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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda; 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde

ki görüşmelere devam olunarak; 
Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlandı; yapılan oylamada bölümlere geçilmesinin 
kabul edildiği, bir üyenin uyarısı üzerine tekrar yapı
lan oylamada ret edildiği bildirildi. 

5 . 2 . 1980 Salı günü 
üzere birleşime saat 21,43'te 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

saat 10.00'da toplanılmak 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisıar 
Mustafa Çelik 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BiaşkançckiM Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bigln (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanı Koksal Toptanın «Senatoda 
Skandal» başlığı altında, bir gazetede yayınlanan şah
sı ile ilgili haber hakkında açıklaması. 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak Milletvekili) — Sayın Başkan... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın üyeler; 
Birgün evvelki Birleşimin içinde ve oturumların

da cereyan eden müzakerenin bir noktada kilitlenmiş 
olduğunu zabıtlardan öğrenmiş bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun vazifesi, Bütçeyi 10 gün 
içerisinde çıkarmaktır. Bu itibarin... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Onun için yoklama is
tediler... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, daha bir 
şey söylemedim. 

E, AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Doğru Sayın Baş
kan, doğru... 

BAŞKAN —• 10 gün içerisinde çıkarmaktır ve 
müzakerelerin bir noktada kilitlenmiş olması bizi, el
bette bu kilitlenmiş yerden ve noktadan çıkarmaya 
sevkedecektir. 

Bu İtibarla Tüzüğümüzün verdiği imkânları kul
lanarak bu noktadan çıkmaya çalışacağız. Bu işlemi, 
devam ettirirken, sayın üyelerin Başkanlığa yardım
cı olmalarını, yardımcı oldukları takdirde hiç bir 
usulsüzlük yapmadan, Tüzüğümüzün verdiği imkân
larla bu noktadan çıkabileceğimizi arz ediyorum. 

Şimdi... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Size usul hakkında söz vereceğim 

efendim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak Milletvekili) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak Milletvekili) — Sayın Başkanım; 
-Bugünkü bir gazetede, dün benim oturduğum 

yerden Sayın Ecev.it hakkında birtakım çirkin lâflar 
söylediğim yazılmıştır. Bu konuda müsaade buyu
rursanız bir dakikalık bir açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Açıklamaya söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANİ KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Bugünkü bir gazetede beni gerçekten derinden 
yaralayan; «Senatoda Skandal» başlığı altında veril
miş bir haber neşredilmiştir. 

Parlamento çatısı altında bulunan ve beni tanı
yan değerli parlamenterler ve basın mensubu arka
daşlarımın, bu haberin gerçekle zerre kadar ilgisinin 
olmadığını çok iyi tahmin edeceklerini bileceklerini 
umuyorum. 

Sabahtan beri gerçekten ıstırap içindeyim. Bu ha
berin yarattığı şoku nasıl gideririm diye düşünüyo
rum. Benim yapım, politika anlayışım... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Sayın Bakan milletvekillidir, kişiliği ile ilgili so

runları Cumhuriyet Senatosunda değil, Millet Mecli
sinde yapması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. Cumhuriyet Senato
sunda cereyan etmiş ve... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yapamazsınız Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade edin Kişiliği ile ilgili de
ğil, müzakerelerle ilgili. Cumhuriyet Senatosunun bir 
skandalla karşı karşıya bulunması dolayısıyla burada 
söz hakkı bulunan kişi tarafından açıklama yapılabi
lir efendim. İstirham ediyorum. 

Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma için dahi ol
sa söz verilmez. Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. 
Mecliste yapılabilir; ama burada yapılamaz. Sayın 
Bakan sataşmaya cevap veriyor. 

BAŞKAN — Açıklama yapıyor, sataşmaya cevap 
vermiyor efendim, rica ederim. Burada beyanda bu
lunmuştur. Beyanda bulunduğu yanlış intikal edince 
açıklama hakkı vardır efendim. Sataşmaya cevap ver
miyor efendim, sataşma yok. 

.Buyurun efendim. 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — Kendisinin 

konuşması Tüzüğün neresinde vardır efendim?.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Sayın Başkan;... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar ben ko

nuşuyorum. Rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim arz etmek istediğim özet olarak şu: Bu ha

ber asılsızdır. Bu haber (Kim olduğunu bilemiyorum) 
bir basın mensubu arkadaşım tarafından yanlış inti
kal ettirilmiştir. Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
lerinin bunu böylece bilmesini istirham ederim ve 
Sayın Başkanlıktan da zabıtları ve ses bantlarını in
celemek suretiyle de kamuoyuna bu konuda bir açık
lama yapmalarını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Gaze

tede tekzip etmeniz lâzımıdır. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öyle mi 

kabul ediyorsunuz.. 

2. — 1980 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesinin tümü
nün 4.2.1980 tarihli 29 ncu Birleşimde oylamasının 
usulüyle ilgili görüşme. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben de 
usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında Sayın Çalış, ev
velâ onu tespit edeyim? 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Dünkü Başbakanlık 
Bütçesinin oylaması sırasında İçtüzük hükümlerine 
aykırı yapılan muamelenin usulü hakkında söz isti
yorum, 

BAŞKAN — İçtüzüğe aykırı muamele hakkında 
buyurun efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; 

1980 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşmelerine 
henüz başladık. Birçok arkadaşlarımızın tabiri ile 
Parlamento hayatında bütçe müzakereleri bir «Ma
raton» olarak ifade edilir. Bizde 10 gün içinde bu gö
rüşmelerin bitirilmesi Anayasa hükmüdür. 10 gün 
içinde bitirilmesi için her türlü tedbirin alınması da 
Genel Kurulun iradesine bağlıdır. Nitekim geçen se
ne bütçe müzakereleri sırasında vuku bulan bazı 
durumlar sırasında Genel Kurulunuz bazı bütçelerin 
Genel Kuruldan geçebilmesi ve onların görüşülebil-
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meskıı temin için, evvelce Danışma Kurulunun almış 
olduğu kararların değiştirilmesini ve zaman kısıtla
ması yapmak suretiyle 10 gün içinde bu bütçelerin 
görüşülmesine imkân hazırlamak istemiştir. Bu hu
susta zannederim Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
da, «10 gün içinde bunun görüşülmesi için Genel 
Kurul gerekli kısıtlamalar yapar» diye bir kararı var. 

Burada bazı müzakerelerle bazı usul durumlarıy
la, biz, müzakereleri uzatmak ve üzerinde çok önem 
taşıyan memleket sorunları hakkında fikirlerimizi be
yan etmek için zaman ayırmak istiyoruz. Birtakım 
engellemeler yaipmak suretiyle bütçelerin görüşülme
mesini temin etmek düşünce ve tarzında değiliz. 

Sayın Başkanlık Divanı her halde takdir ederler 
ki, burada hâkim olan hukukun hükümleridir, İçtü
züğün hükümleridir. Başkanlar iki dudaklarının ara
sından çıkan, sözlerle Genel Kurulu idare edemezler, 
içtüzük hükümlerine göre idare etmeleri gerekir. 
Yoksa onların iki dudaklarının arasından çıkan hu
suslar kanun ve hukuk düzenini yapıcı muameleler 
olarak telakki edilemez. 

Sözlerime başlarken, dün Başbakanlık Bütçesiyle 
ilgili olarak müzakerelerin bitiminde Sayın Başkanın 
şu şekilde bir hitabı var : 

«Başkan — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
(Son söz Sayın Hüseyin Öztürk'e aitti) 
Sayın üyeler; • 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir kısa müddet için beni dinlemenizi istir

ham edeceğim. 
Bu, «Kabul edilmiştir» beyanı, Genel Kurulun... 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Sizden sadece iki kişi vardı orada 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Müsaade buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Dinle, dinle!... 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Ne dinle?.. 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Lütfen dinleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
y i p 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Genel Kurulun 
iradesinin beyanıdır ve bu Genel Kurulun iradesinin 
beyanının dışında başka bir muamele yapılması müm-

5 . 2 . 1980 O : I 

ı kün değildir. İstisnaları nedir, onları huzurunuza ge-
I tireceğim. 

__ MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 
I O anda itiraz ettik Sayın Başkan. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Hep beraber iti
raz ettik. 

I BAŞKAN — Efendim lütfen. Lütfen efendim, ri-
I ca ediyorum, lütfen... 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakika, onu 
I da getireceğim. 
I Muhterem arkadaşlarım; 

18 Ocak 1980 tarihli... 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — Oylayamaz. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 
I Yeniden oylamadı, saydı. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültüyle çözül-
I mez bu, rica ediyorum. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Sayın arkadaşla-
I rım, ben usul hakkında dün söz almak için... 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 
I Sen yoktun burada bir defa. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, Başkandan ' söz 
I alınmadan konuşulmaz, Tüzük hükmüdür. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — İki oturum bura-
I da mücadele ettim ve Sayın Başkanlardan istirham 
I ettim. Aşağıda konuşmak durumu başka, buradaki 
I konuşma rahatlığı başka. Aşağıda siz her istediğini

zi söyleyemezsiniz, Başkan her zaman için kesebilir; 
I ama Parlamentoya vücut veren ve üyelere söz hak-
I kını tam kullanma imkânını veren bu kürsüdür. Bu 
I kürsüden biz rahatça konuşabilme imkânını buldu-
1 ğumuz zaman parlamenterlik vazifelerimizi yapma 
I imkânı buluruz. Yoksa, Başkanın bir anlık susmasm-
I dan istifade veya herhangi bir hareket tarzıyle aşağı -
I dan söz söylemek suretiyle neticeye varmak tarafta-
I rı değildik; ama dün her iki Başkanvekili bu husus-
I taki sarih beyanlarımıza rağmen bize usul hakkında 
I konuşma imkânını vermediler ve şu hale geldik. 

I 18 Ocak 1980 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
I ve geçen sene gene başka değişik bir skandallara se-
I bep olan Bazı Kamu Hare amal ar ıyle îlgi Yetki Ta-
I sarısı hakkında Anayasa Mahkemesinin bir kararı 
I var, ondan bir bölüm okuyacağım: 
I «Bir tasarı veya teklif metninin kesinleşmesinden 
I sonra o metinle ilgili olarak Yasama Meclislerinde 
I yapılmış olan işlemleri fazladan yapılan işlemler ola-
I rajc nitelendirmek gerekir.» 

Şimdi, Sayın Başkan, «Kabul edenler... Etmeyen-
J 1er... Kabul edilmiştir» dedi. Bu beyan karşısında 
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Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. Genel Kurul adına Başkan tarafından 
yapılmış olan bu irade beyanı Genel Kurulu bağlar. 
Bunun dışında artık Sayın Başkanın yapacağı mua
mele bölümlere geçmektir. Bölümlerle ilgili olan hu
suslarda gene oylamalar esnasında ret veya kabul du
rumları üzerinde durulur ve bunların oylamaları ya
pılır. 

Bir an için bunun dışında nasıl muameleler ya
pılabilir? Devam ediyoruz : 

«Hikmet Savaş (Eskişehir) — Sayın efendim, sa
yın... 

Başkan — Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir» 

Bu ikinci beyan. İşte fazladan yapılmıştır dedi
ğim husus bu ikinci oylamadır. 

Gene içtüzüğümüzün... 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Öyle değil. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Arz edeceğim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adam za

bıt okuyor yahu, zabıt okuyor. 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Sen yoktun burada, itiraz ettik. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kafasız 

herif!. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bu, dünkü zabıt

lar. 
içtüzüğümüzün 106 nci maddesine, «lşari oy 

sayısının belirtilmesi» diye bir hüküm var. «Işari oy
ları, Başkanla kâtipler birlikte sayarlar. Bunlar; el kal
dırmak suretiyle verilen oyların miktarında anlaşa
mazlarsa veya çoğunluğun mevcut oluşunda şüpheye 
düşerlerse veyahut beş üye tarafından ayağa kalkmak 
suretiyle oylama istenirse, ayağa kalkmak usulüne 
başvurulur.» 

Burada esas önemli husus, Başkanlık Divanının 
tereddüte düşmesi hususudur. Zabıtlardaki beyanlar; 
(Teypi dinlemenizi bilhassa tavsiye ederim) bu du
rum karşısında hiçbir tereddüdü ifade etmeyecek şe
kilde ilk beyanı, «Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler..-» demiştir. İtiraz eden kimdir?.. Bir tek Sayın 
»Hikmet Savaş. Beş üye ayağa kalkmak suretiyle oy
lamanın yapılmasını isteyebilir. 

Bunun dışında içtüzüğümüzde 107 nci maddenin 
5 nci fıkrasında bir hüküm daha var : 

«Aşağıdaki hallerde açık oya başvurulur : 

Herhangi bir oylamada Başkanlık Divanının so
nuç hakkında tereddüde düştüğü görülünce beş üye 
tarafından açık oya başvurulmasının sözlü olarak 
istenmesi halinde.» 

Bu durum karşısında ya beş üye ayağa kalkacak, 
oylamanın ayağa kalkmak suretiyle yapılmasını iste
yecek veya beş üye yine sözlü olarak oylamanın açık 
oy suretiyle yapılması talebinde bulunacak. Yoksa, 
oylama yapıldı. Genel Kurul adına Başkan tarafından 
sarih olarak Genel Kurulun iradesi beyan edildikten 
sonra bundan dönülmesi mümkün olmaz. Mümkün 
olursa ne olur?.. Dün Sayın Başkanvekili Rahmi Er
dem; «Benden evvielki bir arkadaşımın yapmış oldu
ğu muamele hakkında konuşturmam.» dedi. Bütçe 
Kanun Tasarısının 1 nci maddesinin müzakeresi esna-
sındayız ve Başbakanlık Bütçesindeyiz. Bir madde 
hakkında bir oturum, bir birleşim değil, pek çok bir
leşimler müzakerelerin takip edilmesi mümkündür. 
Herhangi bir oturum ve herhangi bir birleşimde ya
pılmış olan bir hukuki yanlışlığın düzeltilmesine im
kân vermek lazımdır. O yanlışlık hiçbir zaman bir 
hakkı müktesep veya ona bir hukuka uygunluk ka
zandırmaz. Hukuka aykırı olarak yapılmış olan bir 
işlem, hukuka aykırı olarak yapılmış bir işlemdir. Biz 
dün bunun üzerinde ısrarla durduk. Eğer, bu durum 
karşısında bir oylama yapılıp, Başkan; «Sayın üyeler 
kabul edilmiştir.» dedikten sonra herhangi bir arka
daşımız itiraz ettiği takdirde Başkan tekrar oylama 
yapmaya mecbur olur teamülünü getirmeye mecbur 
kalırsınız. Bu ne olur?.. Yüksek Senatoda 184 üye
miz var. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız sıray
la «Ben de istiyorum» der oylama yapılır, diğeri «Bten 
de istiyorum» der oylama yapılırsa, herhangi bir hu
susun oylamasında İçtüzük hükümlerini bir tarafa bı
rakır, bunu ortaya koyduğunuz zaman, kaç üye var
sa, talep eden üye adedince tekrar oylama yapmaya 
mecbur olursunuz. Bu sizi hukuki bir düzene, hukuki 
kurallara uygunluğa götürmez; kargaşalığa götürür. 

Bu bakımdan, dün Başbakanlık Bütçesinin bö
lümlere geçilmesi ilk oylamada kabul edilmiştir. Bun
dan sonra yapılan muamelelerin fazladan yapılan iş
lemler olarak nazarı itibara alınması lazımdır. Israr
la bu hususun üzerinde durduk ve gecenin geç va
kitlerinde de arkadaşlarımızla burada bunun müna
kaşasını yapmak istedik. Bizim «Zabıtları tetkik edi
niz» sözlerimize karşı Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
«Burada iki oylama yaptım» diyor; ama teypte ve bu
radaki beyanlarda birinci oylamada, «Kabul edilmiş
tir» diyen beyanı tereddüde miahal vermeyecek ka-
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dar açık -ve seçiktir. Burada bir hususa daha değin
mek istiyoruz. 

Her ne kadar İçtüzüğümüzde açık oylama kısmın
da zil çalınma duruma var. Şimdiye kadar teamül 
bütçe müzakereleri sırasında devamlı olarak oylama 
sırasında zil çalarlar. Zil çalmaya Sayın Başkan baş
ladıktan sonra zilin bir müddeti var. İçtüzük hüküm
lerine göre bu üç dakikadır. Başkan bu zili çalmayı 
kabul ettikten sonra beş saniye, üç saniye çalıp ka
patma hakkını da haiz değil. Bu muameleye girmeyi 
kabul etmiştir Başkan. Zil çalma zaruretini hissetmiş
tir. Öyle ise, zil çalma gereği olan üç dakikayı yap
maya mecburdur. 

Nitekim, gene İçtüzüğümüzde bir hüküm vardır. 
Oylama sonunda salona yeni girmekte olan kimseler 
varsa, oylamanın neticesinin ilanından evvel onlara 
oylarının sorulması gerekir. O anda içeriye birçok 
arkadaşlarımız girmişlerdir. Bunların da oylamadaki 
fikirlerinin sorulması gerekir. 

M üh terem ark adaşlar; 
Diğer bir konuya temas ediyorum : Bu Bütçe Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Bütçesidir. Yüksek 
Senatoya gelmiştir ve Yüce Senato tarafından, parti 
farkı gözetilmeksizin, herkes bu bütçe üzerinde müs
pet veya menfi fikrini beyan eder. 

Evvelsi gün Sayın Erdoğan Bakkalbaşı tümünün 
aleyhinde kırmızı rey vereceğini beyan etti. Maddele
re geçildikten sonra, maddeler üzerindeki konuşma
larda, bütçe ve durumlarına göre her üye reyinde ser
besttir. Bu hususta grupların dahi karar alamayacağı 
hususlar belirtilmiş bulunmaktadır. 

«Adalet Partisinden şu kadar sayın üye vardı -
yoktu» konusu değil, burada önemli olan, kabul eden 
miktarlar, kabul etmeyen miktarlardır. Yoksa, «Ada
let Partilileri mutlaka kabul edeceksiniz, Halk Par
tilileri kabul etmeyeceksiniz» hususu bahis konusu 
olmaz. Burada Yüce Senatonun üyeleri olarak bu
lunmaktayız. Bu bakımdan, bu oylama sırasında esas 
olan, kabul eden üyeler, parmağı kalkan üyeler, ka
bul etmeyen üyeler adedidir. Partilerin durumları ve 
miktarları önemli değildir. 

Gene burada bir hususa temas etmek istiyoruz : 
Bu yapılan oylamanın sonunda, Genel Kurula Saym 
Başkan «Kabul edilmiştir» beyanından sonra yapıl
mış olan muameleler fazla işlemdir. Başbakanlık Büt
çesinin bölümlere geçilmesi kabul edilmiş olduğuna 
göre bölümlere geçilmek suretiyle muameleye de
vam olunmasını, dün Sayın Cengizhan Yorulmaz ve 
Rahmi Erdem'in, Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe- [ 

sinin görüşülmesine geçilmesinin gerekli olduğu hu
suslarındaki beyanları fazladan yapılan işlemlerdir, 
Anayasa Mahkemesinin henüz mürekkebi kuramamış 
kararına nazaran. Ki, bu kararı siz çok arzu ettiniz. 
Biz bu karara muhaliftik; ama olaylar öyle gösteri
yor ki, sizin istinat ettiğiniz karar şimdi sizi bağla
maktadır. 

Bu bakımdan, Başbakanlık Bütçesinin bölümleri
ne geçilmek suretiyle Bütçenin devamı hususunu ıt
tılaınıza ve gereğinin yapılmak üzere Başkanlık Di
vanının ıttılaına arz eder, saygılar sunarım. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, siz usulün nesi 
hakkında görüşeceksiniz efendim? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Aynı 
konuda usul bakımından görüşlerimizi arz edeceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

•Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün Başbakanlık Bütçesinin görüşmelerinin so
nunda Başkanlık tarafından görüşmelerin bittiği ilan 
edilmiş, maddelere geçilmesi oylamaya sunulmuştur. 
Sayın Çalış'ın burada bahsettiği gibi, gerçekten iki 
oylama olmuştur burada. Sayın Başkan, o zaman 
Başkanlığa çıkmış olan arkadaşımız Yorulmaz, her 
zaman alışıldığı gibi, Başkanlarımızda aslında çok tas
vip etmediğimiz bir alışkanlığın gene bir örneğini ver
mek suretiyle ve başını Genel Kurula kaldırmadan, 
«Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.» şeklinde bir oylama yapmıştır; doğrudur bu. 
Arkasından Sayın Hikmet Savaş «Oyların sayılması 
lazım geldiği» şeklinde itiraz edince, Sayın Başkan 
İçtüzük kuralları gereğince yeniden oylama yapmıştır 
ki, bu ikinci oylamadır ve orada çoğunlukla ret oyu 
kullanıldığı anlaşılmıştır. O sırada Adalet Partisinden 
bir grup arkadaşımız, oylama bittikten ve sonuç açık
landıktan sonra içeriye girmişler ve oylamanın yeni
den; yani üçüncü bir oylama yapılmasını istemişler
dir. İşin enteresan ve ilginç tarafı şu, oylama bittik
ten sonra içeriye giren arkadaşlarımız; yani oylamada 

. bulunmayan arkadaşlarımız itiraz etmişlerdir yeniden 
oylama yapılması konusunda ki, bu İçtüzüğün hiçbir 
hükmüne uygun değildir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır, ben 
buradaydım. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Efen-
d'm, işin enteresan bir tarafı da şu : Oylama bittik
ten, Başkan tarafından neticeler ilan edildikten sonra 
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Senatonun teamüllerinde, İçtüzüğümüzün herhangi 
bir maddesinde tekriri müzakere, yeniden oylama di
ye bir kural yoktur. 

Kaldı ki... (AP sıralarından «Yeniden oylamış ya» 
sesleri) 

'Kaldı ki... Hayır efendim, oylama kesinleşti. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Müsaade buyu

run efendim, zapta giriyor. 
ERDOĞAN BAKKAUBAŞI (Devamla) — İkinci 

oylama itiraz üzerine yapılmıştır. Sizin arzu ettiğiniz, 
kesinleşmiş konunun yeniden oylanmasıdır. O anda 
kesinleşmemiş idi. O nedenle... 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Oylama ya
pılacağına dair İçtüzükte miadde var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Rica edi
yorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 18 Ocak 
tarihli Resmi Gazetede çıkan kararıyla bunun hiçbir 
ilgisi yoktur. Anayasa Mahkemesi kararında yetki 
tasarıları konusunda açık oylama yapılmadan evvel 
işarı oyla yapılan ve kesinleşen oylamadan sonra faz
la işlemleri gözönürie almıştır. Kesinleşmiştir yetki 
tasarılarında o zaman. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Hangisi? Bi
rinci mi, ikinci mi? «Kabul edenler... Etmeyenler...» 
demiştir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Şim
di arkadaşlarım; 

İçtüzüğümüzde bildiğiniz gibi işaret oylamaların
da zil çalma zorunluluğu yoktur. Bütün bunlara rağ
men dün Başkanlıkta olan arkadaşımız gerçekten faz
ladan bir işlem yapmış ve belki iyi niyetinden zil çal
mıştır. Zilin çalması esnasında girmiştir; ama bence 
bu usulsüzdür. Çünkü, işaret oylamasında zil çalma 
zorunluluğu yoktur. İçtüzüğümüzün 108 noi maddesi
ne göre sadece açık oylama zorunluluğunda olan ka
rarlar ile 5 üyenin açık oylama istemi üzerine yapı
lacak oylamalarda üç dakika müddetle zil çalmak 
zorunluluğu vardır. 

Onun için, hiç Adalet Partili arkadaşlarım yeni
den bunun oylaması konusunda bir gayret içine gir
mesinler. 

Kaldı ki, bunun Bütçe Plan Komisyonunda yeni
den gözden geçirilmesi, benimsenip benimsenmemesi 
yolunda birtakım yasal yollarımız da açıktır. İyi bir 
havayla başlayan bütçe müzakerelerinde yeniden bir 
tartışma konusu açılmasına biz razı olmayız; ama bu 

Bütçe Türkiye Cumhuriyeti Bütçesidir. Doğrudur; 
ama bu sorumluluğu Anayasa gereğince Adalet Par-
t'sinin, yani İktidar Partisinin omuzlarmdadır. Kos
koca Başbakanlık Bütçesinde burada 3 arkadaş bu
lundunuz devamlı olarak. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Oylamada kaç kişi 
vardı? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Gru
bumuz çoğunluğa yakın oturduk. Ondan sonra kendi 
ihmalinizi Senato Başkanının sırtına ve kendi ih
malinizi muhalefete yüklemeye kalkmak... Bu, İkti
dar sorumluluğuyla bağdaşmaz. Biz muhalefet olarak 
uyarı görevimizi yaparız. Çıkar buradan yaparız, böy
le ikazlarla yaparız. Oturun, burada bütçenizi takip 
edin, savunun ve çıkarın. 

Bir konuyu daha söylemek istiyorum değerli ar
kadaşlarım; 

Şu yolu açmayalım lütfen; Bütçenin sahibi iseniz, 
Anayasa gereğince 10 gün içinde çıkaracaksanız en
gellemeyi yapan muhalefet değil, sizsiniz. Dün bura
da ilk yoklama yaptırarak çoğunluğun olmadığını is
teyen sizsiniz. (AP sıralarından «Siz, siz» sesleri) 

Niye buna, bu yola tevessül ediyorsunuz iktidar 
olarak? Bunun bir amacı var. Bugün... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yoklama isteyen 
sizsiniz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Bugün 
Sayın Ünaldı'nın Başkanlığa çıkacağını hesap ederek 
bunu yaptınız. Ben Sayın Ünaldı'nın ne olursa olsun... 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, lütfen daha işin 
başından Başkanı da müda'hil yapmayın, rica ederim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Halle
deceğim efendim. 

Sayın Ünaldı'nın İçtüzük hükümlerine ne kadar 
bağlı, ne kadar titiz olduğunu burada çok zaman şa
hit olduk; ama Grup olarak zorlarsanız. Sayın Baş
kanı, sanıyorum bu konuyu açarken, sunuş konuşma
sında yaptığı bir cümleyi söyletmek zorunda kalırsı
nız. Sayın Ünaldı dedi ki, «Siz bize yardımcı olursa
nız, usul hükümlerini çiğnemeden bu işlerin altından 
kalkarız.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Başkanlarımızı Grup olarak baskı altında tutma 

hakkımız yoktur. 
MUZAFFER DBMİRTAŞ (Konya) — Siz tuttu

nuz Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Baş

kanlık sonucu Başkanlığın oturduğu yer, hepimizin 
oranın büyüklüğüne, saygınlığına uymamız lazım ge-
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len bir yerdir. Ö nedenle Başkanlığı baskı altına alıp 
böyle bir yeniden oylamanın usule aykırı olduğu ka
nısını tekrarlar, saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; lütfen dinleyiniz. 
Başkan ve Başkanlık Divanı hiçbir surette baskı 

altında değildir ve baskı altına da alınamaz, bu bir. 
İkincisi; İçtüzük hükümlerine riayet edeceğimizi 

baştan söyledim. 

Üç; Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi ne şu parti
nin, ne bu partinin, ne Başkanın, ne Başkanlık Diva
nının tek başına malı değil, Türk Devletinin ve Türk 

milletinin bütçesidir. Bu itibarla üzerinde hepimizin 
titiz olmamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Tüzük maddesinin yanlış tatbik edildiğine 

dair bir görüş serdedildi, bir de doğru tatbik edildi
ğine dair görüş serdedildi. Bizim buradaki durumu
muz, Tüzük maddesini vuzuha kavuşturmaktan iba
rettir. Tüzük maddesi şudur beyler : 

Tüzüğümüz... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben bitireyim 
efendim. 

II. YOKLAMA 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Çoğun
luk yoktur, yoklama istiyoruz. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Manisa Üye
si M. Fahri Dayı, Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş, Kır
şehir Üyesi E. Akıp Aksaç ve İzmir Üyesi Nurhan 
Artemiz ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu
lar.) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, konuşmayı 
kesmeyin. Konuşmanın ortasında bu usul değil, usul
den değil efendim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Her zaman yokla
ma istenebilir. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim, zabıtlara 
girecek bu. Ben bunları zabıtlara girdirmeden yokla
ma yapmam. Zabıtlara girecek, görüşler belli olacak. 
Tarih bunun değerini ölçecek. (CHP sıralarından «Oy
lamada» sesleri) 

«Madde 106. — işari oyları, Başkanla kâtipler 
birlikte sayarlar. Bunlar;» Yani Başkan ve kâtipler 
«el kaldırmak suretiyle verilen oyların miktarında an
laşamazlarsa» Yani tefhimden evvel anlaşamazlarsa, 
bir kere tefhim edemezler «veya çoğunluğun mevcut 
oluşunda şüpheye düşerlerse» Yine tefhimden evvel 
«veyahut beş üye tarafından ayağa kalkmak suretiy
le oylama istenirse» Yine tefhimden evvel «Ayağa 
kalkmak usulüne başvurulur...» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
İşari oylamada Başkanlık Divanında herhangi bir 

ihtilaf zuhur etmediği zabıtlardan sabit ve ihtilafsız 
neticeye varılan bir oylama, Başkan tarafından «Ka
bul edilmiştir» diye Yüksek Heyete tefhim edilmiş
tir. Bu tefhim burada bir tek üye tarafından itiraza 
maruz bırakılamaz, Tüzükte böyle bir şey yok. An

cak, beş üye tarafından, o da tefhimden evvel; tef
himden sonra beş üye de itiraz edemez. Onun itiraz 
yeri Başkanlık Divanına (Tüzüğümüzde vardır o da) 
yapılır. Yüksek Heyete tefhim edilmiş bir husus hiç 
kimse tarafından itiraza maruz bırakılamaz, bu bir. 

Ancak, teamüllere de hürmet ediyoruz. Teamül
lerimiz bu maddenin tatbikatında tefhimden sonra da 
itiraz vaki olunca, Başkanlar Umumi Heyet mutmain 
olsun diye yeniden oylama yapıyorlar, yaptık hepi
miz; ama bu bir tek kişi tarafından değil, 5 üye aya
ğa kalkmak suretiyle «Bu yanlış oldu, ayağa kalkalım 
da sayın...» O da olmadığı takdirde 107 nci madde
nin 5 nci fıkrasına göre, yine 5 üyenin ayağa kalk
ması suretiyle açık oya başvurulması istenilebilir. Bu
nun dışında, bir tek üye tarafından, teamülde de yok
tur istendiği takdirde, itiraz edildiği takdirde oylama
nın yenilendiği, Tüzükte hele hiç yoktur, tefhimden 
sonra hiç yoktur. 

Bu itibarla yapılmış olan oylamanın birinci tefhi
mi doğrudur, ondan sonrası fazladır; Başbakanlık 
Bütçesi o tefhime göre kabul edilmiştir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, bu verdiğiniz karar usule aykırıdır efendim. 

BAŞKAN — İtiraz edersiniz efendim, Başkanlık 
Divanına itiraz edersiniz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bunu 
protesto ediyoruz ve bundan böyle sizin yönettiğiniz 
celselerde bulunmayacağız. 

BAŞKAN — Şimdi... 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Yoklama istiyo

ruz. 
BAŞKAN — Yoklama yaparız. 
Beş üye ayağa kalktı yoklama yapacağız. (AP sı

ralarından «Üyelerin isimleri tespit edilsin» sesleri) 

— 202 
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Evet, üyelerin isimlerini tespit ediyoruz : Sayın 
Bakkalbaşı, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Fahri Dayı, Sa
yın Hikmet Savaş, Sayın Nurhan Artemiz. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Kıhşehir Üye
si E. Akıp Aksaç, Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı, 
Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş, İzmir Üyesi Nurhan 
Artemiz, ayağa kalkarak, yoklama isteminde bulun
dular) 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. (AP sıraların
dan «CHP'liler çıkıyor» sesleri) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senato
nun eski Başkanı da çıkıyor, Cumhurbaşkanı adayı 
da gidiyor. (AP sıralarından «Yuh» sesleri) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Tahtakılıç, siz 
de mi çıkıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum.. 
Rica ediyorum, lütfen, çok rica ediyorum gürültü yap
mayalım efendim. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 
Bazı üyeler «Burada» diye seslendiler, bazıları 

seslenmediler, el kaldırdılar. Bir yanlışlık olması ih
maline binaen, lütfen sayın üyeler salonu terketmesin-
ler, bulunmayanları tekrar okutacağım. 

(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Salonda 96 sayın üye bulunmuştur. 

Eks^iiyet vardır. Müzakerelere devam ediyoruz. (AP 
sıralarından alkışlar) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum : 

Başbakanlık Bütçesi 
Bölüm Lira 

Mi3i Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 150 505 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

111 Bakanlıklararası işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetin genel 
siyasetini izlemek 214 881 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9C0 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 806 821 00O 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3.2.1980 tarihli 28 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

111 Mill'i güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi 11 308 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9C0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 57 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MİT Müsteşarlığı 

111 İstihbarat hizmetlerinin yürü
tülmesi 2 447 219 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9C0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 556 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Devlet Personel Dairesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 24 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet personel rejiminin dü
zen ve geliştirilmesi 13 635 000-
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 125 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 i 1 Nükleer enerji alanında bi
limsel ve teknik araştırma 517 432 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Planlarım Teşkilatı bütçesi 
üzerinde müzakere açıyoruz efendim. 

Adalet Partisi Grubu adına, Sayın Kırbaşlı, bu
rada mı?.. 

Buyurun efendim. Süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Burdur) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1980 mali yılı Bütçe Kanun tasarısının Adalet 

Partisi Grubu adına Devlet Planlama Teşkilâtı ile il
gili görüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuza çıifcmış 
bulunuyoruz. 

Bilhassa İkinci Dünya Savaşını müteakip milli 
ekonomiler açısından olduğu kadar, dünya ekonomisi 
yönüriden de çok ciddi etüt ve tartışmalara konu teş-
ıkil eden az gelişmişlilkten kurtulma sorunu, ülkeler'in 
sosyo - ekonomik alanda karşılaştıkları meselelerin 
daha karmaşik bir hal alması bugün önem ve tazeli-
liğin bütün şiddetiyle muhafaza etmektedir. 

Bu sebepledir ki, bir yandan az gelişmişlik, geri 
'kalmışlık sorununa ışık tutan alanda ve devletlerarası 
ilişkilerde de çeşitli yönleriyle tartışılmalk'ta, çare ara
ma, bulma ve bunların tatbik edilmesini sağlama ile 
'birilikte kalkınmanın önündeki çetin engellerin aşıl
ması, darboğazların giderilmesi, meselelere aikrlcı ve 
bilimsel yollardan yaklaşarak ve bunları bir bütün 
içinde görerek, belirli hedefler doğrultusunda bunlara 
çözüm yolları bulmak için büyük çabalar, sarf eJil-
m ektedir. 

Bizde de 1950-1960 yılları arasında geçirdiğimiz 
Ikalkınma hamlesi ve tecrübelerini müteakip, 1961 
Anayasası ile birilikte kalkınmamızın Anayasal ve 
hukuk düzeni de tayin ve tespit edilme yoluna gidile
rek kalkınmanın hangi çerçeve içinde ve ne yoldan 
yapılacağı, Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddeleriyle 
açık ve kesin hükme bağlanmıştır. Buna göre, «Kal
dırtmanın vasfı, iktisadi, sosyal ve kültürel olacaiktır. 
Kalkınma demokratik yollarla gerçekleştirilecektir. 
Kalkınma mutlaka plana bağlanacaktır. Planın ha
zırlanması. yürürlüğe konması, uygulanması ve de
ğiştirilmesi özel kanunlarla düzenlenece&'tir.» 

Anayasa saydığımız prensipleri getirmekle sadece 
planlı bir kalkınmayı teminat altına almamış, aynı za
manda bu kalkınmanın demdkratik yollarla gerçek
leştirilebileceğini de belirtmek suretiyle kalkınmayı 
bahane edereik, demokratik rejimin dışında bir yolla 
kalkınmayı düşünenlere de mani olma'k istemişitir. 

Diğer taraftan, Türkiye'de model olara'k alınan plan 
tatbikatı ve bu modelin temelinde karma ekonomi yatar. 
Prensip olarak plan kamu sektörü için emredici vas
fına karşılık, özel sektör için yol gösterici bir mahiyet 
taşır. Bu sebeple de plan stratejisi, demokratik ve 
İkarma ekonomi düzeni içerisinde sosyal adalet pren
siplerine uygun gelir grupları, bölgeler ve sektörler 
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arası dengeli, hızlı ve devamlı bir kalkınmayı hedef 
ittihaz etmiştir. 

Şu nokta iyice bilinmelidir ki, plan ve program
ların kamu kesimi için emredici oluşu, bu ilkenin ke
sinlik ve esneklik kavram'larını bağdaştırma anlamına 
gelmeyeceği gibi, şüphesiz özel kesim için yol göste
rici oluşu da bu ilkenin, Develetin özel kesime yön-
vermeyeceği veya başka bir deyimle bunların ekono
mik faaliyetlerini memleket menfaatleri yönünden 
hiçbir şekilde düzenlemeyeceği anlamına da gelmez. 

Kısacası Türk planlamalsı demokratik bir planla
ma olup, merkezi bir planlama ile uzaktan ve yakın
dan bir ilişikli s i yoktur ve bu plan kalkınma yolunda 
Türlk Milletinin genellikle teröihlerlini akseUiren an-
'larmda bir plandır. Ancak, plan ve programların em
redici, yol gösterici, yön verici ve düzenleyici hüküm
leri, hiçbir zaman Anayasa düzeni olan ve serbest pi-
yi'saya' dayalı karma ekonomi kurallarına aykırı ola
maz veya daha açık ifadesiyle demtdkrasiinin veya pi
yasa ekonomisinin merkezi bir planlama anlayışı ile 
bağdaşabileceği gibi, örtülü çabalarla kurallar dışı bir 
rejimin ve ekonomik kalkınmanın öncülüğü yapıla
maz. 

20 yıla yaklaşan planlı dönem göstermiştir ki, yu
karıda izah elliğimiz plan anlayışı ve çözüm yolları 
bilimisel temellere dayanan bir yöntem olarak uygu
lanmış, geliştirilmiş ve son iki yıl hariç, iyi neticeler 
elde edilmiştir 'ki, bu sayede Türkiye bugün ekonomik 
ve sosyal kalkınma yönünden geri kalmış memleketler 
grubundan çıkarak, gelişmekte olan memleketler sa
fında yer almıştır. 

Nitekim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
gayri safi milli hâsılanın artışı ortalama c/c 6,7 olarak 
gerçekleştirilmiş olmalsma karşıhk, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında % 7 olarak öngörülen büyüme hı
zı, ortalama c/c 7,1 olmuş ve plan hedefleri de aşıl
mıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise gayri 
safi milli hâsıla artış hızı %6,1 olarak gerçekleştiril
miş, Dördüncü Beş Yıllık Planda ise gayri safi milli 
hâsıla artışı 1978 yılında % 3,3, 1979 yılında ise 
% 1,7 olarak gerçekleşebilmiştir. Böylece 17 yıllık 
plan döneminde ilk defa gayri safi milli hâsılanın en 
az arttığı CHP'si dönemi olan 1978 - 1979 yılları ola
rak Türk ekonomi tarihime tescil edihrılşltir. 

Görülüyor ki, bu son bir, iki yıl hariç, oldukça 
hızlı kalkman, güçlü büyük bir Türkiye doğrultusunda 
büyük adımlar atılmış ve Türkiye ilmi tabiriyle sıçra-

I masını, Take offunu, demarşını yapmış bir ülkedir; 
I fakat geçen 17 yıllık dönemde Türkiye'de or'ıalama 
I c/c 7 kalkınma hızını gerçekleştirilmiş olmasına rağ-
I men, hızla artan nüfusun yaraittığı istihdam ve refah 
I 'sorunu, iş gücünün c'c 65'inin tanımda çalıştırıldığı ve 
I tarımın milli gelirlerimizin % 30'unu sağladığı hailde, 
I ımilli gelirimizin r/€ 23'ünü meydana getiren sana-
I yi ide ise çalışan toplam nüfusun % 12':;inin çalıştığı 
I ve hızla artan nüfusumuzu tarım alanında tutmak im-
I kânı olmadı ve müstakbel Ortak Pazar dahil, dış iliş-
| kilerimiz ve dış ticaret dengemiz bakımından ortaya 

I çıkan gerçekler ve darboğazlar Türkiye'nin sanayi-
I leşmeye daha fazla ağırlık vermesini sanayi malları 
I ihracını artırarak" dışa açılmasını zorunlu kılmış, bu-
I gün kafi görmemekle birlikte bu yolda küçüm!semme-
I yecek büyük ciddi adımlar atılmış, yatırımlara da yer 
I verilmiş bulunmaktadır. 

I Sayın senatörler; 

I' Genel manada dengeli kalkınma içerisinde yer 
I alan bölgelerarası dengesizliğin kaldırılması sorunu 
I sosyal adalet ve fırsat eşitliği, âdil bir milli gelir dağı-
I ltmı ve insan haysiyetine yaraşır asgari yaşama se-
I viyesi gibi hiç kimsenin karşı çıkamayacağı ekonomik 
I ve sosyal kavramıyla buna bağlı değerlerin gerçekleş-
I tirilmesi sıkı bir ilişki halindedir. Milli, bütün, tek bir 
I plan anlayışı, planlama tekniğinde geçerli'Jiğini müha-
I faza etmekle beraber, sadece sektörel seviyede ve mak-
I ro. denge anlayışı içerisinde yapılan planların milli 
I gelir ve istihdam seviyelerinde başarılı görülseler bile 
I bölgelerarasındaki dengesizlikleri gideremedikleri dü-
I şünülerek, birçok memleketlerde fiziki ve yersel ağır-
I lığı olan ve geri kalmış yörelere has bölgesel planla-
I malarla başarı sağlama yöntemleri uyguhnmışjür ve 
I uygulanmaktadır. Bizde de bu anlayışa paralel olarak 
I başlatılan etüt, proje, plan ve nihayet yatırım hedef ve 
I çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Çünkü, refahın ta-
I bana yayılması ve bölgelerarası dengesizliklerin kaldı-
I rılması planlamada en önde gelen ve vazgeçilmez he-
I deflerden birisidir. 

I Bununla beraber geçirdiğimiz planlı dönemlerin 
I başarılarıyla ileriki yıllara aktardığı çözüm bekleyen 
I 'sorunlar in m havasında, bizi üzerinde duıimaya ve dü-
I sürtmeye sevk eden bazı önemli noktaları açıklamayı 
I da kaçınılmaz buluyoruz. Bunların en önemlisi CHP' 
I in bilhassa mevcut düzeni değiştirme almacında araç 
I olarak kullandığı ve Köy - Koop'larla, Köy - Kenif 
I lerle yürütmeye çalıştığı halk girişimciiiği veya halk 
I sektörü yaratma düşünce ve tatbikatıdır. Henüz belli 
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bir tarifi bile yapılamayan, nasıl ve hangi yollarla 
gerçekleşcirileceği, üretimden tüketime, finansmanın
dan, pazarlama ve kâr dağıtımına kadar esasların uy
gulanacağı, nasıl ve kimlerin idaresinde yer alıp, söz 
sahibi olacağı dahi karanlık olan halk sektörünün 
mevcut anayasadaki kamu ve özel sektörden oluşan 
Türk ekonomisine tümüyle nasıl monte edileceği, 
mevcut tatbikatıyla herkesi düşündürmekte ve haltta 
eğer bu düşüncenin ve bu tatbikatın altında bu yolla 
sosyalist bir düzen getirme fikri yatmıyorsa (Ki, bu 
konuda sayılmayacak kadar deliller mevcuttur) kanı
mızca aksi halde her türlü tatbikat, düpedüz o zaman 
ütopyayı, projelendirmekten başka bir şey değildir. 

Kaldı ki, ekonomiye canlılık getirecek yerde korku, 
endişe ve ağırlık getiren bu gibi kalkınma planlarının 
Anayasa esprisine ters düşen ve zaman kaybına se
bep olacak olan modelleri denemeye Türkiye'nin hiç 
tahammülü yoktur ve nitekim bu türlü tatbikatın 
ekonomiyi ne hale getirdiği de görülmüştür. 

Sayın senatörler; 
Planlama tatbikatıyla ilgili önemli gördüğümüz 

noktalara geçmeden önce, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı halkkında da geleceğe ışık tutma bakı
mından bazı hususları belirtmekte fevkalâde fayda 
mülahaza ediyoruz. 

Dördüncü Beş-Yıllık Plan, başlangıçta ve iskelet 
olarak içinde bulundum, sosyalist bir görüşle hazır
lanmıştır. Plan devletçi bir plandır. Daha önceki plan
ların ittifakla tatbik ettiği karma ekonomi görüşünde 
ve ortaya koyduğu ekonomi politikasında açık, net 
ve kesin olmaktan çekinmiştir. Plan, devlet sektörüne 
büyük ağırlık vererek özel selktörü teşebbüs arzusun
dan, yaratıcı gücünden ve finansman kabiliyetinden 
•tam bir şekilde faydalanma yollarını ne araştırmış, ne 
de bulmuştur; hatta özel teşebbüsü korkutmak, ür
kütmek, kaçırmak, frenlemek için pek çok yanlış ve 
hatta kasıtlı hükümler getirmiştir. 

Karma ekonomi içinde devlet ve özel sektörün ye
rini açık ve kesin hatlarla belirtmediğinden dolayı da 
bu iki sektör arasında tereddütlere, münakaşalara, ka
rışıklıklara ve hatta çatışmalara zemin hazırlamıştır. 

Plan, yabancı sermaye, dış kredi ve dtş kaynaklar 
konusunda da realist olmaktan uzaktır. Getirdiği hü
kümler tutarsız, yanlış, yetersiz olduğu gibi, ayrıca 
da korkutucu, ürkütücü, yabancı serma'yeyi değil yur
da getirebilmek, mevcut olanları dahi kaçırmak için 
ne lazımsa yapılmıştır. 

Plan, derpiş ettiği ekonomik ve sosyal hedeflere 
ulaşmak için ortaya koyduğu tahminlerde ölçülü, he-
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isaplı, tatmin edici olmaktan uzaktır. Tahakkuk ede
ceğini kabul ettiği tasarruf ve gayri safi milli hâsıla 
oranıyla yatırım ve gayri safi milli hâsıla oranı da 
böyledir. Plan, sektörler arasında göstermiş olduğu 
'hedeflerle bazen de alabildiğine hayali ölmüş. 
bazen de alabildiğine dar bir görüş, kısır bir 
fikre 'saplanımiişjtır. Mesela ziraat sektöründe ve 
madencilik sahasında son derece yüksek gelişme hız
larını hedef alırken, çimento ve hayvancıkk gibi geniş 
imkânları olan sahalarda yanlış fikirlere bağlanarak 
düşük ve dengesiz hedefler ortaya koymuştur. 

Plan, motor, aktarma organları ve elektronik sa
nayii gibi bazı sanayilerle çok yakından alakalı olan 
'sanayi kollarının büyük bir kısmının özel sektör tarafın
dan kurulduğunu ve kurulmakta olduğunu bir tarafa 
iterek ve bunu görmemezlikten gelerdk, bu sanayi 
kollarının Devlet ve özel teşebbüs tarafından kurul
ması hususunda kesin bir karara varamamış ve bu 
sahalardan özel teşebbüsün çıkarılmasını hedef alan 
tedbirler getirmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda ne milli eğitim po
litikasında ve ne de Türk kültürü sahasında bir milHete 
şahsiyet kazandıran değerler manzumesi olduğu temel 
görüşünden hareket edilerdk, bir millete maddi ve 
manevi şahsiyet kazandıracak tarihi değerler manzu
mesini içerisine alacak tarzda bir prensibe ve bu pren
sibin dayandığı milli ve manevi esaslara rastlamak 
mümkün değildir. 

Başka bir açıdan söylemek gerekirse, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan gençlik meselelerini etraflı bir şekilde milli 
ve ilmi ölçüler içerisinde tetkik ederek, milletimizin ge
leceğini emniyet içerisine almanın yollarını gösterme
miş ve bunun tedbirlerini de getirmemiştir. 

Bütün bu saydıklarımıza, Avrupa'daki Türk işçile
rimizin meselelerinden tutunuz da kamu idaresinin bo
zukluklarımın düzeltilmesine kadar, planda yer alması 
gerdken birçok önemli hususların, ciddi ve gerektiği 
şekilde yer almadığını da eklemek mümkündür. 

Yukarıda belirttiğimiz husufların ışığı altında he
men belirtelim ki, enflasyon hızının c/c 90lara ulaştığı 
Türkiye'de Dördüncü Beş Yıllık Planın tenkit edegel-
diğiımiz muhtevası bir tarafa, bütün rakamları altüst 
olmuş ve tenkit ettiğimiz mevcut tutarlılığı da ortadan 
kalkmıştır. 

Ayrıca, Dördüncü Beş Yıllık Plan özetle teknik ve 
muhteva bakımından, devam edegelen gelişme politi
kaları bakımından Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap ve
rememekte ve düzen değişikriğinli hedef alan devletçiliğe 
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ağırlık vererek orta sınıfı ve hür teşebbüsü ortadan 
kaldıracak hedefleri ihtiva elliğinden; bu nedenle 
Dördüncü Beş Yıllık Plan Tüık toplumunu<n ihtiyaç-
İarını karşılayacak bir şekilde ve karma ekonomi pren
sipleri doğrultusunda yeniden ele alınarak süratle re-
vize edilmelidir. 

Bu noktadan olaıak şunu ilâve edelim ki, Devle:: 
Planlama Teşkilatının teknik kuruluş olarak daha is
tikrarlı ve objektif bir çalışma düzenine kavuşması, 
inandırıcılık vâisfını 'korumaya dikkat ve itina göster
mesi gerekir. Bilhassa 1979 yılı kalkınma hızının tes
pitinde bile Başbakanlığa bağlı iki kuruluş olan Devlat 
İstaltisitük Enstitüsü ile Devlet Planilama Teşkilâtının 
farklı sonuçlara ulaşması bu kuruluşların güvenirliliğini 
sağlamanın ne derece önemli olduğunu bir defa daha 
göstermektedir. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda belirttiğimiz hususlara çok ö'nernli oldu

ğunu düşündüğümüz bir kaç noktayı daha ilave ederek 
'sözlerimizi bitirmek istiyoruz. 

Bugün dünden daha fazla olarak Türkiye'nin Av
rupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri önemli bir tarzda 
aktüalitesini muhafaza etmektedir. Bu balkımdan Tür-
Ikiye - AET ilişkileri, Türkiye kalkınması şarjlarına göre 
yeniden gözlden geçirilmeli ve hem siyasal alanda ve 
hsm de içe dönük ekonomik alanda gerekli, kesin ve 
köklü tedbirler alınmalıdır. Bu cümleden olarak, geçen 
iktidar dönminde dondurulmuş olan bu Toplulukla 
ilişkilerimize tam üyelik yönünde yeniden canlılık ka-
zandırıömalıdır. Türkiye'nin menfaati bu yöndedir. 

100 milyarı aşan zararlarıyla Kamu İ'ktlsadi Teşeb
büsleri kârlılık ve dolayısıyla kaynak yaratma 
yönlerinden devaimlı ve ciddi bir güçllük içinde 
bulunduklarından, bu kuruluşlara her yıl daha ziyade 
emisyon kaynaklı ve önemli ölçüde bütçe transferli eri 
zorunluluğu ortaya çıkmakta ve Türk , ekonomisi bu 
şartlar altında ağır faturalar ödemek zorunda kalmak
tadır. Bu nedenle bu kuruluşlar hızla değişen günün 
ekonomik ve sosyal şartlarına uydurulrnalı ve bu şart
lara uyabilecek kanuni ve idari bünyeye kavuşturul
malıdır. 

Halihazırda ülkelerin çoğunluğunda olduğu daha 
ciddi ve daha fazla olaralk Türkiye'nin bugün için; 
en önemli soruManndan birisi de ve hatta belki de 
başlta geleni de enerji sorunudur. Her ne kadar bu 
yolda büiyıük ve ciddi teşebbüs ve başarılı yatırım
lara yer verilmiş ise de buna rağmen sakıntılar açıla
mamış, tam tersine, büyüyerek ekonomiyi felç eden 

I bir istikamete yönelmiş bulunmaktadır. Enerjiyi sü
ratle, ucuz, devamlı ve talep edildiği kadar temin edn 
lebileoek tarzda, milli bir enerji politikasının iz
lenmesinde zaruret görüyoruz ve buna inanıyoruz. 

I (İhracatımızın artma seyri petrol ithalini bile karşı-
I layamamafcta, Türkiye'nin dış ticaret açığı her yıl 
I önemli surette büyüme istidadı göstererek döviz dar-
I boğazı yaratmakla, solsydl ekonomik şikayet ve mem-
I nuniyetsizl'iMer yaratarak kalkınmamızı ciddi surette 
I engellemelkitedir. Bu nedenle ihracata yönelik her tür-
I lü üretim imkânları desteklenmeli ve döviz darbo

ğazımın giderilmesi yönünde dış krediler dahil her 
I türlü imkanlar süratle kullanılmalıdır. 
I Ekonomimiztde genellikle tarım işçileri hariç sosyal 
I »güvenlik sahası teminata kavuşurken, artan nüfusla 
I ıbirlikte istilhdatm sorunu ve enflasyon ağırlığını ve öne-
I mini muhafaza etmektedir., 
I 'BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Kırlbaşlı, 

AP GRUBU ADINA FAİK KIRBIAŞLI (De-
I vamla) — Pek tabiidir ki, enflasyon oranı % 90'lara 
I ulaşan bir ülkede plan ve programların yürütülmesi, 
I tasarruf ve yatırım dengelerinin korunması Milli ge-
I lir, üretim, tüketim tahminlerinin ciddi şekilde yapıl

masında büyük zorluklar Vardır. Bu yönleriyle istiih-
I dam ve enflasyon sorunu bunların hafifietilimesıîne 
I matuf son alınan ve çok yerinde olan karar ve ope

rasyonlara rağmen, tümüyle ciddiyetini muhafaza et-
I mektedin 

I Türkiye'die izlenen yatırım politikasında geçmiş 
I yılların tatbikatı gözîönüne alınarak, yatırımların sek-
I törel dağılımında ağır sanayi yatırımlarıyla Türk eko-
I nomMnde bünyesel değişiklik yaratacak, onu tarım-
! sal yapıdan sanayii bir yapıya kavuşturacak projelere 

ağırlık verilerek yeni düzenlemelere gidilmesiyle bu 
I arada yarım kalmış yatırımların öncelikle tamamlan-
I masının hedef alınmasını taisviple ve sevinçle karşılı-
I yoruz; fakat tarımlsal üretim bakımından kendimize 
I yeter hale gelmekten öteye giderek iç talebi fazlasıyla 
I karşılamanın dışında, ihraç edilebilir arz fazlası ya-
I satılması hedefimiz olmalıdır. Çünkü bu, Türk ekono-
I imlisi bakımından çok önemli gördüğümüz bir denge 
I unsurudur, 

I Her ne kadar bazı tedbirler alınmışsa da, bilindiği 
I gibi kalkınma hızının temel ve vazgeçilmez belgeleri 
I olan plan ve programları sektörel ve malkro dengesi 
I içinde hazırlayan Devlet Planlama Teşkilâtının izleme 
I ye koordinasyonla ilgili faaliyetleri istenen seviyeye 
I ulaşamamaktadır. Projelerin öngörülen zamanda, ma-
I liyette ve programda tespit edilen karakteristikte t'a-
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ırnarnlanırnası, darboğazların giderilerek neticeye ula
şılması esastır. Plan uygulamasının aksaması ve bil
hassa bü yönüyle aksaması milyarlarca yatırımları 
'sürüncemede bırakmakta ve milli ekonomiye zaman, 
döviz kaybettirme ve maliyet bakımından büyük za
rarlar yüklemektedir. Bu nedenle izleme ve koordi
nasyonla ilgili yetki ve sorumlulukların çok cjidi ve 
netice veren esaslara bağlanması, şarttır. 

Bizzat hazırlamaktan ziyade, devraldığımızı söyle
ye geldiğimiz plan, program ve hatta büyük bir kıs
mıyla Bütçeyi ciddi bir sorumluluk ve hizmet şuuru 
içinde ele alan Hükümet, siyasi ve iktisadi her türlü 
'handikaplara rağmen, aldığı isabetli ve ciddi tedbir 
ve operasyonlarla memleketi mal sıkıntısından, kuy
ruklardan uzak, fiyat yükselişleri ve enflasyon bakı
mından istikrar sağlayacak tarzda ve Türk toplumunu 
anarşi, ekonomik ve sosyal yönden huzura kavuştu
rabilmek için büyük bir sorumluluk ve iyi niyetle işe 
başlamış bulunmaktadır; fakat şu bir hakikattir ki, 
kalkınmanın en büyük teminatı ve sosyal ekonomik 
'bunalımlardan çıkmanın yolu, siyasal ve ekonomik 
istikrardır. Eğer bir ülkede bizide olduğu g:bi, başta 
anarşi olmak üzere siyasal çekişmeler, huzur bozucu 
'bıktırıcı, bedbinlik yaratıcı ve hatta demokratik par
lamenter rejimi tehlikeye düşürücü bir hal alma i s t i -
kametindeyise ve o ülkede işçi - işveren münasebet
leri ve çalışma barışı olumlu amacından saptırılma 
görünümü veriyorsa, isabetli, mükemmel kararlarla, 
mevcut plan ve programların en iyi niyetlerle tatbika
ta konması halinde dahi, istenilen neticeye, başka b'r 
deyimle huzurlu bir kalkınmaya ulaşılamayacağı da 
aç:k bir hakikattir. 

'BAŞKAN — Müsamaha payını da doldurdunuz. 
lütfen bağlayınız efendim. 

<A'P GRUBU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

'Sözlerimi bitirirken, bir hususu daha işaret etmek 
istiyorum, Geçtiğimiz son iki ay içinde Senatomuzda 
ve bazı basın organlarında, Devlet Planlama Teşkila
tında kıyım yapılıyor şeklinde beyanlara rastlanmak
tadır. Genellikle Devlet Planlama Teşkilâtının asli 
personeli, 91 sayılı Kanuna göre çalışan memur ve uz
manlardır. İhtiyaç halinde Devlet Planlama Teşkilatı 
99 sayılı Kanuna göre muvakkaten aldığı bu uzman
ları, bu kişileri geldikleri müesseselere her zaman 
iade edebilir. 

Diğer taraftan bunun dışında, 343 sayılı Kanuna 
göre Devlet Planlama Teşkilatı iş sözleşmesiyle alı
nanların sözleşme süreleri bittikçe, sözleşmeleri yeni-

'Ienmeyerek Teşkilatla ilişkileri kesilmektedir; çünkü 
bunlar proje çalışmaları ve belirli konular için alın
mışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, rötarımız var, bili
yorsunuz. 

AP GRUBU ADINA FAİK KIRBAŞLI (De
vamla) — Bir dakika efendim, 

'Devlet Planlama Teşkilatında kıyım diye bir dav
ranış ve hadise yoktur, yapılan tasarruflar tamamen 

kanunlara uygun olarak yapılmaktadır. Burada önemli 
olan «-Kıyım vesaire» diye kıyamet koparılması yo
lunda getirilen beyanlar değil, Devlet Planlama Teş
kilatına imtihansız alınan ve kariyer dışı uzman un
vanıyla çalıştırılan kişilerden bahsetmek gerekir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı çok önemli ve kalkın
mamızda sosyal ekonomik hayata yön veren karar
ların, plan ve programların oluşturulduğu bir ana
yasal mü es s es em izdi n 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, beni müşkül vaziyet
te bırakıyorsunuz. Rica edeceğim. 

AP GRUBU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Devam
la) — Bitiyor efendim. Son sözüm efendim. 

Bu müessesenin siyasal müdahalelerle yozlaştırıl-
ması ve amale hizmet eder bir teşkilat halinte getiril
mesi tasvip edilecek bir davranış değildir. 

DPT'nin özel önemi dikkate alınarak, hizmetin 
gerektirdiği vasıfta eleman alınması, yetiştirilmesi ve 
çalıştırılması için, içlerinden gelen birisi olarak söy
lüyorum, bu teşkilâtın ücret politikası dahil, yetiştiril
melerine kadar personel rejiminin itina ile yürütül
mesini temenni eder, 1980 Bütçesinin Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Hükümetimize ve Milletimize hayırlı 
olması dileğiyle Yüce Senatonun sayın üyelerine AP 
Grubu adına saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış--
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ha

san Güven?.. Yok. 
'Kişisel görüşmelere geçiyoruz, 
Sayın Kadri Kaplan?.. Yak. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Devlet 

Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan

bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Devlet Planlama Teşkilâta Bütçesi üzerinde yapı
lan müzalkere arzı cevap etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken. Yüce Senatoyu 
saygıyla selamlıyorum, 
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IDevlet Planlama Teşkilâtı Bütçe müzakereleri do
layısıyla tenlkıit ve temennilerini izhar eden Sayın Grup 
(Sözcüsüne arzı teşekkür ederim, 

(Sayın senatörler; 
[Cumhuriyet Hükümeti Programında, ekonomiyle 

ilgili olaralk şu hususları belirtmd'şıtir: 

'«Türkiye'nin önünde duran en önemli meseleler
den biri enflasyondur. Enflasyon kontrol altına alın
madıkça, ekonomik ve sosyal hayatı tanzim etmek im
kânsızdır. Hükümetimiz, fakir fukarayı ezen, ekono
mik hayatı Ve Devlet hayatını felce uğratan enflas
yonla, netice alıcı, amansız bir mücadeleye girişmeye 
kararlıdır. 

Hülkümetitrııiz, ekonomik hayatı felce uğraıtmaya-
calk, büyümeyi durdurmayacak, Devletin Bütçesini ve 
diğer giderlerini sağlam kaynaklardan finanse edecek, 
doğru, iktisadi ve mali politikaları da içine alan bir 
istikrar programını ciddiyet ve samimiyetle uygulaya
caktır. 

Ekonomimizin içinde bulunduğu durum, bütçe 
uygulamalarının itina ile ele alınmasını gereikıtirinek
tedir. Hazırlanmakta olan 1980 Bütçesi, enflasyonla 
ve işsizlikle mücadele eden bir bütçe olacaktır. Bu 
Bütçe ile bir yandan yatırımlara işleriik ve hız kazan-
dırıhrken, diğer yandan da hayat pahlahlığınidaki artış
ların kamu personeli üzerindeki ağır tahribatını im
kânlar ölçütsünde giderecek tedbirler alınacaktır. 

Bültiçe kaynaklarının müessir, tutumlu ve verimli 
bîr 4dklilde kullandırılma'sı titizlikle izlenecektir. 

Enflasyonla mücadelede, özellikle arz-talep den
gesinin bozulması önlenecek fiyat artışlarını durdu
rucu, yokluk ve kuyruklara sön verici, üretimi artırı
cı tedbirler alınacak, tasarruf teşvik edilecek, kamu 
gelirlerinin artırılmasına çalışılacaktır.»! 

(Cumhuriyet Hükümeti, Meclislere ve yüce millete 
kiarişı kendisini sorumlu olaralk kaibul ettiği bu bel
geye dayalı Olarak, 1980 yılı Bütçesini Yüce Mec
lîslere sunmuş bulunımaktadır. 

'Yine bugün üzerinde müzâkere ettiğimiz Devlet 
Planlama Teşkilatı Bütçesli, burada ifalde ettiğimiz 
hususları gerçekleştirmek bakımından en belirli 
araçlardan birini teşlkil etmektedir. Bu sebeple, Devlet 
Planlama Teşkilâtının kamu kuruluşları içerisindeki 
yerini ve görevlerini özet olaralk belirtmek istiyorum, 

iDevldt Planlama Teşkilâtı, 1960 yılının 30 Eylü
lümde 91 sayılı Kanunla, yani bugünkü Anayasamızı 
'kabul edilmeden önce kurulmuş bir teşkilâttın 

Teşkilâtın görevi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmasını sağlayıcı planlar yapmak, bunların 

uygulamalarını izlemek, uygulamalarda meydana gelen 
a takl ıklar ı ortadan kaldıracak tedbirleri almak ve 
'hükümetlere danışmanlık yapmaktır. 

TeşMlâit bu görevlerini yaparken, Anayasanın 40, 
41 ve 129 ncu maddelerinden ydîjki alır. Anayasanın 
40 ncı maddesi, «Herkes dilediği alanda çalışma ve 
sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kur
mak serbesttir» demektedir. «Kanun, bu hürriyetleri 
ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir.. Deivlet, 
'özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal 
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık 
içerisinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır» de
mektedir, 

Anayasanın 41 nci maddesi, «iktisadi ve sosyal ha
yat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması 
amacına göre düzenlenir, 

lîkltîsadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra
tik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasar
rufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdi
ği önceliklere yöneltmek ve Kalkınma Planlarını yap
mak, Devletin ödevlidir.» demek'tedin 

11-29 ncu madde ise, «İktisâdi, sosyal ve kültürel 
kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre 
gerçekleştirilir. Devlet Planlama Teşkilâtının kuruluş 
ve görevleri, Planın hazırlanmasında, yürürlüğe kon
masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözeti
lecek esaslar ve Planın bütünlüğünü bozacak değ'ş'k-
liklerin önlenmesini sağlayacak tedlbirler özel kanunla 
düzenlenir.» hükmünü getirmiştir. 

Hükümetiniz, Anayasanın şimdi ifade ettiğim 
maddelerine ve bu maddelere dayalı olarak çıkartılan 
kanunlara tam bir saygı içerisinde Devlet Planlama 
Teşjkilâtının çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak
tadır; almaya da devam edecektir. 

Sayın senatörler; 
Türk ekonomisi planlı döneme geçişten bu yana 

17 nci yılını tamamlamıştır. Bunlardan bir yılı plan
sız olarak geçmiştir, bu 1978 yılıdır. Diğer yılları 
ise, üç plan dönemi ile Dördüncü Planın bir yılını 
teşkil etmektedir. Türk ekonomisi planlı dönemin 
son yıllarına gelinceye kadar, devamlı bir gelişme 
temposu içinde olmuştur. Üç plan dönemini kapsa
yan 15 yıllık dönemde ortalama gelişme hızı % 7 
civarındadır. Bu devamlı gelişme hızı benzer gelir se
viyesindeki ülkeler ortalamasının çok üstündedir. 
OECD ülkeleri içerisinde Japonya'dan sonra en yük
sek hızla kalkınan ülke Türkiye'dir. 
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Bütün bu gelişmenin, demokratik hürriyetçi sis
tem içinde sağlanmış olması ayrı bir önem taşır. Bu 
şekilde kalkınmasını sağlayan ülke sayısı 156 dünya 
devleti içerisinde yalnızca 23 dür. Bütün bu gelişme
nin yanı sıra, Türkiye'nin önemli bir özelliği de 
gıda maddeleri ithal ihtiyacı olmayan dünyanın yedi 
ülkesinden biri olmasıdır. Yiyecek maddesi ihtiyacı 
olmayan dokuz ülkeden biri olmasıdır. Ayrıca iki kı
tanın birleştiği zengin petrol ülkeleriyle sanayileş
miş Batı arasında önemli bir geçiş bölgesinde bulun
ması, büyük pazarlara yakınlığı memleketimize 
önemli avantajlar sağlamaktadır. Diğer taraftan. 50 
milyona yaklaşan nüfusu ve her türlü gelişmeyi ba
şarı ile yürütebilecek nitelikte vasıflı insan gücü, 
yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle muasır medeni
yet seviyesine kısa zamanda erişecek potansiyele sa
hip bulunmaktayız. 

Yurdumuzun gelişmesinde son 15 yılda edindiği
miz tecrübeler, en önemli darboğazın dış ödemeler 
dengesi, bir başka ifade ile döviz meselesi olduğunu 
açık bir suretle ortaya koymuştur. Nitekim, 1970 yı
lında yapılan önemli para operasyonu ve bununla il
gili tedbirlerin başarıya ulaşması sonucu, bu darbo
ğaz aşılmış ve Türk ekonomisi süratle gelişmiştir. 

1974 yılında dünya petrol fiyatlarının birden bi
re dört katına çıkması, bunun yanında ileri sanayii 
ülkelerinin mamullerine yaptıkları zamlar sonucu dö
viz dengemiz süratle açık vermeye başlamıştır. Tür
kiye'miz bu yeni ve önemli duruma maalesef sürat
le intibak edememiştir. 

1974 yılında hayat pahalılığı % 30 artış göster
miş, 1975 de c/c 10 gibi bir seviyeye düştükten son
ra. 1976 da </f 15.6, 1977 de % 24,1, 1978'de % 
52.6, ve 1979'da yılın ilk 11 ayında c/c 74'e yüksel
miştir. 

Aynı dönemde yatırım artış hızları; 1974'de c/c 

13,1, 1975'de % 23,8, 1976'da % 13,6, 1977'de % 
6,9 artış göstermiş, buna mukabil 1978 de bir önce
ki yıla göre % 11, 1979 da ise, 1978'e göre % 9 
azalmıştır, yani ülke geriye doğru gitmiştir. 

1979 yılı toplam yatırım seviyesi, sabit fiyatlarla 
1975 yılı toplam yatırım seviyesi kadardır, yani 1979' 
da 1975'den sonra geçen dört senede, Türkiye bir 
ilerleme . kaydetmek bir tarafa, olduğu yerde sayma 
durumunda 'kalmıştır. 1975 - 1977 yıllarında hızla
nan enflasyon üç yıllık dönemde, toplam % 58 ol
muş; bu hız 1978-1979 daki iki yıllık dönemde top
lam % 187'ye ulaşmıştır. 

1975'den sonra enflasyon artışı ile beraber yatı
rım artış hızında da düşmeler görülmektedir. Son iki 

yıldaki yüksek enflasyonlu devrede yatırım artış hızı 
negatife geçmiştir. Yatırım artış hızının negatife geç
mesi nedeni ile son 2G senelik gelişme tarihimizde 
ilk defa olarak 1979 yılında milli gelir artışı % 0,9 
git ' nüi'us artışının da gerisinde kalan bir seviyeye 
inrrv'ştiı'. 

Burada şu neticeye varmak mümkündür: Enflas
yon, yatırımı süratle azalmakta, bunun sonucunda 
İSJ üretim, istihdam ve milli gelir düşmekte, bu tek-
ıa, enflasyonu körüklemektedir. Tatbik edilen eko
nomik ve mali politikalar sonucunda, ithalat iyice 
daralmış, karaborsa hızla gelişmiş, kaçak ithalât önü 
alınamaz hale gelmiştir. Meydana gelen çift fiyat
lar, memlekette karaborsayı büyük çapta beslemiş, 
devlet gelirleri azalmış, haksız para kazananlar çoğal
mıştır. Diğer taraftan, yatırımların azalması, yeni iş 
sahalarının yeterli miktarda açılmaması sonucu, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet kuruluşları aşırı 
istihdam merkezleri haline gelmiştir. Bütün bunların 
sonucunda, maliyetler aşırı derecede yükselmiş, za
rarlar inanılmaz boyutlara varmış; bu durum değiş
mediği takdirde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1979 
yılındaki zararlarının 200 milyarı bulacağı hesap 
edilmiştir. 

Bütün bu zararların aslında milletimiz tarafından 
ödendiği bir gerçektir. Bunun yanı sıra, emisyon 
hacminde büyük yükselmeler kaydedilmiş ve Hükü
metiniz 24 Ocak 1980 tarihinde, buraya kadar bah
settiğim ve Türk ekonomisini gittikçe batağa götüren 
durumu önleyebilmek için, bir seri tedbir almıştır. 
Bu seri tedbirlerin maksadı şudur: 

Türkiye, gerçekçi bir kur politikası takip etmeli
dir. Kur politikası ihracatı ve diğer döviz girişlerini 
cezalandıracak şekilde değil, mükâfatlandıracak şe
kilde olmalıdır. 

İhracatın hızla gelişmesi için, özel tedbirler ke
sinlikle uygulanmalıdır. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin verimli çalışabilmesi için gerekli tedbirler 
alınmalı, Devletin altından kalkamayacağı sübvansi
yonlara nihayet verilmelidir. Ekonominin ihtiyacı 
kadar ithalât yapılabilmelidir. Ekonominin gelişme
sine engel olan bürokratik her türlü mania ortadan 
kaldırılmalıdır. Ekonominin idaresinde koordinasyon 
ve karar bütünlüğü sağlanmalıdır; vergi sistemindeki 
adaletsizlikler düzeltilmelidir. 

Sayın senatörler; 
24 Ocak 1980 tarihinde ilan edilen tedbirler, basit 

bir para ayarlaması tedbiri değildir. Türk ekonornisi-
j nin yeniden kendi kendini harekete geçirebilecek. 

10 — 
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Türk milletini refah ve saadete ulaştırabilecek tüm 
ekonomik tedbirlerin ekonominin kendi kaideleri 
içinde alınmasıdır. Bu başta ve en başta enflasyonu 
körükleyen değil, enflasyonu durduran, bu suretle bir 
cemiyet hayatında harpten de kötü olan bir unsuru 
ortadan kaldırmaya dönük, bu memleket ve bu millet 
için faydalı ve gerekli bir tedbirler grubudur. Bun
lara bu şekilde bakılmasında kesin zaruret vardır. 
Bu tedbirlerin alınması aslında, Anayasamızın, insan 
hak ve hürriyetlerine dayalı Anayasamızın ve İnsan 
Haklan Beyannamesinin de bir gereğidir. 

Sayın senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerindeki ko

nuşmalarına burada son verirken, Yüce Senatoya bir 
kere daha saygıyla selâmlarım, Devlet Planlama Teş
kilâtı Bütçesinin büyük Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru var. Yazılı 
da cevap verebilirsiniz. Soru sahibi de burada yoklar. 

Sayın Başkan 
Aracılığınızla aşağıdaki sorumun ilgili Bakan ta

rafından cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim < 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Soru : 
Devlet Planlama Teşkilâtında uzun bir süreden 

beri hizmet gören 38 uzmanın, sözleşmelerinin haklı 
bir neden olmadan feshedilmesi, kamuoyunda ve 
Parlamentoda geniş tepkilere yol açmış bulunuyor. 

Bu durum karşısında, konunun Hükümetçe göz
den geçirilerek bu haksız ve yersiz tasarrufun düzel
tilmesi düşünülmekte midir? 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Müsaade ederseniz arzı cevap edeyim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam

la) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Sayın Müezzinoğlu tarafından vaki suale arzı ce

vap ediyorum. 
Devlet Planlama Teşkilatında bir kıyım söz ko

nusu değildir. Hiç kimsenin işine son verilmemiştir. 
91 sayılı Kanunun amir hükmü gereğince, personelin 
kadrolarına oturtulması söz konusudur. Yapılan bu 
işlem yapılırken, şayet yanlışlıklar veya hatalar var
sa, bunlar gayet tabii ki düzeltilebilir. Şunu belirt
mek isterim ki, Hükümetimiz, tüm Türk Milletinin 
hükümeti olarak kanunlara, nizamlara saygılı, Dev

letine inançlı, onun başarısı için çalışan, Cumhuriye
tin başarısını kendi başarısı kabul eden her vatanda
şın yanında olmuştur; olmaya devam edecektir. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. Bu kadar kâfi. Te
şekkür ederim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devam
la) — Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı 1980 Mali 
Yılı Bütçe Kanun Tasarısının görüşmeleri bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dev'et Planlanın Teşkilatı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101İ Genel yönetim ve destek hizmet 
leri 134 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kaj 

bul etmeyenler... Kabul edilmişe 
•ti/, 

İlli' Planlama hizmetleri 1 358 813 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. KaJbul edenler... Ka j 

bul etmeyenler... Kabul edilmiş-" 
tu', 

90Ö Hizmet programlarına dağıtılan 
mayan transferler 428 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-* 
bul etmeyenler... Kabul edilmiş--
tir, 

Devlet Planlama Teşkilatı 1980 Malı Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının görüşülmesi bitmiş ve Bütçe ka
bul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Mâtı^tik Eristi'caMi Genel 
Müdürlüğü Bütçesinle geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeler, sâdece 
Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Faik Kırbaşlı, söz 
almış. 

Adalet Partisi Grulbu âdına Sayın Faik Kırbaşlı, 
buyurun efenldim. 

Süreniz 10 dakikadır eftenld'İm. 
AP GRUBU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur

dur) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
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Devlet istatistik Enstitüsü, birinci derecede Hü
kümet ve Devlet Planlama Teşkilâtına, kalkınma plan
larımıza esas teşkil edecek müş'ireler, sayım ve an
ketlerle bilgi ve bazlar hazırlayan bir kamu kurulu
şudur. 

Devlet istatistik Enstitüsü, memleketimizin eko
nomik, sosyal ve kültürel meselelerini gerçek yö
nüyle ortaya koyması gereken bir müessese niteli
ğindedir. Nitekim, bu müessese 1926 yılından beri, 
kuruluşundan bugüne kadar faaliyette bulunagel-
mektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsü bugüne kadar pek çok 
mesafe katetmiştir. Devlet yönetimine, verdiği bil
gi ve dokümanlarla yardımcı olmuştur. Devlet İs
tatistik Enstitüsü, bugün elektronik beyin dahil her 
türlü teknik makine ve eleman ve teçhizatla dona
tılmıştır. Bugün, kamu yönetiminde ekonomik, sos
yal ve kültürel alanda olduğu kadar, düşünülen ve 
istenilen her alanda istatistik yaygın bir tarzda kul
lanılmakta ve önemini muhafaza etmektedir. Özel 
sektörü de bu sahanın dışında tutmak mümkün de
ğildir. Antik, elimizde istatistİki malumat olmadan 
(hiç bir sahada isabetli karar almak ve olumlu sonuç
lara ulaşmak da mümkün değildir. 

•Bu hususların ışığı altında, Devlet istatistik Ens
titüsüne son 20 yıldır genellikle bütçe yönünden is
tediği her şey verilmiştir. Devlet istatistik Enstitüsün
ce çok değerli çalışmalar da yapılmıştır; fakat, şu 
nokta kayda değer ki, okul, memurluk, iş kapılarının 
'demek üyelerine ve parti rozetlerine göre açılması 
Veya kapanması ne Anayasa ve ne de demokratik 
parlamenter rejimle kabili telif değildir. Birçok ku
ruluşlarda olduğu gibi, Devlet istatistik Enstitüsünde 
de böyle bir uygulamanın acı izlenimleri henüz silin
memiştir. Bu durum, bir istilâ ve işgal manzarası da 
arz etmektedir. Müesseseleri militanlaştırmayı haklı 
'bulmak hiç bir zaman mümkün değildir. Bu yetmiyor
muş gibi, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Dev
let İstatistik Enstitüsüne resmen bir tasfiye planı da 
uygulanmıştır. Yerine CHP'li dahi olması yetmeyen 
CHP'li militanlar getirilme gayretine girişilmiş ve 
devlet daireleri eMyetsiz kadrolarla doldurulmuştur. 
Amme hizmeti pahalılaştırıllmış ve hizmetin vasfı da 
bu suretle kalitesi de düşürülmüştür. 

Sayın senatörler; 
Devîet istatistik Enstitüsü, bugün birçok sahalar

da yeterli bilgiye dayanak teşkil edecek, kararlarda 
ibaz olacak şekilde çalışmalar ortaya koyamamıştır, 
«koyamamaktadır. Bugün, memleketimizde hâlâ bir is

tatistik ve rakam anarşisi vardır. Meselâ, Devlet Plan
lama Teşkilâtı başta olmak üzere, İhracatı Geliştir
me Merkezi, Dış Ticaret Dairesi, sendikalar, ticaret 
odaları ve buna ekleyebileceğiniz birçok müessese
ler kendi yönlerinden istatistik derlemeleri yapmakta
dırlar; fakat hiç birisinin verdiği sayısal malumat di
ğerine uymamakta ve herkes kendine uygun gelen 
rakamları alarak ona göre değerlendirme yapmakta-
'dır, 

Bugün, Türkiye'ye fiyat artışı, toptan eşya fiyat
ları geçim endeksleri, gayri safi milli hâsılanın, milli 
gelirin hesaplanması, kalkınma hızları gibi sahalarda 
hâlâ tereddütlü rakamlar piyasalardadır. Orta Doğu 
ekonomileri hakkında etüt yapan ve Türkiye'ye de 
uğramış bulunan bir İngiliz profesörü yazdığı kitap
ta diyor ki, «Türkiye'de üç türlü yalan vardır. Bun
lardan birisi bilerek yalan, birisi bilmeyerek yalan, 
'birisi de istatistik.» Bu lâfı Türkiye'den silmeliyiz. 
Bunun için evvelâ bir metot birliğine varmalıyız. Bu 
metot birliği mutlaka Devlet İstatistik Teşkilâtı tara
fından gerçekleştirilmelidir. Her sahada bir metot 

'birliği... 
Milli gelir ve DPT plan bazlarına esas teşkil eden 

konularda sürtüşmeye ve şüpheye varan neticeler ila
nından çekinilmeli, vazgeçilmelidir. Nitekim, kalkın
ma gibi, 1977 yılı gayri safi milli hâsıla artışında 
Devlet Planlama Teşkilâtı ile Devlet İstatistik Ensti
tüsünün rakam verme yolunda yarışmasından dolayı 
hem âmme efkârı ve hem de ciddi müesseseler bü
yük şüphelere düşmüşlerdir. Senato ve Meclisleri
miz buna dahildir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmalarında ge-. 
niş kapsamlı, sağlam, süratli bilgi kaynağı olması te
mennisi ile sözlerimi bitirirken, Senatonun değerli 
üyelerine Adalet Partisi Grubu adına sevgiler, saygı
lar sunarım. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka grup adına söz isteyen kim
se bulunmadığından, kişisel görüşlerini belirtecek ar
kadaşları davet ediyorum. Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. 
Yok. 

Söz sırasında başka sayın üye yok. 
Cevaplamak üzere Devlet Bakanı Sayın Ekrem 

Ceyhun'u davet ediyorum. Süreniz 10 dakikadır. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (istan

bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se-
nato'sunun sayın üyeleri; 

Devîet İstatistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde görüş
lerini ifade eden Sayın Grup Sözcüsüne arzı cevap 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum,; 
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Sözlerime başlarken, Yüce Senatoyu saygı ile se
lâmlıyorum. 

Devlet Istaiti'stik Enstitüsü, devletin en belli başlı 
organlarımdan biridir. Devletin tüm istatistiklerini der
lemek ve devle't ciddiyetiyle çalışmak mecburiyetinde 
olan bir organdır. Bugüne kadarki çalışmalarıyla bu 
hüviyetine layık bir hizmet alayişi vermiş bulunmak
tadır. Hükümetimiz, Devle't istatistik Enstitüsünün 
yalnızca kanunların emrinde, kendisine görev veren 
kanunların hizmdtinlde devletine doğru ve g'erçekçi 
lbilg!ileri verecek şekilde çalışmasının her türlü tedbir
lerini almıştır, almaya devam edecektir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, modern istatistik 
enstitüleri seviyesine ulaştırılabilmesi için, Hükümeti
miz büyük bir gayretin içindddir. 

Devlet istatistik Enstitüsüne, Batının gel'işm'iş is
tatistik enstitüleri seviyesine çika'bilmesi için, gerekli 
olan istemlerde bulunmasını kendisinden istemiştir. 
Bu isteklerini alacak, değerlendirecek ve Devlet ista
tistik Enstitümüz, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün is
tatistikleri verdbilescek bir hale getirilecektir. 

'Bu istatistikler, Enstitü tarafından bilimin ve il
min gerçekçiliği ve doğruluğu içerisinde verilecektir. 
Bunun böyle verildbilmesi için, eğer yeni kamım" dü
zenlemeler gerekiyor ise, Hükümetiniz onları Yüce 
Mecl'islere de arz edecektir. 

Durumu yüksek ıttılaınıza arz eder, tekrar saygı
lar sunarım. (Adaldt Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet fetatistfik Enstitüsü 1980 Ma
li Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler sone ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kalbul edilmiş-
tİTH 

fDevlet İstatistik (Enstitüsü Bütçesi 
Bölüm Lira 

\0İ Genel yönetim ve destek hizmet-! 
feri 292 160 OıOO 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza1 

sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiş-
tîl', 

l'll1 istatistik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi 463 55U 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza; 
sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-
ıbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Bölüm Lira 

9öd Hizmet programlarına dağıtılamaz 
yan transferler 2 279 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş-
ti/, 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1980 Mali Yılı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçe kalbul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerinde-
ler, 

Müzakerelere devam ddiyoruz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Er

dem?.. Yok. 
Grup adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Sabahattin Savcı?.. Yok. 

Başka söz isteyen sayın üye bulunmadığı cihetle, 
tenkit ve temenni olmadığından Sayın Bakanın da 
cevap vermesi tahii mümkün olamıyor. Bu itibarla, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmış bulunuyor. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul editoniş-
tir, 

Tapu tve Kadastro (Genel Müıdürîüglü 'Bütçesi 

Bölüm Lira 

101' Genel Yönetim ve destek hizmet
leri 179 747 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul ddenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiş-
tîfı 

İT 1' Tapu, tapulama, kadastro ve fo-
toğramdtri mzmdtleri 2 123' 325 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiş^ 
ti?, 

90Ö Transferler 3 167 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1980 Mali 
Yılı Bütçesi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2, — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve İBütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1\317; C. Senatosu ': '1/651) 
(S. Sayısı: 951) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 Ma
li Yılı Bütçesi. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeler?.. Adalet 

Partîsi Grubu âdına Sayın Remzi Yılmaz. 
Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA REMZİ YIUMAZ (Antal

ya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1980 Mali Yılı 
iBütçesi ile ilgili olarak Adalet Partisi Grubunun gö
rüş Ve düşüncelerini, dilek ve temennilerini dile ge
tirmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; Yüce He
yetinizi saygı ile selamlarım. 

Türk toplum hayatında önemli bir rolü bulunan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi bir kuruluşumuz
dur. Vakıf müessesesi, sosyal bir ihtiyacın sonucu 
olarak meydana gelmiş, yüce milletimize has yardım
laşma ve dayanışma sistemidir. Milletimiz gerçek
ten sosyal dayanışmanın tarihte en güzel örneklerini 
vermiş büyük bir millettir. Esasen bir insan için iyilik
le anılmak ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ne bü
yük bir mutluluktur. Böyle bir mutluluğa erişmek, 
ancak insanlık için, toplumumuz için iyi işler yap
makla mümkün olabilir. 

îslâmın büyük Peygamberi: «İnsanlar, öldüğü za
man yaptığı işlere dair defterleri kapanır. Yalnız üç 
şeyden dolayı kapanmayıp sevap yazılmasına devam 
olunur. Bunlardan sadaka-i cariye, kendisi ile amel 
edilen ilim, anasına, babasına dua eden dürüst hayır
lı evlattır.» buyurmuşlardır. Burada geçen «sada
ka-i cariye» deyimini bilginler, «başkalarına maddi, 
manevi yardımda bulunmak, topluma yararlık sağla
yacak hayır kurumları meydana getirmek» diye ifade 
ederler. Gerçekten iyilik yapmak, hayır işlerinde bu
lunmak geleneklerimizin en başında gelir, İşte, Va
kıf kuruluşları bunun canlı belgeleridir. Nitekim yurt
taşlarımızın, hatta bütün insanların istifade ettiği has
taneler, okullar, camiler, çeşmeler, köprüler, imaret
ler hep yardımlaşma duygusunun semeresidir. 

Bir hayır kurumunu meydana getirmek kadar, o 
hayır kurumunun korunması, bakımı ve yaşatılması 
da önemli bir meseledir. Bu da ancak o kuruluşlar 
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için sürekli bir gelir kaynağına ihtiyaç gösterir. İşte 
bu düşünce iledir ki, bizde hayırseverler çeşitli alan
larda halka hizmet götüren Vakıf müesseselerini mey
dana getirmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Şimdiye kadar vakfın çok çeşîtli tarifi yapılmıştır. 

Bunların en yaygını, vakıf; «Fertlerin menkul veya 
gayrimenkul bir kıymeti harici hiç bir tesir, mecbu
riyet ve mükellefiyet olmaksızın sırf kendi rıza, rey 
ve mübaşereti eriyle şahsi mülkiyetinden çıkarılıp ha
yır ve hasenet kastiyle yine kendileri tarafından ta
yin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedi olarak 
tahsis eylemesidir.» Bu tariften de anlaşılacağı üze
re, vakfın amacı halka hizmet, yardımlaşma ve da
yanışma esasını gütmektedir. Bu da bir toplumda; 
fazileti ve karşılıklı güveni meydana getirir. İşte 
vakfın temelinde yatan espri de budur. Yüzyıllardır 
bu espri içinde hizmetlerini sürdüren Vakıflar Teş
kilatımızın görevlerinin başlıca şu esaslarda toplan
dığını görüyoruz : 

Bunlar, başta hayri hizmetler, sosyal hizmetler, 
eğitim ve kültür hizmetleri ve onarım hizmetleridir. 

Bu hizmetlerin ifasını gerektiren bir kuruluş ola
rak, kamu hizmetleri manzumesinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz 
bir teşkilât olarak görüyoruz. Hiç şüphe yok ki, bu 
teşkilâtın memleket ekonomisine, Türk sanatına ve 
Türk kültürüne büyük ölçüde katkıları olmuştur ve 
olmaktadır. 

Kuruluşundan bu yana gördüğü hizmetler dola
yısıyla bu müessesede emeği geçenleri şükranla anmak 
bir kadirşinaslık olacaktır. Ancak bu takdir duygu
muzu belirtirken, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
beklenen hizmetlerin en mükemmeli ve en rasyonel 
bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki be
lirtilen hususların dikkate alınmasını ve titizlikle uy
gulama safhasına konulmasını çok yerimde buluyo
ruz. 

Memleketimiz için büyük bir önem taşıyan vakıf 
hizmetlerinin süratle ve en iyi şekilde yürütülebilme-
sinin temini yolunda mutlaka lüzumlu olan teşkilat
la ilgili bazı tüzük ve yönetmelikler ivedilikle çıkarıl
malıdır. Böylece, Teşkilâta bağlı personelin görevle
rinin sorumluluklarının neler olduğu kesinlikle be
lirtilmelidir. Özlük hakları da güvence altına alınma
lıdır. 

Üzüntü ile belirtmek yerinde olur ki, böylesine 
zengin vakıf emlâkine sahip olan bu kuruluşun mev
cut emlakinin sıhhatli bir envanteri yapılmamıştır. 
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Bu konuda, zamanın çok geçmiş olduğunu göz önüne 
alarak, yurdumuzda sahip olduğumuz çok zengin ve 
tarihi vakıf emlakinin hiç vakit geçirilmeden günün 
şartlarına uygun sıhhatli bir envanteri yapılmalıdır. 
Yapılacak envanter sonunda, işgal altında bulunan 
gayri menkullerin tespit edilmesi ve biran önce Teşki
lâtın ve milletin hizmetine arz edilmesi gerekmekte-
di/, 

Günümüz şartlarına göre çok düşük olan kiralar, 
makul bir seviyeye çıkarılmalı, böylece vakıf menfaati 
korunmalıdır. Bu hususta kiralarla ilgili kanun ve yö
netmeliklerde aksayan yönler ıslah edilmelidir. 

Yalnız vakıf yönünden değil, tarihi ve turistik 
yönden de önem taşıyan vakıf eserlerinin onanma 
muhtaç olanları süratle onarılmalıdır. 

Vakıf yurtlarının organizasyonu sağlanmalı, yeni 
yurtlar açmaktan ziyade, mevcut yurtların iaşe bedel
leri Milli Eğitim Bakanlığı yuritlarıyla eş duruma ge
tirilmeli, eski köhne yuritlar yeniden restore edilme
lidir. 

imaret ve aşocaklarına ayrılan tahsisat Bütçenin 
elverdiği ölçülerde artırılmâkdır. Âmâ ve muhtaçlara 
ödenen aylıklar da 1022 sayılı Kanunun hükmüne 
göre kimsesiz ve yaşlılara ödenen para seviyesine çı
karılmalıdır. 

Azınlık vakıflar, 2762 sayılı Kanunun kapsamı
na alınmalı, mülhak vakıfların denetimi sıklaştırıl
mak, 903 sayılı Kanunla kurulmuş olan vakıflardan 
% 5 teftiş ve denetleme payı adı altında alınan en 
çok 200 bin liralık sınır; günün ekonomik şartları 
nazarı itibare alındığı takdirde sem'bolik duruma gel
diği için, gerekli mevzuat değişikliğine gidilmeli, alı
nan bu paralarla daha verimli ve rantabl yatırımlara 
yönelinmelidir. Bu suretle 200 bin liralık sınır kaldı
rılmalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde be
lirli bir yayın faaliyeti göstermektedir. Ancak, ecdat 
yadigârı vakıfları meydana getiren eserleri içinde bu
lunduran; tarihi ve sanat değeri çok büyük olanları
nın yeni nesillere tanıtılması ve teşvik olunması yo
lundaki yayınlara ağırlık verilmelidir. 

Mevcut vakfiyeler asıllarına sadık kalınarak sa-
deleştirilmelidir. Böylece vâkıflarımızın yeni nesillere 
daha geniş çapta tanıtılmaSım sağlayıcı yayınlarda 
bulunulmalıdır. 

Köy ve şehir camilerinin onarımına veya inşasına 
yapılan yardımların dağıtımı daha süratlendirilmeli
dir. Bu konu için ayrılmış olan ödenek Maliye Ba
kanlığı tarafından acilen serbest bırakılmalıdır. Ya

pılan yardımların amacına uygun olarak kullanılıp 
kullanılmadığı titizlikle denetlenmelidir. 

Sayın üyeler; 
Uzun bir tarihî geçmişe sahip olan ve her dönene 

de zayıfın, muhtacın; eğitim, kültür ve sanatın 
hizmetinde olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 
I 003 540 000 TL. olarak bağlanan 1980 Mali Yılı 
Bütçesinin aziz milletimize hayırlı olmasını grubum 
ve şahsım adına yürekten temenni eder, Yüce Sena
tonuzun çok sayın üyelerini saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. (AP 
sıralarından alkışlar)' 

Buyurun Sayın Karamullaoğlu. Süreniz 10 daki
kadır efendim. 

CHP GRUBU ADINA M. ŞEBİP KARAMUL
LAOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin konuşul
duğu şu sırada son günlerde kurulan vakıfların iyi 
denetlenmediğini, tescil sırasında gerekli itinanın gös
terilmediği üzerinde durmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türk toplumunda vakıflar önemli1 

bir rol oynar. Sosyal güvencenin az olduğu dönem
lerde vakıflar, Türkiye'de hemen hemen sığınılacak, 
sosyal güvence itibariyle sığınılacak tek yerlerden biri 
idi. 

Medeni Kanunun kabulüne kadar vakıflar, bizde 
imamı Azam'ın iki talebesi olan imam Muhammet 
Ve Yusuf'un gel'işitrdîği Hanifi fıkhına göre yöneti
lirdi. Dinî karakteri daha ziyade fazla idi. Türk Ka
nunu Medenisinin kabulünden sonra, ise vakıflar bir 
ölçüde eski önemini yitirir gibi oldu; ama bu, onun 
gerçek değerini ve biraz evvel arz ettiğim gibi, Türk 
toplumundaki değerini gölgeleyecek nitelikte değildi. 

Türk Kanunu Medenisinin kabulünden sonra ka
bul edilen Vakıflar Kanunu ile Türkiye'deki vakıf
lar, mazbut ve mülhak vakıflar olarak Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün denetim ve gözetimine verildi. 

Türk Kanunu Medenisi bildiğiniz gilbi, vakıf te
mini değil de tesis şeklinde yeni bir müessese getirir 
gibi oldu. 1926'ya kadar Türkiye'de işlerlik kazanan 
26 bine yakın vâkıf vardı; fakat imparatorluğun 
dağılması sırasında, bu vakıfların akarlarının milli 
sınırlar dışında kalması vakıfların zayıf kalmasına 
neden oldu. Maalesef, bazı yöneticilerin, belediye 
başkanlarının da «Vakıflara ait gayrimenkulleri şe
hir planlarım nizamlıyoruz, cadde, yol açıyoruz» di
ye heder etmelerini de katarsak, hakikaten ecdat ya
digârı olan bu vakıfların sarsıntı geçirdiğini söyle
mek zorundayız. 
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Medeni Kanunun kabulünden, 903 sayılı Kanu
nun kabulüne kadar, bugüne kadar 60O'e yakın va
kıf kurulmuştur, bunun içinde tesisler de vardır. 
Maalesef, 903 sayılı Kanunun getirdiği, iyi niyetle 
getirdiği bazı imtiyazlar; vergi muafiyeti, (teknikle 
konuşamıyorum) bazı menfaat sağlamalar, önüne ge
len herkesin vakıf tesisi, vakıf kurma yolunu açtı. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün de işi başından aşkın 
olduğu için ve (Bunu kimseyi kötülemek için söyle
miyorum) vakıf elemanlarının son senelerde politika
ya karışması nedeniyle de, personel yetersizliği nede
niyle de, teftiş kurulunun zayıflığı nedeniyle de, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün gel, geç gibi bir yol ol
ması nedeniyle gerek vakfın tescilinde, gerekse tes
cilden sonraki denetiminde gerekli itina gösterilme
miştir. Bu nedenle, Türk toplumunun direği olan va
kıflara karşı, Türk toplumunda bir güvensizlik, bir 
itibarsızlık hissi doğmuştur. 

Ben, Genel Müdürlükten, (içinde çok değerli ele
manlar vardır, yeni bir Genel Müdür arkadaşımız da 
gelmiştir) bu denetimleri baştan savarcasına değil de, 
yapabildikleri oranda ciddi yapmalarını istirham edi
yorum. Hele vakıf senedinin tescili konusunda mah
kemelerin gösterdiği lakaydi ise cidden esefle karşı
lanacak bir durumdur. Bir vakıf senedi götürülür hâ
kim ne konuyu inceler, ne bakar; mahkeme kalemin
de vakfın tescili yapılır. Bu da doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakfın itibarını tekrar iade etmek ve halkın gü

venini sağlamak için, kurulmakta olan vakıfların tes
cil safhasına kadar ciddi gözden geçirilmesi ve tescil 
edildikten sonra da, sadece bir lâzimeyi yerine getir
mek için değil, «Vakıf gayesine uygun biçimde çalı
şıyor mu, çalışmıyor mu?..» hususunu ciddi olarak 
denetlemek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Öyle vilâyetlerde vakıflar vardır ki, dört, beş şir-

'ket bir araya gelmiş, hisse senediyle vakıflar kurmuş
lar; fakat denetimler göstermiştir ki, bu senetlerin 
ne temettü, ne kârı vakfa intikal etmemiştir. Şu hal
de hiç kimse devleti ve bilhassa manevi ciheti yük
sek olan vakfı kendi çıkarlarına alet etmesi mümkün 
değildir, buna fırsat vermemek lâzımdır. Zâten bir 
ölçüde, yine bunu bir art niyetle söylemiyorum, lite
ratürde «Lex Koç»ı Koç Kanunu diye adı yazılan, 
geçen 903 sayılı Kanun yeniden gözden geçirilmeli 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün etkinliğini bu va
kıflar üzerinde sağlamakta yarar vardır. 

Değerli üyeler; 
Şu noktayı da belirterek sözlerimi bitirmek isti

yorum. Biliyorsunuz imparatorluk devrinde biz git
tiğimiz yerleri böyle sömürmek, onları yok etmek 
için, onları asimile etmek gibi bîr düşünceye hâkim 
değildik. Bunun en belli örneği, vakıfların akarları
nın milli sınırlar dışında olmasıdır. Daha evvel de arz 
ettiğim gibi, bugün vakıfların zayıflamasının neden
lerinden biri de büyük vakıfların akarlarının milli 
sınırlar dışında kalmış olmasıdır. Meselâ, adam An
kara'da bir vakıf kurmuştur, akarı Vardar İlçesinde-
dedir, hatta Belgrat'tadır, Usküp'tedir. İstanbul'da 
Hobyar Ahmet Paşanın vakfının bütün gelirleri, akar
ları nerededir?.. Halep'tedir, Şam'dadır. Milli sınır
lar dışında kalınca vakıflar zayıflamış ve vakıf mal
ları maalesef yağma edilmiştir diyeceğim; özür dile
rim. 

Sözlerimi bitiriyorum Sayın Başkanım. 
903 sayılı Kanunun getirdiği hava içerisinde Va

kıflar Genel Müdürlüğünün bu işe daha ciddi bir şe
kilde önem vermesini gerek tescil sırasında, gerekse 
tescilden sonra denetlemeyi ciddi olarak yapması la
zımdır. İki senede bir yapılan denetimler yasak sa
var gibi olmamalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü gitoî bir müessesenin 
politikadan çok uzak olması lazımdır. Buralar teknik 
yerlerdir, teknik elemanlarla çalışması lazım. Resto
rasyon işlerinde ihaleye çıkarıyorsunuz, adam bu
lamıyorsunuz. Demek ki, politikanın dışında Vakıf
lar Genel Müdürlüğünü yeniden organize etmek; es
kiden bu restorasyon işinde kendisine hizmet verilme
si düşünülen (adını yanlış söylemiyorsam) Güneş İn
şaat Şirketinin ele alınması ve dediğim gibi hiç bir 
parti farkı gözetmeden bu baba yadigârı, bu toplu
mumuzun hakikaten üzlerinde titreyeceği bu kurumu, 
bu müesseseyi yeniden canlandırmamız lazımdır. 

'Bunun için istirham ediyorum, artık bırakalım. 
Bu gibi müesseseleri, başta KİT'ler olmak üzere, poli
tika soka soka bu hale getirdik. Yapmayalım, etme
yelim. Ya sistemin adım koyalım patronlar sistemi 
diyelim, ekseriyet sistemine dönelim tekrardan, ge
len iktidar bildiğini yapsın; ama Bulgarların bir ata
sözü var «Hem simidim dursun, hem karnım tok ol
sun.» olmaz. Biz hangi iktidar olursa olsun, tarafsız 
davranıyoruz, gerçeğe uygun olmayan sözleriyle bu 
kurumların altını üstüne getiriyoruz. 

Belki benim yaşım müsait değil, bunu görmeye
ceğim; ama ileride tarafsız bir devlet bürokrasisinin 
kurulacağı inancındayım. Biz politikacılar gelir ge
çeriz, devletin esas sahibi yüksek düzeydeki bürok-
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ratlardır, yani büra'kratları kötülemeye gerek yoktur. 
Türkiye'nin temeli bürokratlar üzerine kurulmuştur. 
Bürokratlardan da istiklâl, bağımsızlık, yüreklilik bek
lemek bizim vazifemizdir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA M. ŞEBfP KARAMUL-

LAOĞLU (Devamla) — Bu inançla Türkiye'nin bü
tün bürokratlarının bu politika tasallutundan kurtu
lacağı inancıyla saygılar sunuyor, Vakıflar Bütçesinin 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum Sayın Başkan. 
(Alkışlar). 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamulla-
oğlu, 

Sayın Oğuz, buyurunuz. Süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

ALÎ OĞUZ (îstaribul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığımız Vakıflar Bütçesi münase-
'bet'iyle ben de şahsi görüşümü yüksek huzurlarınızda 
arz etmek istiyorum. 

Mulh'terem arkadaşlarım; 
'Vakıf deyince inancının icabı, dininin gereği, sa

hibi olduğu veya bekçiliğini yaptığı bir malı mülki
yeti Allah'a, intifaı insanlara ait olmak üzere ta'hsis 
edilmesini ve bunun da ilâyevm-ûl kıyâmie sonuna 
kadar bu gaye üzer'in'de devam etmesini dileyen insan
ların hayırlarının tezahürüdür. 

Memleketimizde bilhassa Selçuklular ve Osmanlı
lar döneminde vakıflar çok büyük ehemmiyet ka
zanmışlar. Herkes mutlaka malından büyük bir kıs
mı bir cari haısene olarak vakfetmiş. Cari hasene, ya
ni hayrı devam eden ve tahsis ettiği malın devamı 
müddetince, hayrının devamı müddetinde kendisinin 
defteri âmâfıne hayrının yazıldığına inandığı malıdır. 

Bir kötülük devam ettiği müddetçe onun amilinin 
yine defteri amaline nasıl kötülük yazılıyorSa, bir ha
yır da, hayırlı evlât yetiştirme, hayırlı eser verme ve
ya bir malı hayra tahsis etme gibi fiillerde de devam 
eden hayır, o hayrı yapanın defteri amaline yazılır ve 
devam öder. Buna inanan ecdadımız, malının büyük 
bir kıs'mını ölümünden evvel veya ölümün'den sonra 
cari olmak üzere vakfetmiştir; ama gelin görün ki, 
bizim elimize bu imkânlar, bu emanet geçtikten son
ra, maatteessüf bu vakıflar çok kötü istikamette kul
lanılmışlardır ve bunların büyük bir kısmı maalesef 
satılmıştır. Gayesi kalmamıştır, gelir imkânları kal
mamıştır veya şu olmuştur, bu olmuştur mülahaza
sıyla satılmıştır. Bu satılanların büyük b'ir kısmı yine 
maalesef bizim elimizden çıktıktan sonra, gerek Sü-

leymaniye'nin etrafındaki dükkânlar ve gerekse Nu
ru Osmaniye'nin etrafındaki dükkânlar gayri Müslim
ler tarafından satın alınarak kendi kiliselerine vakfe-
dilmişlerd'ir. 

Ben, Sayın Bakan ve Sayın Genel Müdürden bun
ların hangi dükkânlar olduğunu, yeniden ele geçirilme
lerinin mümkün olup olamayacağını araştırmalarını ve 
kabil olduğu takdirde ecdat yadigârı olan bu dükkân
ların yeniden asli haline, yani va'fcfedildiği yem dön
dürülmesi için gayret sarfetimelerini istirham edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunun yanında birçok vakıflar var ki, vakfedeni, 

«•Benim vakfımın istimal tarzını değiştirenlere Allah 
melekleri lanet etsin, insanların laneti de onun üstüne 
olsun, iki elim huzuru ilâhide onların yakasındadır» 
»diye söslen'diği halde, Fatih Sultan Muhammet Han 
Hazretleri gibi, bu vakıfların gayeleri değiştirilmiştir. 
Bunlar büyük vebaldir. 

Giden hükümetler gayret ettiler. Arkadaşlar yaz
dılar, çizdiler, bir türlü netice alamadılar; ama bunun 
mutlaka neticeleri alınmalı. Allah rızası için bu va
kıflar boynu bükük bırakılmasın. Falanın hatırı için, 
filan devlet gücenir, Hıristiyan âlemi bize ne der müla
hazalarıyla bu vakıfların boynunu bükmeyin. Aya-
sofyanın kandillerini yakın, kapılarını açın. M>oza-
yiklerini muhafaza edeceksiniz, üzerine bir pefde çe
kerek . onları tefrik edin; fakat Müslümanların iba
detine açın. 

Bunun yaınında, cami olarak inşa edildiği halde, 
çocuk kütüphanesi, yok bilmem halk eğitim merke
zi diye kullanılan birçok yerler var. Bursa'nın meyda
nında, o heykelin hemen yanında bir cami, camilik-
ten çıkarılmış. Hatırlıyacak'sınız, Dolmabahçed'eki 
bir cami irtibat bürosu olarak kullanılırdı. Bunları 
mutlaka düzeltmek vazifemizdir. Çünkü, vakıfların 
gayelerinin dışında kullanılmaları zulümdür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine bir kısım camilerin yanında muvakkittıane-

ler ve camilerin bir bölümü parti kadınlar kolu, bil
mem ne filan diye kullanılıyor. Bunlara da müdahale 
edilmesi ve mutlaka bunu, onu istimal etmeye layık 
olan kîmlselerin hizmetine tahsis etmek lâzım. Husu
siyle yitfe bazı camilerin yanın'daki hünkâr mahfilleri
nin şu veya bu şekildeki derneklere merkez olarak kul
lanılmak üzere verildiği, bilhassa hususiyle Beyazıt 
Camii Şerifi diye bir arkadaşını tasrih etti, üzerim
de vebal kalmasın, bunların münasip olmayacak tarz
larda istimal edildiği hususu kulaklarımıza geliyor ve 
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biz rahaltsız oluyoruz. İstirham ediyorum, bunlara da 
mahal vermesinler. 

Vakıf yurtları.. Bunlar, fakir talebelerin, inançlı 
talebelerin yattığı ve senelerdir onların rahatlıkla is
tifade ettikleri yerlerdir. Geçen Hükümet hangi mak
sat ve mülahazalarsa; belki buradan da anarşik in
sanlar çıkıyor şeklinde mi oldu bilmiyorum, bu çocuk
ları ağlata ağla'ta sokaklara döktüler. Aylarca bu 
çocuklar çayırların üzerinde, Fatih Camii Şerifi
nin önünde ıstırap içerisinde beklediler. Dertlerine 
•deva olmadı. Kimisi örfi idare yaptı dedi, o Bakan 
yaptı dedi, o vali yaptı dedi; herkes topu birbirinin 
üzerine atar gibi bu yükü attı. Bir an evvel bu yurtlar 
açılıp, bu çocuklar içeri alınmalı. Oraları boş tutmak, 
çocukları sefalet içerisinde sokaklara terketmek de yi
ne zulümdür. Çünkü, ecdat o mahalleri ilim adamı 
yetişsin diye tahsis etmiştir. Onları da gayeleri istika
metinde kullanmak lazımıdır. 

Yine, Meryem Ana Kilisesi diye maruf olan bir 
mahalde, bu mahallin ve etrafının imar edildiği halde, 
civarındaki bir caminin, İskender Paşa Camii Şerifi 
dedi bir arkadaşım; ama tam da hatırlamıyorum ca
minin ismini dedi, Meryem Ana Kilisesi diye maruf 
olan bir mahaldeymiş. Caminin çok perişan olduğunu 
ifade etti. Bunun da bir an evvel, o yabancı turistlerin 
gelip ziyaret ettiği mahallere nasıl ehemmiyet verili
yorsa, bizim ecdat yadigârı Osmanlı ve Selçuk asarı
na da aynı şekilde, aynı hassasiyeti göstermesini Sayın 
iBakan ve Sayın Umum Müdürden istirham ediyorum. 

Vakıflar, ecdadın bize bıraktığı en hassas emanet
lerdir. Bunları en iyi şekilde, onların gayelerine layık 
bir şekilde muhafaza ve istimal etmemiz vazifemiz
dir. Bunu arkadaşlarımızdan hususiyle bekliyoruz. 

Vakıflar Bütçesinin memleketimiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla selam
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Hatip, buyurunuz eferidim, süreniz on da

kikadır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Cumhuri

yet Senatosunun muhterem üyeleri, Muhterem Baş
kan, 

Vakıflar Bütçesi üzerinde yapılan bu müzakere
lerde, Bütçe Komisyonunda da üzerinde durduğum 
ve Yüce Senatonun mutlaka haberdar olması ve mev
cut Hükümetin de ıttılaına sunulmuş olan bu husu
sun üzerinle gidilmesi için bir hususu burada dile ge
tirmek istiyorum. 

5 . 2 . 1980 O : 1 

Vakıflar, malum olduğu üzere, mazbut ve mülhak 
vakıflar olarak ikiye ayrılır. 2162 sayılı Kanunla bun
lar Cumhuriyet döneminde yeni bir usule tabi kılın
mış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aMûmum vakıf
larla vazifeîendirilmişt'ir. 

Daha sonra 933 sayılı Türk Medeni Kanunun
da değişiklik yarian Kanunla 1967*de yeni imkânlar 
getirilmiş ve donmuş vaziyetteki Vakıflar müessesesi 
yeniden bugünün ihtiyaçlarına göre tekrar vatandaş
ların istifadesine sunulmuştur. 

Vakıfların başka bir tasnifi de, ecdat yadigârı ve 
bu milletin tesis ettiği vakıfların yanında, bir de azın
lık vakıfları vardır. Azınlık vakıfları kendi örf ve ka
nunlarına göre kurulmuş, zamanın hükümdarı tarafın
dan çıkarılan bir ferman ile de meşrûiyyet kazandırıl
mış vakıflardır. Dini ve azınlık için sosyal faaliyet
ler gösteren birer müesseselerdir. İstanbul'da Rum, 
Ermeni, Bulgar vakıfları, Güneydoğu Anadolu'da bu
lunan emsali Vakıflar bunlardandır. Bunlar da diğer 
vakıflar gibi, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisin
de, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontroluna bağ
lanmıştır. Bunların hepsi, yani azınlık vakıflarının hep
si Medeni Kanunun yürürlüğe girmesiriden önce ku
rulmuştur. 1967'de çıkarılan 903 sayılı Kanun, işte bu 
vakıflar da dahil olmak üzere bütün vakıfları kont
rol ve denetimi altına alabilmek için, vakıfların sa
fi gelirinin % 5'i nispetinde teftiş ve denetleme mas
raflarına katılma payı şeklinde bir usul ihdas etmiştir 
ve Kanunda bunun % 5'i geçmeyecek şekilde tüzük
le uygulanması emredilmiştir ve Tüzük de çıkarılmış
tır. Vakıflar Genel Müdürlüğü böylece, bütün bu va
kıfların bütçeleri üzerinde % 5'lik payını tahakkuk ve 
tahsil etmektedir. 

Genel Müdürlük, azınlık vakıflarından da % 5 
tahakkuk ve tahsil etmekte Ve kontrol yetkisine isti
naden bu vakıflara kadar gitmekte ve kontrolünü 
yapmakta idi. Neyi kontrol ediyordu?.. Bizim milli 
vakıflarımızın yanında, bunlar eskiden, bu hüküm
den evvel emniyet siyasi şube tarafından denetlenen 
müesseseler olmasına karşılık, bundan böyle vakıf
lar mevzuatı yönünden, özellikle 1936 yılında verilen 
beyannamelerinin dışında bir gelişme olmamasını 
kontrol etmekte idi. Bu şart, gayet mühim bir şarttı. 
Çünkü, milli mevzuat azınlıkların Türkiye'de millet 
ve devlet menfaatleri aleyhine ol'an faaliyetlerini ko-
laylaştırmamalarını ve bu şekilde idamei hayat et
memelerini uygun görmüş, bunların diğer vakıflar se
viyesinde gelişmelerini sakıncalı bulmuş ve böylece 
onların vakıf durumlarını âdeta 1936 şartlarına göre 
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dondurmuştur. Halbuki bu azınlık vakıflar, tevsii, 
yeni kat veya katlar ilâvesiyle inşaat istemekte, ken
di gruplarını, hatta sahip oldukları inançları Türk mil
letinin ramına, bu vakıflar yoluyla genişletmek çaba
sını sarfetmekted'ir ve bu şekilde teftiş yetkisi alan 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünden! uzak
laşma çabalarını göstermeye başlamışlardır. 

işte bu cümleden olmak üzere, azınlık vakıfları 
her iktidar değişikliğinde aracılar vasıtasıyla bu % 5' 
lerin kaldırılmasını istemeyi adet edinmişlerdir. 

Böyle olursa, % 5 kalkarsa teftişten kurtulacak
lardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü zaten bütçe ile 
geçinen, ayakta duran bir müessesedir. Bu % 5'ler 
kalkarsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü kanunen alma 
yetkisinden mahrum edilirse, müfettişlerini azınlık 
vakıflara görid'eremeyecekler, gönderse bile bu vakıf 
Hareleri nezdiride otoriteleri kalmayacağı için ga
yeden sapılmış olacaktır. 

Esasen bu % 5 para kıymetinden çok hukuk de
ğeri olan bir husustur. Kontrol Ve hâkimiyete sembo
lüdür. 

İşte bu kısa izahattan sonra arkadaşlarım, 1979 
Türkiye'sinde cereyan eden bu husustaki gelişmeleri 
arz etmek ve ıttılaınızı 'bu şekilde uyandırmak istiyo
rum. 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanununun 88 nci madde
sine b'ir hüküm konulmuştur. Bu, 903 sayılı Kanunla 
ve onun getirilmesini emrettiği tüzükteki hadleri aş
mamak kaydıyla teftiş ve denetleme masraflarına ka
tılıma payının saptanmasına Maliye Bakanını yetkili 
kılmıştır. Halbuki 903 sayılı Kanun, azami % 5 olan 
bu teftiş denetleme payını tüzüğe bırakmıştır, Maliye 
Bakanına değildir. Bu sebeple 903 sayılı Kanunun 
Bütçe Kanunuyla değiştirilmesi acayip bir husustur. 
Bu Anayasaya ve Anayasanın 126 nci Maddesine de 
aykırıdır. Çünkü, «Bütçe Kanununa Bütçe ile ilgili 
'hükümler dışında hiç bir hüküm konulamaz.» denil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
'Bu bir hukuki tartışma değil, fiili bir durumun or

tadan kaldırılması münakaşasıdır, burada arz ettim. 
Yine 1979*da bu sefer tam 6 ay sonra 28 Temmuz 

günü yayınlanan Resmi Gazetede bir kararname çı-
mış, 7/17706 sayılı bu Kararname Türk Medeni Ka
nununun yürürlüğe girmesinden önce kurulan vakıf
lar için; yani azınlık vakıfları için Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün teftiş ve denetleme yetekisini kaldırmış
tır. Yani, bu hususta % 5'e kadar alınacak payın 
% 0'a indirilmesini temin etmiştir. Böylece Anayasa 

çiğnenmiş, böylece 903 sayılı Kanun çiğnenmiş, böy
lece biraz evvel tenkit ettiğim Bütçe Kanununun 88 
nci maddesine dahi aykırı bir durum hasıl olmuştur. 

903 sayılı Kanunun, 78 nci maddeyi tadil eden 
ihükmü istisnasız bütün vakıfları içine almasına rağ
men böyle bir sıfıra indirme hukuka sığmamaktadır. 
Yapılacak iş, biride b'ir datii olsa mutlaka bir tahsila
tın yapılması şeklinde olmalıdır. 

Anayasamızda «Herkes dil, ırk, cirisiyet, siyasi dü
şünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetilmek
sizin kanun önünde eşittir.» hükmü vardır. «Hiç 
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanına
maz.» denmektedir. Halbuki bu Kararname ile mev
cut mülhak vakıfların bir kısmına imtiyaz tanınlmış-
tır. Azınlık Vakıflarına böylece imtiyaz tanınmıştır. 

1976 senesinde buna benzer bir tatbikat yapılmak 
istenmiş iken, Başbakanlık seviyesinde alınan b'ir ka
rarla sadece Rum Vakıflarının bu % 5Tik kontrol 
payına iştiraklerinin istisna edilmesi talebi reddedil
miştir. Demek ki, Devlet olarak bu sakıncalı görül
müştür. 

Geçen 22 aylık dönfemde işte bu mevzu tekrar azın
lıklar tarafından ele alınmış, bir sayın bakan bununla 
mücadele vermek mecburiyetinde kalmış Ve protokol 
yapılması, prensip anlaşması yapılması için sıkıştırıl
mış; fakat bu bakan değiştirildikten sonra demin hi
kâyesini yaptığım husus yerine getirilmiş ve karar
name çıkarılmıştır. 

Bir misal olmak üzere, işte bu azınlık vakıfların
dan İstanbul istiklâl Caddesi Sıra Servilerde, köşede 
Eftaliapaulos Vâkfının tadil ve restore edilerek bira
hane haline getirilm'esini esefle burada kaydetmek is
tiyorum. 

Azınlık vakıfları böylesine serbest bırakılırken 
Türkiye'de, niçin ecdat yadigârı olan camiler ve em
sali eserler kapalı tutulmaktadır? işte Ayasofya bu
nun en büyük misalidir. Ayasofya, azınlıkların Tür
kiye'deki hâkimiyetinin semlbolü olarak maalesef ka
palı tutulmakta, halbuki kanun, ibadethanelerin ken
di gayelerinin dışında kullanılamayacağı hükmünü ge
tirmiştir. Bu kanun hükmüne rağmen Ayaisöfya bir 
kararnameyle kapalı tutulurken, demin arz etti
ğim Anayasa ve diğer kanun hükümlerine rağmen 
azınlık vakıfları açılmaya, ihya edilmeye gayret edil
mektedir. 

iSayın Hükümetten, ilgili Bakanımızdan ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Teşkilatından bunun üzerinde 
durulmasını, bu azınlık imtiyazının ortadan kaldırıl
masını arz eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Yapılmış olan tenkit ve temennilere 
cevap vermek üzere Sayın Metin Musaoglu, Devlet 
Bakam. 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır efendim. 
DEVLET BAKANI METİN MUSAOGLU 

(Mardin Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinlde gö
rüş ve temennilerini belirten sayın sözcülere huzuru
nuzda teşekkürlerimi arz eder, Yüce Senatoyu saygıy
la selamlarım. 

Ferdin menkul veya gayrimenkulunu kendi ira
desiyle şahsi mülkiyetinden çıkartıp, hayır ve hasenat 
gayesine matuf olmak üzere arzu ettiği şart ve hizmet
lerin yerine getirilebilmesi için, ebedi olarak tahmisi 
olan vakıflar, Türk - İslâm kültürünü ayakta tutan 
örf ve âdetlerimizin abideleridir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile vakıflar, mazbut 
ve mülhak vakıflar olarak iki kategoriye ayrılmışlar
dır. 

Mülhak vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
denetimi altında mütevellileri tarafın'dan, mazlbüt va
kıflar doğrudan Genel Müdürlük tarafından idare 
edilmektedir. 

Ayrıca 1967 yılında 900 sayılı Kanunla kurulan 
ve sayıları 600% varan yeni vakıfların da denetimi Va
kıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

1 174 542 000 lira ile huzurunuza getirilen Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün Bütçesinin tetkikinde, ec
dat yadigârı vakıfların muhafazası ile beraber, eko
nomik ve sosyal alanda üstün hizmetler ürettiği ma-
lumlarınızldır. 

Halen tespit edilebilen 38 567 parça gayrimenkul 
adediyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 300 milyon li
raya yakın kira geliri elde etmektedir. Vakıf mülkü
nün daha üstün kira gelirine kavuşturulabilmesi için 
abide ve eski eser onarım restorasyonuna hız vermek 
amacındayız. 

Yapılacak her türlü düzenlemelerin kültür hazinesi 
vakıf emlâk bünyesine uygunluk Ve çabukluğu için bu 
klonuda ihtisaslaşmış kadroların istihdamını yapabile
cek vakıf inşaat şirketi kurmak zlorunlu hale gelmiştir. 
Bu hususla ilgili çalışmalarımız sonuca erdirilmek üze
redir. 

1980 yılında 318 adet eski eser ve abidelerin res
torasyon ve onarımı için 130 milyon 150 bin lira öde
nek ayrılmıştır. İnşaat birim fiyatlarındaki artışların 
menfi olarak gelişen tesirleri, kuracağımız vakıf in
şaat şirketinin verimli çalışmasıyla telafi edilebileceği
ni ümit etmekteyiz. 

Vakıf akitlerinin ruhuna uygun olarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, sosyal yardım ve kültürel hizmetle
ri küçümsenmeyecek seviyeye ulaşmıştır. Yurdumu
zun muhtelif yerlerinde 48 imaret ve 50 adedi orta, 
6 adedi de yükseköğrenim olmak üzere toplam 56 
adet öğrenci yurdu faaliyette bulunmaktadır. 

İmaretlerimizde 14 026 muhtaç vatandaşımıza ye
mek verilmekte, yurtlarımızda ise 6 268 öğrenci ba
rındırılarak öğretime devamları sağlanmaktadır. 

1980 yılın'da bu giderler iç'in 129 milyon 607 bin 
lira ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, yine 1980 yılı Bütçe
sinde 2 bin kör ve muhtaç Vatandaşa halen 300 - 350 
lira olarak tespit edilen, ileride artırmayı düşündü
ğümüz miktar yardım yapılacaktır. 

Muhtaç kişilerin sağlık yardımına koşmak amacıy
la kurulan Bezm-İ Âlem Valide Sultan Vakıf Guraba 
Hastanesinin sağlık hizmetlerini artırmak amacın'da
yız. Bu sebeple 1980 Bütçesine konulan 163 müryon 
26 bin lira ödenekle hastanemizin ikinci kısım inşaatı 
yapılacak, ayrıca gerekli tıbbi aletlerin de alımıyla, 
sağlık hizmetlerinin tümü vatandaşlarımızın istifade
sine sunulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, milletimizin manevi 
hislerine tercüman olarak, cami yapabilme imkânla
rından yoksun köy ve derneklere yardım yapmayı 
yüklenmiştir. 1980 Yılı Bütçesine bu ulvi gaye için 
275 milyon lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten 
25 milyon Ira ayrılarak, yapımı yıllardır devam ede-
gelen Kocatepe Camimin bitirilebilme imkânı sağlan
mış olacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Sosyal ve kültürel faaliyetleri yanında, yurt eko
nomisine de katkıda bulunan Vakıflar Genel Müdür
lüğü, bu amaçla vakıf işletmelerinin kapasitelerini ar
tırmak ve rantabl hale getirmeye yönelik çalışmaları 
hızlandırmak amacındadır. 

Yeni Hükümetin kuruluşundan itibaren Bakanlığı
mız bu konuyla ilgili çalışma seferberliğine girmiştir. 
% 75 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne a'it ve 
6219 sayılı Kanunla kurulan Vakıflar Bankası serma
yesinin artırılması yoluna gidilmiştir. 200 milyon ser
mayesi, 241 şube ve 4 574 istihdam kapasitesiyle yurt 
ekonomisine sağlayacağı katkı sınırlı olabileceğin
den, gerışen Türkiye'nin doğrultusunda Bankanın da 
'daha büyük hizmetler üretebilmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple sermayesi 200 milyon liradan 1 milyara ve Ba
kanlar Kurulu kararıyla 2 milyara çıkartılabilecek ya
sal değişiklik tasarısı Bakanlar Kurulunca benimsen
miş ve Yüce Meclislere intikal ettirilmiştir. Tasarı 
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kanunlaştığı takdirde Vakıflar Bankası şube sayısını 
artırabileceği gibi, kredi limitlerini de yükselterek 
yurt ekonomisine de katkısını artırabilecektir. 

500 b'in zeytin ağacına sahip Ayvalık ve Aydın 
zeytinyağı işletmeleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bu yönde de yurt ekonomisine katkıda bulunmak
tadır. Halen Ankara ve İstanbul'daki satış mağazala
rı vasıtasıyla ürettiği zeytinyağı ve mamullerin satış
larını yurt düzeyinde yaygın hale getirmek amacın
dayız. 

Ayrıca 2 000 şişe doldurma kapasitesine sahip te
sisiyle yeni bir Vakıf işletmesi olan Taş'delen Mem
ba Suyunun ihraç imkânları araştırılmaktadır. Avru
pa'dan içecek su ithal eden koşmu Arap ülkelerine 
Taş'delen Memba Suyunun ihraç edilem'emesinin bü
yük bir şanssızlık olduğu kanaatindeyiz. Bu hususla 
ilgili olarak Arap ülkeleriyle bu güz'ide suyun ihracı 
için gerekli girişimlere başlanmıştır ve devam edile
cektir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona gö
re ayarlayın. 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De
vamla) — 15 oteli ve iştiraki olan Taksim Otelcilik 
Anonim Şirketi vasitasiyla Vakıflar Genel Müdürlü
ğü turistik yatırım potansiyeli mevcuttur. Tüm kıyı
larımızda mevcut Vakıf alanlarının ülke turizmi hiz
metine açılması için ilgili yerli ve yabancı turizm mü
esseseleriyle gerekli girişimler de yapılacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük miktara 
ulaşan mal mevcudiyetinin yurt ekonomisine katkısı
nın artırılması gayesiyle ilgili teşebbüsleri mo'dernize 
etmekle ancak memleket gerçeğine hizmet edilebile
cektir. Bu hususla ilgili daha dinamik ve aktif çalış
malar yapılacaktır. 

'Bu sebeple zeytinyağı ve m'emba suyu işletmeleri
nin dağıtım ve pazarlanması amacıyla Vakıf İşletme 
Şirketler Birliğinin kurulması mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. Kurulacak bu yeni şirketler vasıtasıyla daha ca
zip iş imkânı sağlanacağından, etkin kadro istihdamı 
gerçekleşecek, böylece verimlilik artacaktır. 

Komşu Müslüman ülkelerle işbirliğinin artırılma
sı düşüncesinde olan Hükümetimiz, her yönden ol-
•duğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla da 
İslâm] kültüre salhip tüm Müslüman vakıfların birli
ğini kurmak amacındadır. İslâmi kültür dayanışma
sını sağlayacak din kardeşlerimizle de sürekli diyalo
gu teisi's edecek olan İslâm Vakıf birliğinin kurulma
sı amacına yönelik çalışmalarımız hızlandırılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin bu temenni
lerle ve sizlerden aldığımız görüş ve güç doğrultusun
da memleketimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 

ıBAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 
Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1980 
mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 174 542 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 128 607 OOO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 275 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sosyal yardım ve kültürel iş
lemler 751 351 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9C0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 19 444 000 
BAŞKAN — Bölümıü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi (A) işaretli cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

( i(l 174 542 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

B — CETVELİ 
Gelir . 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirleri 624 391 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 550 151 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1980 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlere göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Made kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 111 nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 nci alt programının 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut vakıf emlakinin yönetimi, 
'işletilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 
ve 800 ncü, 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci alt programının 001 nci (Öğrenci 

yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300, 
400, 500 ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
hakları, 2762 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin uy
gulanmasını gösterir tüzükte değişiklik yapılıncaya 
kadar Vakıflar Nizamnamesinin ek 23 . 12 . 1937 ve 
13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
devrolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir faz
lasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gere
ğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli 
cetvelin mezkûr kanunla İlgili program, alt program, 
faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının oylaması bitmiştir, açık oya su
nulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 
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3. — 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316; C. Senatosu : 
11650) (S. Sayısı: 950) 

'BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
müzakerelerimize başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde bulunmakta
dırlar. 

Sayın Mehmet Kılıç, Adalet Partisi Grubu adına, 
buyurunuz. 

Sayın Kılıç, süreniz 10 dakikadır efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (Gazian
tep) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının 1980 Yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi açıklayacağız. 

Adalet Partisi olarak gerçeklerin dışında hiç bir 
konunun istismarından yana değiliz. Toprak ve Ta
rım Reformu meselesi de senelerce istismar edilmiş
tir. 

Türkiye'de, kamuoyunda öyle bir hava yaratıl
mıştır ki, sanki her doğan insana, her topraksız va
tandaşa yeterli topraik vermek imkânı varmış da, bu 
milletten esirgeniyormuş. 

Türkiye'min gerçeklerini bilenler susmuş, istismar
cılar, fakir, topraksız insanlarımızı maalesef sömür
müşlerdir. 

Şayet Türkiye'de, tarımda gerçek bir reform ya
pılmak isteniyorsa, ciddi olarak topraksız vatandaş
larımızı ve dağıtılacak toprak miktarını çok iyi he
sap etmek lâzımdır. 

Her sene doğan topraksız 400 000 aileye nreeden 
toprak bulacağının kamuoyuna açıklanması gerekli
dir. 

Biz Adalet Partisi olarak, daima topraksız ve az 
topraklı vatandaşlarımızın toprak sahibi olmaların
dan yanayız. 

Bunun yanında, bütün topraksızların da toprak 
sahihi olmaları için yeterli toprağın olmadığının da 
bilinmesinden yanayız. 

Sayın Senatörler; 
Türkiye'de meselelerin istismarı kolay yapılıyor. 

vaatler bol keseden, hesaba, kitaba dayanmadan ya
pılıyor. 

Toprak reformunun, en büyük istismarcısı Cum
huriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkanı olması
na rağmen, Hükümet görevi kendilerine verildiği 
zaman, muhalefetteyken, bol keseden attıkları vaat

leri gerçekleştirmek şöyle dursun, bunlara sahip bile 
çıkamamışlardır. 

Muhalefetteyken söyledikleri, «Toprak işleyenin -
Su kullananın» sloganının kendi başlarına bile ne hal 
açtığını her halde anlamışlardır. 

1 Kasım 1973 tarihinde başlayan toprak ve tarım 
reformu çalışmalarının hemen arkasından 1974 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmuştur. 

Toprak reformunun ateşli bir savunucusu olan 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olduğu zaman 
içinde, bir dönüm araziyi kamulaştırmadığı gibi, top
raksız vatandaşlarımıza da bir karış toprak dağılma
mıştır.; 

Şimdi, tekrar mukadder akibeti olan muhalefete 
düştükten sonra, her halde yine, toprak reformunun 
savunuculuğunu, şampiyonluğunu yapmaya devam 
edecektir. 

Toprak reformuna sahip çıkan yine Adalet Par
tisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 

Kamulaştırma, ifraz ve tapulaştırma faaliyetleri 
yine Adalet Partisine nasip olmuştur. Urfa ilinde 
1975 - 1976 - 1977 yıllarında 1 100 000 dönüm ara
zinin ifraz dosyaları hazırlanmıştır. 125 000 dönüm 
arazinin de tapulaştırma projeleri gerçekleştirilmiş
tir. 

Yine aynı dönem, reform bölgesinin, tarımsal yer
leşim, kooperatif merkezleri, tarımsal gelişme plan 
ve programları hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. 

Toprak reformu yanında, kooperatifçiliğin de istis
marını dilinden düşürmeyen Cumhuriyet Halk Parti
si, ilk reform uygulaması yapılan Urfa İlimizde tek 
bir kooperatif dahi kurmayı aklına getirmemiştir. 

Adalet Partisi hükümetleri döneminde 12 tane ko
operatif kurulmuş ve kooperatiflere 70 747 381 TL. 
kredi, tohum, gübre, ilaç ve ekipman temin edilerek 
419 adetlik traktör parkı kurulmuştur. Urfa ilinde 
toprak reformu uygulamasının yanı sıra 34 köyün 
imar planı yapılmış, topraklandırılan çiftçilerin iskâ
nı sağlanmıştır. 

Yine Adalet Partisi hükümetleri döneminde yal
nız Urfa İlimizde, 1,5 milyar TL. tutarında yatırım 
yapılmıştır. 

Bu yatırımların içerisinde, 260 bin dönüm arazi
nin sulanması, 691 köye içme suyu, 225 köye elekt
rik, 2447 km. köy yolu yapılması vardır. 

Ayrıca, 45 adet sağlık evi, 5 adet yatılı bölge oku
lu, 60 adet gübre deposu yapılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bu saydıklarım, toprak ve tarım reformu uygula

masının elbetteki gerekleridir. 
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Yukarıda sıraladığım çalışmaları Cumhuriyet 
Halk Partim yeterli bulmayabilir; fakat toprak refor
muyla ilgili uygulamalarda hiçbir katkıları olmaması
na rağmen, toprak reformu hakkında yersiz konuş-
mamaliarı da gerekir. 

Çok hassas bir konu olan toprak reformunun is
tismar edilmesine hiç kimsenin müsaade etmemesi 
lazımdır. 

Fakirin, fukaranın, topraksızın istismarı hiç kim
seye, hiç bir partiye fayda getirmez. 

Mühim olan, karnı aç insanı doyurmaktır. Onla
rı insan gibi yaşatacak vasatı hazırlamaktır. Aksi 
takdirde, istismar ettiklerimizin elleri, bizim yakamı
zı bırakmaz. 

Bütçenin milletimize ve Bakanlığa hayırlı olması
nı niyaz eder, Yüce Senatoya saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akıp Aksaç?.. Yok. Sayın Ha
san Güven?.. Yok. Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yok. 

Yapılan tetfkitlere cevap vermek üzere Sayın Dev
let Bakanı Sayın Koksal Toptan buyurunuz. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde konuşan Sayın Kıhç'a teşekkür ederim. As
lında partilerüstü bir politika tespit etmek suretiyle 
TürMye olarak eğilmemiz lazım gelen Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde bütün 
gruplarımızın ve değerli senatörlerin derin bir tartış
ma açmasını, meseleyi enikonu müzakere etmesini is
terdik. 

Türkiye'de toprağın tam manası ile dengeli dağı
tılmadığı, Türk köylüsüne yeteri kadar kullanılabilir, 
işlenebilir toprak tevzii edilemediği yıllardan beri si
yasi partilerimiz tarafından, çeşitli kuruluşlar tarafın
dan her zaman ileri sürülmüş, bu konu tartışılmıştır. 

Bütün bunlara cevap vermek maksadı ile çıkarı
lan bir kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmesi üzerine, ortada bir hukuki boşluk vardır. 
Bunun sonucu olarak fiilde Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı vardır; ama Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının Kanunu ile kendisine verilmiş 
olan görevleri yapabilmesi fiilen imkânsız hale gel
miş bulunmaktadır. 

Ben sözlerimi uzatmıyorum. Yüce • Meclisten, de
ğerli parlamenterlerden ve bütün gruplardan şunu is
tirham ediyorum; beraber bir araya gelmek suretiy

le Türkiye'de toprak reformunu, bir milli politika 
tespit etmek suretiyle tartışmalı ve bir sonuca mut
laka vardırmalıyız. Yoksa meselenin politikacı ola
rak, siyasi partiler olarak, bundan sonra meydanlar
da seçim nutuklarıyla halledilmesi mümkün değildir. 
Bu konu mutlak hukuki bir sonuca bağlanmalıdır ve 
toprak bekleyen Türk köylüsüne işleyebileceği, kul
lanabileceği toprak tevzi edilmelidir. 

Bu düşünce ile Yüce Senatoyu ve Sayın Başkanı 
saygı ile selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına 1980 mali yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(613 574 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — «A» işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 71 534 00 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu 
Uygulamaları 263 588 000 
.BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 278 452 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (613 574 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — «B» işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 612 574 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca 1980 mali yıkıda elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde, yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül (R) işaretli v 

cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5, — TC Ziraat Bankası nezdinde açılmış 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Büt
çeden ödenmesi gereken meblağ 1980 mali yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim yönün
den iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 tari
hinden itibaren yürürlüğe girmiş olmıası sebebiyle, 
1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara, Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna ve mali konulara ilişkin 40, 
41, 182, 187, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 ve 224 ncü 
maddeleri yeni bir kanun çıkıncaya kadar yürürlük
te olup Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu 
hükümleri uygulamakla görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır. Ancak müddetimiz doldu
ğu için hem Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem de Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçelerinin 
açık oylaması öğleden sonra devam edecektir. 

Çalışma süremiz dolduğundan saat 14.00'te tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,57 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Enlem (Bilecik) 

BAŞKAN — 3Q ncu Birleşimin 2 nci oturumunu 
açıyorum, 

Müzakerelere devam ediyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

D) DEVLÜT METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü 1980 mali yılı bütçesi üzerindeki müzakereleri
mize başlıyoruz. 

'Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Sayın Möhmet Erdem, Adalet Partisi Grubu adı
na buyurunuz. 

Açık oy kutuları dolaştırılsın. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ERDEM (Bile
cik) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1980 mali yılı 
bütçesi hakkında Adalet Partisi Grubunun görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda 
bulunmaktayım. 

Meteorolojinin dünya çapında büyük bir önemi 
vardır. Bugün her yerde meteorolojiden istifade edil
mektedir. Meteoroloji, diğer bilim dallarına oranla 
daha hızlı gelişen ve giderek geniş alanlara uygula
nan bir bilim dalıdır. 

Meteoroloji hizmetleri, kapsamı, faydası ve çeşitli 
fonksiyonları açısından bütün kamu kuruluşlarımızı 
ve tüm ulusumuzu yakinen ilgilendiren bir nitelik 
göstermektedir. Toplum ve özel yaşamımızda mete
orolojinin girmediği ve yön vermediği hiç bir alan 
kalmamış gibidir. Bu özelliğini sürdürmek ve günü
müzün gerek'ijirdiği ihtiyaçları eksiksiz olarak karşı
lamak için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3 
28 nci birleşim tutanağına eklidir. 

1980 tarihli 

Bu Genel Müdürlüğün Teşkilatını, Silahlı Kuv
vetlerimizin, denizcilerimizin, yabancı askerî ve sivil 
uçak ve gemilerinin ihtiyaçlarına cevap vere'bilecek 
şekilde geliştirmek, bu örgütümüzü lâyık olduğu se
viyeye getirmek, teknik gelişmelerden bu örgütü ya
rarlandırmak, en modern cihazlarla istasyonları do
natmak, tüm gücüyle halkımızın hizmetine sunmak 
zorunluğundayız. 

Bugüne kadar Genel Müdürlüğün merkez ve taş
ra teşkilatındaki bütün memurları sessiz sedasız ve 
birçok zorluklarla da mücadele ederek, vazifelerini 
(bihakkın yapmışlardır. Kendilerine yüksek huzurla
rınızda teşekkürü bir borç bilirim. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışmaları
nın daha verimli olabilmesi ve aksaklıkların asgari 
hadde indirilmesi için bazı tedbirlerin alınmasını da 
lüzumlu görmekteyiz. 

Önerilerimizi ve temennilerimizi şu şekilde özet
leyebiliriz : 

1. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü perso
neli, yüklenmiş oldukları görev gereği olarak, gece 
gündüz, hafta tatili ve bayram demeden aralıksız, 
günün 24 saatinde ekipler halinde nöbetleşe çalış
mak mecburiyetindedir. 

Ekipler halinde ve nöbet esasına göre çalışan per
sonel, normal mesai yapan memurlara nazaran ayda 
yaklaşık olarak 80 saat fazla çalışmaktadırlar. Bu se
beple Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü personeline ve özellikle telsizcilere bütçe 
kanunlarıyla verilen maktu fazla çalışma ücretinin, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün mer
kez ve taşra birimlerinde günün 24 saatinde ekipler 
halinde çalışan şef, istidlâlci, meteoroloji teknisyeni, 
haritacı telsizci, telemci ve rasatçılara da verilmesini 
temenni etmekteyiz. 

2. Yıpratıcı ve sağlık durumunu sarsıcı bir ça
lışma sistemine tabi olan bu personelin, 5434 sayılı 
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Kanuna gerekli ilave yapılmak suretiyle her hizmet 
yılına karşılık 2 ay fiili hizmet zammı almalan en 
tabii haklarıdır. Bunun da tahakkukunun gerekece
ğine inanmaktayız. 

3. Bu Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teş
kilatında çalışan kıymetli, yılmak bilmeyen, memle
ket hizmetinde hayatları pahasına da olsa fedakârlık
la vazife vermek aşkıyla nöbet bekleyen bütün me
mur kardeşlerimize gerekli haklarının azamisinin ve
rilmesini temenni etmekteyiz. 

4. Taşra şebekesiyle merkez arasındaki haber
leşmenin ve bilgi alışverişinin daha süratli ve ran-
tabl olmasına çalışılmalıdır. 

5. Meteorolojik hizmetlerin günün şartlarına 
uygun olarak yürütülmesi, öncelikle gelişen ve de
ğişen teknik bilgilerle mücehhez personelle çalışmak 
ve uygulamakla mümkündür. 

Günümüzün gerektirdiği ihtiyaçları eksiksiz ola
rak karşılamak için personel eğitimine ehemmiyet 
verilmelidir. Bu arada, İstanbul Teknik Üniversite
sinde yetiştirilen meteoroloji mühendislerinden istifa
de edilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait bütçe görü

şülürken, bu Genel Müdürlüğe bağlı olmamakla be
raber, konumuzla ilgisi bulunması hasabiyle tarihi 
Kandilli Rasathanesinin durumuna da değinmeden 
geçemeyeceğim. 

Rahmetli Fatin Hoca devrinde ve ondan sonra o 
günkü namüsait şartlara rağmen ilmi bir şöhret ya
pan Kandilli Rasathanesi maalesef ilmi hüviyetini 
kaybetmiş, Boğaziçi de yazlık bir sayfiye haline gel
miştir. Uzun zamandan beri Rasathaneye yerleşen 
ve burayı bir çiftlik gibi kullanan, başta rasathane 
müdürü olmak üzere, en küçük personeline kadar 
bir revizyondan geçmesinin zaruri olduğu inancında
yız. 

Strazburg'ta yapılan 15 nci Avrupa Jeofizik ve 
16 ncı Avrupa Sismoloji Kongresinde tanıştığımız 
yabancı ilim adamlarının da Kandilli Rasathanesin
den acı acı dert yandıklarını ve yazdıkları yazılara 
dahi cevap alamadıklarını teessürle dinledik ve gör
dük. 

Yine basından aldığımız haberlere göre, kimsenin 
kimseden haberi olmayan bu rasathaneden çok kıy
metli elektronik deprem aletlerinin kaybolduğu riva
yetlerinin dolaştığı ve rasathanede mevcut bilgili ve 
çok kıymetli genç elemanlara memleketi tanıtma im
kânı verilmemekte ve bilimsel araştırmalarının ulus-
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lararası konferanslara gönderilmediklerini hayretle 
duymaktayız. 

Kandilli Rasathanesi hakkındaki görüşlerimizi iki 
yıl anamuhalefet partisi grup sözcüsü olarak dile ge
tirdim. Konuşmaları dinleyen zamanın sayın Devlet 
bakanları bunları hemen ilgililere ulaştıracaklarını 
beyan ettikleri halde, maalesef bu hususta en küçük 
bir ilgi dahi gösterilmediğini teessürle beyan ederim. 
Aynı konuyu bu defa Hükümet olan Adalet Partisi
nin Senato Grubu sözcüsü olarak tekrar yüksek hu
zurlarınıza getirmeyi faydalı buldum. Ümit ederim 
ki, her derde deva bulmak için bütün gücü ile çalışan 
Başbakan Sayın Demirel ve onun ilgili bakanından 
Kandilli Rasathanesiyle ilgilenerek, arz ettiğim hu
susların tahkik buyurulmasını ve tarihi Kandilli Ra
sathanemizi Uganda ayarı bir rasathane olmadan 
kurtararak, eski ilmi ve şöhretli ismine layık bir hale 
getirmelerini, bu tarihi rasathaneyi ehil ellere teslim 
etmelerini temenni etmekteyiz. 

1980 mali yılı Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü bütçesinin büyük Türk Milletine ve kıymetli 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Ada
let Partisi Grubu adına hepinizi saygılarla selamla
rım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fev

zi Özer, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğla) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1980 
mali yılı Bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini bildirmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Meteoroloji dünya çapında öneme haiz, çok yön
lü hizmet alanı olan bir kuruluşumuzdur. Meteoro
loji hizmetlerinin kapsamı, faydası ve çeşitli görev ve 
işlemleri bakımından bütün kamu kuruluşlarımızı ve 
tüm ulusumuzu yakinen ilgilendiren niteliği ile öne
mi her geçen gün daha iyi anlaşılan bir hizmet ku
ruluşudur. 

Bu Genel Müdürlüğün teşkilatını Silahlı Kuvvet
lerimizin, denizcilerimizin, yabancı askeri ve sivil 
uçak ve gemilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil
de geliştirmek, örgütü teknik gelişmelerden yarar
landırmak, bu alanda en modern araç ve gereçlerle 
istasyonlarını donatmak ve halkımızın hizmetine sun
mak zorunluğundayız. 

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütündeki 
tüm memurları, eldeki olanaklar içinde bir çok zor-
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hıklara rağmen görevlerini yapmak gayreti içinde ol
duklarını belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 

1978 - 1979 yılı çalışmaları ve 1980 yılı programı 
hakkında görüşlerimizi, dilek ve temennilerimizi kı
saca özetlemek isterim. 

Meteorolojinin toplumumuza sunduğu hizmetler 
içinde hava tahmin raporları özel bir önem taşır. Çe
şitli resmi ve özel kuruluşlar ve halkımız her gün 
basın, televizyon ve radyodan bu tahmin raporlarını 
dinler ve hizmet düzenlemelerini buna göre yapar. 
Bilhassa denizciler, balıkçılar ve araç kullananlar için 
kış aylarında bu tahmin raporlarının önemi büyük
tür. 

Günümüzün modern ulaşım şekli olan hava ulaşı
mı için meteoroloji sıhhatli ve süratli hava tahmin
leri yapmak ve ilan etmek zorunluluğundadır. Bu 
amaçla yerli, yabancı, askeri, sivil, hava, deniz ve 
kara taşıtlarının korunması sağlanmış olmaktadır. 

Çiftçiler için yapılan don ihbarlarıyla birlikte, 
ekim, gübreleme, zirai mücadele ve ilaçlama ile ürün
leri kurutma dönemlerinde hazırlanan hava tah
minleri tarım sektörümüze sunulan hizmetlerdendir. 

Tarımsal meteoroloji istasyonlarında, çeşitli bit
kiler için ekimden başlayarak hasat zamanına kadar, 
çiftçilerimize yapılan öneriler ülkemizin tarım, or
mancılık ve hayvancılık alanlarında uygun iklim böl
gelerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Yukarıdaki hizmetler yanında, tarım, şehircilik, 
hava kirliliği, kuraklık, yağışlar, enerji ve su kav-
nakları, güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanma ko
nularında çalışma ve araştırma yapılmalı ve çeşitli 
kuruluşlarla işbirliği yapılarak, proje çalışmalarına 
hız verilmelidir. 

Meteoroloji don, dolus sel ve taşkın gibi tabii 
afetlere karşı yaptığı çalışma ve ihbarlarla toplumu
muzun can ve mal emniyetinin sağlanmasında büyük 
hizmet vermektedir. 

Bu şekilde özetlenen yurt içi meteorolojik hiz
metler yanında, uluslararası meteoroloji alanında ül
kemizi temsil görevini de yerine getiren bu kuruluşun 
çok yönlü hizmet alanları bulunmaktadır. Genel Mü
dürlük hizmetlerinin yaygınlaşması, süratlenmesi, ve
riminin artırılması ve çağdaş düzeye çıkarılması için 
günümüzün modern hesaplama aracı olan bilgisayar; 
yani kompüter sisteminin Genel Müdürlük merke
zinde kurulmuş ve bu kurulan elektronik bilgi işlem 

merkezinin faaliyete geçmiş olmasını takdirle karşı
lıyoruz. 

Meteoroloji teşkilatı mevcut istasyon sayısı bakı
mından bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
yeterli değildir. İstasyon sayısının artırılması ve ge
nişletilmesi yanında, kapasitelerinin yükseltilmesi zo
runlu bulunmaktadır. 

Meteoroloji hizmetlerinin günümüzün şartlarına 
uygun olarak yürütülmesi, öncelikle değişen ve ge
lişen teknik bilgileri toplamak ve bunları bilmek 
ve uygulamakla mümkündür. Bu nedenle, ihtiyaçları 
eksiksiz karşılamak için personel eğitimine önem ve
rilmelidir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü personeli yüklendikleri kamu görevini gece - gün
düz, hafta ve bayram tatili demeden, aralıksız günün 
24 saatinde ekipler halinde nöbetleşe çalışmak zo
rundadır. Normal memurlara nazaran ayda yaklaşık 
80 saat fazla çalıştıkları tespit edildiğine göre Emni
yet ve Orman Genel Müdürlüğünde olduğu gibi, büt
çe kanunlarıyla verilen maktu fazla çalışma ücreti
nin, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez 
ve taşra birimlerinde 24 saat ekipler halinde çalışan 
elemanlarına da verilmesi zorunlu ve hakkaniyete 
uygun bulunmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşlen Genel Müdürlüğünün 
1980 mali yılı Bütçesi 828 milyon 715 bin Türk Li
rası olup, 1979 mali yılı Bütçesine nazaran 326 mil
yon 503 bin Türk Lirası artış göstermektedir. O ar
tış cari harcamalarda 210 milyon 33 bin Türk Lirası, 
yatırım harcamalarında 157 milyon Türk Lirası ve 
transfer harcamalarında da 9 milyon 470 bin Türk 
Lirasıdır. 1980 mali yılı Bütçesinin 534 milyon 452 
bin Türk Lirası cari harcamalar, 275 milyon Türk 
Lirası yatırım harcamaları, 19 milyon 263 bin Türk 
Lirası transfer harcamalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Genel Müdürlük çalışmalarının daha verimli şe

kilde devam etmesi temennisiyle 1980 yılı Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin ulusumuza 
ve değerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepini
zi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt

çesi üzerinde başka söz isteyen olmadığından, Dev
let Bakanı Sayın Koksal Toptan buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 
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Devlet .Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde konuşan değerli senatörler, Sayın Er
dem ve Sayın Özer'e çok teşekkür ederim. Her iki 
sayın senatörün de ifade ettiği gibi Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan personelin bu
gün birtakım sıkıntıları mevcuttur. Bunların başında 
arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 24 saatlik çalış
maya karşı, bunun gerektirdiği ücretin kendilerine 
ödenememesi keyfiyeti gelmektedir. Arkadaşlarımı
zın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman İşletmele
rinde olduğu gibi, Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü personeline de onlara uygun bir fazla mesai üc
reti verilmesi yolundaki dileklerine yürekten katılı
yorum. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sa
yın konuşmacıların ifade ettiği gibi kalifiye personel 
sıkıntısı çekmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün kendisine eleman yetiştiren bir 
okulu olmasına rağmen, özellikle ücretlerin çok az 
oluşu sebebiyle bu okuldan mezun olan genç arka
daşlarımız da belli bir müddet meteorolojide çalıştık
tan sonra daha yüksek ücret veren müesseselere git
mektedirler. 

Değerli konuşmacılar, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün ve istasyonlarının önemini çok 
güzel ifade ettiler. Gerçekten yurt içinde, yurt dışın
da birtakım meteorolojik araştırmalar yapan Genel 
Müdürlük, ayrıca Türk tarımına da hava tahminleri 
yapmak suretiyle hizmet etmektedir. 

Bugün 3 676 civarında personeli olan Genel Mü
dürlüğün çalışan bütün personelinin işin ehli olduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. Onun için Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline ar
kadaşlarımızın da ifade ettiği gibi birtakım mali im
kânlar sağlamak suretiyle burayı iş açısından, çalış
ma yeri açısından cazip hale getirmek lazım geldiği 
kanaatindeyim. 

Sayın Özer'in, istasyon sayılarının artırılması ge
rektiği şeklindeki temennisine ben de yürekten katı
lıyorum. Çünkü, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu 
yollu istekler gelmektedir; ama birtakım mali im
kânsızlıklar ve personel sıkıntısı bu istasyonların da
ha geniş bir şekilde Türkiye'ye yayılmasını maalesef 
engellemektedir. 

Sayın Erdem'in Kandilli Rasathanesi konusunda
ki açıklamalarına itiraz etmek mümkün değil; ama 
kendilerinin de ifade ettiği üzere Kandilli Rasatha
nesi Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağh ol
madığı için orası üzerinde benim de Genel Müdürlü

ğün her hangi bir tasarrufta bulunması maalesef 
mümkün olamamaktadır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Ben sözümü fazlaca uzatmıyorum, konuşan her 
iki konuşmacı arkadaşa da temennilerine katıldığımı 
ifade etmek suretiyle teşekkür ediyorum, Yüce Genel 
Kurula saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1980 

mali yık Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 135 860 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Meteorolojik rasat analiz hiz
metlerinin düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 673 592 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transerler 19 263 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1980 mali 
yılı Bütçesi görüşülüp kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

E) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1980 ma
li yılı Bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Sayın Muzaffer Demirtaş, Adalet Partisi Grubu 

adına. / 
Süreniz 15 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMİR

TAŞ (Konya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi hakkında AP 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Hepinizi grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

Bildiğiniz gibi dinin millet ve devlet hayatında 
çok önemli yeri vardır. Din milleti, millet yapan un
surların başında gelir. Tarih boyunca büyümüş mil
letler, ve güçlü temellere dayanmış devletler dinin 
hayat verici, toplumu birleştirici, bütünleştirici, kay
naştırıcı gücünden yararlanmış milletlerdir. Günü
müzde de ileri ve güçlü milletlerin sosyal "hayatında 
din fonksiyonu, inkâr edilemez şekilde gücünü hisset
tirmektedir. Kalkınan milletler, başarıya ulaşmakta 
dinin müspet gücünden geniş çapta yararlanmışlar
dır. II nci Dünya Savaşında müttefik Avrupa ordu
ları çıkartmasını yapmakla görevlendirilen Esienho-
wer cebinde Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil vardı. 
Fransa'nın milli kahramanı De Gaulle ibadetlerini 
aksatmadan sürdüren büyük bir devlet adamıydı. Kıb
rıs Barış Harekâtı sırasında yavru vatan Kıbrıs için 
uçan Şehit Pilotumuz Cengiz Topel'in cebinden 
Kur'an-ı Kerim çıkmıştı. Milleti ve vatanı için yap
tığı işlerle büyümesi insanların hayatından verilebile
cek bu çeşit örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu 
örnekler göstermektedir ki, fert, toplum ve millet ha
yatında din, insanların vazgeçemeyeceği yüce bir 
güçtür. Din, insanları ve toplumları yüceltir, güçlendi
rir, yönlendirir. 

İslâm dini kardeşlik, barış, sevgi, çalışma, ahlâk 
ve fazilet dinidir. 

İslâm dininin halkımızın manevi ve ruhi gelişimi
ni hazırlayan prensiplerinden birkaç örnek sunmak 
isterim: 

Cenabı Hak Hucurât süresinde «Şüphesiz mü
minler kardeştirler, kardeşler arasında barış meyda
na getiriniz ve Allah'tan korkunuz ki Allah size acı
sın» buyuruyor. 

Enfal Suresinde de; «Allah'a ve elçisine itaat edin, 
birbirinizle çekişmeyin, aksi halde gücünüz gider» bu
yu ruluyor. 

Gene Kuran da Peygamberimiz Hz. Muham-
med'in bize şahsında en güzel ahlâk örneği verdiği 
bildirilir. O büyük insan kendisi de «En yüksek ah
lâki tamamlamak için gönderilmiş bir Peygamber» ol
duğunu bildirmektedir. 

Halkımız, 1000 yılı aşan tarihi içinde dinimizin 
insanı ve toplumu yücelten, yönelten ve güçlendiren 
değerlerinden geniş çapta yararlanmıştır. 
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T Sayın senatörler; 
I Türk Milleti uzun tarihi içinde dinine bağlı kal-
I mış bir millettir. Dininden aldığı güçle büyük devlet-
I 1er kurmuştur. Ahlâkta, fazilette, çalışkanlıkta, tek-
I nik ve medeniyette başarılı hamleler gerçekleştirmiş-
I lerdir. 
I . Söz buraya gelmişken üzülerek ifadeye zaruret 
I var ki, dinin milletimizin tarihi boyunca yararlandı-
I ğı bu yüce güçten halkımız bir zamanlar mahrum 
I bırakılmıştır. 
I Bugün milletimizin karşıkarşıya bulunduğu sıkın-
I uların temel unsurlarından birisi ve bize göre şüphe-
I siz en önemlisi halkımızın uzunca bir süre dini ve 
I manevi değerlerden yoksun bırakılmış olmasıdır. 

I Dinimiz, insanları ve vatanı sevmeyi emrediyor, 
I vatan ve millet için gerekli fedakârlıkların yapılmasını 
I her Müslümandan istiyor. Tembellikten miskinlik-
I ten sıyrılmamızı, kendimizi, ailemizin, toplumumuzun 
I ve insanlığın mutluluğu için çalışmamız gerektiğini 
I öğütüyor. Kişi ve toplumu ahlaken düşüren davranış-
I lardan kaçınmamızı söylüyor. 

I Bunlar, dinimizin temel ilkeleridir. Halbuki biz 
I dinimizin özündeki bu müspet düşünleri, kardeşlik 

duygularını, vatan ve millet sevgisini başkaları için 
I fedakârlık duygusunu halkımıza gerekli şekilde öğ-
I retmeyi yıllarca ihmal ettik. Netice olarak bugünkü 
I bunalımlı ortama geldik. Bugün Devletimizin ciddi 
I şekilde karşı karşıya bulunduğu anarşik ortamın da, 
I ekonomik bunalımların da temelinde toplumumuzun 
I bünyesine arız olan milli, manevi ve ahlaki değerler 

yıpranmasını görebiliriz. 

I İçinde bulunduğumuz ortamdan çıkışta dinimizin 
I hayat verici, prensiplerinden yararlanmak zorunda-
I yız. Bu hedefe ulaşmak için bütçesini görüşmekte ol

duğumuz Anayasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına Devlet olarak gerekli bir şekilde önem 
vermek zorundayız. Din adamlarımızın en müsait 
şartlar içerisinde topluma hizmet sunma imkânlarını 

j maddeten ve manen hazırlamalıyız. Eğitim ve öğre-
I tim kurumlarımızda milletimizin geleceğini kendile-
I rine emanet edeceğimiz çocuklarımızı din ve ahlâk 

bilgileriyle donatmalıyız. Okullarımızda din ve ah
lâk eğitiminin önemi ile orantılı bir şekilde uygulan
masını sağlamalıyız. Devletimizin bekası, milletimizin 
birlik ve bütünlüğü için dinimizin halkımızı birbirine 

I birleştiren, bütünleştiren ve kaynaştıran değerlerin-
I den yararlanmalıyız. 

Halbuki uygulamanın belirtmeye çalıştığımız öl-
| çüler içerisinde gerçekleşmediğini görüyoruz. İzin 
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verirseniz huzurunuzda bu konuda bazı örnekler ver
mek isterim^ 

Sayın senatörler; 
Geçmiş CHP Hükümeti döneminde 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda yapılan bir değişiklik
le müsteşarlar, valiler ve devlet üst yönetiminde görev
li memurların artı göstergeleri 6CI0'e çıkarıldığı hal
de, belirtmeye çalıştığımız gibi millet ve devlet haya
tında son derece önemli bir yeri bulunan dini hiz
met teşkilatının başındaki Diyanet İşleri Başkanı, din 
hizmetleri konusunda emir verdiği valilerin de altına 
düşürülmüştür. 

Geçmiş hükümet döneminin ilgili bakanı ve baş
bakanının bu kanunun düzeltildiğine dair çeşitli ba
sın organlarındaki beyanlarına rağmen, herhangi bir 
değişikliğin henüz gerçekleşmemiş olduğunu biliyo
ruz. AP Grubu olarak Diyanet İşleri Bakanlığı Teş
kilatında görev yapan bütün din görevlilerini ciddi 
biçimde üzdüğünü bildiğim'iz bu hususun en kısa 
zamanda düzeltilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Din adamları her zaman insanların saygı duyduk
ları kişilerdir. Böyle olması da gerekir. Ne hazindir 
ki geçmiş hükümet döneminde, siyasi iktidara men
sup bir milletvekili Diyanet İşleri Başkanlığı teşki
latının en yüksek makamında bulunan zata silahlı 
bir saldırıda bulunmak cüretini göstermiş ve şüphe
siz bu davranış, tüm milletimizin nefretini mucip 
olmuştur. Bu cüretli davranışı, Diyanet İşleri Baş
kanının şahsında din teşkilatının maruz kaldığı hazin 
bir olay olarak huzurunuzda bir defa daha tescil 
etmek istiyorum. 

Din hizmeti görecek kişilerin görecekleri hizmet 
dalında son derece yetenekli olmaları gerekir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda din hiz
meti görecek kişilerin seçiminde mesleki liyakat ve 
ehliyet yönlerinden titiz bir uygulamanın içinde bu
lunduğunu müşahade ediyoruz. Din eğitimi ve öğre
timi kurumlarında görev alacak kimselerin seçimin
de de aynı titizliğin gösterilmesi gerektiği inancında
yız. 

Sayın senatörler; 
Çağımızda radyo ve televizyon en etkili kitle eği

tim ve öğretim aracıdır. Bu teknik imkândan halkı
mızın dini ve ahlaki eğitiminde bugüne kadar ye
terli şekilde yararlanıldığını söyleyemeyiz. Gerek rad
yo ve gerekse televizyondaki dini yayınları son dere
ce yetersiz görüyoruz. Eğitim ve öğretim amaçlı çe
şitli programlara genişçe yer verildiği halde din ve 
ahlak eğitiminin ciddi biçimde ihmal edildiğini mü

şahade ediyoruz. Radyo ve televizyondan milletimi
zin din ve ahlak eğitiminden geniş çapta yararlandırıl
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

İki milyona yaklaşan yurttaşımız çalışmak ve rız
kını kazanmak için yurt dışında çalışıyor. Bu vatan
daşlarımız ve çocukları, yabancı kültürlerin, çalışmak
ta oldukları ülkelerin dinleri ile örf ve âdetlerinin tel
kin ve tesirleri altında bulunuyor. Milli kültürlerini, dini 
ve manevi inançlarını yitirmekle karşı karşryadırlar. 
Bu vatandaşlarımızın vatanlarına ve milletlerine bağ
lılıklarını sürdürebilmeleri, her şeyden önce milli kül
tür değerlerini yitirmemeleriyle mümkün olacaktır. 
Vatandaşlarımızın milli ve dini kültür değerlerimize 
bağlılıklarını koruyabilmeleri, ancak çalıştıkları yer
lere götürülecek din hizmeti ile mümkündür. Bugü
ne kadar bu vatandaşlarımıza yeterli şekilde bir din 
hizmeti götürüldüğünü söyleyemeyiz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş Kanununda yapılan bir değişik
likle bu başkanlık kuruluşuna yurt dışı teşkilâtı da 
eklenmiş bulunmaktadır. Bu teşkilatın en kısa zaman
da faal hale getirilmesini son derece zaruri görüyo
ruz. 

Sayın senatörler; 

Din hizmeti toplumun din konusunda sürekli şe
kilde aydınlatmayı gerekli kılar. Her ne kadar Diya
net İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan müftü, vaiz 
ve imam - hatiplerle toplumu din konusunda aydın
latma görevini normal ölçüler içerisinde yapmakta 
ise de, sosyal yapımızın içinde bulunduğu fevkalade 
şartlar dikkate alınarak bu konuya hız kazandırılması 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konu
sunda aydınlatma çalışmalarında yapacağı yayınların 
çok önemli bir yeri vardır. Geçmiş yıllarda yapıla 
gelen dini yayınlara da yeni bir hız kazandırılmasını 
gerekli görüyoruz. 

Özellikle gençlerimize muhtaç oldukları dini ya
yınların hazırlanıp verilmesini zorunlu görüyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanununun 
29 ncu maddesi her yıl bucak ve köylere 2 OtOO imam -
hatip kadrosu verilmesini emreder. 1979 yılı içinde 
bu kadro kadrolar verilmem'iştir. Köylerimiz ise sa
bırsızlıkla imam - hatip kadroları beklemekted'ir. 
Grubumuz ivedilikle köy imam - hatipleri kadrola
rının verilmesinin gerektiği görüşündedir. 

Sayın senatörler; 
Huzurunuzdaki bütçe altı'buçuk milyara yaklaşan 

bir bütçedir. Bu bütçe içerisinde onfceş buçuk mil
yon lira kira ödeneği vardır. Aynı bütçe içerisinde 
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yatırımlara ayrılan miktar ise sadece otuz milyon
dur. Bu demektir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı bu büt
çe ile de kendi çalışmaları için gerekli yatırımları ya
pamayacaktır. 

Bir temenni olarak Grubumuz Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilatının daha rahat şartlar içerisinde gö
revini yapabilmesi için bir merkez binası, kâfi mik
tarda eğitim merkezi ve ihtiyaç duyulan yerlerde müf
tülük ve Kur'an kursu binası yaptıraibilmesi için ye
teri kadar ödenek verilmedi gerektiği görüşündedir. 

Fabrika, hastane, hapishane ve benzeri yerlerde 
din hizmetleri ihtiyacı, din görevlisi kadrosunda bu
lunması nedeniyle genellikle karşılananlara aktadır. Bu 
yerlere de din görevlisi kadrosu verilmesini son de
rece gerekli görüyoruz. 

Sayırl senatörler; 
Din görevlilerimizin halk üzerindeki tartışılmaz 

kişiİJkleririi sürdürebilmeleri için, politik çekişmele
rin dışında kalmaları gerektiğine inanyıoruz. Cami
lerin sosyal hayatımızda fevkalade önemli bir yeri 
'bulunduğu malumlarınızdır. Özellikle camilerimizde 
görev yapan vaiz ve imam - hatiplerimizin halkı ayır
mak yerine birleştirmenin çabası içinde bulunmala
rına şiddetle zaruret bulunmaktadır. Karşılıklı sevgi, 
saygı ve kardeşlik duygularının beslenmesine bugün 
her zamandan daha çok muhtaç olan milletimizin 
'birlik, beraberlik ve bütünlüğünü yeniden kazanma
sında camilerde görev yapan din hizmetlilerinin bü
yük katkıları olacağı inancındayız. Dini yaşantımız
dan caminin temel fonksiyonu da budur. Toplayıcı
lık ve birleştirİcilik, camilerimiz nefret ettirme yeri 
değil, sevdirme yeri, bölme ve parçalama yeri de
ğil, bütünleştirme yeri, dağıtma yeri dbğil, toplama 
yerleridir. Milletimiz kaybettiği huzuru, yeniden mi
naredeki ezan sesinde ve mihraptaki imamın okuduğu 
Kuran'm lahûti havasında bulmak ister. Halkımızın 
içinde bulunduğu şu. bunalımlı ortamda milletimiz 
ve devletimiz din görevlilerinden bu milli ve dini fonk
siyonlarını icra etmelerini beklemektedir. Din adam
larımız bugün Allah indinde, tarih huzurunda ve 
millet önünde bu fonksiyonlarını icra etme sorumlu
luğu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün din hiz
metlilerinin görevlerini bu sorumluluk şuuru içinde 
yapacaklarına inanıyomz. 

Sayın senatörler; 
Biliyorsunuz yılımız Peygamberimizin hicretinin 

1400 ncü yılıdır. Bu vesileyle bütün İslâm ülkele
rinde örnek insan ve Yüce Peygamber Hz. Muham
met'in kişiliğini ve IslâmiyetJin yaptığı inkılâbı tanıtı

cı çeşitli kültür programlan düzenlenmektedir. İs
lâm dünyasının bir üyesi olan Türkiye'de de bu çe
şit programların geniş halk yığındarını etkileyici şe
kilde düzenlenip uygulanmasını gerekli görüyoruz. 
Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili diğer devlet kuru
luşlarıyla işbirliği yaparak bu çalışmaların düzenlen
mesinde öncü olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu 
programlardan halkımızın geniş çapta yararlanabil-
mesin'i sağlayabilmek için özellikle radyo ve televiz
yondan istifâde edilmelidir. 

BAŞKAN —• İki dakikanız var Sayın Demirtaş. 
AP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMİRTAŞ 

(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin Milletimize 

ve din görevlileri topluluğuna hayırlı olmasını Cena
bı Hak'tan niyaz ederek hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş. 
Sayın Akıp Aksaç CHP Grubu adına buyurun 

efendim. Süreniz 15 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU ADINA E. AKIP AKSAÇ (Kır

şehir) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri ; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1980 Mali Yılı Büt
çesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve 
temennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

Büyük Türk devriminin temel taşı hiç şüphesiz 
ki, lâikliktir. 1924 ve 1951 tarihli Anayasalarımız, 
devrimin tarihi gelişimi süreçlerine göre lâikliğe ehem
miyet vermişler ve Anayasa teminatına almışlardır. 
Bunun için Osmanlı döneminde ümmet devrinden, 
Cumhuriyet döneminde millet ve ulus devrimine ge
çildikten sonradır ki, serbest bir gidişle yurt ve ulus 
işlerimizi çağ uygarlığına uygun bir kılıkta yürüt
meye, ilerletmeye, yükseltmeye başlamış bulunuyo
ruz. 

Geri kalmışlığın verdiği ıstırap ve çağdışılık dü
şüncelerini atabilmek için, bütün yurt çapında ve 
ulusça, çağdaş uygarlık seviyesine geçebilme çabala
rımız devam etmektedir. Bütün gayemiz, yurdumuzu 
şenlendirmek, halkımızı refaha kavuşturabilmek için 
çabalar sarfetmektir. 20 nci yüzyılın bize verdiği 
büyük Türk devriminin önümüze açtığı aydınlık yol
da ilerlerken maalesef kara kuvvet organları bu mut
lu ilerleyişin önüne geçmek, yolumuzu kesmek ve bi
zi yine o eski günlere döndürmek amacı güden bir
takım davranışlarla, unutulmuş bulunan bölücülük 
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ve mezhep kışkırtıcılıklarıyla zihinleri bulandırma- 1 
ya yeltenen kimseler bulunldüğunu görmekteyiz. I 

Ne yazıktır ki, bulabildikleri safdilleri kandıra- I 
rak halkı aldatıcı uygarlık düşmanlarının türedikle- \ 
ririi görüyoruz. Bunun için her bakımdan bölücü ha- ı 
roketlerden, ruMarda en derin duygu olan dini inanç
ları gıcıklayarak: dolaylı olarak lâikliğe dil uzatmak 
yoluna kendisini saptıran ve sapıtan düşüncelerine I 
göre, tek elverişli gidiş sanarak lâikliğin üzerine yü- I 
rümek isteyenler olduğunu görmekteyiz. Bu düşün
celerin ne kadar saçma olduğunu apaçık olarak gös- I 
terrnek, böylece hiç yoktan zihinlerde uyandırmak 
istedikleri yersiz üzüntülerin boş olduğunu belirtmek 
için lâikliğin ne olduğunu bilmemiz lâzımdır. 

Kâinatın ve mahlûkatın yaratıcısı hiç şüphesiz 
Ulu Tanrıdır, Cenabı Hak'tır, ifade etmek isterim 
ki, din, duygu ve düşüncesi, duyan ve düşünen bir I 
yaratık olma bakımından insana, insanların birleşti- I 
ği toplumlara has bir konudur. Şu halde dine ilişik 
duygu ve düşünceler yalnız irtsan'da, insanların top- I 
lanıp birleştikleri toplum hayatında görülür. Onun 
için de lâiklik, tarihi gelişimi bakımından bugünkü 
Anayasamızda yerini almış durumdadır. 

'Bilginlerin, lâikliğin felsefi Ve siyasi, hukuki ta- I 
rifini geliştirmiş bulunduklarını görmekteyiz. Bütün 
bu. üç Sistemdeki tarif, eksik mâhiyet göstermekte-
ıdir. Peşinen şunu arz edeyim ki, lâiklik, yer ettiği 
memleketin toplumsal, dini, siyasi şartlarının doğur- I 
!duğu özelliklere sa'hip olmalıdır. Onun için genel 
tarif yapmak biraz zordur. Lâiklik sadece felsefi bir I 
Cereyan, bir fikir hareketi olsa idi yeknesak bir tarife I 
varalbirmek mümkün olurdu. Meselâ, Amerika ve I 
FransaMa olduğu gibi, din ile devlet işlerinin ayrıl
dığı şeklinde kabul edilir, mesele halledilirdi. 

Sayın senatörler; I 
Lâikliğin kabul edildiği toplumlarda bu prensibe I 

uygun olan devlet düzeni de kurulmaktadır. Bunun I 
içlin lâiklik, sırf bir ideoloji değil, aynı zamanda bir 
aksiyondur. Lâiklik prensibine uygun olarak kurula- I 
cak müesseseler, o memleketin şaMarına uygun ola- I 
rak zaruretleri icabı kurulacağından, lâiklik de bu j 
zaruretlere göre değişik ve mahalli birer anlam ka- I 
zanacaktır< I 

Lâikliğin felsefi tarifini «insana, insan aklına, I 
Ibeşerin eiböd'i tekâmülüne iman getirmektir» diye I 
tarif edenleri, ideolojik bakımdan doğru olabilecek- I 
lerini kabul edebiliriz; ama buna karşılık prensibin I 
aksiyon tarafını eksik bıraktığından sadece felsefi bir I 
cereyanın ifa'desi olarak kalmaktadır, Yaşayan ha- | 

i yatta tatbik edilen lâikliği bu bakımdan anlatamamak-
tadır. 

Bizim düşüncemize göre, devlet iki bakımdan din 
1 işleriyle meşgul olabilmelidir. Birinci olarak; devlet, 
I fertler arasında din farkı taşımaksızın kişilerin dünıi 

inançlarını karşı inançtaki kimseler tarafından teca
vüze uğramasını önlemek ve bu bakımdan gerekli ted
birleri almak zorundadır. 

ikinci olarak da dinin, kamu nizamını ve iriti-
I zammı bozacak, devletin temel yapisını zedeleyecek 

şekilde davranışlarını önlemek için alacağı tedbirlerle 
din işlerine karışmayacaktır. Az veya çok mahalli 
(bünyelerine uygun şekilde bütün laik dünya devletle
ri, dinin suisfimali ile ortaya çıkacak kamu düzeni
ni ve emniyeti bozabilecek mahiyetteki fiilleri önle
mek için mevzuatlarına yasaklayıcı hükümler koy-

I muş bulunmaktadır. 

Bu neticelerden sonra laiklik, akli düşünce ile dini 
I düşüncenin ayrılması; akıl ile vicdan hürriyetine 

karışmaması halin'de ortaya çıkmış olduğu kabul 
edilerek, laik devleti, siyasi bir kuruluş olarak dini 
kurullara dayanmayan ve kişilerin dini inanç ve 
ibadet hürriyetlerini her türlü karşıt inancın saldır-

I masına karşı din farkı gözetmeksizin korumayı ger
çekleştiren siyasi sistem olarak tarif ddilebilir. 

I «Laiklik, Türk devriminin temel ilkelerinden bi-
I ri ve demokratik bir zaruretin ifadesidir» demiştik. 

Anayasamız, din istismarını önlemek amacıyla da 
hareket etmiş ve bunu gerçekleştirici bir sistem kur
muştur. Laiklik Türkiye'de bir gelişimin son halka-

I sidir, medeni bir seviyeye ulaşma gayretinin ifadesi-
I dür. Memleketimizin milli şartları bu sonucu doğur-
I muştur. Muhtevası itibariyle lâiklik, geleneklerimize 
I de uygundur. Bunu iki örnekle arz etmek isterim: 
I Yüce Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sion-
I ra Huneyn Savaşına giderken devlet işlerini tedvire 
I Aktalb'ı, diyanet işlerini tddvire de Maaz'ı memur 
I etmişlerdir. 
I İkinci olarak; Yavuz Sultan Selim bir gün iç 

oğlanlarına kızmış 40 kadarının öldürülmesini em-
1 retmiştir. Bütün erkân telâşa düşmüş, hiç birisi de 
I Yavuz'a bir şey söylemek cesaretini bulamadıkların

dan devrin alim ve hocası Zembilli Ali Efendiye işi 
I intikal ettirmişler, hoca da geceleyin Yavuz'u ziyarete 
I gitmiştir. Yavuz; «Hayrola Hoca, geceyarisı ziya-
I retinin maksadı nedir?» diye sormuş. O da «Ölldürül-
I melerine ferman buyurulan 40 kadar adamınızın af-
I fim delalete geldim» deyince; «Hoca, sen artık dün-
| ya işlerine de karışır oldun. Seni istersen vezir yapa-
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yım.» demesine karşılık, Zembilli, «Hayır efenldimiz; 
dünya işlerine karışmaya değil, ahiretinizi kurtarma
ya geld'im.» diyerek 40 kişiyi affettirmiştir. 

Lâiklik, Atatürk devrimlerinin ilk gününden beri 
takip ettiği amaçların ve gelişimin sahip olduğu ru
hu taşımaktadır. Bu ruh, devletin hurafeler karşı
sında cephe almasını sağlamak ve hurafelere daya
nan çevrelerin sosyal ve siyasi hayatımızı vesayet 
altına almalarını önlemek anlamında toplanmıştır. 

Anayasanın bütün maddeleri bu ruhu hâkim kıl
mıştır. Din hürriyetini ifade eden laiklik de roman
tik ve metafizik kaynaklardan doğmamıştır. Hürri
yetler ferdin akıl ve iradesinin rehberliğine dayana
rak, kendi kaderini kendi içzmesi yoludur. Laiklik, 
şerefli bir millet olarak var olmamız için kuvvetli 
bir teminattır. Laiklik, dinde devrimcilik ve bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti birbiri ardına gelen nesillerin 
arzuları, ümitleri ve çalışmalarıyla kurulmuştur. Tür
kiye Devletinin kabul ettiği laiklik, Devletin dinin 
vesayeti altında bulunmamasını sağlayan laikliktir. 

Anayasamızın 154 ncü maiddesine göre, Diyanet 
İşleri Reisliğinin genel idare içinde yer aldığını gör
mekteyiz. Bundan maksat, Devletin, din işlerine, Di
yanet örgütünün de Devlet işlerine müdahale etme
mesini sağlamak içindir. Yani, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, dini bir devlet teşkilâtı veya bir siyasi teşki
lâtın içinde bu dinin teşkilâtı mahiyetinde değildir. 
Dağınık dini işlerin bir elde toplanması için kurul
muş bir müessesedir. Dini işlerin düzene sokulması 
için kabul edilmiş olup Başkanlığın, Devlet idaresi 
sistemi içerisinde bulunmasının laikliğe aykırı bir 
ciheti mevcut değildir. Gerçekten de Diyanet İşleri 
Başkanlığının, din işlerine bakan teşkilât olduğu hal
de, dini bir mahiyet arz eden teşkilât durumu da 
yoktur. Tamarniyle idare, memur hiyerarşisine dahil 
bir teşkilat olup, inanç ve kanaat hürriyetini temel hak 
ve hürriyetler arasında ilân eden, ibadete ve dini tö
renlerin serbestliğini teminat altına alan, Anayasa
mızda sosyal bir müessese olarak yer almış bulun
maktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının bugüne kadar olduğu 
gibi genel idare içinde yer alması doğal ve zorunlu
dur. Diyanet İşleri Başkanlığı, 633 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin yüklediği İslam Dininin inançları 
ibadet ve ahlâk esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak, bu ibadet yerleri
ni yürütmek görevi ile yükümlüdür. Ne yazıktır ki, 
geçen zaman itibariyle Cumhuriyet hükümetleri bu 
kuruluşa gereken ilgiyi tam gösterememiş, kuruluşun 
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bu bakımdan çalışması randımanlı bir durum olma
mıştır. Bu durumda, Cumhuriyet hükümetlerinin des
teği ile beklediklerimiz ise : 

1.' Mülhak bulunan camilerin ve mazbut cami
lerin Vâkıflar Genel Müdürlüğünce verilen söz ko
nusu giderleri günün şartlarına uygun seviyeye çıka
rılmalıdır. 

2. Halk, dernek ve vatandaşlar tarafından yap
tırılan cami ve mescitlerde görev yapan personele 
ödenecek ücretlerin Başkanlıkça karşılanması lazım-
dı,\ 

3, Büyük kısmı halk tarafından yaptırılan köy
lerimizdeki mescit ve camilerin personel giderlerinin 
bir kısmı Başkanlıkça, bir kısmı da halkımızca kar
şılanmaktadır. Bunların tüm masraflarının Devletçe 
karşılanması yerinde olur. 

4; Tüm cami ve mescitlerin bakım, onarım, 
elektrik, su, temizlik işleri masrafları, Başkanlıkça 
karşılanmalıdır. Ayrıca, camii bulunmayan köyleri
mize cami yapım işinin de planlanması yapılmalı
dır. 

5. Yabancı ülkelerde vatandaşlarımızın toplu 
halde bulunduğu yerlerde ve bölgelerde yeterince din 
görevlisi her bakımdan gönderilmelidir. 

6. Terfi edemeyen onbin din görevlisinin mük
teseplerine uygun olarak terfileri sağlanmalı, kad
rosuz köy camilerinin kadro tahsisi hızlandırılın alı
dır. 

Sayın senatörler; 
Yalnız, şunu arz edeyim; Sayın Muzaffer Bey, 

arkadaşımız, 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı
na, köy imam kadroları için bir ödeneğin verilme
diğini ifade ettiler. 

Öyle tahmin ediyorum ki, 1979 yılında iki bin 
köy imamı kadrosu verilmiş, ancak bunun dört bin 
adede çıkarılması talep edilmiştir. Bakiye iki bin kad
ronun verilmesi bakımından geç kalınmış, yeni Hükü
mete devredilmiş bir durum vardır. 

Şunu arz edeyim: Köylerimizdeki imamlarımızın 
durumları hakikaten fecidir. Halkla imamlar karşı 
karşıya gelmektedir. Kadrosu verilmeyen köylerdeki 
camilerimizin imamları halk tarafından temin edil
mekte, yani affedersiniz, özür dilerim, imamlar; ca
mimizi yöneten, cemaatin başı olan imamlar halka 
avuç açmak mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Köy 
imamlarımızı bu durumdan kurtarmamız lazımdır. 
İstirham ediyorum; bu, Diyanet İşleri Başkanlığının, 
köy imamları kadrosu bakımından ihtiyacı pek çok
tur. Bunu bir an evvel halletmekte yarar var olduğu-
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na kaniim. Onbin, onbeş bin toptan kadronun veril
mesi suretiyle köylerimizdeki imam derdinin halledil
mesine bizler de taraftarız. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için şah
sım adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına te
şekkürlerimi arz eder, hürmetlerimi sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN. — Kişisel görüşlerini bildirecek alan 
sayın üyeleri takdim ediyorum : 

Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Kadri Kaplan, 
Sayın Orhan Özen, Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Ham
da Özer, Sayın Lûtfi Doğan. 

Sayın Ege; süreniz on dakikadır. 

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

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve onun laik 
devleti ebedi yaşayacaktır. Devletin lâik olması, mil
letin de, fertlerin de laik olması demek değildir. Türk 
Milletinin % 95'inin üstündeki nüfus Müslüman'dır ve 
Müslümanlığın gerektirdiği her türlü terbiyeyi almak
la mükellefti r.s 

Türkiye'de yanlış bir politika takip edilmektedir. 
Devletin laikliğini, dini terbiyenin verilmıemesi şeklin
de anlayanlar vardır. Bu büyük yanlışlıktır. 

Televizyonumuzda çeşitli yabancı seriler vardır. 
Bunu bilhassa çocuklarımız takip emmektedir. Bunların 
içerisinden bir tanesi «Küçük Bv» diye hakikaten 
sevimli bir seridir ve bilhassa ilkokul çağındaki ço
cuklar, hatta daha küçükleri bu seriyi dikkat ve zevk
le takip etmektedir. Bir arkadaşım nakletti; 7-8 yaş
larındaki kız çocuğu istavroz çıkarıyormuş ve babası 
sormuş; «Kızım niye böyle yapıyorsun?» diye, demiş-
ki; «ıKlüçüik Evdeki falan çocuk ta öyle yapıyor.» 

Demekki, dini terbiye bir görgü meselesidir, bir 
eğitim meselesidir. Onun için bir defa aileden başla
ması lazımdır dini terbiyenin. Okulda devam etmesi 
lazımdır; radyo, televizyon ve aslker ocağında dini 
(terbiyenin devam ettirilmesi lazımıdır. Çocuklar daha 
anaokuluna gittikleri günde, dini terbiyenin ilk bilgileri
ni almak ve dini inançları öğrenmek mecburiyetinde
dir Bilhassa, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı müştereken; ailede din terbiyesi na
sıl verilir, bunu aileye anlatacak yayın yapmak zorun
dadır. Bu yalyınlar yazılı kitap, broşür olabileceği giıbi, 
radyo ve televizyondan da verilebilir. O bakımdan ih
mali katiyen caiz. olmayan bu eğitime artık dönmenin 
zamanıdır, 

Yine Diyanet işleri Başkanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı müştereken, ilkokuldan başlamak üzere lise 

i sonuna kadar dini terbiyenin icabını, Kur'anı-ı Kerim 
dahil, okullara sokmalı ve okutmalıdır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Bir laiklik maskesi altında kendi dinini öğretme
den vatandaş haline getireceğimiz kişilerin günahı vs 
vebali doğrudan doğruya Devlete aittir. Bu eğitim 
verilmelidir ki, Türkiye'de lâik okul din okulu diye 
ikiye ayrılma gibi maalesef yanlış bir yola gidilmek
tedir. Bu, suretle önlenmelidir. Devlet, dini öğretimin 
her çeşidini denetler duruma gelmelidir. Bu denetleme 
dine karşı değil, dini, dini okullara getiren, yayan, 
öğreten bir sisteme karşı olmahdır. O bakımdan, din 
mektepleri ancak meslek mektepleri şeklinde olmalı
dır. Bütün Kur'an kursları kaldınlmahdır. İlkokullar
da din dersini, bizzat dini bilgisi olan, öyle affedersi
niz uydurma öğretmen değil, dini bilgisi olan, hoca
lık yapabilecek seviyede olan ve dinin bütün 'çapla
rını, inceliğini bilen kişiler tarafıridan dersler veril
melidir ve çocuklarımıza öğretilmeli, eğitim yaptırıl-ı 
malıdır. 

Üniversitelerde, fabrikalarda, kışlada velhasıl top
lu olan yerlerde mutlaka cami veya mescit olmalıdır. 
Bunlar, mutlaka yerine getirilmesi ve Türkiye'de bazı 
arkadaşlarımızın haklı bir endişe içerisine girdikleri, 
«Acaba iki sınıf vatandaş mı yetiştiriliyor?. Biri laik 
vatandaş, biri dindar vatandaş» gibi yanlış, Tür
kiye'nin asıl bölünmesi, yok olmasına valbeste ola
cak bu gidişe dur demenin artık zamanı gelmiştir 
muhterem arkadaşlarım ve milli eğitim bakanları Di
yanet İşleri Başkanlığı bu işin üstünde hassasiyetle dur j 

ması gerekir. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk'ün makamına girildiği zaman ayağa kalk

tığı iki kişiden bahsedilir. Birisi, Genelkurmay Baş
kanı geldiğinde Atatürk makamında ayağa kalkarak, 
ayakta karşılanmış, birisi de Diyanet İşleri Başkanı 
geldiği zaman ayakta karşılamış. Görmedim; gören 
ve itimat ettiğim kişilerden dinledim-

Simidi, sözümün başına dönerek şunu söylemek 
istiyorum. Türkiye'de âdeta Devleti ve mevcut rejimin 

• din aleylhindeymiş gibi gösterilmeye kalkılması ve bu 
yolda neşriyat veyahut da söylentilerin var olması, 
Türkiye Cumhuriyeti için büyük tehlike doğurur. Bu 
yalandır, yersizidir, 

Biran önce misal verdi arkadaşlarım; falanın ce-ı 
teinden Tevrat çıkmış, falanın cebinden İncil çıkmış-
Bizim, Müslüman, özteeöz Müslüman ve Müslüman
lığın en gülzel şdklini, en güzel görüntüsünü ve en gü
zel anlayışını veren Müslüman Türk Milletinin bütün 
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savaşlarda, komutanından erine kadar, cebinde Kur'-
an-ı Kerim olarak savaşa girmişlerdir. Ben, Cumhur
başkanı bilirim, cebinde Kur'an-ı Kerim taşır Türki
ye'de. Türkiye buldur muhterem arkadaşlarım. Bunun 
lâikliğe aykırı hiç bir yönü yoktur. Yanlış bir sistem 
içerisinde, din mektebi ayrı, lâik, mektep ayrı pransıiibin 
rai devam ettirdikçe, Türkiye huzur bulamaz, Türkiye-
ide vatandaşları yan yana getiremezisiniz. Bu çok ha
talıdır ve dikkatle ele alınmalıdır. Eskiden beri iddia 
©derim Bütçe Komisyonlarında: Köyden başlayın 
(üçlü bir anlaşma lâzımdır. Bir, köyün hocası, İmamı, 
İki, köyün yine hocası, öğretmemi. Üç, köyün muh
tarı, hiç bir siyasi endişenin ve düşüncenin içine sap
madan yanyana gelebildikleri takdirde, öğretim enin 
camiye, camideki hocanın okula girebildiği takdirde 
Türkiye'deki bu ayrılmak ihtimali ve korkusu giderilir 
ve Türkiye bir bütün haline gotirilebiilir. 

Onun için, çok rica ediyorum, yukarıda Bütçe 
Komisyonunda da bunu ifade ettim. Diyanet işleri 
Başkanlığından ve Milli Eğitim Bakanlığından bu me
selelerin üzerinde esaslı durulmasını, sağlık bakımın
dan ve öğretim bakımından denetimin ne halde oldu
ğu bilinmeyen Kur'an kurslarına (Mecburen açılmıştır 
bunlar) eğer okullarımıza din dersi, böyle fanlazi de
ğil, bizatihi öğretilen, bizatihi ameliyle beraber öğ
retilen bir hale getirildiği takdirde lüzum kalmayacak 
ve Devlet bunu denetim altına alacaktır, Türk Mil
leti de dinini aileden başlayıp, daha anaokullarından, 
ilkokuldan devam ettirmek suretiyle 18 yaşını idrak 
«ittiği zaman, ister camiye gider, ister gitmez, ister 
namaz kılar, ister kılmaz; o işte vicdan hürriyetidir, 
o hürriyetini kullanır. Ona kimse mani olamaz. Kim
se, kimseyi zorla camiye, kimse kimseyi zorla oruca, 
tahrik edemez; ama okulda bu bilgiyi, bu inancı ver
mediğiniz takdirde, milli bütünlüğümüzden ve milli 
beraberliğimizden, Türk Devletinin payidar olmasın
dan şüphe ederim.! 

(Bazıları da yanlış anlayış içindedir. Devletin lâik 
olmasından dolayı Türkiye'de dini eğitim yapılmıyor 
gibi bir inancı benimsemişlerdir. Bu büyük hatadır, 
bu büyük yanlıştır. Devlet canlı bir varlık değildir, 
namaz kılıp, oruç tutsun; ama fertler canlı varlıklar
dır, onlar kendi dinlerinin icabını yerine getirmekle 
mükelleftir, bunu öğretmek de yaşlıların, gençlere ço
cuklara vazife ve vebal olarak öğretmesi lâzımgelen 
bir husustur, 

IBAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İÎSK-BNDBR CENAP EGE (Davamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkam 

)Bu noktayı hassasiyetle ele almak mecburiyetin-ı 
deyiz muhterem arkadaşlarım, 

Türkiye niye sarsılıyor, Türfkiye niye şu veya bu 
oluyor, niye Türkiye'de karanlık yerlerde bazı yanlış, 
ve yobaz zihniyetin din anlayışı ve kisvesi altında, 
bazı vatandaşlarımızı ne şekle sokuyor diye endişe 
ediyorsanız, bunu aydınlığa çıkarmak bizim elimizde
dir, Aydınlığa çıkaracağız. Bizim Dinimiz bugün ıran 
alesef, maalesef benim neslim dahi Dinimizin gereğini 
tam bilen adamlar değiliz; ama yine Mlüslüimanlığın, 
kandan gelen bir müıslüjmarılığın verdiği bir sağduyu 
ile anlıyoruz ki, en mübarek din, en parlak din ve 
dünyaya örnek bir dindir. 

öyleyse, bu Dinden niçin korkuyoruz Bu dini öğ-
retimden niye çekiniyoruz?.. Çocuklarımıza din bil
gisi verirsek, müspet ilim alamaz, onun ileri gidişe, 
batılı gidişe ayak uyduramaz mı sanıyoruz?.. Yalan 
ve yanlıştır. Milli ve Dini kültürü olmayan insanların, 
sadece birçok bilgileri alsalar dahi, robot olmaktan 
ileriye gidemeyecekleri inancındayım. Onun için, bü
tün milletlerde gördüğüm, ilk önce milli ve dini kül
tür ve bilgidir. Bunu çocuklarımıza, aşılamak mec
buriyetindeyiz. Milli kültürümüzü, dinimizi öğretmek
le mükellefiz. Allalh korkusu olmayan insandan bir 
şey bekleyemezsiniz arkadaşlar. Allah korkusunu kal-' 
dırdığınız zaman, robot yetiştirirsiniz ve hu robotlar 
da dünyayı yakıp, yıkar, bunlarda hiç bir insaf, hiç 
bir ölçü yoktur. 

Türk Devleti, sözlerimi bitirken tekrarlıyorum, 
Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, laik Türk 
Devleti ebedi yaşayacaktır; fakat Müslüman Türk 
Miileti. kendi dinini, kendi ibadetini seve seve yapa
caktır,' Devlet de buna önder ve öncü olacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

©AŞKIAN — Teşekkür ederim. 
'Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Toprak ve Tarım Re

formu Müsteşarlığı Bütçelerine açık oyunu kullanma-' 
yan sayın üye var mı?.. Yok< 

Oylama işlemi bitümiş'tir̂  
Sayın Kaplan?.. Yok. 
Sayın Özen?.. Burada. Buyurun efendim. 
ORHAN ÖZEN (Erzincan) — Cumhuriyet sena

tosunun çok muh'terenı üyeleri; 
Hepinizi hürmetle selamlarım^ 
Buraya, önemli gördüğümüz ve noksan kabul et

tiğimiz birkaç husus hakkında bilgi sunmak için gel
miş bulunuyoruz. 

Malumâliniz Türkiye'de bugün Diyanet Başkanlı
ğının Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlar muvacehe-
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sinide herhangi bir yere imam ve müezzin olmak için 
imarn-lhatip okullarından mezun olmak, islam ensti
tülerinden, ilahiyat fakültelerinden mezun olmak zo
runluluğu vardır. Elbetteki bütün camilerde ve diğer 
ilgili yerlerde vazife alan din görevli arkadaşlarımızın 
maddi ve manevi ilimlerle mücehhez olması her ba
tkımdan arzu edilen bir husustur. Ne var ki, bugünkü 
şar'tlar karşısında, Türkiye'nin bugünkü şartların
da her camimize imam ve müezzin bulmak fevkalade 
güç durumdadır, 

Erzincan'dan gelen teklifler üzerine Erzincan Müf
tülüğüne müracaat ettim, Erzincan camilerindeki kad
rolardaki imam ve müezzin boşluklarının nerelerde, 
ne kadar olduğunun bildirilm/esini istedim,. Erzincan 
Vilayeti içerisinde 66 tane kadro bulunmasına rağ
men imam bulunmadığını öğrendim. Devlet büyük 
fedakârlık yapmış kadro vermiş, faik at bu kadrolarda 
istihdam edilecek imam ve müezzin bulunamıyor. Se
bep, buralara yetişen imam - hatip mezunu arkadaş
lar yok mu?.. Var gidiyor köye 1 8 - 1 9 yaşındaki genç 
kardeşim her türlü imkân arıyor, her türlü ihtiyacının 
görülmesini istiyor. 15-2Q gün kalıyor, köy halkının 
kul kurban olmasına rağmen kaçıp gidiyor, durmu
yor. Başkasını tayin ediyorsunuz, onu da durdurmak 
mümkün değildir. Sayın Devlet Bakanımız ve Diya--
net Teşkilatının ilgilileri arzu ederlerse, Erzincan MÜM 
tülüğünden aldığim bu listeyi takdim etmek müm
kündür, 

İstifa ediyor, zora kalınca istifa ediyor, başka bir 
devlet memuriyetine geçme yollarını arıyor. Ne ola
caktır?.. Acaba ilelebet bu köylerimiz imamsız mı, 
müezzinsiz mi kalacaktır?.. Biz, illâki, imam - ha
tip okulu mezunlarını imam yapacağız diye milyon
larca Müslüman Türk Vatandaşını cemide imamsız, 
müezzinsiz m] bırakacağız?.. 

Dini konularda bir şey söylemek için bir mehaza 
dayanmak icap eder. Her ilimde de böyledir. Din adı
na bir şey söylendiği zaman bunun müstenidatını iyi 
tespit etmek lâzım. 

(Bakınız size Şetyhül İslam, büyük tslam alimi 
Ebüslsuud Efendinin bir fetvasını arz edeceğim. Bu 
fetva, Molla Murad Kütüphanesi 1114 numaralı 
Ebüslsuud Efendi Fetvasında aynen şöyle buyruluyor: 

«Haram yiyen, faiz alan imamı azletmek vacip
tir. Kur'an-ı Kerimi tecvit üzerine Okumasını bilmek 
faradır. Tecvidi bilmeyen melharici hurufu gözetemez. 
Harflerin ağızdaki yerlerini gazetem eyen bir kimsenin 
okuduğu Kur'an-ı Kerim ve kıldığı namaz kabul ol-
(mıaẑ  

İmamlık şartları bulunan kimsenin imam olması 
için uğraşmak her Müslümanın vazifesidir.» 

Noktası, virgülüne kadar aynen fetvayı okudum 
size, 

Şimdi, kendisini bizzat yetiştirmeyen, özel eğitime 
tabi tutulmayan imam-hatipli talebenin tecvit üzerine 
tam manasıyla Kuran'ı Kerim okuduğunu herhalde 
iddia etmek mümkün değildir. Elbette bu okullanmız-
dan çıkan çok kıymetli din kardeşlerimiz, din adam-; 
lan mevcuttur. Bununla beraber esefle müşaıhade et
mekteyiz ki, İmam - hatip okulunu bitiren bir talebe
nin bir İhlâs-ı Şerifi bile tam tecvit kaidelerine göre 
okuyamadığı görülmektedir. 
, (Diğer başka bir kaynak, Nurul İzaih Şerhi Haışiye-

sinde buyuruluyorki, bu Nurul İzah Şerniblâli Hazret
lerinin eseridir. Bu zait Mısır'da cami-ül Ezberde mü
derrislik yapmış büyük fıkıh alimidir. Bakın, imam
lık için ne buyuruyor:! 

«İmam olmak için 6 şart lazımdır:1 

1< Müslüman olmak. Ebu Bekr Sıddık ve Ömer 
Faruk'un Halife olduğuna inanmayan ve Miraca, ka
bir azabına inanmayan imam olamaz. 

% Buluğ yaşında olmak, 
3. Akıllı olmaik. Serhoş ve bunak imam olamaz, 
4< Erkek olmak. Kadın, erkeklere imam olamaz. 
5< Hiç olmazsa Fâtiha-i Şerifeyi ve bir ayeti doğ

ru olarak okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan 
veya ezjberlese de tecvit ile okuyamayan, nağme ya
pan, yani teganni yapan kimse imam olamaz. 
, '6H Özürsüz olmaktır.» 

Özürlü halleri de geniş şekilde açıklıyor. Zamanı
nızı almamak için bunları söylemiyorum. 

(BAŞKAN — İki dakikanız var, ona göre topar
layınız. 

ORHAN ÖZEN (Devamla) — Teşekür ederim 
Sayın Başkanım. 

Demekki, muteber fıkıh kitaplarında imamlık şart
larında herhangi bir okuldan diploma alma şartı mev
cut değildir. Sayın Devlet Bakanlığının ve Diyanet 
Başkanlığının, Türkiye'nin bu acil meselesine en acil 
şekilde bir çözüm yolu getireceğini umuyoruz ve ya
kın zamanda sevindirici bir haberi kendilerinden bek-
ıliyoruz^ 

Bundan başka, bundan bir müddet evvel din görev
lileriyle ilgili bir birtaikım intijbaklar sırasında Diyanet 
Başkanlığının bir kararına göre hafız olanlar için özel 
bir kademe ilerlemesi getirilmişti. Fevkalâde önemli, 
yerinde bir karardır. Ancak, bu uygulamada imam ve 
müezzinlerden, din görevlilerinden kendi kendisini 
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yetiştirmiş, fevkalâde Arabî ve Farsça lisanlarını bilen 
din kardeşlerimiz, din adamı kardeşlerimiz için her
hangi bir kademe ilerlemesi getirilmemiştir. Bunun da 
nazarı itibara alınması fevkalade önemlidir. Malumali-
niz devlet memurlarının bile herhangi bir lisan öğren
mesinden mütevellit bir üst dereceyi alması öngörülür
ken, imam ve müezzinlerin büyük fedakârlıklarla ge
ce -. gündüz çalışmasıyla lisanların en geniş ve zor 
olan Arapça ve Frasçayı öğrenmesinden mütevellit bu 
haktan mahrum kalmaları doğru olmasa gerektir. 

İkinci bir husus da, re'smi kadroya geçmeden ön
ce köy ücretiyle buyrultulu imamlık yapmış olan din 
görevlilerin bu hizmetlerinin emeklilik işlemlerinde 
nazarı itibara alınması da büyük bir kadirşinaslık 
olacaktır. Bunu da ilgili bakanlıktan ve Diyanet Baş
kanlığından bekliyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken Yüce Heyetinize en 
derin saygılarımı iletirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Bilgin, buyurunuz. 
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan say

gıdeğer senatörler; 
İngiliz kumandanlarından Allehby Birinci Cilıa.n 

Harbinden sora Kudüs'e girdiği zaman müstevlilerin 
fikrine tercüman olarak şöyle demişti; «Haçlı seferleri 
ancak şimdi biüi.» Fransız Generali Catroux 1940 yı
lındaki Şiarı ihtilalinde dlycr ki; «Biz Haçlıların torun
larıyız. Hükümetlerimizi beğenmeyen göçebilir.» 1J45' 
te son Cezayir Harekâtında diğer bir Fransız generali 
de aynı sözleri söylemişti. Bunlar zevahiri kurtarmak 
için kullanılan ifadelerdir. Hakikâtte ise Haçlı seterleri 
başka şekillere in'kilap ederek başka yollardan ebedi
yete kadar devam edecektir. Eğer bitseydi, geçen sene 
yüksek huzurlarınızda Diyanet bütçesi üzerinde yap
tığım konuşmada değindiğim gibi, beni Hnka'yannğa 
davet eden mektupların] İslam Alemine göndermeiitr-
di ve eğer bilseydi, Afganistan işgal edilmezdi. 

Hülasa şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki; İs
lam in zuhurundan bugüne kadar devam edegelen Llam 
Alemindeki bunalanların asıl müsebbibi olan Yahudi 
ve Hıristiyanlar, sömürgeci politikalarıyla, son iki asır
da İsiamm mukavemetini kırmak ve onu yok etmek 
için ayrı ayrı yollar takip etmek suretiyle bunalım
ların devamını sağlamakta cidden mahiren manevra
larını gerçekleştirmeyi asla ihmal etmemişlerdir. 

İstila müddetlnee yaptıkları tahribat yetmiyormuş 
gibi, terk ederken ektikleri nifak tohumları da bu ülke
leri daha asırlarca uğraştıracak, birbiri ile çarpıştıracak 
ve kendilerine müdahale imkânları hazırlamak sure

tiyle hakiki gayelerinin içyüzünü Hindistan - Pakistan 
arasındaki Keşmir maselesıinide, Hindistan ve Haydara-
bat Nizamı arasındaki Haydarabat meselesinde, Filis
tin meselesinde, Ortadoğu bunalımında ve nihayet Af
ganistan'ın işgalinde bütün çıplaklığı ile sergileyecek 
ve İslar/un ilk devresindeki gücünü kazanıncaya ka
dar devam edecektir. 

Birleşik Amerika ve diğer Garp memleketlerinin 
bu tarzda davranışlarını, Yahudilerin bu memleketler
deki mali nüfusuna bağlayanlar, yahut duruma bu yön
de istikamet-verenin İngiliz hırtsı ve Anglosakson hilesi 
olduğunu zannedenler, hatta buna Şark kitlesi ile Garp 
kitlesi arasındaki çatışmaların müessir olduğuna ina
nanlar aldanıyorlar. Bunlar bütün unsurlara muzaf 
bir meselede hakiki unsurdan gaflet ediyorlar. Bu un
sur, Garbın kanında taşıdığı, şuurunda gizlediği haçlı 
ruhudur ve bu ruha izafeten sömürgeciliğin İslam ru
hundan korkusudur. Bu korkudur ki, bütün Garbi, 
hatta komünist Rusya ile kapitalist Amerika'yı şuur ve 
menfaat birliği ile İslam kuvvetini parçalamaya zorlu
yor. Bununla beraber Siyonizmin, komünist âlemi ile 
sömürgeci Batı âleminde zıt kuvveitleri dahi bir araya 
getirmek suretiyle İslam aleyhinde oynadığı rolleri de 
unutmamak gerekir. 

Bütün bunlara rağmen şayanı şükran ve şayanı hay-
rs'.'cir ki; bugüne kadar karşı karşıya geldiği sadmelere 
ve bu sadmelerin birbiri ardında vukuuna, emperyalist
lerin İslamı tahrip ve yıkmalarına imkân bulmaları 
sebebiyle Garp medeniyetinin kültürel ve maddi kuvve
tine mağlup olmasına rağmen, İslam ruhu halen yaşa
maktadır. Evet, insan hayatının umumi alkışında ve 14 
asırdan beri dünya siyasetinin istikamet akışında mües
sir ve gizli bir kuvvet olarak yaşamaktadır. Hiç bir si
yasi hareket, hiç bir harp hareketi yoktur ki, onda, İs
laman aleyhine görülmüş bir hesap olmasın. Hatta İs
lam Âleminde, iktisadi, sosyal ve ruhi hayatın zayıf
lama, dağılma ve çökme devrelerinde dahi bu hesap 
unutulmamıştır. 

Cenabı Hak'ka şükürler olsun ki, İslam o çökme 
devrini geride bırakmış; Arap Âlemi, Doğusu ile, Ba
tısı ile müessir bir kuvvet haline gelmiş, Pakistan ve 
Endonezya iki büyük kitle halinde kendilerini göstere
rek İsiamın yükseliş müjdecisi olmuşlardır. Bunun id
raki içinde olan İslam Âlemi, bugün zaman zaman gö
rünen duraklama ve mukavemet amillerine rağmen 
toparlanma ve hazırlanma devresin dedir. İnşallah ya
kın zamanda yükselme devrine geçecektir; çünkü sa
hip olduğu din, muazzam hayatiyet kudreti olan ruhi 
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fok kuvvettir. Hıristiyanlığın aksine, bizzat maddi kuv
vetlerin hazırlanmasını, mukavemeti ve cihadı emre
der. Zayıf kalan veya cihat etmeyip teslim olanları 
dünya ve ahirdtte kötü âkibetle korkutur. Emperya-
lislüler için böyle bir dine düşman olmaktan başka yol 
yökltur. İslam ruhunun, sömürgeciliğin inkişafına ma
nii, kuvvetli bir kaya halinde olduğundan gafil olma
yan ve bunu çok iyi bilen istilacılar için bu kayayı 
parçalamaktan, hiç olmazsa politik sahadan uzaklaş
tırmaktan başka çare yoktur. Onun için sömürgecile
rin nefslerinde, gizli menfaat ve dostluk hakkındaki 
'sözlerinin dış görünüşüne bakıp alîdanmam'ak, dini 
hürriyete gösiterdjlderi zahiri hürmete ve İslama karşı 
dlmadılkları gibi sözlerine kanmamak gerekir. Bü-
tün bu padak ifadeler insanı şaşırtan hileli sözler
idir. Nitekim, cihana hâkim olup sömürgeciliğin göl
gesinde ve doruğumda edindikleri maddi imkânın ver
diği kuvvetle Şarkta ve Garpta İslam Aleminin üs
süne çullanarak, islam ruhunu öldürmek için bütün 
'imkânlarını seferber ötmelerinin sonucu olarak kıla
nım karşıllaşltığı en büyük sarsıntı, içinde bulunduğu
muz asırda vuku bulmuştur. 

Unutmamak gerekir ki, bu felaketli devre, asırlar 
boyunca dini emir ve tavsiyelerden yavaş yavaş uzak
laşan İslâm ümmetinin duçar olduğu kuvvet perişan
lığının da neticesidir. Şu halde İslâm ruhundaki bu 
duraklama onun gelişme aczinden değildir. Keza in
tibak kabiliyetinin azlığından da değildir. Bu ruhun 
içtimai alanda ve hayatın muhtelif dallarında neler 
yapmaya mülktedir olduğuna tarih şahadet eder. Onun 
içindir ki, bu duraklama tamamen cüzi ve muvakkat 
bir duraklamadır. Hiçbir zaman tam ve kâmil bir 
»duraklama değildir. 

Şu hususu sarahatle ve katiydSle ifade etmek iste
rim ki, bugünkü İslâm cemiyeti hiçbir hali ile İslam1] 
'bir hüviyete sahip değildir. İslami toplum, İslama sa
rıldığı müddetçe asla zayıflamamış, beşer kafilesinden 
hiçibir zaman geri kalmamıştır. İslami »toplum, İs-
•lâimı terkettiği anda zayıflamış, zayıfladıkça da geri 
kalmıştır. 

Vaktimiz çak kısıtlıdır; onun için bir iki misalle 
yetinmek mecburiyetindeyim. Biz, bugünkü toplum
da Allah'ın inzal ettiği ayetler ile hiçbir vakit hükmet
miyoruz. îsllamin haram kıldığı, israf ve lüksü terket-
miiyoruz. Yalnız bu hükme uyulalbilseydi bugünkü 
darboğaza girilmezldi ve yine bugünden tezi yoktur 
diyerek yalnız bu hususu bütün ülkemizde tatbike 
başlayalbilsök, kısa 'zamanda özlediğimiz refaha ve 

ekonomik özgürlüğe kavuşmamızın mümkün olacağı
nı her insaf sahibi herkesin takdir edeceğine kaniyim. 
Ne yazık ki, bunu yapamıyoruz ve yaparamıycıruz. 
Fakir fukaranın ezilmesine, inim inim inlemesine al
dırmadan kendimizi kaptırdığımız Batı kervanında 
yc^lumuza devam ediyoruz. 

Halbuki ihtiyaç, İslami toplumda Hazineden yar
dım gerecekler için Kik şarktır. Bununlla beraber İslâm, 
•in'saınları muhtaç hale düşüren sebeplerin izalesine ça
lışır. İslâm; «Herkese çalıştığı kadar» prensi binin ya
nında, «Herkese ihtiyacı kadar» prensibinin de yar
dım sırasında hesaba katılmasını ister. 

İslâm, servettin bir zümrenin mahrumiyetine rağ
men, diğer bir zümrenin elinde toplanmasından nef
ret eder ve bu halin izaleji için duruma göre iktidar 
sahiplerine bazı tasarruf hürriyeti - verir. Kudret ve 
acze göre farklı vergi sistemini kabul eder. 

İşte sosyal hastalıkların devasına birkaç islami ilâç; 
ama biz bunları değil, Garp medeniyetinin bize sun
duğu, şifa zannettiğimiz, fakat tatbik ettikçe cemiyeti 
zehirleyip ameliyat ma'saisına yatırdığımız ilaçların 
peşindeyiz. Onlardan medet ummaktayız. Aldıkça da 
yanlış teşhis ve tedavi eden doktor misali, cemiyeti 
komaya yaklaştırmaktayız. 

Unutmamalı ki, İslâmiyet son derece şümuülü, in
sani, sosyal adalette Batı medeniyetinin ulaşamadığı 
ve ulaşamayacağı bir zirveye erişmiştir. Zira, Garp 
medeniyeti tamamen maddeye dayanan, donmuş bir 
medeniyettir. Hemen ilk günlerinden başlayarak, dev
rimci ve kurtarıcı uluslararası bir güç olarak ortaya 
çıkan; ancak Osmanlı İmparatorluğunun duraklama 
ve gerileme dönemleri ile birlikte hızı kesilen İslâ-
mm ve islamcılığın, özellikle iran devriminden sonra 
yeniden aynı niteliği kazanmaya başladığı müşahade 
edilmektedir. 

Petrolden elde ettiği imkânlarla uluslararası politi
kada ağırlığını hissettiren İslâm Âlemi, şimdiye kadar 
kapitalizm ve komünizm diye ikiye bölünen dünyada 
üçüncü güç olarak eski dinamizmine yeniden kavuşma 
yoluna girmiş durumdadır. 

Temennimiz, hükümetlerimizin ecdadın kutsi ema
neti ve mirası olan bu manevi güçten layığı ile isti
fade ederek, mazide olduğu gibi lideriiği başka mil
letlere kaptırmadan, uzun zamandan beri ihmale uğ
rayan dinimize ve dindarlarımıza sahip çıkarak, geç
mişteki şaşaalı mevkii ihraz etmektir. 

Konuşmamı M ister GeiepUn başka bir şoyin ilâ
vesine lüzum hissettirmeyecek derecede derin manalı 

239 — 
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şu sözleriyle bitirmekte sonsuz faydalar mülâhaza et
mekteyim. 

Mister Geep «İslam Nerede Olursa Olsun» adlı 
kitabında diyor ki: 

«Lakin İslam, kuvvetiyle insana yüksek ve celil 
hizmetlerini takdim etmekte devam edecelktir. Birbi-
riden nefret eden insan cinslerini, tam bir eşitlik or
tamında muvaffakiyetle kaynaştıracak İslâm'dan, baş
ka hiçbir rejim yoktur. Afrika'da, Hindistan'da (Pa
kistan dahil), Endonezya'daki muazzam îsiânı toplu
luğu, Çin'de, Japonya'daki küçücük İslâm topluluk -
ları, İslâmm bu muhtelif cins ve ırkları üzerinde ne 
derece kuvveitli .ve külli bir hâkimiyet kurduğuna de
lalet eder. Şark ve Garbın içinde bulunduğu bu mu
azzam husumet ve ayrışımın sebepleri ve çareleri araş
tırılırsa, bunu yok etmek için İslama iltica etmenin 
zaruri olduğu ve baş'ka da ç?.re olmadığı muhakkak 
anlaşılacaktır.» 

1980 mali yılı bütçesinin aziz milletimize ve fe
dakâr Diyanet İşleri mensuplarına hayırlı olmasını 
Cenabı Hak'tan temenni ve niyaz eder, sabırla beni 
dinlemek lütfunda bulunan milletin seçkin evlatları 
değerli senatörlere saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

ILAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgin. 
Sayın Hamdi Özer, buyurunuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, sa
yın senatörler; 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde 12 yddan beri 
görüş ve dileklerimi bu 'kürsüde dile getirmekteyim. 
Bu imkânı takrar bahşeden Cenabı Hakka harndederek 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Saym senatörler; 
İnsanoğlu kendi yapısındaki özellik nedeniyle inan

mak ihtiyacını duyageimiş ve imanla teslim olacağı en 
güçlü, en emin ve en ebedi mabudu aramaya koyul
muştur. Kendi yapısının ve tüm yapıların ve gerçek 
mimarını tefekküre dalarak yerleri, gökleri vs yıldızlan 
ikendi idraki ile değerlendirmk suretiyle bunlar ara s m':1a 
çeşitli mabutlar seçmiştir. Böylece birçok mitolojik 
ilahlara, totemlere, putlara kulluk: ederek onlara tap
maya başlamışlardır. Banları hoşnut ederek hem. dünya 
hayatlarım, hem de ölüm sonrasını güven ve huzur 
içinde bulundurmaya çalışmışlardır. Halbuki, insan 
idraikinin kendisini bulmaikta aciz kalacağını bilen ger
çek ve tek mabut olan Cenabı Allah yaratmış olduğu 
ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adcım vasıtasıyla 
'kendisini ve dinini bildirmişi. Daha sonra zaman aşı
mıyla bunu unutanlar lıak dinden sapmaya ve kendi 
icatları olan çeşitli mabutlara tapmaya başlamışlardı. 
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Bunları tekrar tekrar uyarmak için zaman zaman 
peygamberler ve Hak kitaplar göndermiştir. Bu sefer 
de kendi çıkarları uğruna kitaplarda tahrifat yapılmış 
ve hak, din tahrip edilmiştir. İşte bu yüzden insanlar 
büyük ölçüde zulmet ve zulüm batağında boğulmaya 

• başladı, böylece insanoğlu yarı mitolojik ve yan kapalı 
bir tarih çağından açık bir tarih çağına ulaşmış oldu. 

\ Şimdi buraya bir nokta koyacağım. 

Saym senatörler; 

İslam dini ezelden vardı ve insan İslâm dini üzere 
ve en şerefli mahlûk sıfatıyla yaratıldı. Dinin temeli 
olan tevhit; yani bir tek Ailaha ve onun bildirdiği 
Amentüye iman esası sabit kalmaik üzere Cenabı Hak 
ikendi dinindeki amellerde çağların akısına uygun biçim
de zaman zaman değişiklik yaptı.Mitolojik efsaneler ça
ğından açık tarih çağına gelince; tüm gelecek çağlara da 
yetecek biçimde din en son ve kesin şekliyle hükme 
bağlandı. Bunun için en son peygamber Hazreti Mu
hammet Mustafa'yı âlemlere rahmet olara! gönderdi 
ve en son kitap Hazreti Kur'an'la İslâm dinini tebliğe 
memur etti. Din ikmal edildi. Ayeti Kerim ©siyle artık 
dinin amelinde de hiçbir değişiklik olamayacağını ke
sinlikle bildirdi. Böylece kendi dininde reformu yapmış 
olan Cenabı AH aha karşı dinde reform isteyenlere 
verilecek cevap Kur'an-ı Kerim'Ie noktalandı. 

Bu Kur'an tahrif edilemez. Çünkü onun muhafızı, 
onun sahibi olan Cenabı Hak'tır. Onu koruyacağını 
'kendisi vaat ediyor ve «Allah vaadinde bulf etmez» 
diye buyuruyor. 

Kur'an İslâmm anayasasıdır, vazıı kanun Cenabı 
Allahtır, kul bu kanunda değişiklik yapamaz. Ancak 
dilerse ona uyar, dilemezse uymaz. Kimse ne dine 
inanmaya ve ne de dinsizliğe zorlanamaz, işte laiklik 
de budur. Herkes nasibini kendi kabına göre alır. 
Hiç kimse kimsenin ne kefili ve ne de vekilidir. Her
kes kendi hesabını kendisi verir. Başka dinlerde ol
duğu gibi, Ailahia kul arasında hiç kimse vasıta ola
maz. Bağışlayıcı yalnız Allahtır. Kul olan hiç kimse 
ne Cennete ve ne de Cehenneme fiş kesemez. Ailahia 
kul arasında ne trafik ve ne de pasaport memuru var
dır. Allanın izni olmadan peygamberler bile şefaatçi 
olamaz. Tövbe edenler affolunur. Ailaha iman etme
yenler ve kul hakkı yiyenler bağışlanmaz. İman eden
ler yalnız günahları nispetinde ya adaletle ceza gö
rür, ya da mağfiretle bağışlanır. Sevap işleyenler fazla-

t sıyal mükâfatlandırılır. İslâmda umutsuzluk yoktur. 
j Hıristiyanlıkta olduğu gibi, Cennetin kapısından geçiş, 
İ devenin iğne deliğinde geçişi kadar zor değildir. Halk-
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ka giden yol dar değil, 18 hin âlemin geçeceği kadar 
geniştir. Hiçbir kul kendisini diğer kuldan üstün ka
bul edemez ve onun derecesiini hükme bağlayamaz. 
İnsanlar arasında cinsiyet, ırk, renk ve soy farta gös
terilemez. Hiçbir kul başkasına kulluk eftimaye zorla
namaz. İster mümin, ister kâfir olsun hiç kimsenin 
hakkı diğerinden farklı kabul edilemez. Her ikisine de 
adaletle bükmeldilir. İslam dini Musevileriniki gi/bi bir 
milletin dini değil, âlemlerin dinidir ve Allah âlemle
rin Rabbıdır. 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, İslâm dini en kâmil bir dindir. 

1789'da Fransız İhtilaliyle getirilen adailöt, müsavat 
ve uhuvvet ilkelerini Kur'anı Karim 14 asır evvel ge
tirmiştir. Dinde reform 'isteyenlere soruyorum: Hangi 
reformu işitiyorsunuz? İslam dini ahlâk ve akıl dinidir. 
İslâimliyet insaniyetin ta kendisidir. Kur'an iyi doğru, 
güzel ve yararlı olmayı emrediyor. İlmi, çalışmayı, 
'hür, olmayı, daha güçlü ve daha müreffeh yaşamayı 
emrediyor. Barışı, birliği, hakkı ve adaleti emrediyor. 
İdarede demokrasiyi, imanda itilası emrediyor. Sal
dırganlara (karşı savunmayı ve gerekirse savaşmayı 
seve seve şehit olmayı emrediyor. 

Soruyorum; bu kutsal emirleri yersiz, yetersiz ve 
demode gösterecek hiç bir çağ düşünülebilir mi? 

Bu emirler ilahi ışıklardır. Işıiktan ancalk yarasa
lar tedirgin olur. 

Sayın senatörler; 
Türk Mlilldti Müslümandır. Müslüman yaşamak 

ve Müslüman olarak Cenabı Halkkın huzuruna ulaş
mak onun ilk ve son dileğidir. Ölmek demiyorum ar-

kaidaşlar, çünlkü İslâm dininde ölmek yoktur, perde 
arikasınidalki ebediyete ulaşmak vardır. Çünikü, Kur'an' 
•da, «Her nefis ölümü tadacaktır» deniliyor. Denizin 
suyunu tatmak başka şey, denizde boğulmak başta 
şeydir. Ateşlin acısını tatmak başka şey, ateşte 'kül ol
mak başlka şeydir. İlim de ispatlıyor ki, hiçbir yarattık 
yok olmaz, ancak değişir ve aslına rücu edeır. Bede
nimiz su ve toprağa dönüşürken Allah'tan gelen ruh 
Allaha rücu eder. Kur'an-ı Kerim'de bunlar açıkça 
ifade ediliyor. Herkes niyet ve fiili ile rücu edecektir 
ve hesap gününde herkes hesaibını kendisi verecek
tir. 

Sayın senatörler; 
Bunları derinliğüne açıklamaya zaman yetersizdir. 

Bu'nları hepiniz benden daha çok bilmektesiniz. «An
cak bu kadar mükemmel bir dine sahip olan İslam 
Âlemi niçin bu kadar geri kalmıştır?» sorusuna kısaca 
cevap vereceğim. 

Bunun seibibi din değil, dinin salikleridir. İşte yu
karıda emirleri bdirttim. Hangi Müslüman âlemi bu 
emirlere itaat etmiştir? İmanda İslam olmuş ve fa
kat amelde İslam olamamışlardır. İslarnda dünya ile 
aihiret başbaşa yürür ve her ikisi dünyada kazanılır. 
İslamın dünyaya taallûk eden aktivitesini başlka din
lerin salikleri almış, biz de onların hurafe batağına 
saplanıp kalmışız. 

Sahte Müslüman olarak dinimizi hurafe batağı 
haline sokanlar, Hıristiyan ve siyonist mi;yone<rlerdiir. 
Dinini iyi bilmeyen biri, putperest bile kolayca ola
bilir. 

Bugün Yahua'nın sahilleri birçok Müslüman genç
lerimizi kendi dinlerini bilmedikleri için, kapıp saf
larına almaktadırlar. Tüm İslam âlemi asırlardan beri 
misyonerlerin ağlarına düşmüş, çırpınıp durmaktadır. 
İşte İran ve işte Afganistan, bugün bu çırpınış içinde 
komaya girmiş bulunmakta, et ve kemikle çelik ve 
ateş boğuşmaktadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayınız, 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim, biti
yor. 

Sayın senatörler; 
Çalışmayan, kendi içinde nifaka düşerek azgınla

şan bir kavmin başına bir başka kavmi bela olarak 
musallat edeceğini Kur'an-ı Kerimde Cenab-ı Hak 
buyurmaktadır. Kendi çıkarları için adaletten sapan 
idareciler ve kendi çıkarlarıyla, kendi kinlerine dini 
âlet ederek, dinsizlerle ittifak edenler, bir kavme mu
sallat olursa, o kavmin ba.-lka bir kavimle helak edi
leceği Allah'ın sünnetidir ve kesindir. İşte Afganistan 
işte İran ve işte bizdeki cereyan. 

Sayın senatörler; 
Dine çatanlar kadar, dini satanlar da Allah indin

de suçludur. Bugün dinlere musallat olan komünist
lerle güç birliği yapan din simsarları, belki masum 
kullan aldatabilirler; fakat Cenab-ı Halkkın kahhar 
yumruğundan kurtulamazlar. Afganistan'da komüni'st-
lerle işbirliği yaparak, bir camide namaz kılan 1170 
Müslümana saldıran ve hendeklere gömehller. bir yıl 
geçmeden aynı düşmana milletçe esir düşmüşlerdir. 

Bunlardan ders ve ibret alınarak, milletçe birlik 
ve dirlik içinde olmamızı diler, bütçenin mille Limlize 
ve türn insanlığa, Diyanet İşleri camiasına hayırlı ol
masını Allah'tan niyaz ederek, hepinize saygılar suna
rım. (AP. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğan?.. Yolk. 
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Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Dsviet 
Balkanı Sayın Muhammat Kelleci, buyurun. Süreniz 
15 daikilkadır efendim. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Amasya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

Sözlerime başlamadan, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimin başlangıcında, tedbirine memur oldu

ğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin görüşül
mesi sırasında, gerek grupları adına, gerekse şahıs
ları adına söz alarak konuşan, kıymetli görüşlerini 
belirten, bize ışık tutan değerli üyelerimize teşekkür 
etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Sayın üyelerimizin görüş ve düşüncelerini dinle

dikten sonra, esasında hem görevimizin, hem de gö
revlilerimizin mesuliyetinin, hizmetinin ehemmiyetini 
bir kere daha yakinen tanımış, idrak etmiş bulunu
yoruz. 

Yapılan konuşma ve belirtilen görüşler, Diyanet 
İşleri Başkanlığının hizmetinin, din görevlisinin me
suliyet ve ehemmiyetinin hangi esasa dayandığını, 
ne derece ehemmiyet arz ettiğini ifade etmektedir. 
Mensubu bulunduğumuz Yüce Milletimizin din ko
nusunda, dini hayatı hususundaki hassasiyetinin muh
terem mümessilleri tarafından gayet veciz şekilde 
Önümüze serilmiş olması, bizi, esasında inandığımız 
ve inandığımız istikamette gayret içerisinde bulundu
ğumuz hizmete davet etmesi bakımından da, bize 
yol gösterici olmuştur. 

Hiçbir millet dinsiz olmamıştı, olamamıştır, ola
mayacaktır da. Tarihin derinliklerinden bugüne hiç
bir toplumu, milleti dinsiz olarak, dini inançtan mah
rum olarak görmek mümkün olmamıştır; ama top
lumları inançlarından, dinlerinden uzaklaştırmak için 
gayretler sarf edilmiştir. Belki bu gayretler bugün de 
sarf ediliyor gibi görünür; ama şurası muhakkak
tır ki, bir gerçektir ki, insanın tabiatında, yaradılı
şında mevcut olan inancı, inanç duygusunu, inanma 
duygusunu yok etmek, ifna etmek, kaldırmak müm
kün değildir. Zira, insanın inanmakla mükellef oldu
ğunu, daha doğrusu inanmak ihtiyacında olduğunu 
Cenab-ı Peygamber'in sözlerinden idrak ediyoruz. 
«Her doğan çocuğun İslâm fıtratı üzerine doğduğu
nu «Cenab-ı Peygamber ifade ediyor. İslâm fıtratı 
üzerine doğduğunun ifade edilişinin manası şu ki, 
mutlaka inanmak üzere doğduğunu; İslâm, bir inan-
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cin, bir imanın, Allah'a teslimiyetin ifadesi olduğu
na göre, doğuşunda insanın inanma ihtiyacını berabe
rinde getirdiğini Hazreti Peygamber'in yüce ifadesin
de buluyoruz, oradan öğreniyoruz. Ancak devamın
da, o insana inancı istikametinde cemiyetinin veya
hut da ebeveyninin kültürü, inancı istikametinde 
iman verileceği, inanç verileceği de Hadis-i Şerifin, 
Hazreti Peygamber'in sözlerinin devamında mevcut
tur. 

İnanmak ihtiyacında olan insanın bu inancını 
muhakkak ki, hem kâinatın sahibi, hem de insanın 
yaratıcısı Yüce Allah'ın en iyi şekilde bildiğine ima
nımız tamdır. Onun için de, inanma sistemini, inanç 
sistemini, kâmil varlık olan, eşref-i mahluk olan in
sanın hususiyetine, insanın kabiliyetine, insanın ehem
miyetine göre, insanın yüceliğine göre, inanç sistemi
ni de kemale erdiren, yine din sistemi altında Cenab-ı 
Mevlâ ortaya koymuştur; ki bunlar, «Semavi Din
ler» dediğimiz dinlerdir. 

Biraz evvel arkadaşlarımızın konuşmaları sıra
sında işaret ettikleri gibi, Hazreti Âdem'den başla
mak suretiyle, peygamberler gönderen Cenab-ı Mev
lâ, insanı dini manada tenvir etmek, eğitmek kâmil 
mahluk olan insanın ihtiyacını kâmil manada karşı
lamak maksadıyla dini öğreticiler, liderler göndermiş, 
bu dini sistemin esasını İslâm dini ile tamamlanmış 
ve Hazreti Peygamber ile de öğreticilerin esasını ta
mamlamıştır. 

Milletimiz; İslâm dinine talip olmakla, aslında, 
tarihin her devrinde güzele, doğruya, en iyiye talip 
olan yüce milletimiz, din olarak da İslâm dinine ta
lip olmakla, din hususunda da en doğruya, en güze
le en hakikate ve en mütekâmile talip olmuştur. Bu
nun için de, İslâm dinine talip olan milletimizin İs-
lâmiyeti kabulünden sonra, İslâmın intişarında, İslâ-
mın yayılmasında, İslâmın cihanşümul din olmasın
da en büyük vazifeyi, en müessir hizmeti görmüş
tür. 

Toplumu dininden uzak mütalaa etmenin müm
kün olmadığını biraz evvel söyledik. Hele hele, ge

lişen insanın ilim ile teknik ile müspet ilim ile geli
şen insanın, müspet ilim ile dini duygusunu birleştir
me noktasındaki hizmeti, ehemmiyeti daha büyük
tür. İlim, aslında dinin esasında mevcuttur. Hele 
mensup olmuş olduğumuz İslâm dininin ilk emri, 
ilmi tavsiye ederek, ilmi emrederek başlamıştır ki; 
okumak ilmin esasıdır; okumak, öğrenmenin esası
dır. İslâm dininin ilk emri de okumak ile başladığı
na göre, mensubu bulunduğumuz din, bizatihi ilmin 
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kendisidir, ilmi tavsiye etmiştir; bilen ile bilmeye
nin müsavi olmadığını ortaya koymuştur. Bu nokta
dan hareketle, mensubu bulunduğumuz Yüce islâm 
dininin hayata olan aksi, hayata tatbikatı aslında, 
cemiyet hayatının daha iyi gelişmesinde, insan haya
tının tekâmülünde bir defa daha bu emirleri, bu 
tavsiyeleriyle kendisini görmektedir. 

islâm dininin noktai nazarında, Cenabı Allah'ın 
ifadesinde, «Bütün müminler kardeştir.» hükmü var
dır. Noktai nazarımız, gerek bünyemizde gerek mem
leketimizde yapacağımız hizmetleri, vatandaşlarımı
zın birliğini, beraberliğini devam ettirebilme nokta
sında, ona hizmet etme noktasında bu prensibe uy
gun olarak, noktai nazarımızı o esasa oturtarak de
vam ediyoruz; edeceğiz. 

Biraz evvel çok kıymetli üye arkadaşlarımızdan 
bir tanesinin ifade dttiği gibi, camileri bir tefrika 
yeri değil, ismiyle mütenasip; birleştirici, kaynaştı
rıcı, yaklaştırıcı, cemaatin, toplumun oradan birli
ğini, beraberliğini bir bütün halinde devam ettirici 
özelliğine uygun şekilde hizmet vermesine, din görev
lilerinin bu manadaki görevlerini hatırlatarak, onu 
öğreterek devam etmesine gayret gösteriyoruz; gay
ret göstereceğiz. Bültün Vatandaşlarımızın kardeş ola
rak kucaklanmasını, bunun iç'in din görevlisinin va
zifesinin ehemmiyetine inanmış olmasını temin et
mek, onu tadat etmek, o istikamette din görevlisine 
vazife yaptırmak, bizim memleket vazifemizdir, mil
let vazifemizdir. 

Arkadaşlarımız tarafından dini hizmetlerin, din 
görevlilerinin hizmetlerinin ehemmiyeti ifade edilir
ken, din görevlilerinin eğitimi hususu da dile geti
rildi. Diyanet işleri Başkanlığı; bugün halen tedrisa
tına devam eden Bolu'daki eğitim merkezi, istanbul' 
daki Haseki Eğitim Merkeziyle din görevlilerine mes
lek içi eğitim yaptırmaktadır; din görevlilerinin, 
memleketimizin, milletimizin ihtiyacına cevap vere
bilecek nitelikte, hem meslekî, hem de müspet ma
lumat ile bilgi ile mücehhez olarak hizmet vermesi
ne gayret etmektedir. 

Dini eğitimin ilkokuldan orta dereceli okullara 
k'adar; orta dereceli okulların her seviyesinde tatbik 
edilmesi temenni edildi. Bu konuda Milli Eğitim Ba
kanlığı ile müştereken çalışmalarımız devam ediyor. 
inşallah, milletimizin, memleketimizin arzu ettiği, 
(kanunlarımızın müsaade dttiği nispette bu manadaki 
taleplerin de gerçekleştirilmesine gayret edilmekte
dir. 

1 Radyo ve televizyonun eğitimde, bilhassa din eği-
I timindeki ehemmiyeti büyük bir gerçektir. Bu konu-
I da, Hükümet Programımızda tadat ettiğimiz teleViz-
I yon ile yakın münasdbet kurulup, dini eğitimde tele-
I vizyonun yayın gücünden, müessiriyetinden istifade 
I ddilmesini gaye edinmiştik; bu konudaki çalışmala-
I rımız da devam etmektedir. Yakında bu çalışmaîarı-
I mızın hayırlı Ve faydalı olacağına inandığımız hizmet-
I leririi sunmaya, milletimize arz etmeye çalışacağım. 
I BAŞKAN — 3 dakikanız var. Ona göre ayarla-
I yınız. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
I (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
I Kadroların, bilhassa köy imam kadrolarının ha-
I len büyük bir kısmının verilmediği konusu doğrudur. 
I Bugün şu durumda, 14 126 tane köyümüzde imam 
I kadrosu yoktur. Tabii şehir kadrolarının tamamını şu 
I anda tespit etmdk mümkün değil; çünkü, şehirleşme 
I geliştikçe yeni mahalleler tezahür ediyor; ama bir 5 
I bin civarında da şehirler için imam ve müezzin kad-
I rosuna ihtiyacımız vardır. Muhakkak ki, köyde dini 
I hizmeti yapacak olan din görevlisinin bir an evvel 
I hizmetine, vazifesine intikal ettirilmesi, bu kadrola-
I rın verilmesiyle mümkün olacaktır. Yalnız, biraz ev-
I velki konuşmacı çok kıymetli bir senatör arkadaşı-
I mız, imam olabilmek için imam - hatip mezunu ol-
I manın esas olduğunu buyurdular; doğrudur. Bu, 633 
I sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri 
I hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi esasına göre, 
I imam - hatip olmak için imam-hatip okulu 2 nci 
I devre, asgari 1 nci devre mezunu olmak esası vardır. 
I Birinci devre zaten kalkmış olduğuna göre, şimdi ta-
I mamıyla 7 yıllık imam - hatip okulu olarak mütalaa' 

ediliyor; imam - hatip okulu 2 nci devre mezunu ol-
I ması şartı Kanunun gereğidir. Ancak, imam hatip 
I okulundan mezun olan herkes de, «Bizatihi imam-ha-
I tip okulundan mezun olmuştur, öyle ise doğrudan 
I doğruya imam - hatip olacaktır.» diye bir kayıt da 
I yok. imam - hatip okulu mezunları da yeterlik imti-
I hanlarından geçirilmek suretiyle, ancak o yeterlik bel-
I gesini alır ise, omdan sonra imam-hatip olarak, alın-
I makta, yok mesleğinde imam - hatip olabilme husu-
I sunda eğer kifayetsizliği tespit edilirse, bu kurslara 
I alınmak suretiyle meslek İçi eğitime tabi tutulmakta, 
I eğer orada da başarısız olursa, imam hatipliğin dı-
I şındaki görevlerde istihdam edilmekte; köy kadrola-
I rina ancak mecburi hizmetli olan İmam - hatip oku-
1 lu mezunlarından verilebilme durumu söz konusudur. 
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Bu konuyu da bu şekliyle aydınlatmak istiyorum. 
Yalnız yurt içinde değil, bugün Diyanet İşleri 

Başkanlığının yurt dışında da çok önemli görevi var. 
Daha doğrusu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da 
din hizmetler'inin çok yüksek seviyede olduğunu ifa
de etmek istiyorum. Bu ihtiyaca cevap verebilmek 
için, yurt dışında; Belçika, Almanya, Hollanda ol
mak üzere, 3 tane Dini Hizmetler Müşavirliğimiz 
var. Bunun bir tanesi bizden evveldir, iki tanesini 
de biz görevlendirdik. Bu 9 tane kadro alınmış du
rumda; diğerlerinin de hazırlıkları tamam. Oradaki 
elçiliklerimiz nezdinde; oradaki derneklerin hizme
tinde değil, doğrudan doğruya Devletin hizmetinde, 
Devletin mümessili, Diyanet İşleri Başkanlığının mü
messili ve elçiliğin nezdinde hizmet görecek nitelikte
ki memurlarımızdır bunlar. 

ıBu arada, 16 tane Hollanda'da, 8 tane Belçika'
da, 16 tane Almanya'da, 1 tane de Avusturya'da ol
mak üzere, 41 tane din görevlimiz vardır. Bunlar 6 
aylık süreyle gitmişlerdir, üç yıllık süreyle vazifelen
dirdiğimiz din görevlileri var; bunların 17 tanesi Bel
çika'ya gönderilmiştir. 

Her gün yurt dışından yurttaşlarımızın, vatandaş
larımızın bu dini hizmetlerini karşılayacak, dini hiz
metlerini yerine getirecek din görevlisine olan ihtiyaç
larını çok acı ve devamlı, ısrarlı şekilde bizi tazyik 
ettiği, bizden bu talepte bulunduğu bir vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha hakkınızı 
da kullandınız. Rica ederim bağlayınız. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

23 tane yeni, 13 tane de eskiden olmak üzere, 
Kıbrıs'ta 36 tane din görevlimiz mevcut. Ayrıca, Ça
lışma Bakanlığının bizimle müştereken çalışmalarıyla 
ilgili; Çalışma Bakanlığının görevlendird!iği 6 tane 
Almanya'da, bir tane de İsviçre'de olmak üzere, 7 
din görevlisi var. Bunun 5 tane daha yeni tayinini ya
pıyoruz. Öyle bir duruma geldik ki, gerek yurt iç!in-
de, gerekse yurt dışında din hizmetlerinin gün geç
tikçe ağırlığı ve ihtiyacı artmakta. Mevcut imkânla
rımızdan, mümkün olduğu kadar; gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında bu ihtiyaçlarımızı azami derece
de karşılamaya gayret ediyoruz. Tabii, Devletimizin 
imkânlarının bize tanınan bölümü ne nispette tecelli 
öder, tezahür ederse, ancak o nispette hizmet edebil
me imkânımız var. 

Bu vesileyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetleri
nin devamlılığı için; tabiatıyla şimdiye kadar olduğu 

gibi, bugün de burada gayet güzel örneğini gördük, 
her zaman destek almış, destek görmüş bir kuruluş
tur. Bundan sonra da bu şekilde burada gördüğümüz 
yakın alaka ve teşvikleri o manada değerlendiriyoruz 
Hareket noktamız, kaynağımız, yapılan tavsiyelere 
uygun olarak o istikamet'te olacaktır. 

Bu Vesileyle Bütçemize ve Kuruluşumuza göster
miş olduğunuz yakın alakaya teşekkür ediyor, hepi
nizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişjtir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

K\V Genel yönetim ve destek hiz
metleri 195 266 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toplumun, dini konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerle
rinin yönetimi 6 194 658 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 58 208 COO 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi 
kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

F) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1980 Mali Yılı 

Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerinde. 
AP Grubu adına Sayın Nevzat Şener?.. Yok. 
Adalet Partisi Grubu adına konuşacak başka sa

yın üye var mı?.. Sayın Şaban Demirdağ, Adalet Par
tisi Grubu adına. 

iBuyurun efendim, süreniz 10 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 

(Samsun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 
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1980 yılı Danıştay Bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Osmanlı İmparatorluğundan zamanımıza kadar 
gelen milli müesseselerimiz içerisinde bulunan Danış
tay, kuruluşundan bugüne kadar bir çok defalar, ge
rek kuruluş bakımından, gerek isim bakımından de
ğişiklikler geçirmiştir. 

1837 yıllarında, İkinci Mahmut zamanında Fran
sa'dan örnek alınarak kurulan Danıştay, önceleri 
«Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliyye »ismi yi e Devleti 
ilgilendiren konuları görüşebilmek, kanun tasarıları
nı hazırlamak ve Nazırlar Meclisinin havale ettiği 
işleri inceleyip, teklifler getirmek üzere kurulmuştur. 
Daha sonra Tanzimat devrinde kurulan «Meclis-i 
Âli-i Tanzimat» ile birleştirilerek, «Meclis-i Âhkâm-ı 
Adliyye» ismindeki kuruluş meydana getirilmiş, gö
rev farklılığı yarattığından adli yargı ile idari yargı
nın ayrılması zarureti doğmuştur. Bu suretle, 1868 
yılındla adli işlere bakmak üzere «Divan-ı Âhkâm-ı 
Adliyye», idari işlere bakmak üzere «Şûra-yi Devlet» 
kurulmuştur. Fertlerin idare ile olan bütün davaları 
Sûre-yi Devlet'in görev alanı içine alınarak yetki ve, 
iş hacmi genişletilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Şûra-yi Dev--
let'e verilen önem, ziyadesiyle fazla idi. Şûrâ-yi Dev
let reisleri, o zamanki «Heyet-i Vekile» toplantıları
na iştirak etme payesine haizdi. Günümüze gelince
ye kadar, isim ve kuruluş olarak birçok değişiklik 
geçiren Danıştay, Cumhuriyetin kuruluşunda; 1924 
Anayasasının 51 nci maddesinde yerini korumuş, 
1927 yılında Anayasaya uygun olarak Şûrâ-yi Dev
let Kanunu çıkarılmıştır. Önceleri yürütme organları 
arasında yer alan Danıştay, 1961 Anayasası ile yar
gı organları arasında yer almıştır. Anayasmızın 139, 
140, 141, 142 nci mddelerinde sayılan yüksek mahke
meler; Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mah
kemesi ve Danıştay'dan ibarettir. 

Anayasanın 140 nci maddasıiylıe, Danııştaya diğer gö
revlerinin yanında, kanunların başka idari yargı merci
lerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel ola
rak üst derece idare mahkemesi görevi verilmiştir. 

Danıştay, genel olarak idare uyuşmazlıkları ve 
davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulun
ca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşünceleri
ni bildirmek, tüzük tasarıları ve imtiyaz şartname ve 
sözleşmelerini incelemek, kanunda gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir. 

Ayrıca, Anayasanın 140 nci maddesine uygun ola
rak, asker kişfilıerle iljgili idari eylem ve işlıemterin yargı 
denetimi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine veril
miştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, üç idare, bir dava 
dairesi ve bir genel kuruldan ibaret olan Danıştay, 
bugünkü şekliyle esas itibariyle teşkilatı genişletilmiş, 
idari işler ve idari davalara bakmak üzere 14 daire, 
Dava Daireleri Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, İda
ri Daireler Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
Baş Kanun Sözcüsü olarak teşkilatlanmıştır. 

1980 yılı Bütçesi içinde Danıştay'a 245 milyon 
733 bin lira ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek, 1979 Büt
çesine oranla % 64.6 nispetindedir. Zira, 1979 Büt
çesinde Danıştay'a ayrılan ödenek miktarı 149 mil
yon 300 bin lira iken, 1980 Bütçesinde 245 milyon 
733 bin lira olmuştur. 

Bugünkü kuruluş ve çalışması ile • Danıştay'ın, 
Anayasa ve kanunfann kendisine yüklediği görevleri 
tamamen yerine getirebildiği söylenemez. 

Çağımızda süratle gelişen ve değişen teknoloji, 
ekonomi ve toplum yapısı, yeni idari uyuşmazlıklar 
meydana getirmektedir. Danıştay, her yıl kendisine 
gelen yeni davalar ile bir önceki yıldan devreden da
vaları yılı içinde neticelendirip, karara bağlamakta 
başarılı olamamaktadır. İş devirleri yıldan yıla zin
cirleme devam etmektedir. 1968 yılında; bir önceki 
yıldan 36 774 dava dosyası devredilmiş, yılı içinde 
yeni gelen 32 502 daVa ile yekûn 69 276 olmuş. Bu 
davaların ancak 34 323 adedi karara bağlanmış, geri 
kalan 34 953 dava ise bir sonraki yıla kalmıştır. 

iBu suretle, daha sonraki yıllarda da durum fazla 
değişmemiş; 1979 yılının 11 ayında 52 641 yeni dava 
gelmiş, 1978'den 47 400 dava devralınmış, yekûn 
100 050 dava çözüm beklemek üzere Danıştayda bek
lerken, bu davaların ancak 40 431 'i çözüme bağlan
mış, geriye kalan 50 528 dava 1980 yılına ertelenmiş
tir. 

Yıllar itibariyle Danıştayın baktığı işlerde herhangi 
bir azalma olmadığı gibi, birikimler her sene artmak
ta devam etmiştir. 

Danıştayın her geçen gün artan iş hacmi ve mey
dana gelen dava birikimlerine son vermek için Mil
let M'eclisinin Adalet Komisyonunda bulunan Bölge 
İdare Mahkemeleri Kanun tasarısının bir an önce ka
nunlaşmasında zaruret vardır. Bu suretle Bölge İda
re Mahkemeleri Kanun tasarısı kanulaştığı anda, Da
nıştayın işi azalacak, belki kendisine gelen İşleri yılı 
içerisinde neticeye bağlayabilecektir. 
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Sayın senatörler; 
Cumhuriyetin temel kuruluşlarından biri olan Da

nıştay, zaman zaman kamuoyu önünde eleştirilere ta
bi tutulmaktadır. Bu Kuruluşun, kendisini mümkün 
olduğu nispette günlük siyasi eleştirilere konu olma
nın ötesinde tutmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Devletimiz birkaç seneden beri ülkesi ve milletiyle 
büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Dünya üze
rinde mevcut son Türk Devletini yok etmek isteyen 
'iç ve dış düşmanların mevcudiyetini görmeyen yurt
sever kimse kalmamıştır artık. Ülke ve mîllet bütün
lüğünü yok etmek isteyenlere karşı, bütün Anayasa 
kuruluşları kendilerine düşen görevi yerine getirmek 
mecburiyetindedirler. 

Yıllarca, çözüm 'bekleyen dava dosyaları ve tehiri 
icra talepleri Danıştayın depolarında sıra beklerken, 
zaman zaman jet hızıyla çıkan tehiri icra kararlan 
kamuoyunun dikkatinden kaçmamaktadır. 

Anayasanın 114 ncü maddesi, Danıştayın, idari 
eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremeyeceği
ni belirtmekte ise de, uygulamada Anayasanın bu emir 
hükmüne aykırı idari kararlar verildiği görülmekte
dir. 

Yine Anayasanın 105 nci maddesinde, «Her Ba
kan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altında-
'kilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur» de
nildiğine göre, idare ile yürütme arasında sürtüşme 
değil, ahenk sağlanmasında fayda olduğu kanaatinde
yiz. 

Mevcut Anayasa ve hukuk nizamı ile ülkemizde 
gerek adli, gerekse idari yargının bağımsızlığı müna
kaşa kabul etmez bir duruma gelmiştir. Bağımsızlık 
idem ek, elbette sorumsuzluk demek değildir. Bütün 
Anayasa kuruluşlarının, ülkemizin içinde bulunduğu 
bunalımdan çıkması için kendilerine düşeni yapma
ları milli bir görevdir. Devletin, Cumhuriyetin, de
mokratik parlamenter nizamın yıkılmasına hiç bir 
milli müessesenin seyirdi kalacağı düşünülemez. 

Danıştay Bütçesinin, Danıştayımızın mümtaz men-
'suplarına, ülkemize hayırlı olması dileğiyle, hepinizi 
Adalet Partisi Grubu adına tekrar selamlar, saygıları
mı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Kâmran Erkmenoğlu; buyurun. 
Sayın Ekmenoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA KÂMRAN ERKMEN

OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

Danıştay Bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına görüş ve temennilerimizi sunmak 
üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

ıBu vesile ile Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
(Bilindiği üzere, Danıştay, kanunların başka idari 

yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece 
ve genel olarak üst derece mahkemesi olmak sıfatıy-
le Anayasamızda yerini almış bulunmaktadır. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve davaları gör
mek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen 
yasa tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tü
zük tasarılarını ve imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmele
rini incelemek ve yasalarla gösterilen diğer işleri yap
makla görevli yüksek idare mahkemesi, danışma ve in
celeme merciidir. 

Danıştay, yargısal görevini, geçen yıl kurulan bir 
mürettep daire ile birlikte 11 dava dairesi ve Dava 
Daireleri Kurulu ile yürütür. Danışma ve inceleme 
mercii olarak, kendisine verilen görevleri de üç idari 
da'ire ile Danıştay Genel Kurulu ve tdari Daireler Ku
rulu ile ifade eder. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1971 yılından beri, Danıştay her yıl 100 bin civa

rında veya üstünde dava dosyasını incelemek ve ka
rara bağlamak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. 
Buna karşın görevli daireler, bu miktar dosyanın tü
münü tetkik edip karara bağlayamarnaktadırlar. 

iKonuya açıklık getirmek üzere, son yılın rakam
larını müsaade ederseniz açıklayayım; 

1979 yılında açılan dava sayısı 51 068'dir. 1978 
yılından bu yıla devredilen 52 641 dosya ile toplamı 
103 709'u bulan dava dosyasından ancak 47 143 ade
di karara bağlanabilmiş, geri kalan 56 556 dosya 1980 
yılına devredilmiştir. 

1979 yılı içinde idari dairelerin elinde bulunan 
6 500 işten de ancak 3 500 adedi sonuçlandırılabilmiş, 
geri kalanı yine bu yıla devredilmiş bulunmaktadır. 

Danıştay, bu görevlerini Birinci Başkan dışında 
14 daire başkanı, 70 üye, 57 kanun sözcüsü, 161 baş
yardımcı Ve yardımcıdan oluşan Danıştay meslek 
mensubu ile 335 idari hizmetler mensubu personelle 
yürütmektedir. 

Yıl geçtikçe artmakta olan bu iş hacmi, daire ade
dini artırmak, yani teşkilâtı genişletmek suretiyle iş
leri yenmek, eritmek yolu, hizmetin özelliği nedeniyle 
uygun görülmemiştir. Ancak, bir yandan adalet hiz
metine sürat kazandırmak, öte yandan Danıştayın 
Anayasasının öngördüğü üst derece mahkeme sifatını 
kemaliyle sağlamak amacıyla, alt derece idare mah
kemeleri kurulması yolu seçilrnİştİr. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
(Danıştay'da yıllarca sürdürülen çalışmalar sonu-

cun'da hazırlanan Bölge îdare Mahkemeleri Yasa 
tasarısı ancak geçen Millet Meclisi Anayasa Komis
yonundan çıkmıştır. Halen Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunca incelenmekte olduğunu sandığımız bu 
tasarının bir an evvel yasalaşması en büyük temenni
mizdir. Bu tasarı yasa haline geldiğinde, Bakanlar 
Kurulunca saptanacak bölgelerde kurulacak bu mah
kemeler sayesinde, bir yandan yargı hizmeti büyük hız 
kazanacak, öte yan'dan hizmet ayağına götürülmüş 
olan yurttaşın yakınma ve şikayetleri son bulacaktır. 

Ayrıca, bölge idare mahkemelerinin kurulması 
Danıştaya üst mahkeme, içtihat mahkemesi olma ola
nağını da sağlamış olacaktır. 

Bu yıl, Bütçe Karma Komisyonu çalışmalarını 
izlediğim sırada yapılan eleştirilerden birini Yüce Se
natoya üzülerek arz etmeden geçemeyeceğim. Sayın 
konuşmacı tarafından, Danışt'ayda bazı işlerin hemen, 
Ibir kısmının ise yıllar sonra karara bağlandığı ileri 
'sürüldü. Bu iddianın, Danıştay muhakeme usulünün 
yeterince incelenme fırsatı bulunmadan ileri sürüldü
ğünü, aksi halde mesnetsiz olarak bu tür bir iddianın 
yapılması veya ciddiye alınması gerekmediğini tak
tir buyuracağınız kanısındayım. Bununla beraber, Ana
yasamızın, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
açık tuttuğu yargı yolu üzerinde bulunan Danıştayın 
bu tür eleştiriler karşısında kalmasını, varlığının doğal 
sonucu addeitmekteyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi Danıştayla ilgili bazı temennilerimizi arz 

edeceğim. 
1< Bölge îdare Mahkemeleri Kanun tasarısının, 

kısa süre içerisinde yasalaştırılması temennimizi yine
liyoruz. 

2. Çok sayıda davaya neden olacak konularda 
ve idarenin aksamasını gerektirecek meselelerde da
nışma kararı almak yoluna gidilmelidir. 

3. Kamu hizmetleriyle ilgili ve temel yasa tasa
rıları incelenmek üzere Danıştaya gönderilmelidir. 

4. 'Büyük kitleleri kapsayan konularda çıkan 
uyuşmazlık sonunda verilen kararlar içtihat haline 
geldikten sonra, İdare uyuşmazlığı sürdürmemelidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Anayasamızın 140 ncı maddesiyle yüksek yargı 

organları arasında yer alan ve 110 yılı aşan tarihi bo
yunca yaptığı büyük Ve yararlı hizmetleri daha ve
rimli şekilde sürdüreceğine inandığımız Danıştayın 
Bütçesinin Ulusumuza, Yüce Müesseseye ve değerli 

mensuplarına hayırlı olmasını diler, Grubum ve şah
sım adına Yüce Senatoyu saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

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

sayın üyeler; 

«Hukuk Devleti» deyince, idarenin her türlü ka
rar ve işlemlerinin hukuka bağlılığı esas alınır ve bu
nun denetiminde karşımıza çıkan kurumu da tabiatıyla 
Danıştay olur. 

Hak ve özgürlükleri yazılı belgelere dayama usu
lü, uzun kavgaların sonucunda çıkmıştır. îdare, ken
di haline bırakılınca yönetimin de daima keyfiliğe 
meyyal olmuştur, keyfilikten kurtulamamıştır. Bu en
gel karşısında vatandaşların îdare önünde haklarını 
güvence altına almanın yolu, temel hak ve özgürlük
leri bir dizi halinde yasalarda, özellikle Anayasada sı
ralamakla mümkün olagelmiştir. Anayasanın üstün
lüğü sonucu, bu haklar da teminatını o müessesede 
bulur. 

Devleti yönetenler yasaya bağlı olduğuna göre, 
yasa denetiminin altında bütün işlemlerini yürütme
leri Zorunludur. Bu görevlerini yerine getirirken, ya
sama yolundaki işlemleri Anayasa Mahkemesiyle de
netlenir ki, konumuzda esas olan idari eylem ve işlem
leridir; buradaki denetim organı da Danış'raydır. 

1961 Anayasasında bu konu daha açık, net,, hu
dutları iyice çizilmiş hak ve özgürlüklerle çerçeve içe
risine alınmış bulunmaktadır.' Bununla da yetinİlme-
m'iş, Anayasanın özellikle 6 ncı maddesinde; «Yürüt
me görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanınca 
ve Bakanlar Kurulunca..» yürütülür denmiş, 8 nci 
maddesinde; «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, îdare makamlarını ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» demiştir. 

Şimdi, bu Anayasanın hükümleri karşısında ida
renin durumu nedir, ne olmalıdır?. Artık, açı!k bîr 
şey ortaya çıkıyor: «Tutarlı kadrolar, sağlıklı işlerliği 
olan hukuki düzenler, iyi niyetler, namus, ehliyet» 
sözleri çoğu kez lafta kalmaktadır. Bunların kişilere 
göre değerlendirmesi hedeflerden sapınca, bu sapma
ları durdurucu, dengeyi bulucu kuvvetler kaçınılmaz 
ölmüştür. 

Hukuk, duru mantıkla netice alma sanatıdır. Tek -
tük örneklerle bir sistemi lekelemek, karalamak im
kânsızdır, üstelik bu daha çok demagojik olur. Çoğu 
kez şöyle örnekler Veriliyor: Hakikaten hukuk ile uğ
raşanlar, mahkemeler, idari mahkemeler hatalı karar-
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lar verebilir. Hatalı karar vermede maksatlı da olabi
lir, her şey olabilir; ama bu karar verme yetkisi idare
ye kaldı mı, görüldü ki, tarih boyu keyfiliğe kaçtı. O 
halde mahkem'e; gerek hukuk mahkemesi, gerek ida
ri mahkemeler % 1, % 2, % 3, % 5 oranlarında 
hatalı karar verdi diye, hukuk devletini yok sayıp, 
keyfiliğe gidecek yolu açmak kadar tehlikeli bir şey 
olamaz. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarım örnekler verdiler; 
efendim, bir gecede yürütmeyi durdurma kararı veril-
ıdi, şu oldu, bu oldu.. Peki, ben de şimdi bazı örnekler 
vereyim; hem de kısa zaman içinde olan. Bir günde 
67 tane vali değişti, bir günde 67 tane emniyet müdü
rü değişti, bir o kadar milli eğitim müdürü değişti. 
Teknik bir kurum ol'an, politika ile hiç ilgisi bulun
mayan, Anayasa güvencesi altında bulunan Planlama
nın etkin yerlerindeki 38 tane uzman değişti. Bunları 
değiştirirken, hukuk devleti ilkelerine göre, ehliyet, 
liyakat ve o konudaki bilgi ve becerilerini çerçevele
yen bir düzen içerisinde, bir araştırmaya dayanmak lâ
zım. Bu ne oluyor?.. Demin kuşkusunu duyduğumuz 
keyfilik hemen kendini gösteriyor. 

Şimdi, arkasına sığındığımız bir, iki tane küçük mi
salin ötesinde, hukuk sistemini, yönetim sistemini alt
üst eden eylemler oluyor, hem de Anayasanın yürür
lükte olduğu bir ortamda, İşte tehlike buradadır, 
tehlikeli gidiş budur. Onun için idarenin her türlü ey
lem ve işlemlerinin denetilmesi, hukuk içinde kalma
sı esası Vardır. Bu hastalık şuradan gelir: Anayasa
mız tüm özgürlüklere açıktır; ama yönetim kısıtlıdır. 
Yönetenler hak ve özgürlükleri sınırlayacak kurallar 
getiremez. Biz bunu tersine yorumlamak istiyoruz; 
özgürlükler kısıtlı, sınırsız, yöneticilerin hürriyeti şek-
liride. tşfce yine tehlikeli gidişin başlangıç nokta'sı bu
ralarda kendisini göstermektedir. Bu bakımdan, hukuk 
'devleti içerisinde demokratik düzene işlerlik kazandı-
racak'Sak, idarenin işlerliğini tam manasıyla hâkim 
kılacağız. 

Şimdi, yine bu atamalarda hâkim olan ne oluyor?. 
Hatta ve hatta bazı bakanlar kurnazlığa da sapmadan 
açık açık söylediler, «Biz burada kadromuzu kuru
yoruz.» dediler. Neyin kadrosu?.. Parti devleti mi var?. 
Devlet hepimizin. Parti başka, devlet başka. Biz, yan 
tutmayan, kamu hizmetlerini ehliyet, bilgi, beceri, li
yakat esaslarına göre görecek devlet kadrolarını kur
mak için iktidarlara talip olmak durumundayız. Geç
miş partiler de bunun dışında işlem yapmışlarsa ha
talı yapmışlardır. Bu hatalardan dönüp, hükük devle
tinin icaplarına uygun bir kadroyu kuracağız. Zaten 

Türkiye'de demokrasinin çilesi de burada yatmakta
dır. Eğer biz, parti düşüncelerinin ötesinde devlet ku
ran, devlete sahip çıkan, devlete işlerlik getiren, içeri
sinde bulunduğumuz sıkıntı ve çileleri göğüsleyecek 
halkçı, hakça düzenleri kuracak, Anayasaya işlerlik ge
tirecek kadroları kuramazsak, elimizde ne kadar im
kân olursa olsun, hepsi heder olur gider. 

Şimdi, Anayasa ile yönetimde sıkıntı nerede?. Ana
yasa dinamiktir, özgürlüklere açıktır, gelişmelere uy
gundur. Aslında Anayasa, doğrultusunda olan her şe
ye açık, kendi çerçevesi dışında olan işlere kapalı
dır. Anayasa doğrultusunda yönetimler gidemez, on
lara ayak uyduramazlarsa, Anayasa dışında kalmış 
olurlar. Türkiye'de yine son zamanlarda sıkıntısını 
çektiğimiz durum bu. 

Ben geçen Bütçe Karma Komisyonunda bir nokta
ya insaflıca işaret ettim; Hükümet değişikliği sonu
cu Türkiye'de planlı kalkınma ve gelişmenin en etken 
yeri olan Planlama Teşkilatının başına, özel sektörde 
çalışmış bir zatı getirdiler ve ben bunu yeni gelişme
ler, Anayasanın öngördüğü, kamuya ağırlık veren 
karma ekonomiden bir kaçış olarak nitelendirmedim. 
Ancak, «Bu bir kuşkulu durum yaratır» dedim. 

Gelişmelere bakacağız. Ne gördük?.. Klsa bir dev
re sonra, tamamen uzman niteliğinde olan Planlama 
kadrosu baştan aşağıya değiştirilmek suretiyle, orada 
bulunan kişilerin özlük haklarına da riayet edilmeden, 
etkin yerlerde bulunan kişiler birer memur seviyesine 
indirildiler. 

BAŞKAN — İki dakikanız Var efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Yine, almakta oldukları maaşların çok altında 

maaşlarla çalışmaya davet edildiler. 

1961 Anayasasının, kalkınmak için en iyi model 
olarak planlı kalkınmayı esas aldığı, sosyal, kültürel 
ve ekonomik alanda ve bunun altyapısını hazırlamak 
suretiyle, senelerin nice emeklerle yetiştirdiği o de
ğerli uzmanlar, politikayla da ilgisi olmamalarına 
rağmen, bir çırpıda bir kenara atıldı. Bunu en güç
lü hükümetler yapamazdı; azınlığa dayanan bir Hü
kümet bunu göze aldı ve onun arkasından yavaş ya
vaş Anayasanın 40, 41 ve 129 ncu maddeleri tersine 
okunmak suretiyle, kamu yararıyla özel sektörün ça
tıştığı ortamda, Anayasanın öngördüğü kamuya ağır
lık yerine, özel kesime ağırlık verecek bir yol tutuldu. 

Günümüzde, anayasalara yapılabilecek en büyük 
haksızlıklar sinsi sinsi yapılır. Açıktan açığa Anayasa
ya karşı çıkılmaz. «Bu çok iyidir» denir, «Yerinde-
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dır» denir; fakat onu fiilen işlemez hale getiren giri
şimlere yönelinir. Türkiye böyle bir sıkıntılı gidişin 
içindedir. Kanımca son yılların en koyu bunalımını 
da bu düşüncenin saptırılması sonucuyla bugünlerde 
yaşamaktayız. 

•Kamuoyu bizi çok yakından izliyor. Son derece 
hassas, son derece duyarlı, Hükümetin ne yaptığını son 
derece yakından takip eden b'ir kamuoyu oluşmakta
dır. Adalet Partisinin iktidardan gitmesi önemli değil, 
ekonomik ve sosyal alanda şu gün açılacak büyük ya
ralar ve şu anda rejime ve demokrasiye verilecek bü
yük zararları yıllar yılı ileride düzeltemez hale geli
riz ve gelmekteyiz. 

Aklımızı başımıza toplamak suretiyle, Anayasa 
doğrultusunda, Anayasal düzene işlerlik kazandırmak, 
ileriye dönük sosyal, ekonomik tıkanıklıkları giderici 
ihtiyaç - kaynak dengesinin son derece aleyhe oldu
ğu Türkiye ortamında ekonomik sorunları planlı bir 
şekilde çözecek yürekli bir noktada hep birlikte siz
leri birleşmeye davet eder, hepinizi saygılarımla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, buyurunuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Danıştay Bütçesi münasebetiyle ben de şahsi gö

rüşlerimi huzurlarınızda arz etmeye çalışacağım. 
Grupları adına konuşan arkadaşlarım, bu Mahke

menin kuruluşu, kuruluş tarihi, kuruluşundan bu ta
rafa geçirdiği safahatı ve aradan geçen bu kadar za
man içerisinde 3 daireden 13 daireye intikal edişini, 
Anayasanın 140 ncı maddesinde hükmünü bulan ku
ruluş, işleyiş ve mensuplarının seçilişi ve vazifeleriyle 
ilgili hükümleri huzurunuzda uzun uzun anlattılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir memlekette yargının, hukukun bütünlüğü asıl

dır. Yargıyı, hukuk müesseselerini boyuna böldüğü
müz takride, o memlekete fayda değil, zarar getirir. 
Aslında hukuk ve yargı bir bütün halinde olmalıdır. 
Bir bütün halinde olduğu takdirde, hem masrafı az 
olur, hem de insicamlı, içtihatlarını takibe muktedir 
ve hizmetlerinde de faydalı bir hukuk işleyişiyle kar
şı karşıya oluruz. 

Devamlı olarak sağlık müesseselerinde nasıl bölün
meler varsa; falanın hastanesi, filanın hastanesi gibi, 
hukukta da devamlı bir bölünmenin içerisine girdik. 
Nereye kadar gider, nasıl olur; bilmem. Nihayet gel
di, bizi bir noktada idari kazada da böldü. «Bu Aske
ri Yüksek İdare Mahkemesidir, bu Sivil Yüksek İda-
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re Mahkemesidir.» gibi bir bölünmenin içerisine gir
dik. Aslında çok yanlış bir tatbikattı. Hiç olmazsa 
idari ihtilaflar ve idari kazanın kendi içinde bir bü
tünlük arz etmesi gerekirdi; maalesef bu da olmadı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

iBu bölünme, acaba memleketimize bir fayda getir
di mi?.. İşleri kolaylaştırdı mı?.. Sanmıyorum. Arka
daşlar burada bir nebze dile getirdiler; 13 dairenin 
içinde bulunduğu iş yükü korkunç derecede fazla. 
Açılan dava senelerce devam eder; bir gün artık da
vayı unutmuşsunuzdur avukat olarak, dosya masa
nızın üstünde tozlanmıştır, hatta ümidinizi de kesmiş-
sinizdir, hatta ilgilisi artık size gelip gitmiyor, bir gün 
bakarsınız ki, tepeden inme bir karar gelir; şaşırır ka
lırsanız, kaç sene Sonra, «Hoş geldin» diyeceğiniz gelir. 
Sonra, eğer bir tashihe veya yeniden bir müracaata 
cesaretiniz varsa, onun cevabını da bir dört sene, beş 
sene, altı sene, yedi sene sonra alırsınız. Bugün içinde 
bulunduğumuz şartlar budur. 

Efendim, bunu çabuklaştıralım... Ne olacak çalbuk-
laştırdın ki?.. 700 bin liraya kirada koca bir binada 
oturuyordu, binası yapıldı, geldi, şimdi azametli, mu
azzam bir binada oturuyor. Dairelerinin adedini 13' 
ten de 23'e çıkaralım, azasının adedini de bir yüz-iki-
yüz misli artıralım; faydası yok. İhtilâfları çoğalttı
ğınız müddetçe, daire artırmakla, insan tayin etmekle 
bunun altından kalkamazsınız. Adli mercilerde de ida
ri mercilerde de bu, budur. Bunun tedbirleri başka
dır. Cemiyete huzur vermeden, gerek Devleti, gerek 
hükümeti, gerekse ferdi hakkına razı etmeden bu iş 
olmaz. Yerine göre Devlet bile hakkına razı olmuyor. 
Hükümetin icraatını alabildiğine tenkit ediyoruz ve 
isabetsiz, diyoruz. Hak'ta, hakka riayette Devlet de, 
Hükümet de, fert de riayetkar olmalı. Olmadığımız 
takdirde, mümkün değil. 

Hatırlayacaksınız, bir tarihte PTT İdaresi bir yan
lış tahsil yapmıştı; «Mademki yanlış tah's'il yaptın, 
versene» dedik; «Hayır» dedi. «Niye?..» «G'it mah
kemeye >al» dedi. Zihniyet bu olursa, davaların altın
dan adli mahkemeler de, idari mahkemeler de kurtu
lamaz; hiç uğraşmayın. En süslü adli makamları kur-
sanız, içerisine en yakışıklı hâkimleri koysanız, ada
leti tevzi edemezsiniz. Adaletin gecikmesi de âdalet-
sizTİkt'ir. 7 stene sonra kararı eline verdiğiniz adam, 
zaten belki dünyada bile değildir. 10 ncu senede eline 
parasını verdiğiniz adamın aldığı para, 10 sene evve
lin 1/10 değerinde bile değildir. Ne yaptınız?» Zul
mettiniz; geciktirmekle zulmettiniz. 
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Muhterem arkadaşlarım. 
Hele bir idari mahkemede, devletten hakkını al

mak, hükümetin karşısında hak alabilmek kolay mı 
zannediyorsunuz?.. Tabii ki çok güçlükler var. Yü
rütmeyi mi durduracaksınız Devlet Şurasında..? Pi
yango gibi; ya çıkıyor, ya çıkmıyor. Bazı rozeti baş
ka olanlara çıkıyor, size gelince hiç çıkmıyor. Bunları 
da gördük, ıstırap çektik. «Falan partinin hukuk bü
rosu gibi çalışıyor Devlet Şurlası» diye sözler bile do
laştı. Bu ıstırap verir, bu hâle gelmemek lazım. Roze
ti ne olursa olsun, mahkemeler de, hâkimler de taraf
sız olarak kararlarını vermeli. Çünkü memleket öyle 
hale geldi ki, iktidar değişti mi, bakıyorsunuz yukarı 
kademe tamamen gidiyor; yaprak dökümü gibi. On
dan sonra artık insaf ve merhametine kalmış. Aşağı 
doğru iniyor, iniyor, bir kısım partilerin odacısına da
hi tahammül yok; eğer zihniyeti ve rozeti öyle ise, 
öbürü de artık nerede insaf kesilirse, orayı da Allah 
bilir. Bunların hepsi de Devlet Şurasına koşuyorlar; 
man yürütmeyi durdurma, kararın iptali, eylemin bil
mem nesi, tazminat, bir sürü mahkemeler.. Olmaz ar
kadaşlar. İnsaflı olmak lazım. Men dakka dükka; 
(bugün ona, yarın sana. Sen yaptın, sana da yapacak
lar. Dövme elin kapısını çakıl taşıyla, sonra döverler 
kapını balta başıyla. Yaptın, sen de bulacaksın. Öyle 
ise bunların hepsinden ders almak lâzım, 

Devlet, istikrar unsurudur, muvazene unsurudur. 
Hükümetler de ellerinden geldiği ve mümkün olduğu 
kadar bu unsura riayetkar olmalı. 

Yukarı kademede, «Ben, zihniyetimde olan in
sanlarla çalışırım.» diyene bir diyeceğim yok; amıa 
çok aşağı kademelere kadar inersen, bir sürü memuru 
elinde arzuhaliyle Devlet Şurasının önünde, yürütme
nin durdurulması, bilmem nenin iptali davasının pe
şinde koşturursan ve ondan sonra «Bu davalar çoğa
lıyor, bu işin altından kalkamıyoruz ki, bu kadar 
daire, bu kadar iş..» dersen, olmaz. Karşılıklı; devlet 
de, hükümet de, fert de hakka riayetkar olursa, bu 
'işlerin altından çıkılır. Yoksa ıstıraplarımız her gün 
artar. 

Bu bütçenin, bu Âli Mahkememize hayırlı olması
nı, memleketimize ve milletimize hayırlara vesile ol
masını diler, hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tenkit ve temennileri cevaplandırmak üzere Sayın 

Ahmet Karahan, Devlet Bakanı. Buyurun, 
DEVLET BAKANI AHMET KARAHAN (Ga

ziantep Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; sözlerime başlamıadan önce, gerek Başkanlık 

I Divanını, gerekse değerli üyeleri saygıyla selamlarım. 
I Bilindiği gibi, devlet yapısının en önemli unsuru, 

yargı organıdır. Demokratik düzen içerisinde yaşa-
I yan ülkelerde, özellikle yargı organlarının görevleri 

daha da bir önem kazanmışta Çünkü, yargıyı mura
kabe eden bir kamuoyu mevcuttur. Gerek mazisin-

I de, gerekse tatbikatında Türkiye'deki mahkemeler 
ve değerli hâkimler parlak hizmet vermeleriyle, id
dia ediyorum ki, ün kazanmışlardır. Onların bu onur
lu görevi yürütürken kendilerine yardımcı olunması
nı; gerek maddi, gerekse manevi bakımdan yargıç
lara gereken desteğin gösterilmesini Hükümet olarak 
içtenlikle düşünüyoruz ve Türkiye'de Parlamentonun 
da aynı duygular içinde bulunduğuna inanmaktayız, 

I Danıştay, kanunların başka idari yargı mercileri-
I ne bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak 

üst derece mahkemesi olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 140 ncı maddesinde yer almıştır. Bu 
Yüksek Mahkemenin görevleri, Anayasada «İdari 
uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hak
kında düşüncesini DÜldirmek, tüzük tasarıları hakkın
da düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imti
yaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanun
la gösterilen diğer işleri yapmak» olarak belirtilmiş 
ve Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 

I mensuplarının nitelikleriyle, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, 

I haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disip
lin cezalarının uygulanması, mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla dü
zenlenmesi öngörülmüştür. 

I Anayasanın yukarıda anılan maddesine uygun 
olarak, 521 sayılı Danıştay Kanunu 31.12.1964 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, 20.9.1971 gün ve 
1488 sayılı Kanunla, Anayasada yapılan değişikliğe 
uygun olarak, Danıştay Kanununun da değiştirilme
si, 1488 sayılı Yasanın geçici 14 ncü maddesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişen maddeleri karşısında zorunlu hale gel
miştir. 

Hem bu gereği yerine getirmek, hem de 8 yıllık 
I uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek arna-
I cıyla, 1740 sayılı Kanun 26 Haziran 1973 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 
I Anayasa ile kendisine verilen ödevleri yerine ge

tirmek üzere Danıştay, 11'i idari davalara, 3'ü idari 
I işlere bakan 14 daire ile Dava Daireler Kurulu, Da-
I nıştay Genel Kurulu, İdari Daireler Kurulu, İçtihat-
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lan Birleştirme Kurulu ve Başkanun Sözcülüğü ola- . 
rak teşkilatlanmıştır, Bunlardan başka, Başkanlar 
Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Yönetim Disiplin 
Kurulu, Tasnif ve Yayın Kurulu, Hizmet İçi Eğitim 
Kurulu gibi kuruluşları da kapsamaktadır. 

Değerli senatörler; 
Danıştayın üzerindeki dava sayısı, zaman içinde 

peryodik olarak büyük bir artış göstermektedir. 13 
dairenin tam zaman çalışmasına rağmen, bu rakam-
lardaki artış dikkati çekecek ölçüye varmıştır. Bu fikir 
olması açısından bunların rakamlarını; gelen iş, çı
karılan iş ve devredilen iş olarak sıralamayı uygun 
gördüm. 

Dava dairelerine gelen ve çıkan işler şöyle : 
1968'de devreden 36 774, yeni gelen iş 32 502, çı

kan iş 34 323, devreden ve kalan 34 953. 1968'deki 
bu rakamlar 1979'da şu şekilde büyümüştür: Devre
den 52 641, yeni gelen iş 51 068, çıkan iş 47 143, ka
lan iş 56 566. 

Bu dava dairelerindeki durum, idari davalarda 
şu rakamlarla karşımıza çıkmaktadır. İdari davalar 
için gelen ve çıkan işler : 1968 yılı içlin devreden 371, 
yeni gelen iş 3 066, çıkan iş 3 561, kalan iş 416, 1979 
için 371 'e karşın 2 597 iş giriyor, yeni gelen iş 4 052, 
çıkan iş 3 716 ve devreden, kalan iş ise 2 933, 

Yukarıdaki rakamların incelenmesinden de an
laşılacağı üzere, sözümüzün başında ifade ettiğimiz 
gibi, kuruluş ve kadrolarındaki gelişmesine rağmen, 
dava dairelerinin işleri, toplumun ticari, iktisadi, ma
li ve sosyal alandaki ihtiyaçlarını karşılamak mak
sadıyla alınan çeşitli idari karar ve tasarruflardan do
ğan uyuşmazlıkların artması nedeniyle yüksek bir 
düzeyde seyrine devam etmektedir. 

Danıştayın bu ağır iş yükünü gereği gibi kaldıra
bilmesi ve Anayasanın 140 ncı maddesinde belirtil
diği üzere, üst derece idari mahkemesi görevini ke
maliyle yerine getirebilmesi için, Danıştayca hazırla
nan ve Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilen ve halen Adalet Komisyonunda bulunan 
Bölge tdari Mahkemeleri Kanun tasarısının bir an 
önce yasalaştırılmasının zaruret, önem ve ehemmi
yetine işaret etmek isterim. 

Bunun dışında, Yasama Meclislerinde bulunan 
Bölge İdari Mahkemeleri Kanun tasarısının süratle 
çıkarılmasının yanında, idari kanunlar yeniden göz
den geçirilmesi ve günün koşullarına uygun düzen
lemelerin yapılması halinde bu davaların azalacağı 
ıkanaatı vardır, 
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İdari önlemler olarak da, çok sayıda kişiyi ilgi
lendiren konularda çıkan uyuşmazlıklarla ilgili ola
rak verilmiş yargı kararlarının sürekli ve yerleşik 
hal almasından sonra idari uyuşmazlık sürdürülme-
melidir. 

Alt derece yargı yerlerinden idare aleyhine veri
len kararlar, üzerinde inceden inceye düşünülmeden, 
idarece temyiz davası olarak Danıştaya getirilmeme
lidir. Danıştayca verilen kararlarda, karar düzeltme 
yoluna gidilirken de aynı özen gösterilmelidir. 

Vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma yönteminin kap
samı genişletilmeli ve işlerliği de sağlanmalıdır. Özel
likle çok sayıda davaya neden olabilecek konularda, 
idarenin duraksamasını gerektirecek olaylarda, Da-
nıştaydan danışma kararı alma yoluna gidilmesinin 
de fayda getireceği düşüncesindeyiz. 

Özellikle kamu hizmetleriyle ilgili temel yasa ta
sarıları incelenmek üzere Danıştaya gönderilmelidir. 
Bilhassa Danıştaya görev veren ve özel yargılama 
yöntemi getiren yasalar, kesinlikle Danıştayın görüşü 
alındıktan sonra getirilmelidir. 

Değerli senatörler; 
Danıştayın cari giderleri üzerinde birkaç satırla 

durmak isterim. 
Personel giderleri : 
Danıştay Başkanlığının personel giderleri kanuni 

kadro durumuna göre 1980 Mali Yılı içerisinde per
sonelin yapacağı derece yükselmeleri ve kademe iler
lemeleri gözönünde bulundurularak, 1980 yılına ait 
aylık ödemeleri tutarı, Maliye Bakanlığıyla mutaba
kat sağlanmak suretiyle, Bütçeye ödenek konulmuş 
bulunmaktadır. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerin
de bulunan ödeneğin kullanılmasında azami tasarru
fa riayet edilmesi düşünülmektedir. 

İncelenen 1980 Yılı Danıştay Bütçesi, Muhase-
be-i Umumiye Kanunu hükümlerine, program - büt
çe tekniğine uygun olarak hazırlanmış ve ödenekler, 
tasarrufa azami riayet edilmek suretiyle teklif edil
miştir., 

Değerli arkadaşlarım; 
Danıştay üzerinde yapılan eleştirilerin notlarını 

aldım, bunun üzerinde kısaca durmak isterim. 
Sayın Ali Oğuz Bey, «Mahkemelerin tek bir mah

keme biçiminde bulunması, bunun sürat sağlayaca
ğı, emniyet sağlayacağı;» görüşüne temas ediyor. 
Şüphesiz mahkemelerin, Adalet Mahkemesi gibi tek 
bir mahkeme olması halinde uyum sağlanabilir; ama 
meselelere her iki mahkeme çok ayrı cepheden ba
kar, Bu bakımdan, mahkemelerin ihtisasına, branşı-
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na, hâkimlerin yetişme biçimine çok dikkat etmek 
gerekir. Bu nedenle, zaten idari mahkemeler bir ihti
yacın sonu kurulmuşlardır ve Türkiye, Fransa'dan 
Şûrayı Devletin esasını aldığı zaman, bunun bir fan
tan olarak değil, içtimai hayatın gelişme süreci içe
risinde Adalet Mahkemelerinin geride kalmışlığını 
kapatmak için almıştır ve bu da fonksiyonu içinde 
görev yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz doldu, 
müsamaha payı içerisinde lütfen cevaplayınız. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAMAN (De
vamla) — Çok teşekkür ederim. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bilin
diği gibi, kuvvetler ayrılığı nazariyesinde 3 erk, 3 oto
rite vardır. Birisi idari otoritedir, diğeri teşrii orga
nın görevleri ve otoritesi, bir diğeri de yargı organı
dır. Özellikle Anayasamızda idarenin bütün eylem 
ve tasarrufları yargı murakabesine tabi tutulmuştur. 
Bu nedenle, yargıçların görevlerindeki başarısını, ida
renin kendileriyle uyum içinde çalışmasındaki başa
rısına bağlı olarak görüyorum. 

İdarenin bütün tasarruflarında elini, kolunu bağ
lamış bir mahkeme anlayışı, geleceğe dönük atılım
ları frenleyecektir ve Hükümetin, icra organının ba
şarısını ve sonuç olarak da devletin istikrarını zede
leyebilecektir. 

Bu düşünceler ile Bütçenin Danıştayımıza hayır
lı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Danıştay Başkanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 56 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edanJıar... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargı, Danışma ve inceleme 188 423 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul adenl/er... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kafeul 
edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi ka
bul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

1980 Yüı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu tasarısının açık oylamasına 98 sayın üye işti
rak etmiş; 97 kaıbul, 1 çekinser, tasarı kabul edilmiş
tir. 

1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Bütçe Kanunu tasarısının açık oylamasına 87 
sayın üye iştirak etmiştir. Gerekli çoğunluğu sağla
yamadığından gelecek birleşimde açık oylama işle
mi tekrarlanacaktır. 

Gündemimizde başka görüşülecek madde bulun
madığından, 6.2.1980 Çarşamba günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,00 
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1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 951) 

(Kabul etfnmiştir.j 
Üye sayısı : 184 

Oy veremler : 98 
Kabul edenler : 97 

Reddedenler : — 

Çekimserler : 1 

Oya katılmayanlar : 86 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçhoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Ş. Çavda roğlu 
Cemal örgen 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
M. Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Falük Kjnbaşjh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Bartas Küntay (B.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selahattin Deniz 
LûKîfü Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Sıtkı Sadılk Batum 
O. Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyamsoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
A. Münif îslaariıoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğriı 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
M. Emin Alanyalı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman SalihoğÜu 

SAMSUN 
Cemal Arslan 
Şaban Demıirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biıikıctioğîu 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan OM 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyaıt Baytkara 
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Kemal Canltürk 
Hüsamettin Çelebi 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 

N. Kemal Şentürk 
Halil Tunç 

Şerif Tüten 

TABÎİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
L Sabri Çağlayangil 
(Başkan.) 
Şebip Karamullaoğlu 

(Çekinser) 

Mustafa Gülcügiî 
İSPARTA 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 
Hasan lldan (1. Â.) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

- İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
M. Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay \» 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Fevzi Ergün (İz.) 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çecan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail Aslan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdrils öürsoy 

Orhan Vural 
SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
SAMSUN 

Muharrem Bartın 
SİİRT 

İdris Arıkan 
SİNOP 

Abduiah Vehbi Uğur 
SİVAS 

Temıei Kitapçı 
Hüseyin öztürk 
Muhittin TayJan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naahı Taşan 

URFA 
AbduıUgaınd Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıiıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H, Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
Metin Toker 
Nermin Abadan Unat 
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1980 Yıh Toprak ve Taran Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyîann Sonucu 
(S. Sayısı : 950) 

(Çoğunluk Yoktur.) 

TABÎ1 ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehlbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Katfaıyiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

ARTVİN 
Raskn Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mittat Şüfcrti Çavdiaroğiu 
Cemal örgen 
1. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 87 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : — 
Çekünserler : 1 

Oya katııknayanlar : 97 
Açılk tiyeükter : — 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcaın 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik; Kulba#l 

BURSA 
Badas Kumlayı 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orham Özen 

ERZURUM 
Selalhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kıhç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
AbdUhalhik Özdiüc 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
(M. Sıtk» Sadolk Batum 
Orhan Cemal Fensoyı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyanisoyj 

İZMİR 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlıu 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Eım'in Alanyalı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Eteol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Mulhaıtremoğlu 

NİĞDE 
Erıgud Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Metö 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demîrdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tahsin Türicay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çdtio 

TRABZON 
Ahlmet İhsan Birinoioğlu 
Ahmet Cemi' Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi KarCaıl 

YOZGAT 
Ünal AUıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baytara 
Hüsamettirı Çelebi 
Fahri Çolkler 
N, Kemal Şentütrk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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(Çekinser) 

İSPARTA 
Mustafa Güldüğü 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak (İ. Â.) 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (İz.) 

AMASYA 
Nevzat Semer 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
<B&. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzli Yılmaz 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
'(Başkan) 
Şdbip Karamullaoğlu 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan (İ.A.) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkim en (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Bayıkal 
Rahmii Erdem (Bşk.V.) 
'Mehmet Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANM AR AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aks aç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA 
Fevzi Ergün (h.) 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
| Haldun Menteşeoğlu 

Fevzi Özer 
MUŞ 

İsmail Arslan 
NEVŞEHİR 

Ragıp Üner (İz.) 
NİĞDE 

Abdullah Emre İleri 
ORDU 

îdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİİRT 
İdris Arifen 

SİNOP 
AbiduOlaJh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüirk 
Muhittin TayJan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Metim Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naiım Taşan 

URFA 
Abduligani Detmirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batar 
Kemal Cantürk 
Hilmi Fırat 
Sadii trmak 
Adnan Başer Kaifaoğlu 
H. Naü Kübalı 
Safa Redsoğlu 
Metin Toker 
Nermin Abadan Unat 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30ı NCU BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1980 Sah 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tari
hi : 31.1.1980) ' 

X 2. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/317; C. Senatosu : 1/651) 
(S, Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 3. — 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316; C. Senato
su : 1/650) (S. Sayısı : 950) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 4. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru, (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. 
Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 5. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
meci Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
1/339; C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973) (Dağıt
ma tarihi : 31.1.1980) 

X 6, — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Se

natosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 7. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) (Dağıtma tarihi : 31,1.1980) 

X 8. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S, 
Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980) 
(Dağıtma tarihi : 31 , 1 . 1980) 

X 9. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 960) 

X 10. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M, Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) (Dağıtma tarihi : 31 -. 1 . 1980|) 

X 11. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980) 

X 12. — 1980 yılı İktisâdi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi ; 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S, Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 13. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M, Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 14. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sa
yısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 15. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31,1.1980) 

(Devamı arkada) 
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X 16. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru.: (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/669) (S. 
Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980ı) 

X 17. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) (Dağıtma tarihi ; 31.1.1980) 

X 18. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 19. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980ı) 

X 20. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi ; 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 21. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 23. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M, Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) 
(S. Sayısı : 968) Pağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980ı) 

X 27. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) 
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 28. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 29. — 1980 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 30. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980); 

X 31. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31,1.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


