksine, Faiz Şarlar arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, namuslu, fedakâr, feragatkâr 
olarak çalışan o ımeslek grupunun büyük ço
ğunluğunu üzer, onların çalışma şevkini kırar 
ve hizmeti daha da çok aksatır. 

Yine bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bu, ba
zı meslek gruplarının bir bakıma şanssızlığıdır 
da. Bu meslek grupu içerisinde iken haklı şikâ
yetlerin konusu olan fiillerin sahipleri bütün 
bir mesleğin lekelenmesine, .kötü gözle görülme
sine sebeboldukları halde, o mesleğin içinden 
çıktıktan sonra, değişik başka işler içinde bu
lundukları zaman âdeta piri pâk olurlar ve biz
zat kendileri nedeniyle, kendileri yüzünden le
kelenmiş olan o meslek mensuplarımı lekeleyen-
lerle birlikte, onlarla beraber olup kötülemeye 
devam öderler. Bu da değişik meslek grupları 
için görülmüş misallerdendir. 

Değerli arkadaşlarım, başlangıçta da arz et
tiğim gilbi, arkadaşlarımın dileklerine teşekkür 
ediyorum. Uyarılarına ve tapu ve kadastro men
suplarının çalışma şevklerini artırıcı teşvikkâr 
sıözlerine teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak Sayın Mustafa Asıl Ünsür. 
Buyurun', Sayın Ünsür. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekillileri; şahsım adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Bütçesi konuşulan idare, beni seneler öncesi 
yetiştirmiş hizmet vermişim ve şu anda da Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak 
aranızda hizmetime devam ediyorum. Benden 
evvel konuşan grup sözcüsü değerli hatiplerin, 
mesleğimle ilgili olan idarenin lehinde sitayişkâr 
ifadelerde (bulunmaları, bu mesleğin içerisinde 
senelerde hizmet vermiş bir parlömanter arkada
şınız olarak bana gurur vermiştir; ben ayrıca 
hakkıım olmayarak kendilerine teşekkür ©diyo
rum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hiz
metleri, temennilerin ötesinde olabilirdi. Bu ida
renin talihsizliği, Osmanlı İmparatorluğu dev
rinde Defteri Hakanî Nezareti olarak, yani ba
kanlık olarak kurulmuş olmasına rağmen, Cum
huriyet hükümetleri devrinde, Maliye, Adliye 
ve Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük ola-' 
rak hizmetine devam etmiş olmasındandır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün da
ha altında, bakanlıklar içerisinde daire başkan
lığı olarak görev gören bazı şubelerin zamanla 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilerisi
ne geçerek, bakanlık haline gelmesi bu meMeği 
yine geride bırakmıştır. 

•Bu meslek dalı, mülkiyetin temeli olan gay-
trimenkuUerin tapuya bağlanması, planlarının 
yapılması ve pu planların muhafazası ile bun
lar üzerindeki değişildiMerin takibi görevleriy
le donatılmıştır. 

Simidi bu idarede iki çeşit kanunla görev ifa 
edilir: Birincisi, şehir kadastrosu 2613 sayılı 
Kanunla, bir diğeri de 1950 yılında çıkarılmış 
olan 5602 sayılı Tapulama Kanunu ve onu ta
dil eden 7i66 sayılı Kanunla köy kadastrosu de
diğimiz., sonradan ismi tapulamaya çevrilen hiz
metleri ifa eder. Onun dışında 2644 sayılı Tapu 
Kanunu ile, Türkiye'deki tapu ve sicil muhafız 
ve memurlukları görevlerini ifa eder. 

Bu kanunların yanında yine Medenî Kanu
nun aynî haklar, miras hükümleri gereğince di
ğer kanundaki boşlukları tamamlar. Bu kanun
la verilmiş olan görevler, 2997 sayılı Kanunla 
ve 1936 yılında o günün şartlarına göre hazır
lanmış dar bütçe imkânları ve dar hizmet açı-
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sınıdan ele .alınmış ve tedvin edilmiş bir kanun
la yürütülür. 

(Sayın Bakanımızın konuşması ve bu kanu
nun üzerindeki bir madde değişikliğinin gejtiril-
mesiyie Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün müşküllerinin halledileceği konusundaki 
ifadelerinin bir kısmına katıla/mayacağım. Bu 
kanunun özelliği şöyledir: 'Getirmek istedikleri 
maddede (öyle zannediyorum ki, 5 nci maddesi 
olacaktır) «Bu kanunda istenilen vasıftaki ele
manlar bulunamadığı takdirde, bu kanundaki 
vasıflar aranmaksızın tayin yapılır» der ki, me
selâ genel müdürlük, genel müdür muavini, mü
fettişlik, şube müdürlüğü, kadastro müdürlüğü 
ve tapu sicil muhafızlığı için yüksek tahsil şartı 
konmuştur, o tarihte, yani 1936'da. O tarihten 
itibaren, tabiî ki, o tarihte yüksek tahsilli Tür
kiye'de şube müdürü vesaire bulmak mümkün 
değildi; ama .aradan 40 sene geçmiştir ve bugün 
üniversite mezunları birçok yerlerde boş -dolaş
makta dur, işsizdir. Onun için böyle bir endişe
nin mevcudiyetine bendeniz kani değilim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hiz
metlerinin görülebilmesi için idare, tapu ve ka
dastro lisesi, lise ayarında meslek lisesi, tapu 
ve kadastro işlerinde yine ortaokul ve lise me
zunlarından olmak üzere almış olduğu eleman
ları evvelâ 6 ay, sonra bilâhara 9 ay, zanneder
sem şimdi iki sene müddetle kurslara tabi tut
mak .suretiyle kendi meslekî hizmetlerini yürü
tebilmek için elemanlar yetiştirmektedir. An
cak, yine biraz evvel değindiğim gibi, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün, genel müdürlük 
halinde sıkışmış bir teşkilât bünyesi içerisinde 
bu hizmetlerini derahde edemediği ve yetiştir
miş olduğu değerli meslek mensuplarını, Teş
kilât kanunu imkânlarının yetersizliği, bütçede 
Maliye Bakanlığının ödenekleri az vermesi ve 
bu genel müdürlüğe Ibir nevî deyimle üvey 
evlât muamelesi yapması dolayısıyle bu mesle
ğin yetiştirdiği elemanlar, yine bu meslekle il
gili başka bakanlıkların ve dairelerin şubelerin
de görev almışlar ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde çalışan aynı personelden, yerin
de, icabında meselâ örnek olarak vermek ister
sek, 1 000 lira alan Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde bir elemanın, başka bir idareye geç
tiği zaman 1 500 lira, yan ödemelerle 2 000 lira, 
2 500 lira gibi ücretler aldığını; yine Tapu ve 
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Kadastro Genel Müdürlüğünde bir sıra mühen
disi veya şube müdürü olduğu halde, başka bir 
idarede genel müdür veya genel müdür muavi
ni olduğunu .görmekteyiz. 

Şimdi bu idarenin içerisindeki bir daire baş
kanının emrinde 2 500 tane personel vardır. Bu 
daire başkanı ikinci dereceden maaş alır. Hal
buki bugün Türkiye'de öyle daireler vardır ki, 
daire başkanı dediğiniz zaman emrinde 3 tane 
personeli, hatta bir sekreteri, bir odacısı ve bir 
kâtibi vardır, o da ikinci dereceden maaş alır. 
Birisi 150, 200 milyonluk bir bütçenin ve Tür
kiye'deki tapu ve kadastronun mesuliyetlerini 
taşırken, öbürüsü daha rahat şartlarla ve daha 
iyi imkânlarla gününü ve imkânlarını temin et
miş olur. 

Şimdi demek ki, bozukluk veya aksaklık, ibu 
idarenin senelerdir genel müdürlük halinde ..kal
masında dır. Benim şahsî kanım, ibu idarenin bir 
bakanlık haline getirilmesidir, yani tapu, ka
dastro, harita ve imar hizmetlerinin bu idare 
ile, tapu ve toprak reformunu da yine bünyesi
ne alan bir bakanlık haline getirilmesidir. Mese
lâ bir Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
kurulmuştur, bu idarenin bütün eleman ve per
soneli ile hizmet görecektir, onun adı müşteş-ar-
lıktır, emrine almış olduğu şey genel müdürlük
tür. Bunun da ileride nasıl çalışacağı ve işleye
ceği tabiî ki, kalbili münakaşadır. 

1950'de tapulama kanunu, yani 5^02 sayılı 
Kanun çıktığı zaman, tapulamanın 10 yılda bi
tirileceği hesaplanmış ve o şekilde ilân eidijjmiş-
ti. Aradan geçmiş olan 10 sene içerisinde bu im
kânın onda birine dalhi ulaşılamamıştı; tekrar 
Ibir 10 sene daha geçti yine ulaşılamadı ve 24 
sene geçmiş olmasına rağmen, .35 319 köyden 
11 617'sinin tapulaması bitmiş ve 23 702 köyün 
1974 sonuna kadar tapulamasına, henüz başlanıl' 
mamış'tır. 

Benim yapmış olduğum h^&pl&rpıa ve 
t)eüncü Beş Yıllık Plandan alimış olduğum veri
lere göre, Türkiye'deki köy tapulamasının 40 
sene civarında bitirilebileceğidir; aynı bütçe, 
aynı program ve aynı teşkilâtla. 

Şimdi, tapu ve kadastro hizmetleri dediği
miz zaman, yalnız gayrim enkullerin plana bağ
lanması ile mesele bitmiyor. Ondan sonra imar 
faaliyetleri, sulama ve kurutma gibi hizmetler, 
Tapu ve Kadastro- Genel ^Müdürlüğünün yapmış 
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olduğu? bu- planlar üzerinde tatbik imkânlarını ! 
buluyor. Binaenaleihy, tapa ve kadastronun ve
ya Türkiye'nin tapulamasının ve kadastrosunun 
(bitmesiyle Ibu teşkilât 'hiçbir zaman boş kalma
yacaktır. Yani devamlı sekilide kadastro yeni
lenmesi ve değişikliklerin takibi dolayısıyle 
feendisine iş sabası vardır. 

©eğerli parlamenterler; şimdi, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü, mevcut uygulama 
programlarına göre; senede 1% 000 Km2 lik bir 
alanın tapulamasını yakması gerekirken, ancak 
buiMM 6* 000 Km? sinin tapulamasını ve harita
sını yapabilmektedir. Bunun sebebi ise, diğer 
idarelerde* aynı mesleğin mensuplarına veril
mekte olan yan ödemeler, harcırahlar, müşkü-
lllfc zansLarı vesaire gübi ödeneklerin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne Maliyece veril
memesi, bu meslek dalında- ve bu idarede çalı
şan mesılekdaşlarıma bir talihsizlik olmaktadır. 

Bs&ŞlS&N — Tamamlayınız lütfen Sayın 
Ünsür, vaîkti döîdu efendim. 

IKJıSITAFA AESİ ÜNSÜR (Devamla) — Ta
mamlayacağım Sayın Başkanım. 

'Türkiye'de 1 650 civarında belediye vardır. 
(Bu belediyelerden (il ve ilçeleri toplamı olarak 
alırsak) 400'den fazla il ve ilçe belediyesinin 
kadastrosunun yapılmadığını görürüz. Kadast
ronun yapılmaması doılayısıyle imar planları uy
gulanamaz; yani imar planları duvarlarda süs 
olarak asılı kalır. 

Bir diğer husus da, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün çalışmasında, maliyet unsu
rudur; yani ölçülen bir parselin maliyetinim ne
ye, kaça malolduğudur ve bunun dış ülkelerdeki 
maliyet f iyatlariyle kıyaslanımasıdır. 

Şimdi, tapu ve kadastronun efteMimiyeti üze
rinde dururken, geçmiş günlerin gazetelerine in
tikal* eden ve yine tapu ile ilgili olarak ortaya 
»laİBaş/i ve çıkmış olan bir konuya, yani arazi 
dşşşaiieîftae değineceğim. Memleketim olan Yoz-
gö&ın- SeiMU Köyünde senelerce az bir tapu ile 
çote bil? sahamın işgal edilerek, ekildiği bir vakıa-
di-r: 

BAŞKAN — Bu husus İçişleri Bakanlığı ile 
ilgili gilbi geliyor bana, Sayın Ünsür. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devıamla) — Sa-
ym Başkan, bununla ilgilidir. 

BAPTAN — öyle mi efendim? 

] MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — 
ÇJünkü, Hüldimetimizin tedbir alması gereklidir. 

ÖAŞîtAN — Ö halde, bir cümle halinde istir
ham ediyorum. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — 
Sekili Köyünde tapulama açılmamış olması dola
yısıyle senelerdir parlamenterlik zırhına bürüne
rek, bu çatının altında bulunmuş ve bugün ara
mızda bulunmayan sayın bir üye bu yerleri işgal 
etmiş ve zilyetlikle burayı ekmeye devam etmek
tedir. Köylü, buraların tapusuz olduğunu bil
mektedir; ama buraların, ihtilâf dolayısıyle da
vası 30 senedir devam etmiştir. Değerli parla
menterler, artık köylünün saibrı ve tahammülü 
(kalmamıştır: «Eğer işgal yoluyle buraları ekmek 
lazımsa, parlamenterlik sıfatı kalkan şahsın ye
rine, ben buraları ekerim» demektedir. Gazete
lerdeki havadis, yanlış şekilde Türk kamuoyuna 
intöiifeal etmiştir. Binaenaleyh, Türk köylüsü ta
puya, namus ve haysiyetine saygılıdır; ama ta
pusuz yeri bir başkasının ekmesi halinde, Devlet 
de btinu alıp, arazisi olmayana kira, tahsis veya 
satmak suretiyle veremiyorsa, bu tahsisi kendi
si yapmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür, 
rica e/derim... 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Çünkü daha evvel «Arazi işleyenin, su kulla
nanın» programını ve planını köylü tatbik etmek
tedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bunun «Bravo» tarafı yok. Bu hadise üzerinde, 
Hükümet Başkanı veya ilgili bakanlıklar gelip 
bu .kürsüden, bu işgal konusunun ne olduğunu 
Yüce Parlaürtetnoya ve Türk Milletine açıklama
mıştır 

BAŞKAN — Rica ediyorum Saym Ünsür, 
sözünüzü ıktesiyörum. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — 
Topîarlıyorufffr Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, toparlayacak vaktiniz 
de kalmadı efendim. Sözünüzü kesiyorum. Son 
cümitenizi, «Saygılar sunarım» mı diyeceksiniz, 
nasıl diyecefcsemz deyiniz, rica ederim, (C. H. P . 
sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) Rioa ede
rim eletadâmi 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — 
Tamam Sayın Başkanını. 
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Bu meslek mensupları elemanların, arazide, 
dağ başında çalışmaları dolayıısıyle tabanca taşı-
ıniıa mecburiyetleri vardır. Birçok medekdaşlarım-
dan almış olduğ^m^ mektuplarda, «Kendilerine 
tabanca taşıma müsaadesinin verilmesini» taie-
betmektedirler. 

Gecenin bu. geç maşerinde kıymetli vakitleri
nizi almış olduğum için, Devlet Bakanlığı bünye
sinde olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne, gecekondu tapularının verilmesi için de yapa
cağı çalışmalarda başarılar diler; Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bu camia içeri
sinde çalışan meslekdaşlarıma ve Yüce Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak
tan niyaz eder; Yüce Parlamentonun sayın üye
lerine saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ünsür. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki gö-

. rüşmelerim'iz tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

1. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, Ço-
rum'da şeker fabrikası kurulmasına ilişkin soru
su ıt>e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/130) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı cevaplandırılması için 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

m A .mn 
Çorum Milletvekili 

Cahit Angın 
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Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

Uöl Genel yönetim - 9 180 182 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

108 Destek hizmetleri 18 120 '518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1Ü!1 Tapu, tapulama ve kadastro 
çalışmalarının yürütülmesi 342 605 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 886 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. Mil
letimize ve Teşkilâtın sayın mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler; başarılarının de
vamını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğu
muz Bütçenin kaldığımız noktasından devam et
mek ve 21.5 .19714 Sah günü saat 10,00'da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,10 

Soru : 
5.3.1978 tarihli soru önergemle, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığından «Çorum'da Şeker Fab
rikası kurulması olasılığı bulunup bulunmadığı
nı ortaya koyacak bir etüdün bulunup bulun
madığını, yoksa böyle bir etüdün yaptırılıp 
yaptırılamayacağı» sorulmuş ve aynı Bakanlı
ğın 24.4.1973 tarih 18/9-4/768 sayılı cevapla
rında : 

«Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde kurul
masına başlanması öngörülen 2 nci ve 3 neü şe
ker fabrikalarının, pancar potansiyelinin uygun-

• I « • » H 
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A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
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luğu yönünden, kuruluş yerlerinin tespiti çalış
malarına Şeker Şirketi Ziraat Teşkilâtı tarafın
dan devam edilmektedir.» 

«Sonuç olarak; Çorum ilinde halen Amasya 
Şeker Fabrikasına bağlı olarak Çorum s merkez, 
Alaca, Mecitözü ve Osmancık ilçelerinin 124 
köyünde pancar ekimi yapılmadığını, bu ilçe
lerde 1072 yılında ekilen pancar miktarının 
'30146 dekar olduğunu, Çorum ve yöresinde ta
rım için bir potansiyel gözüktüğünü, 1978 yılın
da pancar tarımı yönünden şeker şirketine bir 
etüdün yaptırılacağını, bu yöreye yeni bir şe
ker fabrikasının kurulup kurulamayacağının 
etüt sonuçlarına göre belirleneceğini bilgilerini
ze arz ederim.» denilmektedir. 

Halen içinde bulunduğumuz şu günlerde şe
ker üretimi ile tüketim arasındaki denge aleyh
te bozulmuş bulunmaktadır. 

Çorum ilinde pancar ekimi tahditli yürütül
mektedir. Ekimin genişletilme talepleri, fabrika 
kapasitelerinin elverişsizliği nedeniyle Şeker 
(Şirketince müspet sonuca bağlanmamakjtadır. Bu
na rağmen cevapta da zikredildiği gibi Çorum ve 
çevresinde tarım için potansiyel gözükmektedir. 

Çorum ve yöresinin ekonomisi tarımsal üre
time dayanmaktadır. Tarımsal üretim sadece ta
hıla inhisar etmektedir. İhraç imkân ve değeri 
olan hiçbir ürün ekilmemektedir. Pancar tarımı
nın bölgemizde yaygınlaştırılması, tarımsal üre
timi artıracak, bölgesel kalkınmanın sağlanma
sında en büyük bir etken olacaktır, önümüzde
ki yıldan itibaren bölgemizde Dünya Bankası 
tarafından finanse edilen «Kırsal alanda kal
kınma» projesi uygulanacak ve bu proje yoluy-
le bölgede hayvansal üretim artırılacaktır. Ço
rum ve yöresinde kurulacak Şeker Fabrikası uy
gulanacak hayvancılık projesinin verimliliğini 
de artıracaktır. Esasen her iki sektörde birbi
rini tamamlayan iki sektör olarak görülegelmiş-
tir. 

Yukarda sunduğum nedenlerle : 
1. Bakanlığınızın 24.4.1973 tarih 13/9-4/ 

768 sayılı cevaplarında bahsedilen ve Çorum'da 
Şeker Fabrikasının kurulup kurulamayacağını 
saptayacak etüt sonuçlarının tarafıma bildiril
mesini. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Planda yapımı Öngö
rülen 2 nci ve 3 ncü şeker fabrikaları yönün
den, Çorum ve yöresinin tarım potansiyeli kar

şısında Çorum Şeker Fabrikasının yapımında 
öncelik görülmekte midir? 

T. C; 
ISanıaytî ive Teknoloji Bakanlığı 

ıSanayi Dairesi Reisliği 16 . 5 . 1974 
Sayı : 13/Şeker - 31779 

(Konu : Çorum Milletvekili 
ISayın Calhiıt Angın'ıaı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îılıgi : 26 . 4 . 1974 tarihli ve 7/130/802 - 7354 

sayılı yazımız. 
iÇoırum Mületveiküli Sıayın Cahit Angın'ın 

ıÇonumlda Şeker Fabrikası kurulmasına mültedair 
soru ön/erıgesiyle alâkalı olarak hazırlanan no
ttun ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Abdüi Kerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Çamım MilLeltvekM Sayın Oalhit Anjgı'nın Çorum' 
da Şeker FalbrikaJsa kurulması hakkındaki soru 

öneııgeısinıe mütedair eevaplarımjız 
11. Ülkemiz şeker tüketlimini karşılamak için 

ihtiyaç duyulan yeni üretim kapasitelileri; pan
car potansiyelli müsait alanlardaki şeker faibri-
ikalarmın büyütülmesi ve yeni şeker f ahrikalan-
nın kurulması, suretiyle sağlıanımaya çalışılmak
tadır. 

ORu gayeyle Turhal, EıalküşeJhir, Konya, Bur
dur, Adapazarı, Kütahya ve Malatya Şeker faib-
rikalarnmızın büyütülmesi ve Afyon'da yeni biır 
şeker faibrikasınnn kurulması yatırım programla
rına alınmıştır. 

Ayrıca Kayseri, Susurluk ve Ankara Şelker 
fabrikalarının da Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi içinde tevsilerdnıe başlanması için Devlet 
Planlama Teşkilâtına teklifte bulfunuknuştıur. 

12. Fabrikalarımızın yeni 'kapa^teleırinin tes
pitlinde ileride Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye olacağımız hususu da gözönünde tutu
larak rekajbet gücüme sahip büyük üretim ka-
pastitel'eri hedef alınmaktadır. Halen Türkiye *dıe 
mevcut 17 şeker f albrikasının ortalama günlük 
pancar işleme kapasitesi 2 300 ton civarındadır. 
Halbuki bu kapasite I^edıerai Almanya'da 3 340, 
Belçika'da 3 326, Fransa'da 3 5,24 İtalya'da 4 517, 
HoHndaVla 5 745, İngiltere'de 3 835, Danimar
ka'da 5 367, İrlanda'da 2 875 tondur. Yukarıda 
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teütitikn AET. üllkdierMn. ortalamam m 4 000 
tonun üzerindedir. Bıı ülkeler, m©veut şeker faJb-
rAkalaraıniin kapasitelerini artıtırımaıkta ve büyük 
kapasiteli yeni fabrikalar kurmaktadırlar. Bun
lara kıssaca bir kaç örnek vermek yerinde ola-
eaüötiY. 

a) ı (Federal Aimaııyatâa Grtoiss - Grau Şeker 
Fabrfkasınm* ıgünlük pancar işleme kapasitesi 
1'974 - 1976 yıllarında 6 000 tona tevsi edilecek-
(tir. 1971 yılında kurulan Off enau Şeker Fabrika
sının günlük pancar imleme kapasitesi de 6 000 
ıtoand&r. 

Ib) İngiltere'de 3 000 ton/lgün panıaar işle
me kapaısSlteli Wisısin!gton Ş eker Falbrükası 1968 -
>Wfâ yıllarında 7 200 ton/gün panıear işılıeme fca-
pat^ltesline tevsi edilmiştir. 

c) İtalya'da günlük pancar işleme kapatsi^ 
Iteısl 8 OOÛ ıtom olanı San Quirieo Şeker Ealbrükası 
196ı9 yıkında, işletmeye açılmış ve ilier'ilki yıllarda 
.12 000 ton/ıgün panıear işleme kapasiteline tevsi 
edilmesi düşünülnıelkteidir. Bu husus kuruluş 
ipianlarının hazırlaaîimaısı sırasında göizönünde tu
tulmuştur. 

Buıgünkiü teknolojik ve elkoııoımiilk şartlar tev
si' edilecek ve yeni kurulacak fabrikaların büyük 
'.kapasitelerde olmasını zorunlu kılmaktadır. Şe
ker tüketimindeki artışı karşılamak amacı ile, 
halen tevsi ediinıekite olan şeker fabrikalarımız-
da gıünllilk panıear işleıme kapasitesi 4 800 - 6 000 
(ton düzeyine çılkarilmaktadır. Yeni kurulacak 
şeker fabrikalarının kapasiteleri de bu düzeyde 
düşünülmektedir. (Günlük pancar işleme kapasi-
(besi 4 800 ton olan bir şeker falbrikasının opti-
mal kampanya sünesi kabul edilen 1:30 günde 
600 000 tondan dalha faızla pancara ihtiyacı var
dır. 

1975 - 1Ö82 yıllarında ükemiz şekleır tüke
timindeki yıllık artışın 65 000 - 1:00 000 ton ek 
varında olacağı hesaplanmaktadır. Yeni ku
rulacak şeker falbriıkalarınıaı en azından bir yıl
lık tüketim ar*tı§ını karşılayacak büyüklükte ol
ması ülkemiz şeker tüektimmin karşılanması 
yönünden de büyük ehemmiyet taşıanaiktadır. 

3. Çorum- ilinin halen Merücez, Alaca,. Me*-
citözüV usanandık- ve Kargı ilçelerinde panıear 
eMımi yapılmafctadır. 

ISomlbeş yılda Çorum ilinde pancar eken köy 
sayım, paneıar haısat alanı ve üretim miktarı aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Ürün taşıyan Üretilen 
LKJöy alan pancar 

Yıl sayısı hektar ton 

148 
'146 
149 
148 
148 
148 

— , 1 1 1 1 

2 32)1 
2 ı082 
S 432 
3 526 
3 982 
8 229 

98 570 
ttOO 086 
150 985 
153 100 
118 13)1 
124 164 

1967 
1970 
1971 
1972 
1073 

Ortalama 

Yuıkarıdalki tespitlerden de anlaşılacağı üzere 
Çorum ilinde son beş yı l ık oritalaımalara göre 
yıllık pancar üretim milktarı 124 164 tondur. 

119713 yılında üretilen 118 131 ton pancarın 
% 96'sı Amasya ve geri kalan' % 4?ü de Ankara 
ve' Kaısftaımıonu Şetoer faıbrikallariında işlenmiştir. 

Ülkemiz şeker tüketimindeki artışları karşı
lamak için, yeni şeker üretim kapasitelerinle ihti
yaç bulunması ve hammadde kaynaklarımızın en 
le'konıomlik şekilde :kulianılması zıorunfluğu karşı-
ısında, tevsi edilecek ve yeni kurulacak şeker fab
rikalarının op'timal kapasite ve kuruluş yerle
rinin; tespiti gayesiyle T . Şeker Faibrikaları A. Ş. 
Tarım Teştkilâltınca ülke çapında pancar üretim 
potansiyellinin tespitime (çalışılmaiktadrr. Ancaik 
ısö;z konusu etütler; blöigie, kantar ve- köy düze
yinde ve ayrıntılı olarak sürdürlüMüğninden uzun 
Ibir zaman almaıkta)dır. Ayrıca, potansiyel etüt
lerinden alınan sonuçların günlümüzün tanımsal 
ve eteoauoimik şartlanma göre değerlendMlmesi de 
ıgferekmeiktiefdir. 

Bu etüt çalışmaları, Çorum ilini ve çevresini 
de kapsamaktadır ve söz konusu çalışmalar ha
len sürdürülmektedir. 

4. N'etiee olaralk ülkemiz, şeker tüketimi
nin karşılanmasını sağlamak amacı ile yurt 
çapında pancar üretim potansiyelinin tespdjti 
için araştırmalar yapılmalkta ve bu araştırma
ların sonuçlarına göre pancar üretim potansi
yeli müsait alanlardaM f aibrikalar tevsi 'edilmek
te, çevredeki fabrikaların ekonomik kapasite
lere tevsii edilmesine rağmen, artan panear po
tansiyeli optimal kapasitede bir seke* fafbrika-
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ısına yefceeteği anlaşıldığınıda yem şeker fabri
kasının kurulması yoluna gidilmektedir. 

j ^ y n ı M a r ı r a j a n en iyi feMide kullanılması 
£aMkâhiVixmmı en vedtaıli MId*e çalıştınlması 
alnacı üe tevsllerde opitimal kapasitelerin tes
piti, yeni kurulacak söker fabrikalarında da en 
uygum kapasite ve kuruluş yeri seçimi için ta
nımsal, teknik ve eJkomomi'k yönden .ayrıntılı 
araştırma çalışmaları yapılmakta, bu araştır
ıma sonuçlarına ve objektif kriterlere göre uy
gulamaya giecjiknektedir. 

İleride Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üye olacağımız hususu gözönünlde tutularak bü
yük üretim kapasiteleri hedef almnıaiktadır. M-
tdkim «Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Üçüncü 
Beş Yıllılk Kalkınma Planının Temel Hedefleri 
vie Stratejisi» nin Dördüncü Bölümünde İmalât 
'Sanayiine aidolrnalk üzere aşağıda belirtilen 
madde yer almıştır. 

K<604. İmalât Sanayiinin gelişim esin de be
nimsenen illlke, içe değil dışa dönük bir sanayi-
leşımeyii ıgerçekleşltirınelktfir. Uluslararası koşul
lara uygun rekabet gücüne sahip sıhlhatlli bir 
sanayileşmeyi gerçekleştirmek esas ilke olmakla 
birilikte bumun bir zaman çerçevesi içimde ger
çekleşebileceği dıe gözönünde tutulmalıdır. Bu 
nedenle kurulu ya da kurulacak sanayilerin za
man içinlde, uluslararası ve özellikle Avrupa 
Ekonomik Topluluğu şartlarıma intibakını ko-
laylaşitıracalk tedbirler Üçüncü Plan Döneminde 
alınaoakttır.» 

Şeker fabrikalarının Miyütülnıesiridc ve yeni 
şeker fabrikalarının kurulmasında yukarıda 
açıklanan ilkeler gozönümde tutulmaktadır. 

a); ÇoruımMa bir şeekr fabnikası kurulup 
kurulamayacağını vuzuha kavuştu raıcak olan 
pamoar üretim potansiyelli •etüdü sonuçları he
nüz alınammaitşır. Çalışmalar hızla sürdürül-
ımekttedir. 

b) Yeni şeker fabrikası kurulmasında Ço-
rum'a öncelik verilip verillemeyeceği hususu yu
karıida etraflıca açı'klanan kriterlere ve araştır
ma sonuçlarıma göre belir'lenebiılecekitlir. 

2. •— Balıkesir Milletvekili Cihat İBilgehan' 
m, Hâkimler Kanunu 'tasarısına ili§kin sorusu ve 
Adalet Bakam Şevket Jtazan'ın yazılı cevabı 
(7/155) 

MHett MSee&si Saıyun Başkanlığına 
Aşağıdaki se ra ı ra ı , yazılı olacak Sayın Ada

let Bakanı tarafından eervaplanâıVlmasına ctela-
letlerimizi rica ederim. 

iSaygılaTimılıa, 
(Balıfeesir :MMie*vîeıkâlii 

Cihat Biltgefcan 

1. iBakanlııkça Hâlkimler kanunu tasarısı
nın Meclise sevici düşünülmieklte midir? Bu ko
nudaki hazırlıklar ne safhadadır? 

2. Kamun tasarısı Kanuniyet kesb©.dinoeye 
İkaldar; 

a) Yılda üç ay yıpranma tanınması, 
b ) Hâildim ödeneğinin maaşla birî-eşltirilıme-

den ayrı ayrı vergilendiriılımesi, 
c) Yan ödeme verilmesi düşünülmekjte ini

dir? 

T. € . 
Adalet Ba'kanlığı 

Özlük İşleri Gm. Müdürlüğü 
Bayı : 34501 15 . 5 . 1974 

Konu : Oihat Bilgehan'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 5 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 7/155 - 884/7876 sayılı yazınız; 
Balıikesir Milleltvekffi Cihat Bilgehan'ın Hâ

kimler kanunu tasarısı ile ilgili yazılı soru öner
gesi hakkımdalki cevabımız iki nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur., 

Bilgilerimize arz lolıunur. 
Şevket Kaızan 

Adalelt Baikanı 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgefban'ın Hâkim
ler kanunu tasarısına ilişikin yazılı soru öner-

Igıesi "Cevabıdır 
1. (Bakanlığımızca hazırlanan Hâkim ve 

Savcılar kanun tasarısı evvelki Hükümeit za
manında Balkanlar Kuruluna tevdi edilmiş ve 
falkat Devlelt Memurları Kanununun malî hü
kümlerimin kesin şeklini almaması nedeniyle 
iona paralel hükümlerin tasarıda yer alması ge-
röktliği görüşüme uyularak geri alınmış bulum-
anaiktadır. 

Kanun tasarısı yeniden gözden geçirilmeikte 
Vıe günüm ühtiyaçlarına uıygfun şekilde hazırlan-
ımasına çalışılmakladır. Son şeklini alınca Yasa-
ıma Meclislerime sevlkine çalışılacaktır. 
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12. Hiâlkiim ve Savcılar kanunu tasarısının 
lbütünü ile hazırlanıp şevkinin gecikeceği nazara 
alınarak 2666 sayılı Hâkimler Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kannina bazı 
maddeler eklenmesine ve 54̂ 34 sayılı Kanunun 
32 raoi maddesine bir fıfkra ilâvesine dair kamın 
.tasarısı hazıılanmış ve Bakanlıkların Mkiıkine 
sunulm/uş, ve ayrıca Balkanlar Kurutanca da kı
sa dıöınıemıde çıkarılmıası öngörülen kanunlar içe* 
risdne aJlınımıştır. 

Bu tasarıda; 
ıa)ı Hâkim, Savcı ve bu meslekten sayılsan-

. . . .>... 

lana her yıl i$n üç ay fiilî hizmet zammı ta
nınması, 

b) Hâkim ve Savcılara aylak ödemeleri tu
tarının % 40 - % 501si nispetinde işgüçlüğü, 
iş riski ve teım4nindelki güçlük zammı karşılığı 
ödeme yapılması, 

ıc) Bu ödemeleri 'maaşlardan ayrı olarak 
vertgilendirlilıme^i. 

öngörülmüş IbniLunmakta'dır. 
Saygı iilte arz olunur. 

Şdvkeıt Kaızami 
Adaöiet Balkanı 

»m<t 
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İŞLER 
X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 

Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna, dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 5. — Pludut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı :: 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi1 : 
1/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



X 9. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da-, 
ğıtma tarih : 15 . 5 . 1974) 

X 11. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 .5. 1974) 

X 12. — istanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 14. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74;, C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 1.7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) ' (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 18. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sayı
sı : 350) (Dağıtma tarih : 15 . 5 .1974) 

X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Büteç Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 

1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



Dönem : 4 0 0 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 66 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meç

lisi : 1/67; C. Senatosu : 1/245) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 334) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1988 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 3 . 4 . 1974 gün ve 1/67 -18 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 5 . 1974 tarihli ve 54 neü Birleşimde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

'Açık oy 

Kabul 
Ret 

Bütçe Karma 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/67, C. S. 1/245 

Karar No. : 99 

neticesi (108) 

70 
38 

Komisyonu raporu 

13 . 5 . 1974 

Millet Mecliû Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 5 . 1974 tarihli 54 neü Birleşiminde aynen kaıbul 

edilen (Toprak ve Tarım Refortanı Müsteşarlığı 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Kanma 
Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




