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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, 

Bütçe görüşmeleri sırasında soru sorulabileceği 
hakkında İçtüzüğün 156 ncı maddesine uyulma
dığı için kendisine söz verilmesi hakkındaki 
önergesi okundu ve soruların yeterlikten önce 
Başkanlığa intikal etmesi şartiyle İçtüzüğe 
uyulacağı, bu sebeple söz gerilmesine mahal 
olmadığı bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay bütçeleri kabul olundu. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üze

rinde bir süre görüşüldü. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 

ara verildi. 
îkinci Oturum 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi ka
bul olundu. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime, ara 
verildi. 

Üçüncü Oturum 

Başbakanlık, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçeleri kabul 

olundu. 
18 . 2 . 1968 Pazar günü saat 10,00 da top-

lanımak üzere Birleşime (18 . 2 . 1968) saat 
02,00 de son verildi. 

Balkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Başkan 
Başkanvekili 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER — İsmet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Bütçe 
kanunu tmsansmda yapılan değişiklile dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635: Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) 

A) DANIŞTAY BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde, 

müzakereye başlıyoruz. Gruplar adına söz al

mış olan arkadaşların isimlerini okuyorum. C. 
H. P. Grupu adına Sayın Âdil Sağıroğlu, Gü
ven Partisi adına Sayın Salih Yaldız, T. 1. P. 
Gurupu adına Sayın Yunus Koçak, Adalet Par
tisi Grupu adana Sayan Nuri Eroğan, M. P. Gru
pu adına Sayın Seyit Faruk önder. 

Buyurun Sayın Âdil Sağıroğlu. 

O. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL SAĞIROĞ
LU (Erzincan) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

— 128 — 
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Bir Devletin kuruluş temelinde kendi va
tandaşlarına emniyete kavuşturmak ve mutlu 
kılmak düşüncesi yatar. Bu itibarla bütün ku
ruluşların yöneldiği amaç budur. Ancak Dev
leti yöneten kudret sahipleri insan tabiatı
nın bir gereği olarak bu gerçeği unuttukları 
için onlara bunu hatırlatacak, keyfî hareketle
rini önliyecek ve icrayı belirli sınırlarda dur
duracak bağımsız kaza organlarına ihtiyaç du
yulmuştur. İnsan hak ve hürriyetlerinin, insa
nın her anlamda mutluluğu için şart sayıldığı 
ülkelerde bu kuruluşlar,, yalnız vatandaşların 
değil, toplumun huzuru ile huzurlu olması ta
biî olan icranın da en büyük yardımcısıdırlar. 
Danıştay da vatandaş ile idare arasındaki an
laşmazlıkları kazai yolla sonuçlandırmak ve 
idareye danışman olarak da yardam etmek 
bakımından yurdumuzun temel kuruluşların
dan biri olmuştur. 

Danıştay, bu önümüzdeki yıl içinde kuru
luşunun 100 üncü yılını kutlayacaktır. Bu 100 
yal zarfında mevzuatın ve maddi durumun ken
disine verdiği imkânlar ölçüsünde önemli hiz
metler görmüş, muhtelif alanlardan gelen seç
kin kimselerin çalışmaları ile idareye yön ver

miş, ışık tutmuştur. Ancak gerçek hüviyetine 
ve kuruluş nedenine uygun bir kişiliğe 1961 
Anayasasından sonra kavuşabilnüştir. 

Danıştay bütçesi üzerinde bundan evvelki 
yıllarda da muhtelif arzu ve temenniler orta
ya atılmıştır. Bunlardan bir kısmı gerçekleş
me yoluna girmiş, bir kısmı ise bir temenni ola
rak kalmakta devam eylemiştir. Bugün Danış
tay tamamen bağımsız bir kuruluştur. Fakat 
daha yeterli bir çalışma düzenine girmesi 
onun tek başına gerçekleştirmesi mümkün olan 
bir husus değildir. Bu, icra organının ve teş
riî organın kendisine sağlıyacağı imkânlarla 
da ilgilidir. 

Geçen yıllardaki bütçe konuşmalarında bü
tün sözcüler bâzı konularda ısrarla durmuşlar
dır. 

Bunlar: Anayasanın 140 ncı maddesine uyu
larak bir Danıştay Kanunu çıkarılması, men
suplarının aylık, ödenek ve tazminatlarının 
adliye mahkemeleri örnek alınarak düzenlen
mesi, yeni bir Danıştay binasının yaptırılma
sı, Danıştay Kararlar Dergisinin muntazaman 
çıkartılması ve geliştirilmesi ve bu bakımdan 
bir dokümantasyon bürosunun kurulması, Da-
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nıştaydaki işlerin süratle ve isabetle görülme
si, ilk derece idari mahkemelerin teşkil olun* 
ması ve Danıştay kararlarının idarece hassa

siyetle yerine getirilmesi konularıdır. 
Bugün Anayasanın 140 ncı maddesine göre 

Danıştayın görevleri ve işleyişini tanzim eden 
521 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş, adliye mah
kemeleri mensuplarının aylık, ödenek ve taz
minatları esas alınarak Danıştay mensupları
na da bu yönde haklar tanınmıştır. 

Eski Danıştay binasının yanındaki arsa is
timlâk edilerek ve eski bina yıktırılarak yeni 
bir bina yapımı işi ele alınmıştır. Bugün Da
nıştay, Emlâk Kredi Bankasına ait bir binada 
vazife görmekte ve yılda 610 bin lira kira öde
mektedir. Emlâk Kredi Bankasının da anlayış 
göstermesi ve kısmi bâza tadiller yapması so
nunda bina- Danıştayın yerleşmesine müsait bir 
hale getirilmiştir. Ancak biran önce esas bina
nın yapımı ele alınmaz ve inşaatı da uzarsa 
yıllarca ödiyeceği kira bedeli milyonları bula
caktır. Bu itibarla binanın plânının gösteriş
ten ve taklitten ziyade ihtiyaca uygun bir şe
kilde ve esaslı bir incelemeye tabiî tu
tularak biran evvel yaptırılmasının ve önümüz
deki yıllarda daha fazla ödenekler de ayrıla
rak inşaatının süratle bitirilmesinin Önemle üze
rinde durulmalıdıır. 

Bu hem tasarruf bakımından ve hem de 
tahsisan Danıştay için yapılacak bir binanın 
daha düzenli bir çalışma sağlaması açısından 
faydalı bir hareket olacaktır. 

Danıştay kararları dergisinin daha yeterli 
bir şekilde yayınlanması ile birlikte idari ka
za ve bununla ilgili ilmî konulara ve araştır
malara da bu dergide yer verileceği ve bu ba
kımdan bir (Tasnif ve yayın bürosu) nun faali
yete geçmesi için gerekli çalışma ve hazırlık
ların yapıldığa memnuniyetle öğrenilmiştir. Bu
nun biran evvel ve arzu edilen nitelikte gerçek
leşmesini dilemekteyim. 
A Nüfusun günden güne artması,, kütlelerin 

her gün biraz daha aydınlanarak haklarına sa
hip çıkmaya başlaması, idare ile vatandaş ara
sındaki münasebetlerin çoğalması ve Anayasa
nın 114 ncü maddesinde yazılı (idarenin hiçbir 
eylem ve işleminin hiçbir halde yarga merci
lerinin denetimi dışında bırakılmıyacağı) hük
mü, Danıştayın sorumluluk ve görevini artır
maktadır. Bu artış kargasında yine de ilk dere-
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celi kuruluşların yardımından yoksun kalma
sa görevini istenilen nitelikte yapmasını müm
kün kılmamaktadır. 

Şimdiye kadar idari dairelerden bir kısmı
na dâva dairesi yetkisi verilmek ve yeni dâva 
daireleri ihdas edilmek suretiyle buna geçici 
bir çare bulunabilmiştir. Nitekim 1965 ' yılın
dan bu yana devredilen dosya adedinde bir 
düşme görülmektedir. Ancak zamanla durum • 
yine eski haline dönecek, dosyaların adedi ar
tacak, Danıştay görevini arzu edilir şekilde 
yerine getirmek gücünden yine yoksun kala
cak ve bu bunalım içinde adalet tevzi edici, 
yön verici ve içtihat yapıcı niteliğinde ciddü 
kayıplara uğrıyacaktır. Bu sebeple Danıştay 
dışında da bu durumu düzeltecek hususları 
aramak mecburiyetd aşikârdır. 

. tik dereceli idari mahkemeler kurulması 
öteden beri temenni ve ifade edilegelmiştir. 
Bu, biran evvel gerçekleştirilmesi gereken ilk 
çarelerden birisidir. Önce mahdut bölgelerde 
kurulacak bu idari mahkemeler, çoğalan dâ
valar ve ihtiyaçlar nisbetinde zamanla artı
rılarak bu yoldan daha sistemli ve köklü bir 
idari yargı düzenine varılabilir. 

Nitekim bu hususta Danıştayca ve Hükü
met makamlarınca bâzı tasanlar hazırlandığı
nı duymaktayız. Hazırlanan bu taşanlarda bir 
görüş birliğine varılması, idari kazanın en yük
sek mercii olan Danıştaym yetki, görev ve de

metimi ile bir çelişmeye düşülmemesi ve ida
ri kazada bir bütünlüğün gözetilmesi önemle 
dikkate alınmalıdır. 

Dâvaların çoğalmasının ve Danıştaym bitmez 
tükenmez müracaatlarla müşkül durumda kal
masının nedenlerinden bir kısmını teşkilât ye
tersizliğinde bulmakla beraber bunun dışındaki 
çok önemli sebepleride gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. 

Memleketin temel meselelerine bir çözüm 
bulma yoluna gitmedikçe, düzensizlikleri ön-
liyecek davranışlara yönelmedikçe,, örneğin 
bir toprak, bir kadastro, bir iskân konusu gü
nün şartlarına göre1 ciddî şekilde ele alınma-
idıkça genel bir personel rejimi tatbikat ala
nına konmadıkça, münferit meselelere mün
ferit çareler ariyan toplum ahengini bozan, 
çelişmeler yaratan mevzuat arasında bir koor
dinasyona gidilmedikçe, idari nrakamlar ka
rarlarımda, hareketlerinde ve mevzuatın tat-
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bikinde bilgili, titiz ve sorumlu davranmadık
ça bir hakkı olduğunu bilen, fakat bunun ne 
olduğunu sarahaten tâyin edemiyen herkes 
kurtuluşu yalnız yargı organlarma başvur
makta arıyacak ve bu karışıklığın verdiği 
emniyetsizlik içinde, hakkında verilen karar 
yerinde bile olsa, bununla tatmin olmayacak
tır. Çünkü ancak sağlam bir hukukî zemin üze
rinde adaletçe kesilen kol acımıyacaktar. 

Denıştayın verdiği kararların yerine geti
rilmesi hem itibarının korunması yönünden, hem 
de idareye karşı vatandaşın teminatını teşkil 
etmesi bakımından şarttır. 

Esefle belirtmek lâzımdırki; Danıştay karar
larının yerine getirilmesine Hükümet tarafın
dan lâyık olduğu önem verilmemektedir. Bu 
kürsüden bunun müteaddit örnekleri zikredil
miştir. Danıştayca verilen kararlar devamlı şe
kilde emrivakilerle hükümsüz hale getirilmekte
dir. Bu husus bir tenkid konusu olduğundan, il
gili Bakanlarca Danıştay Kanunun- 95 nci mad
desine Meclis müzakereleri sırasında eklenen 
tazminatla ilgili bir fıkra ileri sürülmekte ve 
karar yerine getirilmese bile hak sahiplerinin 
dâva açarak tazminat alması mümkün olacağı 
ve bu sebeple bir hakkın ihlâlinin bahis konusu 
bulunamıyacağı ifade edilmektedir. Bu adeta 
klâsik bir savunma haline gelmiştir. Ancak taz
minatla ilgili bu fıkra, Danıştay kararlarını hü
kümsüz kılmak için değil, onun güçlendirmek, 
elde olmayan bir sebeple bir karar yerine geti
rilmemişse mağdur olanın her halükârda hak
kına halel getirmemek için konulmuştur. Yoksa 
Danıştaym kararını yerine getirmemek için ka
sıtlı ye sistemli bir şekilde yapılan hareketle
rin Hazineden ödenen bir tazminat ile destek
lenmesi amacını gütmemiştir. 

Bu yoldan yapılan savunmalara ilâveten, 
geçmiş iktidarlar samanından misaller aranmak
ta, hukukî ve fiili bakımlardan başka anlamlar 
taşıdığı balde bu misaller, haksız bir tutumun 
mesnedi haline sokulmaktadır. Kaldı ki; evvelce 
böyle bir hata yapılmış olsa bile, doğru olan 
hareket tarzı, geçmiş iktidarların hataları ile 
değil başarıları il© yarışmak olmalıdır. Eski ha
taları bugünkü hataların veya kasıtlı davranış
ların birer masereti haline getirmek ciddî bir 
Hükümet yönetimi ile bağdaşamaz. 

Bir teşekkül ne kadar önemli olursa olsun, 
I yalnız onu kurmak kâfi değildir. O, kendisin-
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den beklenenleri yerine getirecek niteliğe ka
vuşturmak da şarttır. îleri bir devletle geri bir 
devlet arasındaki fark, kuruluşların çokluğun
da, kuruluşların şekli değerinde değil, onların 
maksada uygun bir şekilde işlemesinde, işletil
mesinde ve yüriitülmesindedir. Çok partili bir 
hayatın, bekası, partiler arasındaki asgari bağ
lantılara, bütün partilerin temel kuruluşlara ve 
temel dâvalara karşı gösterecekleri müşterek 
ilgiye ve müşterek saygıya bağlıdır. 

Danıştayın ve ona benzeyen bağımsız kuru
luşların gücünü çc<k görmemek lâzımdır. Onla
rın gücü, Bütün Türk Milletinin gücüdür. Siya
si iktidarlar geçer gider. İnsan olarak, siyasi 
partiler olarak, millet olarak geleceğimiz için 
en büyük teminat bu gibi kuruluşların itibar 
içinde yaşaması ve bunu temin edecek şartların 
kendilerine sağlanmasıdır. 

C. H. P. Grupu adına öyle bir anlayışın ve 
arz ettiğimiz temennilerin değer bulmasını di
ler, beni dinlediğiniz için teşekkürler eder. 
Saygılarımı sunarım. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adma Sa

yın Salih Yıldız?. Yok. Millet Partisi Grupu 
adma Sayın Faruk önder?.. Buyurun efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA SEYİT 
FARUK ÖNDER (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem miletvekilleri, 

Danıştay Bütçesi hakkında, Millet Partisi
nin görüş, düşünüş ve temennilerini Yüce Mec
lise arzetmek üzere söz almış bulunuyorum. Vak
tin müsaadesi nisbetinde partimizin, bu en yük
sek idari Mahkeme ile ilgili olarak görüş ve te
mennilerini arz etmeye çalışacağım. 

Anayasamızın 114 ncü maddesi, idarenin hiç
bir eylem ve işleminin hiçbir halde, yargı merci
lerinin denetimi dışında bırakılamıyacağı hük
münü kabul etmiş ve idarenin kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararları ödemekle yüküm
lü tutulacağı prensibini de vaz'etmiştir. 

Görülüyor ki, Anayasa koyucusu, geçmişten 
aldığı ilhamlarla, yürütme görevinin kanunlar 
çerçevesinde yapılacağını âmir olan 6 ncı madde
sindeki hükmü ile iktifa etmiyerek, hukuk dışı
na çıkabilecek olan bir idarenin sakat muamele
lerini bertaraf etmek gayesiyle, bütün idari ta
sarrufların ve bilûmum idari eylem ve işlemle
rin yargı denetimine tabi olduğunu, yani ka
nunlara uygun-olup olmadığı bakımından bir 

— 131 
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idari mahkemenin murakabesi altında bulundu
ğunu ayrıca hüküm altına almakta ve vatandaş 
hukukunu korumak için husule gelebilecek za
rarlardan da yükümlü olacağını en ince teferru
atına kadar metinleştirmiş bulunmaktadır. 

işte bugün müzakeresini yapmakta olduğu
muz bütçe bu en yüksek idari mahkemenin büt
çesidir. 

Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhu
riyetini bir hukuk Devleti olarak ilân etmiştir. 
Yıllardan beri millet olarak yaptığımız hürriyet 
mücadelesi, temeli hukuka dayanan demokratik 
bir düzenin memleketimizde gerçekleştiğini gör
mek ve bu bahtiyarlığa ermek içindir. Şayanı 
şükrandır ki, bugün demokr'atik düzenin icabet-
tirdiği müesseseler kurulmuş ve işleyişleri bakı
mından, fonksiyonlarını ihya edebilecek teşkilâ
ta da kavuşmuş bulunmaktadır. *N 

Ancak, bugün bütçesini görüşmekte olduğu
muz bu Anayasa müessesesi maalesef bölge mah
kemelerinin hâlâ kurulamamış olması yüzünden 
kendisinden beklenen randımanı tam olarak ve
rememekte, kadro kifayetsizliği ve buna muka
bil iş çokluğu yüzünden bir kısım evrakın ka
rara bağlanması senelere arzı ihtiyaç ederken di
ğer bir kısım kararlar da hukukî yolu gösterecek 
bir nitelik kazanamamıya mahkûm kalmaktadır
lar. 

Temennimiz odur ki, bölge idari mahkeme
leri en kısa bir zamanda kurularak Danıştaya 
mevkii ile mütenasip dâvaların gelmesi ve böy
lece işleri azalacak Danıştayın dâvalar üzerine 
tam eğilmesine imkân verilerek hem vaktinde 
ve hem de isabetli ve hukuka ışık tutacak karar
ların çıkması sağlanmalıdır. 

Söz bu konuya intikal etmiş iken bira.?: da Da-
nıştayda, geceli gündüzlü, hummalı bir mesai ile 
çalışarak işleri hazırlıyan Danıştay yardımcıla
rı ile diğer memurların güç ve ıstıraplı durum
larından bahsetmek isterim. Yüksek malûmla-
rıdır'ki; 521 sayılı Danıştay Kanununun, 112 nci 
maddesi Danıştay yardımcılarının ödevlerini şu 
şekilde sıralamıştır : 

Danıştay yardımcıları, Birinci Başkanın, Da
ire Başkanının veya Başyardımcının, kendilerine 
havale ettikleri işleri zamanında inceliyerek dai
re veya görevli kurula gerekli açıklamaları ya
parlar. Kendi düşünce ve kanaatlarini söslü ve
ya yazılı olarak bildirirler. Karar müsveddele-
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r^ni yazarlar. Yardımcının vereceği diğer gö
revleri yerine getirirler. 

Kanunun şu ifadesinden de açıkça anlaşıldı
ğı gibi Danıştay Yardımcıları, Danıştaydaki bil
cümle işlerin görülmesinde ve bilhassa dâvaların 
çözülmesinde en mühim rolü oynamakta ve bü
tün bu çalışmaları da bizzat yapmaktadırlar. Ve
rilen dilekçelerin tetkikinden, dosyaların ince
lenip heyete arz edilmesine, müzakere zabıtları
nın tanzimine ve hattâ varılan netice ve alman 
kararların kaleme alınmasına kadar bütün işleri 
yardımcılar yapmakta ve bu müessesenin en 
ağır yükünü bu memurlar taşımaktadırlar. Bu 
feragatkâr ve fedakâr memurların görevlerini 
lâyıkı veçhile başarabilmek, işlerini gününde 
bitirebilmek için istisnasız hepsinin mesai saat
leri dışında da çalışmak zorunda kaldıkları ve 
evlerinde daha çok dosyalarla hembezm olduk
ları bilinen bir keyfiyettir. Fakat bu memur
lar bu kadar ağır külfetlere karşılık birçok im
kân ve haklardan mahrumdurlar. 

Evvelâ bunların unvanları «Danıştay Yar
dımcısı» dır. Bu kelimenin hangi fonksiyonu 
ifade ettiğini dahi anlamak mümkün değildir. 
Bu memurlara ya eskisi gibi, Danıştay Üye 
Yardımcısı veya daha lâyık ve yaptıklarına da
ha yakışan bir tâbir olarak «Danıştay Tetkik 
Hâkimi» unvanını vermek ve kanunun bu mad
desini bu maksada uygun olarak değiştirmek ye
rinde olur. 

Bu yardımcıların ileride Danıştayın üye 
kadrosunu teşkil etmesi ve ona göre hazırlan
malarına ve kendilerini yetiştirmelerine imkân 
verilmesi de lâzım iken bugün bu lâzimeye de 
riayet edilmemekte olduğu esefle müşahede edil
mektedir. Danıştay Kanununun 111 nci madde
sinde meslek mensuplarının ilmî araştırmalar 
yapmasını sağlamak maksadiyle yurt dışına gön
derilmelerine ait hükümler vardır. Tamamen 
genç elemanları rejimi kabul etmiş dış memle
ketlere göndererek daha iyi bir şekilde yetişme
lerine imkân vermek suretiyle kabul edilmiş bu
lunan bu hüküm de maalesef Danıştaydaki dâ
va dosyalarından örnek alarak kanun majddesi 
arasına sıkışmış kalmıştır. Halbuki iskolastik 
zihniyetten kurtularak modern idare hukukunun 
icap ve anlayışına göre çalışması icabeden bu 
müesseseye istenilen bu şekli verecek yardımcı
ların bugüne kadar çoktan en iyi bir şekilde 

yetiştirilmiş olması ve bunların Garbın en yeni 
idere hukuku anlayışı ile teçhiz edilmiş bulun- ^ 
maları gerekirdi. Maalesef bu husus için bütçe
de yine kâfi ödenek yoktur. Bu ödeneğin sağ
lanması ve bu gençlerin mutlaka idari rejimi 
kabul etmiş olan Avrupa devletlerinde bilgi ve 
görgülerini artırmalarına imkân verilerek, mo
dern idare hukuku anlayış ve iklimi içinde, ya
rınlarına hazırlanmaları sağlanmalıdır. Üç yıl
dan beri bu kanun yürürlükte olduğu halde Da-
nıştaydan bir kişi dahi idari kaza sisteminin uy
gulandığı memleketlerden birisine henüz gönde
rilmemiştir. Bu konu üzerinde ilgililerin ehem
miyetle durması lâzımdır. Sayın Bakandan bu 
hususta verecekleri müjdeli haberi beklemekte
yiz. 

Kanunun kendilerine mevdu vazifeleri açık
ladığımız, yani koyacağı içtihatlarla objektif 
hukukun kaynaklarından birini teşkil etmesi ge
reken bu yüksek idari mahkemenin kararlarına 
esas olarak incelemeleri yapmakla görevli Da
nıştay yardımcılarının yetiştirilmeleri, geliştiril
meleri için ayrıca kendilerine imkânlar hazırlan
malı, hususi tetkik ve tetebbuda bulunmalarına 
da imkân ve zaman verilmeli ve bu mevzular 
üzerinde de durarak bunu sağlamak için kadro
lara ilâveler yapılmalıdır. 

Bundan başka Danıştayda açılan âzahklara 
seçilmek ümidiyle yıllarca bu müessesede emek 
sarf ederek kendisini yetiştirmiş ve bu işe hazır
lamış olan, idari dâvalarda ihtisas yapmış bulu-
nan bu meslek mensupları üye seçimlerinde da
ha çok teşkilât dışından gelen ve bugün Danış
tayın ekseriyetini teşkil eden üyelerden oy ala
madıkları veya bâzı üyelerin maiyetlerinde ça
lıştırdıklarını kendileriyle aynı seviyeye yükselt
meyi istememeleri yüzünden seçim şansları az 
olduğu için, lâyık oldukları halde bunlar üye 
adaylıklarına seçilememekte ve mesleklerinin 
ciddiyeti icabı politika yapamadıkları ve dola-
yısiyle de Hükümet adayı olarak gösterileme
dikleri için istikballerinden, terakki ve tefeyyüz
den ümitlerini de kesmiş bulunmaktadırlar. Bu 
hâl hem yardımcıları münkesir etmekte ve gay
retlerini azaltmakta hem de hariçten gelen üye
lerle doldurulan üye kadroları mütehassıs ele
manlardan mahrum kalmaktadır. 

Bu. itibarla Danıştaya seçilecek üyelerin hiç 
olmazsa yarısının Danıştay meslek mensupları 
arasından seçilmelerini zorunlu kılan hükümle-
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rin dç getirilmesi ve bu maksatla da mevcut ka
nunun tadili gerekmektedir. 

Usûl hükümlerinden ve mevzuatın incelile
rinden; kendi iştigal konuları itibariyle uzak kal
mış kimselerle Danıştay âza kadrolarını doldur
mak her halde bu hizmetin nef'ine bir hareket 
değildir. 

Hükümetimizden istirhamımız odur ki, Da-
nıştaym esas rüknünü teşkil eden meslek men
suplarına terfi yollarını açsın ve onlara idealle
rine kavuşmak yeni Danıştay Üyesi olabilmele
rini kolaylıkla mümkün kılabilmek imkânlarını 
bahşetsin, bugünkü kısır imkânları genişletici 
hükümler getirerek tatbikatta görülen bu ak
saklığı en kısa bir zamanda gidersin. 

Danıştay mensuplarının bugün içinde bulun
dukları güçlüklerden birisi de, kadro kifayetsiz
liğidir. Yıllardan beri kadrosuzuk yüzden ter
fi edemiyen veya bu sebeple maaş bakımından. 
terfi ettiği halde aynı kadroda kaldığı için kı
deminin gerektirdiği ödeneği dahi alamıyan bu 
meslek mensuplarının kadro sıkıntısını gidere
cek tedbirleri Hükümet düşünmeli ve sağlıya-
cak hükümleri 4e biran evvel Yüce Meclise ge
tirmelidir. 

Danıştay yardımcılarından başka, Danıştay-
da çok muztarip durumda olan ikinci bir memur 
grupu daha vardır. Danıştayda muamelâta mü-
taallik bütün işlerin sorumluluğunu taşıyan ve 
vatandaşın işlerinin süratle intacını sağlamakta 
çok mühim rolü olan idare memurlarına, verilen 
tazminat da tatmin edici olmaktan çok uzaktır 
ve hattâ diğer yüksek dereceli mahkemelerde-
kinden farklı bir durum arz etmektedir. 

Aynı işi yapan Sayıştay memurları ile Da
nıştay memurları arasında hizmet ve iş çokluğu 
bakımından belki de Danıştayın lehine bir fark 
bulunduğu halde verilen tazminat bakımından 
aralarında aksine bir fark mevcuttur, tş kesafe
ti bakımından bu f arklılığa bir nihayet vermek 
mümkün değilse bile tazminat bakımından bu 
adaleti sağlamak mümkündür. Hükümet bunu 
da yapmalıdır. Bu hususu -sağlıyacak bir tek
lif halen komisyonlardadır. Yüce Meclisin bu 
hususa önem vererek mevcut adaletsizliği kısa 
bir zamanda düzelteceğini ümidetmekteyiz. 

Hükümetimizin ve iktidar partisinin bu is
teklerimizi ehemmiyetle nazara almasını bölge 
idari mahkemelerini en kısa bir zamanda kura

rak vatandaşın ıstırabını dindirmesini bekle
mektedir. 

Bu yüksek mahkemenin inkişafına hizmet 
edeceğine inandığımız bu değişikliklerle ilgili ta
sarılar Hükümetçe getirilmezse biz Millet Parti
si olarak getirmeye kararlıyız. O zaman da Yü
ce Meclisin teklifimize iltifat buyurmasını istir
ham edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yüksek idari mahkemenin durumunu ve 

tesbit edebildiğim ihtiyaçlarını böylece arz ettik
ten sonra, vaktin müsaadesi nisbetinde bir nebze 
de fonksiyonundan bahsetmek isterim. 

Bir müesesenin fonksiyonu ve gücü o mües
sesenin icraatına verilmekte olan kıymetle artar 
ve gelişir. Elbette itibarı da oradan çıkan ka
rarlara ittıba edilmekle artırılır. Bir memleket
te, ya kanun hâkimiyeti ve hakkın üstünlüğü 
vardır ve sağlanmıştır. O memlekette demok
rasinin yaşama şansı vardır. Yahut da kanun üs
tünlüğü ve hakkın hâkimiyeti sağlanamamıştır 
ve hak iktidarın, kaba küvetin elinde bir oyun
cak halindedir, o memlekette demokrasiden el
bette bahsedilemez ve orada hukuk devleti ilke
si ham bir hayal olarak ve varsa Anayasayı süs-
liyen edebî bir terim halinde kalmıya mahkûm 
olur. 

Bu takdirde artık o ülkede ne demokrasiden 
ve ne de onun dayandığı millî iradeden ciddî 
olarak bahsetmek imkânı olur. Çünkü demok
ratik düzen ancak bir muhtevaya dayandığı ya
ni hukuk devletine istinadettiği zamandır ki, 
gerçekten var demektir. 

Bu umumi sözlerden maksadımız, iktidarın 
bâzı ahvalde Danıştay kararlarını infaz etmekte 
tereddüt göstermesi veya bazan da infaz etme
mekte teannüt göstermekte olması hususlarının 
getirilebileceği tehlikelere işaret etmektir.- En 
iyi idare, kendi aleyhine de olsa, mahkeme ka
rarlarına tereddütsüz itaat eden ve hürmet gös
tererek infaz eden idaredir. Bu hem kendisine 
büyüklük ve hem de istikbaline .önceden göremi-
yeceği büyük iyilikler sağlar. Bu hâdiselerin İs
lâm tarihinde, Osmanlı tarihinde çeşitli misal
leri vardır. 

Hükümete bu mevzuda da son ricamız; «Ada
let mülkün temelidir» sözünü hatırdan çıkar
maması, hâkimlerimize ve verdikleri hükümlere 
lâyık olduğu itibarı göstermesidir. 
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Sözlerimi, Danıştayımızm memlekete yap
makta olduğu başarılı hizmetlerini devam ettir
mesi ve bütçesinin, yeni bütçe yılının da milleti
miz için hayırlı ve semereli olması temenni ve ni
yazı ile bitirir, Yüce Meclisi saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın, Salih Yıldız. 

Buyurun efendim. 
GÜVEN PARTİSİ MÎLLET MECLİSİ GRU

PU ADINA SALİH YILDIZ (Van) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Danıştay Başkan
lığı bütçesi vesilesiyle Güven Partisi Meclis 
Grupu adına konuşacağım. Bu vesile ile huzur
larınızda bulunuyorum. 

İdarenin hukuk anlayışı içinde çalışmasını 
temin gayesiyle kurulmuş olan Danıştay, biz
de ilk refa tanzimatm gerçekleştirdiği ıslahat 
hareketleri içerisinde 1868 yılında kurulmuş 
olup devamlı bir gelişme temposu içinde 521 sa
yılı Kanunla bugünkü seviyeye gelmiştir. 

Anayasamız idari karar ve tasarrufları 
keyfîlikten kurtarmak, yürütme organının kar
şısına durdurucu güce sahip bir sistem kurmak 
amacı ile Danıştaya önem vermiştir. Bu sistem 
esasını Anayasamızın 2 nci maddesindeki va
sıftan ve temel görüşten almaktadır. Anaya
samızın ikinci maddesinde cumhuriyetin nite
likleri arasında hukukî olma vasfına bir önem 
tanımıştır. Cumhuriyetin hukukî olabilmesi 
için, hukukî müesseselere ve hukuk kaideleri
ne riayet etmesi, ferdî hak ve hürriyetlerin 
idare yönünden teminata bağlanması gerekmek
tedir. Bu itibarla Danıştay, ferdin hak ve hür
riyetlerinde idare ile karşı karşıya geldiği za
man bir ihtiyaca cevap olsun ve bir çıkış yolu 
bulunsun diye ihdas edilmiş, çok zaruri ve mu
kaddes bir müessesedir. 

Anayasamızın 114 ncü maddesiyle bunu açık
ça ifade etmiştir. Bu madde (idarenin hiçbir 
eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılamaz) hükmünü 
vaz'ettikten. sonra aynı maddenin son fıkra
sında «idare kendi eylem ve işlemlerinden do
layı zararı ödemekle yükümlüdür» demekte
dir. 

Bu noktada iki görüş çarpışmaktadır. Gö
rüşlerden biri, (İdarenin hiçbir engel ve işle
mi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakı
lamaz) prensibi bâzı hallerde fiilî imkânsızlık

lar dolayısiyle yerine getirilmediği takdirde 
idare tazminat ödemekle kurtulur. Görüşler
den birisi bu. 

Diğer görüş, (İdarenin hiçbir eylem ve iş
lemi yargı denetimi dışında bırakılamaz, İda
re buna muhalefet halinde, fiilî imkânsızlık 
dahi olsa, zarar ödemekle mükelleftir) fıkrası
nın mânası, asıl 1 nci fıkraya kuvvet kazandır
mak, müeyyide getirmek içindir. Binaenaleyh, 
bu iki görüş halen de çarpışmaktadır. 

Partimizin görüşü odur ki, bu maddeyi bir 
tüm halinde mütalâa etmek zaruridir, idare
nin hiç bir eylem ve işlemi yargı mercilerinin 

-denetimi dışında bırakılamıyacağı gibi, sadece 
tazminat ödemekle kararın Anayasanın emret
tiği şekilde ve mânada infaz mükellefiyetinden 
kurtulmak mümkün değildir. Bu sebeplerle Da
nıştay kararlarını infaz etmenin icra için kaçı
nılmaz bir vecibe olduğunu ifade etmiş bulu
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay kararlarının 
infazı ile mükellef olan idare, bu kararların 
isabet derecesini, hâdiseye uygunluk nisbetini 
takdire yetkili midir? Bu noktada da bâzı te
reddütler vardır. Danıştay bir mahkeme oldu
ğuna göre ve kesinleşen bütün mahkeme karar
larının takdiri münakaşası mümkün olmadığı
na göre, kararın bünyesinde mevcut mânaya gö
re kararların isabetli olup olmadığının takdiri 
umumi mânada mümkün değildir idarece. Ka
rar verildikten sonra takibedilecek tek yol ka
rarın infazıdır; velev ki, yanlış da olsa. 

Danıştay hususunda birçok sözler söylendi, 
kuruluşu, vazifeleri gelişmesi hakkında, Bu hu
suslarda yüksek zamanınızı almayı uygun bul
muyorum. Yüksek malûmlarınız olan bir ciheti 
tekrarda fayda yoktur. Sadece şu kadarına te
mas etmek istiyorum. 

Anayasamız Danıştaya Anayasa Mahkeme
sinden ayrı olarak bir de istişari görev tahmil 
etmiştir. Hükümşt kanun tasarıları hakkında 
düşüncelerini bildirmesi için Danıştaya müra
caat edebilir ve ettiği takdirde Danıştay isti
şari görüşünü bildirmekle mükelleftir. Bu sis
tem Anayasa Mahkememizde mevcut değildir, 
Anayasa Mahkememiz istişari bir organ, olma
dığını esasen verdiği kararlarla da belirtmiştir, 
zâten belirtmese de, Anayasa da bu sarahat 
mevcuttur. Danıştaya intikal eden dâvaların 
uzun seneler sürüncemede kaldığı böylece hak 

— 134 — 
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sahiplerinin büyük mağduriyetlerle karşı karşı
ya bulundukları bir gerçektir. Bunu önleme
nin yolu Danıştaya yeni kadrolar vermek, dai
reler ilâve etmek suretiyle. mevcut imkânla
rı çoğaltmak değildir. Bununla meseleyi hal
letmenin imkânı yoktur. Anayasamızda da ya
zılı olduğu üzere Danıştay bir üst idari mah
keme, fakat ikinci'derecede mahkemelsr kurul
madığı .takdirde, ikinci dereceli mahkemelerin 
de vazifelerini yapacak durumdadır. Hattâ o 
tâbir aynen şöyledir; 140 ncı maddesi : «Danış
tay kanunların başka idari yargı mercilerine 
bırakmadığı konularda ilk derece ve genel ola
rak üst derece mahkemesidir» Şu halde bu hük
mün icabı ilk dereceli idari mahkemelerin bi
ran evvel, kurulması zaruridir, ilk dereceli 
mahkemeler kurulduktan sonra Danıştay bir 
içtihat mahkemesi haline gelebilecektir ve hak
kın biran evvel istihsali de mümkün olacaktır. 
Bunu sayın hükümetten bilhassa istirham et
mekteyim, zira Danıştayda işi olanlar ve Da
nıştaya bir hak istihsali için müracaat edenler 
haklarını zamanında alamamanın, müspet veya 
menfi bir neticeye ulaşamamanın ıstırabı için
dedirler.- Sözlerimi bitirirken saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Koçak? Yok. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurun. 

AP GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (istan
bul) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üye
leri Danıştay Bütçesi hakkında AP Grupu adına 
görüşlerimizi ifade ederken Yüce Meclisi say
gı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
Görevleri 31 . Aralık . 1964 tarih ve 521 sayı

lı Kanunla tesbit edilmiş bulunan (DANIŞTAY) 
Türkiyetöe oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. 

1 . Nisan . 1968 tarihli fermani mütaakıp 
10 Mayıs 1968 de (Şûrayı Devlet) adiyle ku
rulmuş ve idare ilmindeki gelişmelere uygun bir 
seyir talkibederek bu günkü hüviyetiyle bağım
sız bir Anayasa müessesesi halinde bir Yüksek 
idare Mahkemesi, Danışma ve inceleme mercii 
olmuştur. 

Sözü edilen 521 sayılı Kanunun (Danıştayın 
görevleri) başlığını taşıyan 4 ncü bölümü içinde
ki 29 ncu maddesinde Danıştay vazifeleri şöyle 
sıralanmaktadır: 

İdari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve 
çözmek, 

Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasa
rıları hakkında düşünce bildirmek, , 

Tüzük Tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şart
larını incelemek ve bunların yanında, 

Başbakanlık tarafından gönderilen her tür
lü işler hakkında mütalâa beyan etmek... 

Danıştay bu görevlerini 9 u idarî dâvalara 
3 ü idarî işlere bakmak üzere kurulmuş 12 daire 
halindeki çalışmalariyle yerine getirmektedir. 
Şüphe yok ki, çizilen bu hizmet hududu içinde 
idarî dâvaları görmek ve çözmek ağırlık noktası
nı teşkil etmekte, bunun tabii neticesi olarak da 
Danıştay bir istişare organı olmaktan ziyade bir 
idare Mahkemesi hüviyeti arzetmektedir. Bu hü
viyetiyle Danıştay. Anayasanın (idarenin hiçbir 
eylem ve işleyişi yargı neticelerinin denetimi dı
şında bırakılamaz.) Diyen 114 ncü maddesiyle 
Devletin karşısında ferdin hakkını koruyan, hak
sız ve yetki dışı idari tasarrufları önleyen, böy
lece Devletle fert arasındaki münasebetlerde za
yıfı kuvvetliye ezdirmemek suretiyle hukuku 
hâkim kılan bir Anaysa müessesesidir. 

Bugün dünya Anayasaları, idarenin eylem ve 
işlemlerinin yargı'denetimine tabii tutulup tu
tulmaması bakımımdan farklı hükümler ihtiva et
mektedir. Fransız, Alman, italyan, Mısır ve Türk 
Anayasalarında bu denetleme kabul edilmiş, Bir
leşik^ Amerika, İngiltere Belçika Anayasaları ise 
Hükümet .^tasarruflarını böyle bir denetime tabii 
tutmamıştır.^ 

Anayasamızın 114 ncü maddesiyle, idarenin 
eylem ve işleri böylece denetime tâbi tutulurken, 
Temsilciler Meclisinde münakaşalara yol açan 
118 nci maddesiyle de bu denetleme disiplin ka
rarlarına kadar teşmiledilmiş, bu suretle idare 
karşısında ferdin hukuku aşırı bir titizlikle korun
mak istenmiştir. Ancak nasıl Anayasa Mahke
mesi, çıkarılmış kanunların sadece Anayasaya 
aykırılığını tetkik ederse Danıştay'da idarenin 
tasarruflarını tetkik ederken, bunların haksızlığı 
ve yetki dışı olmaları üzerinde durmakla zorun
ludur. Şüphe yok ki, tetkikatını yaparken idare
nin hususiyetlerini, icap ve zaruretlerini nazara 
alacak, idarenin takdir yetkisinin ve yerinde 
kullanılıp kullanılmadığı hususlarını ve ittihaz 
edilmiş kararların idarî ve siyasi zaruretlerle 
alınmış olup olmadığını dikkatten uzak tutmıya-
caktır. 
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Filhakika, idare sanatı icra olunur ve kamu 
hizmetleri görülürken bu hizmetin yerinde olup 
olmadığının, yani yapılan işlem ve eylemin lüzum 
ve zaruretinin tesbiti ve kötüye kullanılmadığı 
müddetçe takdir hak ve yetkisinin kullanılması, 
Hükümet etmenin en tabiî ve zarureti'icabı ve 
Âmme Hukukunun değişmez kaidesidir. 

Danıştay hüküm tesis ederken idari kararın 
haksızlığı ve yetki dışı oluşu üzerinde dururken 
Hükümet etme yetkisinin hududuna dayanmak 
suretiyle bu yetkiyi zorluyor gibi görünürse icra
ya karşı cephe almaya istekli çevrelerin hâmisi 
mevkiini alır ki, Danıştay'dan beklenen, bu ma
nâda bir siyanet havası yaratarak idare hayatın
da gereksiz bir buhran sebebi olmak değil, aksi
ne çeşitli teşkilâtlanma hareketleriyle icranın 
karşısında zorunluklar çıkarma istidadında olan 
bir ortamda istikarar unsuru olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Danıştay Kanununun üzerinde dikkatle du

rulması gereken ve tatbikatta bilhassa son za
manlarda çok geniş yankılar uyandıran önemli 
bir husus da, icranın tehiri mevzuudur. Da-
nıştayın aldığı bu gibi kararlar iktidar - muha
lefet arasında sonu gelmiyen tartışmalara yol 
açmakta ve bir iç huzursuzluk yaratmaktadır. 
Bu halin ise Danıştay kararlannm istikrar mü
essesesi olması gerektiği gerekçesiyle telifine 
imkân yoktur. İdare hayatında istikrar sağla
mak için vücuda getirilmiş bir kuruluştan sadır 
olan kararların bir tedirginlik sebebi olması, 
icra zaviyesinden, idari kaza yönünden mak
bul olmaktan uzaktır. 

Filhakika, idari kazadaki yürütmeyi dur
durmak, adlî kazadaki ihtiyati tedbirden he
men hemen farksızdır. Ve fakat H. M. U. K. da 
adalet mahkemelerinin verecekleri ihtiyati ted
bir kararları hakkında 101 - 113 ncü maddele
rinde mufassal hükümler konulmuş iken Öanış-
tay Kanununun sadece bir tek 94 ncü maddesi 
yürütmenin durdurulmasından bahsetmektedir. 
Danış t ay d a bu maddeye istinatla kendini mut
lak bir yetkiye sahip görmekte, bu ise tatbi
katta son derece önemli neticeler vermekte, bâzı 
hallerde ise bir taraftan Devletin, bir taraftan 
da Danıştaym prestijinin sarsılmasına sebebol-
maktadır. 

Oysa ki, Yargıtay yürütmenin durdurulması • 
kararını verirken hiç de bir mutlak, bir yetkiye 
sahip bulunmamaktadır. Bu yetki (tehirinde 

tehlike olmak veya mühim bir zarar olacağı an
laşılmak) gibi kesin hudutlarla çevrelenmiş bu* 
Ilınmaktadır. 

Şöyleki; 
Danıştay Kanununun 88 nci maddesi (Bu ka- ; 

nunda hüküm bulunmıyan hususlarda... Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hü
kümleri uygulanır.) Demektedir. Danıştay 
Kanununun yürütmeyi durdurmakla alâkalı 
94 ncü maddesi 1 nci fıkrasiyle esas itibariyle 
yürütmenin durdurulamıyacağı prensibini be
nimsemekte, (Dâva Daireleri ile Dâva Daireleri 
Kurulu, taraflardan birinin isteği halinde, te
minat karşılığında yürütmenin durdurulmasına 
karar verebilir) diyen 2 nci fıkrasiyle de bir 
istisna olarak yürütmenin durdurulabileceğini 
kabul etmekteıdir. Ancak ne bu maddede ne 
de bir başkasında yürütmenin' durdurulması 
şartları tesbit edilmiş değildir. Hal böyle olun
ca 88 nci madde delaletiyle H. M. U. Kanunu
nun ihtiyati tedbire ait maddelerine başvurmak 
ve binaenalehy durdurma kararı verirken (idare 
kararının icrası halinde telâfisi imkânsız ağır 
bir zararın meydana gelip gelmiyeceği) husu
sunun dikkate alınması icabetmektedjr. Bunun 
aksine hareketle hiçbir kayıt ve şarta tabi tut
madan her talep karşısında yürütmeyi durdur
ma kararı vermek kanunun ruhuna aykırı düş
tüğü gibi, Danıştay tarafından kurulması ik
tiza eden itimat ve itibar âbidesini de sarsmak
tadır. 

Şu bir gerçektir ki, Danıştay tehiri icra 
kararı verirken idari kararın icrası halinde te
lâfisi imkânsız ağır bir zararın meydana gelip 
gelmiyeceği hususunu dikkate alırsa bu yüksek 
yargı organı politik çekişme alanından uzakla
şacak, kararların siyasi görüşler istikametinde 
kıymetlendirilmesi ortadan kalkacak ve nihayet 
kararların haklılık derecesi münakaşa mevzuu 
olmaktan kurulacaktır. 

• 
Şimdi kararların yerine getirilmemesi mese

lesine geliyorum. 
Sayın milletvekilleri; 
Gerek geçen yılki, gerek bu yılın bütçe mü

zakerelerinde Danıştay bütçesi görüşülürken 
bu Yüksek Mahkemenin isminin siyasi tartışma 
alanına sürüklenmek istendiğini üzüntü ile mü
şahede etmekteyiz. Danıştay kararları infaz 
olunmuyor, şeklinde hulâsa edebileceğimiz bu 
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iddia ve münakaşaların bu müessese için ve 
körpe demokrasimiz için zararlı olduğunda müt
tefik bulunduğumuza şüphe etmiyoruz. Esa
sında Danıştay Kanunu bu münakaşaları yer
siz kılacak şekilde sarihtir. Bu mahkeme ka
rarlarının kesin olduğunu söyliyen ve idareyi 
bu mahkeme ilâmlarına uymayı mecbur kılan 
95 nci maddesi son fıkrası ile bu hükme riayet 
olunmadığı yani, Danıştay kararları yerine ge
tirilmediği takdirde davacıya maddi ve mâne
vi tazminat dâvası açma hakkını tanımış bulun
maktadır. Binanelayeh kanun koyucu bu yük
sek mahkeme kararlarına riayet olunamıyacağı 
hallerinin de mevcudolabileceğini derpiş etmiş 
ve tedbirini de koymuştur. Durum bu derece 
aşikâr iken Danıştay kararlarının şu veya bu 
sebeple yerine getirilmemesi vesile ittihaz edi
lerek bir Anayasa ihlâli iddiasında bulunmak 
ve yeni bir 27 Mayıs diyerek suni bir heyecan 
gösterisine girmek son derece yersiz ve sakîm 
bir yoldur. 

Seçim ile işbaşına gelmiş, iktidarı bu meş
ru yolla başka ellerden almış bir siyasi kadro, 
seçim beyannamesiyle millete yaptığı vaitleri 
tahakkuk ettirirken, bu taahhütleri kavraya-
mıyan veya kavradığı halde birtakım alışkan
lıklara kendini kaptırarak icrayı aksatan ida
rede tabiidir M, değişiklikler yapacaktır. Bun
lar bir partizanlık gayreti olmaktan ziyade 
icrayı' yürütmek gayretidir. Bu onun hakkı
dır, bütün iktidarlar bu yola gitmişlerdir. Bu
nun aksi ise düşünülemez. İcranın idarece kös-
teklenmesi yanında birtakım tehiri icra ve ip
tal kararlariyle bu kösteklenmenin desteklen
mesi, Danıştayın icranın karşısına dikilmesi 
demek olur M, o zaman mesele Devlet mi yok
sa Devlet Şûrasına mı takaddüm tanıyacağı şek
linde ortaya çıkar. Bu da büyük saygı duy
duğumuz bir yargı organının itibarını zedeliye-
cek münakaşaların açılmasından başka bir ne
tice vermez. 

Mesele gelip şu noktada düğümlenmektedir; 
yüksek dereceli bir memura, Hükümetin idari 
tasarruf ve icra yetkisine rağmen, oturduğu 
makamdan ipka etmek kararı veren Danıştay 
aslında memurun makam garantisinden mi yok
sa müktesep hak teminatı noktasından mı hare
ket etmelidir? Memur bunlardan hangisine sa
hiptir ve Danıştay hangisini koruyacaktır? Me-
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muiN için var olan müktesep hak teminatıdır. 
Ve Danıştay bu var olan hakkı koruyacaktır 
Bu (hak zedelendiği veya ihlâl olunduğu takdir
dedir M, Danıştay idarenin karşısına dikilecek 
ve zayıfı kuvvetliye ezdirmiyerek hukuku hâ
kim kılacaktır. Ama bu müessese yok olan bir 
hakkı, makam garantisini korumaya kalktı mı 
tereddütler artacak, bu yüksek mahkeme üze
rine itimatsızlık gölgesi düşecektir. 

Danıştay işlemesine gelince: 

Danıştay bugünkü kadrosu ile ve imkânla-
riyle kendisine gelen işleri yapacak durumda 
değildir. Bu iddiayı teyideden şu cetveli önü
nüze sermeyi faydalı bulmaktayım. 

Dâva dairelerinde 

Yıl Devir Gelen Çıkan Kalan 

1962 49 112 34 813 32 276 51 654 
1964 51 284 32 152 33 894 49 542 
1966 50 164 34 024 44 Ş32 39 354 

Gelen iş hacmında bir azalma olmadığı gibi 
bütün gayretlere rağmen ertesi yıla devirde 
bir ferahlama mevcut değildir. 

1953 yılında ertesi seneye devredilen dosya 
miktarı 8 812 iken yeni daireler ilâvesine rağ
men 1966 dan 1967 ye devreden dâva adedi 
39 354 e yükselmiştir. Danıştaya başvuran her 
vatandaşın lüzumsuz bir gayrete düştüğ-ünü dü
şünmek hata etmek demek olur) Zira çalışma 
tarzı itibariyle bir bidayet mahkemesi gibi va
zife görmekte bulunan bu yüksek yargı organı
nın belli hâdiselerde bir içtihata varıp benzer 
hâdiselerde bunu tatbik etmek gibi bir imkâna 
sahip olmayıp birbirini nakzeder şekilde karar
lar almak mevkiinde kalışı vatandaşı teşvik eder 
bir mahiyet ve mâna taşımaktadır. Tabiatiyle 
bu küçük meseleler hakkında ilk derece idare 
mahkemesi gibi vazife görmesi zorunluluğu, 
Anayasanın kendisine verdiği hakikaten Devlet 
hayatında pek önemli vazifelerinin gözden kay
bolmasına sebebolmaktadır. 

Bu durum ilk derece idare mahkemelerinin 
bir an evvel kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu husustaki mevzuat çalışmalarının İçişleri 
Bakanlığınca büyük bir titizlikle yürütüldüğü 
memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Danıştay Kanununun aksıyan bir tarafı da 
üyelerin seçimi konusudur, üye seçimi bakı
mından Danıştay iki kaynaktan (Danıştay men-
suplarından ve Danıştay dışında görevli kim
selerden) eşit nisbette beslenmesi gerekir. Bun
lardan yalnız birinin Danıştay kadrosunun ta
mamını doldurması ne kadar malhzurlu ise di
ğerinin doldurması da aynı derecede mahzurlu
dur. Son yıllar içinde yapılan üye seçimlerinde 
Danıştayın dışından gösterilen adayların seçil
dikleri bir vakıadır. Bu suretle idari yargı 
mensubu olarak yetişenlerin nisbeti gittikçe 
azalmaktadır. Bunun mahzurları izahtan va
restedir. 

Anayasamız ve Danıştay Kanunu aday tes-
bitinde bu iki kaynaktan bir muvazene içinde 
faydalanılmasını lüzumlu kılmıştır. Tatbikat 
ise buna aykırı bir şekilde gelişmektedir; Bu 
sebeple açılacak kadrolara Danıştay Genel Ku
rulunca aday gösterilme usulü yeniden düzen
lenmeli, Danıştay ancak kendi mensupları ya
ni idari yargıç olan Başyardımcı ve kanunsöz-
cüleri arasından aday gösteKebilmelidir. Ayrıca 
Danıştay üyeliklerinin belirli bir miktarı Fran
sa'da olduğu gibi bu Danıştay mensuplarına 
tahsis edilmelidir. 

Danıştayın karşılaştığı diğer bir zorluk da 
kadro meselesidir. Kanun Danıştay meslek men
suplarından olan Kanunsözcüsü, Başyardımcı 
ve yardımcı adedini 203 olarak tesbit etmiştir. 
Ancak dışarıdan yapılan atanmalar sebebiyle 
kadrolarda bir sıkışma olmuştur. 

Danıştayda kadro bilhassa üye namzetliğini 
ihraz etme ve ödenek bakımından önem taşı
maktadır. Halen 8 i Kanunsözcüsü olmak üze
re 10 aded Kanunsözcüsü ve yardımcısı üye 
namzedi olabilmek için kadro bekleme duru
mundadır. Bir terfi müddeti sonunda Kanun-
sözcülerinin 23 adedi, yardımcıların 21 adedi 
bu kadroyu alma dolayısiyle üye namzedi duru
muna girecek, münhal kadro bulunmaması se
bebiyle de mağduriyetleri devam edecektir. Ke
za bu kimseler 886 sayılı Kanunda gösterilen 
ödenekten de faydalanamıyacaklardır. Kendi
lerini bu, mesleke adamış ve çok ağır şartlar 
altında içalışan meslek mensuplarının dertlerine 
eğilmek ve gerekli hal çarelerini bulmak göre
vimizdir. 
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Bu saydığımız zorluklar bertaraf edildiğin
de, hele yakında inşasına başlanacak yeni bi
nasına da yerleştikten sonra, bu yüksek mah
kemenin Türk adalet zincirindeki mümtaz mev
kiine lâyık bir çalışma imkânına kavuşacağına 
inanıyor, bütçenin hayırlı olması temennisiyle 
Yüce Meclisi Adalet Partisi Grupu adına saygı 
ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı
na Sayın Koçak, buyurunuz. 

T. i. P, GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik sosyal bir 
hukuk.devletidir ve Anayasamızın 140 ncı mad
desine göre, kanunların başka idari yargı yer
lerine bırakmadığı konularda ilk derece ve ge
nel olarak üst derece idare mahkemesidir. İda
ri uyuşmazlıkları görmek ve çözümlemek ve 
Anayasada yazılı ve Anayasa ve 521 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre de T. C. Anayasası 
ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkeme ve 
inceleme merciidir. 

Bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı pren
sibinden ve bu ayrılan kuvvetlerin birbirini ta
mamlaması ve sonuç olarak demokratik hukuk 
devleti fikrinin gerçekleşmesi, yerleşmesi es-
pirisinden hareketle, icranın kanuniliği ve ya
salara bağlılığını böylece ferdin fert karşısında 
ferdin Devlet karşısında temel haklarından 
yoksun edilmeden özgürlük içinde bir devlet 
yönetimi teşkilini amaç edinen bir düzeni ön
görmüştür ve bütün bu kuvvetler ayrılığının 
ahenkle işlemesi için yürütmeye, yasama orga
nına, yargı organına ayrı sütunlar halinde fa
kat hep birlikte Devlet binasını ayakta tutan 
güçler olmak imkânını vermiş ve çoğunluğun, 
yasama organı eliyle, kanunlar yaparak despo
tizme sapmasını ve Anayasada yazılı hakları 
kâğıt üstünde yazılı metinler haline getirmeyi 
imkânsız hale getirmek için, Anayasanın seki
zinci maddesiyle Anayasanın üstünlüğü pren
sibini koyarak, yargı organlarının denetiminin 
hayata geçirilmesi yollarını teminat altına al
mış ve 114 ncü maddesiyle, teminatlı adlî ve 
idari yargı organları yolu ile idarenin bütün 
eylem ve işlemlerini yargı organlarının deneti
minden geçirmek, böylece yasama ve yürütme 
organlarının, yalnız teşekkülünde değil, işleyi
şinde de, demokratik hukuk Devleti ilkelerin
den sapmalarına yolu tıkamıştır. Böylece bizim 
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Anayasa hukukumuza göre Devletin meşruiye
ti, hem gelişinde, hem işleyişinde aranması lâ-
zımgelen bir temel kural olarak söz konusu
dur. 

İşte idarenin eylem ve işlemlerinde meşrui
yetin sağlanması için Danıştayın denetimi ve 
bu denetim sonunda verilen kararlara uyulma
sı idare için bir meşruiyet bir yasaya uygunluk 
şartıdır. 

İdarenin bu yolda dikkatle ve kanundan 
kaçma yolları aramadan, kararlara -uygun ha
reket etmesi, âmme hizmetlerinin, bağımsız ta-
Tafsız, dürüst ve ehliyetli personel elinde kal
masını ve iyi niyetle samimiyetle halka hizmet 
etmek istiyen bir iktidarın başarı yolunda iler
lemesini sağlar. Ayrıca gerek Anayasamızın 
132 nci maddesi, gerek Danıştay Kanununun 
95 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre idare 
Danıştay kararlarının icaplarına göre eylem ve 
işlem tesis etmeye mecburdur. Gerçi aynı mad
denin 4 ncü fıkrası, Danıştay ilâmlarının icap
larına göre eylem ve işlem tesis etmiyen idare 
aleyhine tazminat 'dâvası açmak hakkını ver
miştir, ama bu imkânsızlık halinde söz konusu 
olmalıdır yoksa yürütme kuvvetinin her hal 
ve kârda, Devlet ve millet kesesinden tazminat 
vermeyi göze alarak, Danıştay ilâmlarının so
nunda bir tazminatla geçiştirilecek alelade ted
birsizlik ve dikkatsizlikten mütevellit ve Borç
lar Kanununun kapsamına giren konular hali
ne getirilmesi ve bu yoldan hukuka bağlı idare 
prensibinin ihlâli, kanaatimizce, her zaman as
la bağışlanamıyacak sorumluluklar yaratabilir. 
Yoksa Anayasanın 132 nci maddesi işlemez ha
le gelir. İktidarlarca bu konuya dikkatle eğil
mekte ve Anayasa kuruluşu olan Danıştay ka
rarlarını savsaklamamakta büyük fayda oldu
ğunu önemle belirtmekte her bakımdan isabet 
mütalâa etmekteyim. 

Kaldı ki, muhterem milletvekilleri, Anaya
samızın 132 nci maddesi gayet sarihtir. Anaya
samızın 132 nci maddesine göre, yasama, yü
rütme organları ve idare mahkeme kararlarına 
harfiyen uymaya mecburdur. Bu kararların her 
hangi bir suretle yerine getirilmemesi ve uygu
lanmaması, sorumluluğu gerektirir. Ancak im
kânsızlık hallerinde, meselâ birkaç yıl önce bu 
konuda yaptığım tenkidlere bir sayın bakan 
cevap olarak bir misal arz etmişti, orada Hükü
met haklıdır. Demişti ki: «Maili inhidam bir bi

nanın yıkılması bahis konusu olmuşsa ve bina 
yıkılmışsa bunun yerine getirilmesi mümkün 
değildir.» Evet, bu hallerde idare tazminatla 
işi geçiştirmeye haklidir ve mecburdur. Burada 
bir fors - majör vardır. Ama sair hallerde Da
nıştayın verdiği kararları, ben tazminat vere
rek işin içinden kurtulurum, gene bildiğimi 
okurum, diyerek mahkeme kararlarını savsak
lamak Anayasamızın 132 nci maddesinin ruhu
na aykırıdır ve 95 nci maddenin dördüncü fık
rasında bahis konusu edilen konu bu değildir. 
Zira o zaman 95 nci maddenin dördüncü fıkra
sı Anayasanın 132 nci maddesini tadil eden bir 
metin haline gelir ki, kanunlar da Anayasanın 
88 nci maddesine göre, Anayasaya aykırı ola-
mıyacağına göre, idarenin her zaman böyle bir 
yola sapması, kanaatimizce mümkün değildir 
ve bu, sorumluluğu gerektiren bir konudur. 

Ayrıca Danıştay, Fransa menşeli bir idari 
yargı kuruluşudur. Bilimsel idarenin bilimsel 
denetleme organıdır. Demokrasi zor ve ince 
bir sistemdir. Bü sistemin denetimi de bilim
sellikle ve her gün daha fazla güçlenen bir or
gan tarafından yapılmalıdır. Bugün Danıştayı-
mızm sayın mensupları görevlerini büyük bir 
hassasiyetle ve demokratik Anayasa sistemimi
ze cidden ağırlıklarını koyarak yerine getir
mektedirler. Ama Danıştay mensuplarının dış 
ülkelerde görgü ve bilgilerini artırmak için 
bütçeye, konulan 84 bin liralık tahsisatı çok 
yetersiz ve işin önemi ve ciddiyetiyle ölçülü 
görmediğimizi burada söylemeyi' yararlı bul
maktayız. 

Danıştayımız bu yıl 100 ncü kuruluş yılını 
idrak etmektedir. Bu kutlamanın yüksek yargı 
organımızın mehabetiyle mütenasip şekilde 
kutlanabilmesi için bütçeye münasip bir öde
nek konulmuş olmasını gönül çok arzu eder. 

Ayrıca, ilk derece idari yargı yerleri de ku
rularak, Danıştayın gerçekten bir içtihat ve 
üst derece yargı organı haline getirilmesi ge
rekir. Bu yolda olumlu faaliyete biran önce 
başlamasını temenni eder, Danıştay bütçesinin 
Danıştayın değerli mensuplarına ve genç de
mokrasimize bugüne kadar olduğu gibi yararlı 
olmasını temenni ederim. (T. i. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı buyuru
nuz efendim. 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Danıştay bütçesi üzerinde grup
lar adına görüşlerini bildiren, tenkid ve temen
nilerde bulunan bütün sözcü arkadaşlarıma ha
kikaten teşekkürü bir vazife biliyorum. Gayet 
halisane niyetlerle birçok meseleler ortaya kon
du. Bir Anayasa müessesesi olduğunda katiyen 
tereddüt bulunmıyan Danıştay için bu tarz bir 
müzakerenin cereyan etmiş olmasının, bana is
tikbal için ümit verdiğini ifade etmek isterim. 

Yüksek malûmunuz bulunduğu üzere bir 
Anayasa müessesesi olan Danıştaym itibarlı 
bir halde tutulabilmesi, ancak kendi aramız
daki politik çekişmelerin dışında bu müessese
ye hususi bir itina gösterilmesiyle mümkün ol!-
duğuna kaaniiim. Şayet kendi politika çekişme 
lerimizi Anayasa müesseseleri üzerine* inzimam 
ettirirsek bu, hepinizin bildiği gibi politikacı
ların, velevki Meclis kürsüsünde dahi olsa, bü
tün" çekişmeleri yurdun köy ve bucaklarına, ka
dar intikal etmekte ve kahvelerde, meydanlar
da, münasip yerlerde bu çekişmeler şu veya bu 
şekilde vatandaşlar ve halkımız tarafından da 
bir konuşma mevzuu, karşılıklı müzakere ve 
münakaşa mevzuu yapılmaktadır. Eğer biz po
litikacılar olarak, vatandaşa istikamet veren 
kişiler olarak müzakerelerimizde Anayasa mü
esseselerini bir bakıma kendimizden yana,gös
terir veya diğer bir ifade ile bu müesseseleri 
iktidann karşısında imiş veya iktidarı bu mü
esseselerin karşısında imiş gibi gösterir isek lüt
fen kabul buyurunuz ki, bu tarz münakaşalar, 
vatandaşlar arasındaki çekişmeler sonucu biza
tihi bu müesseseler aleyhine işler ve onları halk 
nazarında itibardan düşürür bâzı vakıalar ya
ratabilmektedir. Tahmin ediyorum bunu bütün 
arkadaşlarım müşahede etmiştir. Bu sebeple 
Yüce Heyetinizden ve sayın milletvekillerinden 
istirhamım şu ki, bugün buna kanaatimce âza
mi ölçüde riayet edildi, Anayasa müesseseleri
ni geliniz politik çekişmelerimiz veya çıkarla
rımız için mesnet ittihaz etmiyelim, onların 
itibarlı ve lâyık oldukları yerlerini muhafaza 
edelim. 

Şimdi Danıştay bütçesi görüşülürken Danış
tay müesseselerini bu politik çekişmelerin dı
şında nasıl tutabiliriz, bunu bir tahlil edelim. 

Zannediyorum bu husustaki karşılıklı müza
kere, münakaşa veya çekişmelerimiz daha ziya

de Danıştay kararlarının infaz şeklinden ve 
tatbikata konulması yönünden ortaya çıkmak
tadır. Eğer sadece ve sadece hukukun içerisin
de kalarak bu noktada müşterek bir görüşe 
varabilir isek zannediyorum bundan sonraki 
müzakerelerde veya münakaşalarda bu, yüce 
müesseseyi rahatça kendi aramızdaki görüşme
lerin dışında tutmak ve onun itibarlı yerini 
muhafaza etmek mümkün olacaktır. 

Bugün elimizde bir Anayasa var. Bu Ana
yasanın 114 ncü maddesi aynen şöyle diyor: 

«İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir hal
de, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakı
lamaz. İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak 
dâvalarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden 
başlar. Ve nihayet «İdare, kendi eylem ve iş
lemlerinden doğan zararları ödemekle yüküm
lüdür.» 

Bu maddeye muvazi olarak bir Danıştay ka
nunu çıkmış ve Danıştay kanunu ilâmlar hak
kında da bir 95 nci madde ortaya koymuştur. 
Bu 95 nci maddede ise aynen şöyle denilmekte
dir : * 

«Danıştay kararlarının sonuçları: Madde 
95. — Dâva daireleriyle dâva daireleri kurulu 
kararları kesin olup, muhkem kaziyenin bütün 
sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine an
cak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvu
rulabilir. İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 132 nci maddesi gereğince Danıştay ilâm
larının icaplarına göre işlem veya eylem tesis 
etmeye mecburdur. 

Tam yargı dâvaları hakkında Danıştaydan 
çıkan ilâmlar, Genel Hükümler Dairesinde in
faz ve icra olunur. Danıştay ilâmlarının icap
larına göre eylem veya işlem tesis etmiyen ida
re aleyhine Danıştayda maddi ve mânevi taz
minat dâvası açılabilir.» 

Burada neticeye varabilmek için müştere
ken bir nokta üzerinde ittifak etmemiz lâzım-
geliyor. O da 521 sayılı Danıştay Kanununun 
95 nci maddesinin Anayasaya uygun olup ol
madığı. Çünkü tatbikatta gerek bizden önceki 
iktidarlar, gerek iktidanmız ve gerekse bizden 
sonra gelecek olan iktidarlar Danıştay ilâmla
rının infazı için 95 nci maddeye göre muamele 
yapmaya mecburlar. 

Bugüne kadar 95 nci maddenin Anayasaya 
aykırı olduğu hususunda ne grupların bir şikâ
yeti, ne de milletvekili veya senatör arkadaş-
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larımızm bir şikâyeti olmadığına göre demek 
ki, 521 sayılı Kanunun 95 nci maddesi Anaya
saya uygundur. Buna bu şekilde işaret ettik
ten sonra 95 nci maddeden ne anlaşılması lâzım-
gelir, bu madde üzerinde bugüne kadar yapı
lan müzakere veya münakaşalardaki değişik 
görüşlerin hangisi sıhhatlidir, bunu tesbit et
mek iktiza eder ve G. F. adına konuşan sayın 
Salih Yıldız arkadaşımız, hakikaten konuşma
sında iki görüşü de ayrı ayrı ifade ettikten son
ra kendilerine göre doğru olarak mütalaa et
tikleri görüşü de ayrıca ifade etmektedir. De
mek oluyor ki, 95 nci maddenin tatbikatı ve 
anlamı yönünden bâzı karşılıklı anlayışlarda 
değişiklikler olabiliyor. Bunların hangisi doğ
rudur ve 95 nci madde nasıl anlaşılması iktiza 
eder? 

Takdir edersiniz ki, bir metnin, bir madde
nin nasıl anlaşılması lâzımgeldiği hususunda, 
bâzı tereddütler var ise bu tereddütleri ancak 
o kanunun müzakeresi esnasında zabıtlara der-
cedilen fikirlerden, mütalâalardan, v milletvekil
lerinin görüşlerinden ve komisyon sözcülerinin 
vermiş oldukları cevaplardan çıkarmak, istidlal 
etmek hukukî bir kaidedir. Zira bu kaide ka
nunların lâfzen ve ruhen tatbik edilmesi pren
sibinden doğmaktadır. Bu böyle olduğuna göre 
şimdi 95 nci madde için görüşler nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, 95 nci madde bir 
tasan olarak Yüce Heyetinize geldiği zaman 
bugünkü halinde değil idi. 95 nci madde tasarı 
olarak aynen şöyle gelmiştir Meclise: 

«Danıştay kararlarının sonuçları: 

Madde 95. — Dâva Daireleriyle Dâva Dai
releri Genel Kurulu kararlan kesin olup muh
kem kaziyenin bütün hukukî sonuçlarını hâsıl 
eder. Bu kararlar aleyhine ancak bu kanunda 
yazılı kanun yollarına başvurulabilir. İdare 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci 
maddesi gereğince Danıştay ilâmlarının icapla
rına göre işlem ve eylem tesis etmeye mecbur
dur.» 

Bu maddenin müzakeresi sırasında, bilhas
sa Sayın Burhan Arat arkadaşımın birçok en
dişeler izjıar etmektedir. Geçmiş günlerde dâ
hil bugünkü müzakerelerde aynı endişelerin 
ağırlık derecesi değişmekle beraber muhterem 
sözcü arkadaşlarımız tarafından ifade edildiği 
de bir gerçektir. 

18 . 2 . 1968 O : 1 

Bakınız Sayın Burhan Arat endişelerini na
sıl ifade ediyor: 

«Danıştayı kurduk, 114 ncü madde ile Ana
yasanın ileri sürdüğü denetleme tesis edildi, 
132 nci madde ile konan hüküm yerine getiril
di, hüküm çıktı. Vatandaş, idarenin tasarrufu
nu iptal ettirdi veyahut bir tam kaza dâvası 
açtı veya bir yokluk dâvası açtı. Neticeye vâsıl 
oldu, Danıştaydan ilâmını aldı. Şimdi bu ka
nuna göre kesinleşmiş Danıştay ilâmı, muhkem 
kaziyenin bütün neticelerini nefsinde toplamak
tadır. Ama maddeyi tetkik ettiğimiz zaman bu 
kesinleşmiş ilâmdan bilhassa vatandaşın istifa
de etmesi yani, o ilâmı yürütmesi gene dönüp 
dolaşıp idarenin keyfine bağlı kalmaktadır. 
Böyle olunca, Danıştay ile tesis etmek istediği
miz denetleme, kontrol kemaline vâsıl olmak 
imkânı elde edememiştir. 

Burada bu idare tarafından infaz edilmesi 
kaydiyle âdeta sembolik ve plâtonik bir hükme 
bağlanıp geçirilmiş bulunmaktadır.» Ve Sayın 
Burhan Arat arkadaşımız birçok misaller ver
dikten, bu görüşü izah ettikten sonra sonunda 
şu teklifi getiriyor, diyor ki : «Nasıl mahkeme
den aldığımız ilâmlar, kararlar icraya veriliyor, 
icra tarafından infaz ediliyor ise Danıştay ka
rarlarının da icraya getirilip icra tarafından 
infaz edilmesi lâzımdır. Bu sebeple maddeye, 
(İcraen infaz olunabilir) hükmünün konulma
sını teklif ediyor. 

Görüyorsunuz ki, maddenin son şeklinde 
böyle bir durum yok. Ancak Komisyon Sözcü
sünün, bu ve buna benzer itiraz, telkinler veya 
temenniler üzerine yapmış olduğu konuşma şu : 

«İdarenin, bir idari tasarrufu neticesi, her 
hangi bir şahıs hakkında alınan bir karardan 
dolayı hukuku muhtel olan bu şahsın Danıştaya 
müracaatı ve iptal dâvası sonunda lehine karar 
alması sonunda, lehine karar alması halinde bi
zim kanaatimizce «Ya'ni Komisyon Sözcüsünün 
kanaati, ki O. H. P. İstanbul eski Milletvekili 
Sabri Vardaîrlı'dır,» burada idari tasarruf ken
diliğinden ortadan kalkar. Ama netayicinin or
tadan kalkması, bu hususta dâva açan şahsın 
işini takibedip neticeye varması ile mümkün
dür. Yani, tasarrufun kendisi ortadan kalkar 
ama bütün netayici ile birlikte ortadan kalkma
sına imkân yoktur.» 

Bu müzakereler sonunda komisyon getirmiş 
olduğu taşandaki metni geri alıyor ve bilâhara 
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yeni bir metin getiriyor. Metinde yapılan deği
şiklik şu. Birçok sözcüler diyorlar ki, «Eğer 
idare Dariıştayın vermiş olduğu bir ilâmı infaz 
etmez ise bunun muhatabı olan kişi zarara uğ-
rıyacaktır. Binaenaleyh Anayasanın 11.4 ncü 
maddesinin son fıkrasında da ifade edildiği gi
bi, idare her türlü eylem ve işlemlerden dolayı 
maddi ve mânevi tazminatla yükümlü tutulabil-
sin, bu hükmü bu maddeyi ilâve edelim. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün bu tarz tenkid 
ve temennilere verdiği cevap ise şu oluyor : Di-

N yor ki, «zaten umumi hukuk prensipleri içeri
sinde bu böyledir. Bunu ilâve ederek maddeyi 
yüklü hale getirmeye lüzum yoktur.» Komisyon 
Sözcüsünün kanaati ve görüşü bu. Ancak ko
misyon madeyi geri aldıktan sonra böyle bir 
hükmün konulmasını, Yüce Heyetinizin tema
yüllerine daha uygun bularak bu tadilâtla mad
deyi tekrar Heyetinize getiriyor ve bu madde 
üzerinde yapılan müzakerelerde birçok arkadaş
larımız, ki Burhan Arat arkadaşımız eski görü
şünde ısrar ediyor. Ancak Atalay Akan arkada
şımızın gelen madde üzerindeki konuşması şu : 
Diyor ki; «Eğer Burhan Bey arkadaşımın de
diği yola gidersek, idari kazayı faal idare ye
rine ikame etmemiz lâzımgelir ki, bu, hukukun 
anaprensipleriyle kabili telif değildir. İdare bir 
memuru vekâlet emrine alır; memur vekâlet 
emrine alındıktan sonra onun yerine başkası 
tâyin edilmiştir. Vekâlet emrine alman memur 
Damştaya gider, Danıştay bu kararı iptal eder. 
Bunun iptali demek, onun yerine konması de
mek değildir, idare, hukukun esaslarına uygun 
olarak, onun durumuna uygun olarak yeni bir 
yere onu tâyin eder.» v 

Sa.ym Kırca'nın aynı metin üzerindeki yap
mış olduğu konuşma da şu : 

Saynı Kırca diyor ki; «Komisyon metninin 
dışında bir metni kabul etmek öteden beri 
Fransız sistemine uygun olarak kurulmuş olan 
sadece Danıştaya mütaallik sistemimizi de
ğil, bütün idare hukuku sistemimizin altüst 
edilmesi, mânasına gelir..» ve devam ediyor; 
«.. Danıştay tarafından arzu edilmiyen bir keş
mekeşi yaratmamak maksadiyle kabulü gere
ken tek sistem; komisyon metninde yer alan 
sistemdir. Aksini kabul etmek, bu idare hu
kukumuzun bütün esaslarını inkâr etmek mâ
nasına gelecektir.» 
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Muhterem arkadaşlarım, bu gerekçeleri oku
mamın sebebi; Hükümet, Danıştaydan kesin 
mahiyette ilâmlar çıkmış, bunları almış, bun
ları tatbik etmemiş, vatandaşı; «hadi sen git 
95 nci maddenin son fıkrasına göre maddi ve 
mânevi tazminat dâvası açmak halikın var
dır, git . tazminat dâvanı aç, hükmü getir, 
sana paranı vereyim, başının çaresine bak..» 
dediği için değil. Hükümetimiz, Danıştay
dan bugüne kadar çıkmış olan katı ilâmla
rın hepsini infaz etmiştir. Bunu, infaz etme
diğimiz için kendimize bir gerekçe hazırlamak 
maksadiyle söylemiyorum. Konuşmanın başın
da da ifade ettiğim gibi, bir Anayasa mües
sesesi olan Danıştayın itibari halde tutula
bilmesi, onun politik çekişmelerimizin dışın
da tutulabilmesi için, hukukçu olarak bir nok
tada birleşmemiz lâzımgeldiği kanaatiyle o 
müşterek noktayı ortaya koyabilmek maksa
diyle zabıtları okumuş bulunuyorum. Binne-
tice zabıtlar sonucunda ortaya Çıkan durum 
şu oluyor : Eğer Danıştay bir vatandaşımız 
aleyhine idare tarafından yapılan bir tasar
rufu iptal etmiş ise, o takdirde bu demek del--
ğildir ki, bu vatandaş illâ gelecek, daha ev
vel bulunduğu yere oturacak. Gerek komisyon 
sözcüsünün ve gerek metni benimsiyen ve 
bunu izah eden arkadaşlarımızın görüşleri ve 
bu izahlar karşısında Yüce Heyetinizin kabul 
etmiş olduğu metnin ruhunda yatan mâna şu ı 
oluyor : Anayasanın 5, 6 ve 7 nci maddeleri 
kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiştir. 
Bunlar, teşriî, icrai ve kazai fonksiyonlar ifa 
eden kuvvetlerdir. Binaenaleyh, Danıştay, ki, 
bir kazai kuvvettir, bunun vermiş olduğu 
ilâm; lehine karar verdiği vatandaşın; mük
tesep haklarının mahfuz tutulması, zarara uğ
ramaması mahiyetindedir. Yoksa, idarenin bi
zatihi kendi fonksiyonunun ve o fonksiyonu 
yaptığı kişilerin kanunların kendisine tanıdığı 
imkânlar içerisinde bir vatandaşı şuradan şu
raya etmiş olduğu naklin iptpali takdirinde 
verilen muamele de illâ bu arkadaş gelecek
tir, eski yerine oturacaktır, mânasına gelmi
yor. İzahlardan anlaşılan bu. Ve deniyor ki, 
aksi takdirde kazai kuvvet Danıştay, idare
nin yerine kaim olur, tasarrufu da o yapmış 
duruma düşer. Bu ise kuvvetler ayrılığı pren
sibine uygun değildir diyor arkadaşlar ve 
Yüce Meclisler de bu görüşü kabul etmek su-
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retiyle 95 nci maddenin ruhunu, mâânasmı ve 
mahiyetini ortaya koyuyorlar. 

Temenni ederim ki, bu izahlar karşısında 
artT<k; tatbik edildiydi, edilmediydi, arkadaşın 
yerine konması lâzımgelirdi de konmamış
tır şeklindeki ve bu izahlarımda, tabiî ki, bir 
bakıma da haklı olarak Danıştayı mesnet itti
haz ederek yaptığımız münakaşalara inşallah 
bundan böyle burada son veririz. Bu tıpkı 
şuna benziyor muhterem arkadaşlarım; bu hu
susta gerek gündem dışı burada, gerek Sena
toda münakaşa yapıldı. Anayasa Mahkemesi bir 
kanunun Anayasaya aykırı olduğuna karar ve
riyor, kanunu iptal ediyor. 

Burada ifci görüş var. Diyor ki; «Kanun ip
tal edildiği takdirde ondan evvelki statü oldu
ğu gibi gelir. Diğer görüş; hayır, Anayasa Mah
kemesi en yüksek kazai bir mahkemedir, vermiş 
karar sadece o kanuna muhassesdir, eskiyi di
riltmek veya yeni bir teşriî kaideyi, teşriî bir 
hümkü ortaya koymak yetkisi yoktur. Zira bu, 
kuvvetler ayrılığı prensibiyle bağdaşmaz,» de
niyor ve Anayasanın 152 nci maddesinin Kuru
cu Meclisteki müzakereleri sırasında da; bu du
rum müzakere ve münakaşa edilmek suretiyle 
Anayasa Mahkemesinin de teşriî bir karar ve-
remiyeceği, teşriî bir hükmü yürürlüğe koya-
mıyacağı ifade ediliyor sözcüler tarafından. 
Ama deniyor; bu takdirde bir boşluk doğar, bu 
boşluğu doldurmak lâzımdır, bu boşluğu Ana
yasa Mahkemesi değil, bu boşluğu yine Anaya
sanın prensipleri içerisinde yetkili olan teşriî 
organ doldursun ve altı aylık bir süre içerisin
de de icraya, bu boşluğu doldurmak üzere ge
rekli tasarıyı Parlâmentoya sevk vazifesi veri
yor. 

Şimdi demek oluyor ki, kuvvetler ayrılığı 
prensibinin esprisi içerisinde bir noktaya geli
yoruz. O nofcta da şu oluyor: idare, yapmış ol
duğu her türlü eylem ve işlemlerinden dolayı 
Danıştaym murakabesi altındadır. Bu bir Ana
yasa hükmüdür ve burada hiçbir ihtilâfımız 
yok. Ancak, Danıştay bu murakabe hakkını 
kullanırken sadece muameleyi iptal eder. 95 nci 
maddenin müzakeresi sırasında arkadaşlarımı
zın, Komisyon sözcüsünün ve bunu teyideden ar
kadaşlarımızın beyanları ve Yüce Meclisin ka
bulü bu istikamettedir. Yoksa, tasarrufu oldu
ğu gibi iade etmez, diyor. Yani fiilî durum ol
duğu gibi ipka etmez. Aksi takdirde ediyor, 

kazai organ icranın yetkisine tecavüz etmiş 
olur, bu da kuvvetler ayrılığı prensibine aykı
rıdır. 

Bunu burada kesiyorum. Birçok arkadaşla
rımız, hemen hemen Grup sözcülerinin aşa
ğı - yukarı tümü Anayasanın 141 nci madde
sinden bahisle, ilk kademe idari mahkemelerin 
kurulması hususunda temennilerde bulundu
lar. Buna teşekkür ediyoruz. Halen Danıştayda 
bu tasarı hazırlanmaktadır. Zannediyoruz ki, 
yakın bir tarihte son şeklini alacaktır. Ondan 
sonra Hükümet görüşü de alınmak suretiyle 
neticeye varıldığında tabiî ki huzurunuza ge
tirilecektir. 

Sayın Sağıroğlu arkadaşımız, Danıştaym 
ilaha yeterli bir çalışma düzenine girmesi için 
bâzı temennilerde bulundular. Bunlardan birisi 
ilk kademe mahkemelerinin kurulması idi, bi
raz evvel ifade ettim müşterek bir görüş ol
duğu için. İkincisi Danıştay meslek mensupla
rına ödenek ve tazminat verilmesi temennisi 
idi. Bu, 886 sayılı kanunla zamanımızda veril
miş vaziyettedir. 

Üçüncü bir mesele bina meselesidir. Haki
katen buyurdukları gibi bugün Emlâk Kredi 
Bankasına ait bir binada yıllık altıyüz küsur 
bin liraya kirada oturmaktadırlar. Ancak Da
nıştaym yıllardan beri özlemini çektiği kendi 
binalarına sahibolma tasavvurları iktidarımız 
samanında gerçekleşmiş bulunmaktadır. 1968 
bütçesinde, Bayındırlık Bakanlığı Danıştay bi
nasının yapılması için 2 100 000 lira, ilk kade
mede konulmuş vaziyettedir. 

Sayın Sağıroğlu arkadaşımız, biraz evvel 
verdiğim izahat için, «işte siz de daha evvel 
bunu böyle yapmıştınız, binaenaleyh, hatalı 
bir tasarruf varsa istinadetmek doğru değil
dir» buyurmuşlardı. Zannediyorum biz karar
larımızda daha evvelki hatalı tasarruflara de
ğil, biraz evvel izah ettiğim hukukî anlam içe
risinde hareket etmekteyiz. Kaldı ki, yine ifadç 
etmiştim; zamanımızda infaz edilmiyen Danış
tay ilâmı yoktur, diye. 

Sayın önder arkadaşımız, Danıştay mensup
larının dışarıya gönderilmesi için temennilerde 
bulundular. Kendileriyle aynı görüşteyiz. An
cak, Danıştay Kanununun 117 nci maddesinin 
son bendine göre : «Yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre gönderilecek olanların seçimleri o mem
leketlerdeki çalışmalarının kontrolü, yükselme, 
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«disiplin gibi görevleriyle ilgili bütün hususlar
da tabi tutulacakları esaslar ile sorumlulukları 
tüzükle belirtilir.» hükmü vardır. Bu tüzük 
gayet mahmul bir iş altında bulunan Danışta-
yımız tarafından bütün imkânlar kullanılarak 
hazırlanmaktadır. Tahmin ediyoruz ki yakın 
bir gelecekte de tahakkuk edecektir. Takdir 
edersiniz ki, şu kıstasları kapsaması lâzım ge
len bir tüzük çıkmadan bu arkadaşımızın dışa
rıya gönderilmesi kanuna göre pek mümkün 
olamamaktadır. 

Kadro sıkıntısından bahsettiler. 521 sayılı 
Kanun malûmuâliniz pek eski bir kanun değil. 
Yetkili arkadaşlarımdan aldığım malûmata gö
re halen Danıştayda da, böyle ifade edildiği 
gibi bir kadro sıkıntısının veya sıkışıklığının 
olmadığı bana beyan edilmiş vaziyettedir. 

Sayın Koçak arkadaşım, 100 ncü yılını id
rak eden ve 100 ncü senei devriyesini kutlu-
yacak olan Danıştaya bütçede yeteri kadar 
tahsisat ayrılmadığını ifade buyurdular. Zanne
diyorum bu bir noksan tetkikatm sonucu olsa 
gerek. Zira, bu husus için bütçede, Bütçe Plân 
Komisyonunda yapılan bir aktarma ile 100 000 
lira tefrik edilmiş vaziyettedir. Bilmiyorum bu 
miktarı mı noksan görüyorlar, yoksa tetkikat 
noksanlığı mı?.. 

Sayın milletvekilleri, tekrar, Danıştay büt
çesi üzerinde göstermiş olduğunuz halisane ni
yetlere ve bu müessesenin 100 ncü yıldönümü
ne lâyık bir müzakere usulü içinde geçen büt
çe müzakereleri dolayısiyle sizlere teşekkürle
rimi ve şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN ~ Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre, buyurun. 
SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem milletvekilleri, Danıştay Bütçesi mü
nasebetiyle, yeniden üzerinde partilerimizin 
ehemmiyetle durduğu, tartıştığı bir konu da 
Yeni Türkiye Partisinin görüşünü çok kısa 
olarak arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Bilhassa idare mekanizmasının üst kademe
lerinde iktidar tarafından, hükümet tarafın
dan yapılan tâyin ve nakiller Danıştayın ka-
zai murakabesi içerisine girdiğinden, Danış
taya intikal ettirilmekte ve bu idari tasarruf
lar üzerinde Danıştay bâzı kararlar almakta
dır, tehiri icra ve yahut nihai kararlar. Bu ka
rarların infaz edilmesi veyahut da edilmeyişi 
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üzerinde münakaşa açılmış bulunmaktadır. 
Zaman zaman bu kürsüye bu konu gelmiştir, 
getirilmiştir. Meseleyi geriye doğru giderek in
celersek, bâzı Danıştay kararlarına muhtelif 
partilerin iktidarda bulunduğu zamanlarda, 
devirlerde riayet edilmediği, kararın mukteza-
smın yerine getirilmediği görülür. Bu, ten-
kideden anamuhalefet partisinin iktidarda bu
lunduğu zamanda da böyle olmuştur, misalle
ri vardır, 65 seçimlerinden sonra yenj. iktidara 
gelen Adalet Partisinin zamanında da bunun 
misalleri vardır. Yeni Türkiye Partisi Grupu 
olarak bu türlü tasarrufların cümlesinin parti
zan saiklerle husule geldiğini iddia etmiyoruz. 
Bu türlü tasarrufların, vuzuha kavuşturulma
sı icabeden bir hukukî müessesenin kanunları
mızda tam mânası ile vuzuha kavuşturulmamış 
olmasının bir neticesi olarak vasıflandırıyoruz. 
Bu huzursuzluğun kaynağı, idarenin takdir 
hakkının ve bu takdir hakkının hudutlarının 
daha vazıh şekilde kanunlarımızda sınırlandı
rılması icabettiği noktasındadır. Bir defa şunu 
kabul etmek lâzım : Siyasi partiler elbette bir 
birine zıt görüşlere sahiptirler ve elbette idari 
bakımdan, iktisadi bakımdan kendilerinin inan
dıkları bâzı prensipler, sistemler mevcuttur. Bu 
sistemleri iktidara geldikten sonra tahakkuk 
ettirebilmek için, elbette bu türlü görüşleri ta
hakkuk ettirdiklerine inanları yahut bu türlü 
görüşlerde bu icra vazifelerinde ihtisasına iti
mat ettikleri kimseleri ait olduğu makama ge
tirmek gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya 
kendilerini hissederler. Çünkü bu prensiplerin 
uğruna siyasi mücadeleye girmişlerdir. Şimdi, 
bu şartlar altında kanunlarımızın hükümleri, 
95 nci madde ve sair diğer hükümler olduğu 
gibi kalacak olursa, sadece tenkin hukuk kural
ları açısından iş ele alınacak olursa, idarenin 
bu takdir hakkını kullanmasına, tam mânası 
ile kullanmasına - Belki bir dereceye kadar 
mümkün olabilir - imkân mevcut değildir, de
nebilir. Bu itibarla biz Danıştay Kanununda 
bu hususun vuzuha kavuşturulması için deği
şiklik yapılmasını ve bu yapılacak değişikliğin 
yalnız bugünkü iktidarı değil, bundan sonra 
gelebek bütün iktidarları bir huzursuzluk un
surundan kurtaracağını Yeni Türkiye Partisi 
Grupu olarak kabul etmekteyiz. Yalnız şu husu
sa da işaret etmek mecburiyetini hissediyoruz : 
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Danıştay Kanununda ve sair kanunlarda 
hakkı muhtel olanların, hakkını başka şekilde 
istihsale imkân bulmadıkları takdirde tazmi
nat yoluna gitmek, tazminat dâva etmek sure
tiyle kendilerini bir dereceye kadar tatmin 
etmiş olmaları mümkündür. Bu ihtimal açıktır. 
Binaenaleyh, idare, karar kesinleşmiş olsa da 
muktezasını yerine getirmemeye ve o zatı taz
minat dâvası açmak için tekrar mahkemeye 
müracaata mecbur edebilir, şeklinde bir tefsir 
tarzına kanaatimizce mevcut mevzuatımız mü
sait değildir, olmamak lâzım gelir. Çünkü bir 
hakkın iadesi, ihkakı hak eğer gayrimümkün 
hale gelmiiş ise o zaman bu tazminat mekaniz
ması işliyebilir, işletilmelidir ve bu asgari bir 
ihkakı haktır. Ama bir tâyin ve nakil yapıl
maktadır. Kısa bir süre sonra Danıştay hakkın 
iadesi yolunda, ya yürütmenin durdurulması 
karan ile ya da nihai kararla hüküm vermek
tedir. Kadrolar mevcuttur. Kadroya yeni tâ
yin edilmiş bulunan, henüz birkaç günlük ve
ya birkaç haftalık bir yeni vazifelinin kısa sü
re husule gelmiş olan bir hakkı müktesebi göz 
önüne alınarak, Danıştay kararlarının infaz 
edilmemesi gibi ki, hukuk sistemine aykırı bir 
tasarruftur, ağır bir tasarrufa gidilmesine de 
Y. T. P. olarak iyi bir nazarla bakamayız. Hak
kın iadesi mümkündür, hakkını istihsal etmek 
istiyen şahıs hayattadır. Danıştayın iade etmek 
istediği makam da mevcuttur. O halde bu hak
kın sırf adalete hürmet hisleriyle meşbu ola
rak yerine getirilmesinde isabet olduğu kanaa
tindeyiz. Demin arz ettiğim gibi, şaye||idarenin 
takdir hakkının hududu, sınırı belli edilir ve 
iktidara geçecek kadrolara bu türlü üst ma
kamlarda daha serbest tasarruf yapmak im
kânı açılırsa, o zaman hukukî bir veçheye bü
rünür. Fakat bu yapılmadıkça, yapılması ica-
beden, ihdas edilmesi icabeden bir hukukî mü
essese ihdas edilmeden, ihdas edilmişcesine 
mevcut hukuk nizamının da ihlâl edilmesi ci
hetine gidilmesinde isabet olmadığına kaniiz. 

Bâzı misaller var : Danıştay vazifesine ia
desine karar vermiş,, tehiri icra ve saire ile 
değil, kesinleşmiş karar, fakat Hükümet bu 
kazai tasarrufa riayet etmiyor. 95 nci maddeyi 
başka şekilde tefsir ediyor. Bir kanunda taz
minat yolunun açık bırakılmış olması, tazmi
nata mesnet olan hakkın ihlâlini icabettirmez. 

Çünkü her kanunda, cezai, idari her kanunda 
müeyyide konmuştur. Tazminat yolu açık bıra
kılmıştır. Şahıslar arasındaki hukuk prensip
lerinde de, bir şahsa müessir fiil ika etmek, 
yahut maddi veya mânevi bir zarar vermek 
halinde tazminat yolu da açılmıştır, fakat bu 
kanunlarda tazminat yolunun açık tutulmuş 
olması, mutlaka o hakkın ihlâli için bâzı şa
hıslara veya hükümete yetki verilmiş olması 
mânasını tazammun etmez; böyle bir tefsire 
müsait olmamak lâzımgelir. Buna istinaden 
bâzı memurlar vazifesine iade edilmemekte, fa
kat maaşını da almakta hattâ maaşını almak 
için daireye gelmemekte, odacı marifetiyle ma
aşı kendisine gönderilmekte, tam maaşla teka
üt edilmişcesine senelerce evinde oturmaktadır. 
Bunun misalleri mevcuttur. Bu aksaklıkları, bu 
huzursuzlukları gidermek için bilhassa sayın 
hükümete ve iktidar kanadına tavsiyemiz, de
min de arz ettiğimiz gibi, yalnız kendilerini de
ğil, bundan sonra gelecek bütün iktidarları bu 
huzursuzluktan kurtaracak şekilde idarenin ta
sarruf hakkının, takdir hakkının sınırlarının 
hukukî ölçülerimize, Anayasa prensiplerimize 
uygun olarak çizilmesi ve vuzuha* kavuşturul
ması keyfiyetidir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Sağdan alkışlar,) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay Bütçesi üzerinde yeteri kadar gö
rüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
Osman Saraç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmeden, 
peşinen önerge göndermişsiniz, bu bakımdan 
söz veremedim. Bir önerge gelmeden söz almak 
cihetine başvurmak doğru bir hareket değil
dir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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(Danıştay) 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 12 758 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

13.000 Yönetim giderleri 1 238 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 39 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 114 €00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 90 040 

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

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

li _ DEVLET İSTAT'fSTlK ENSTİTÜSÜ' 
(1 EN EL MVDVRLÜGÜ JİVTVESİ : 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz, lütfen yerimizi alalım... 

Grupları adına söz almış bulunan arkadaş
ların isimlerini okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Nuri 
Kodamanoğlu. 

Güven Partisi Grupu adına Bahri Yasır. 
Millet Partisi Grupu adma Hilmi işgüzar. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Nihat Di

ler. 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sadun 

Aren. 
Adalet Partisi Grupu adına ibrahim Aytaç. 
Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GKUPU 
ADINA NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün 1968 malî yılı bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Büyük gayret ve himmetlere rağmen toplum
ların sosyal ve ekonomik yapılarını ve sorunla
rını, hiç olmazsa müspet bilimler derecesinde ve 
rimli ve güvenilir metotlarda ele almak gücüne 
henüz ulaşılamamıştır. Oysa Devlet idaresi 
sosyal ve ekonomik hayatı geniş ölçüde tanzim 
etmek ve bu alanda daima tercih kararlan al
mak gibi mecburiyet ve mükellefiyetlerle dolu
dur. Siyasi kadroların kaderini bu alanda gös
terecekleri isabetin derecesini tâyin eder. Bu iti
barla matematik metotların gösterecekleri isabe
tin derecesi tâyin eder. Bu itibarla matematik 
metotların önce ihtimaller hesabı, sonra da ista
tistik metotlar içinde gelişen analiz gibi Devleti 
idare etmek iddiası ve salâhiyetinde olan kadro
ların ilgisini çekmiş ve istatistikten yararlan
ma çabası kamu kuruluşları arasında teşkilat
landırılmıştır. işte bu idrak iledir ki, C. H. P. 
Cumhuriyet idaresini kurarken istatistik Umum 
Müdürlüğüne özel bir yer ve değer vermiş, 1962 
ele 53 sayılı Kanunu çıkararak bu idareye çağı
mızın ihtiyaçlarına uyma, imkân ve tekniklerine 
kavuşma yolunu açmıştır. 

Gerçekten 1963 ten bu yana Davlet istatistik 
Enstitüsü devamlı ve faydalı değişme ve geliş
meler göstermiştir. Personel kadrosunda yüksek 
eğretim görmüş eleman sayısının 200 e çıkarıl
dığı ve elde mevcut 55 ihtisas kadrosunun 
25 inin kaliteli elemanla doldurulduğu, üniver
sitelerimizde okuyan 18 gence burs verildiği 
memnuniyetle görülmektedir. Üstelik kalite ve 
nitelik bakımından yeterli istatistikçi yetiştirme 
anıaciyle^e 1964 te İstatistik Eğitim Merkebi 
kurulmuştur. Bu merkezin kuruluşundan bu 
yana verimli ve başarılı bir çalışma içinde oldu
ğunu memnuniyetle miişahede ediyoruz. Bir 
yandan mevcut klâsik periyodik istatistik! ormiz 
muhteva yönünden ıslâh edilmeye çalışılmış, öte 
yandan birçok yeni kaynaklara başvurulmuş, bil
gi eksikliği duyulan yeni konuların kavranma
sına gidilmiş, sayımlar ve anketlerin modern 
istatistik yöntem ve kurallarına göre hazırlan
ması ve uygulanmasına gayret olunmuş, ista
tistik yayınlarının şekil ve muhteva yönünden 
geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Velhasıl istatistiklerimizde gerek konu yö
nünden ve gerekse güvenilirlik derecesi yönün
den birtakım eksiklerin nıeveudolduğu da bilin
mektedir. Bunun izalesi muhakkak ki yalnızca 
meslek teşkilâtının eleman ve cihaz yönünden 
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mükemmelleştirilmesiyle mümkün değildir. Top
lanan bilgilerin süratle ve vukufla değerlendiril
mesi vesilesi hattâ bidayette bilgi toplama tek
niklerinin geliştirilmesi, hangi seviyeye getiri
lirse getirilsin gerçekte bilgi kaynaklarından alı
nan muhtelif bilgiler istenilen şekil ve zaman 
içinde doğru ve noksansız olarak temin edileme
dikçe bugün hepimizin şikâyet etmekte olduğu
muz eksiklerin devam etmesi mukadder
dir. 

Onun içindir ki, istatistik metotları kullan
makta gösterilecek başarı toplumların kültür 
seviyesiyle bir ölçüde ilişkilidir. Bu amaçla ola
cak ki, Devlet istatistik Enstitüsü anket ve sa
yım ödenekleri arasında istatistiğin tanıtılma
sı ve propagandası hususlarına her yıl daha bü
yük ödenekler ayırma gayreti içindedir. Bunun 
her yenden teşvik edilmeye değer olduğu ka
nısındayız, Bilgi kaynağından samimî ve doğ
ru olarak gerçeği yansıtacak şekilde almaya 
müteveccih direkt ve endirekt her türlü tedbir 
ve çabaların desteklenmesinin hayati bir önem 
taşıdığı inancındayız. Kalkınma çabalarımızın 
değerlendirilmesinde oldukça iyi bir kriter 
olan millî gelir tahminleri milletimizin kaderi 
ile ilgilenen herkesin bundan sorumlu olan bü
tün çevrelerin haklı ilgilerinin toplandığı bir 
nokadır. 

Bu itibarla millî gelir tahminleriyle ilgili 
metotlarımızın, bu tahminlere yardım edecek 
nevilerin toplanmasiyle ilgili tekniklerin geliş
tirilmesi yolunda alınmış ve alınacak tedbirleri 
teşvike değer buluruz. Türkiye şartlarını bilen, 
ilmî kifayeti tatminkâr bir uzmanlar kadrosu
nun Enstitüye yardımcı olacağını sanırız. Ha
tırladığıma göre C. H. P. devrinde böyle bir 
heyetten istifade edilmiştir. Bir sosyal ve ekono
mik olayın, ya da olaylar manzumesinin müşa-
hade sonuçlarının hemen süratle istifadeye su
nulması, bu metottan beklenen faydanın elde 
edilmesi için sakınılmaz bir mecburiyettir. Sürat 
ve sıhhat istatistik metotların temelidir. Za
manında verilmemiş sonuçlar, değişen ve gelişen 
neviler dolayısiyle yapılan çalışmaları tamamen 
değersiz kılabilir. 

Ancak tarihî bir değer haline ibra > edebilir. 
Bu bakımdan dikkate değer bir örnek vermek 
isteriz. Enstitü 24 Ekim 1965 günü uyguladığı 
sekizinci genel nüfus sayımının yeni işlemlerini 
evvelki sayımlara nazaran yirmi ay gibi çok 
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kısa bir sürede hazırlamak üzere hazırladığı 
programının 1967 ye , ait çalışmaları maalesef 
aynen gerçekleştirememtştir. Bunun başlıca 
sebebi geçici yevmiyeli eleman istihdamına 1967 
malî yılı başımdan itibaren devam edilememe-
sid'ir. Halen bahis konusu sayım sonuçlarını 
Enstitünün ilk programına nazaran altı aylık 
bir gecikme ile yirmi altı ayda yayınlıyabilece-
ği anlaşılmaktadır. Demek oluyor ki, yeni nü
fus sayımının eşiğine geldiğimiz bir tarihte eski 
sayım sonuçlarına dayalı hükümler çıkarmak 
zorunda kalacağız. 

Sonuçlar ne kadar aydınlatıcı, ne kadar 
değerli olurlarsa olsunlar zamanında verilmez-
lerse dün için geçerli oldukları cihetle yarın 
için bize rehber olmaktan oldukça uzak kalırlar. 
Bu itibarla toplanan verilerin tetkike tabi tab
lolar haline getirilmesi için yapılacak veri iş
lemlerinin kısa zamanda tamamlanması ve bu 
amaçla da teşkilâtın makina gücünün artırılması 
gerektiği kanısındayız. 

Filhakika toplanan bilgilerin en kısa zaman
da tatbiki ve nihai tablolar haline getirilmesi 
bugün üstün vasıflı ve çiştili elektronik maki-
nalara sahibolımayı zorunlu kılmaktadır. Bu 
itibarla Enstitünün bir yandan modern ve sü
ratli makinalarla teçhizi, diğer taraftan halen 
mevcut model itibariyle eski ve süratleri bugün
kü ihtiyaca cevap veremiyecek nitelikte olan 
makinalarının belli bir plân içinde yenilenmesi 
gerekmektedir. Ancak Enstitünün 1968 bütçe 
tasarısının yatırımlar bölümünde Karma Bütçe 
Komisyonunca konulmuş bulunan iki milyonluk 
ödenek Enstitünün almak istediği makinaları 
dahi temine yeterli değildir. Devlet Plânlama 
teşkilâtının, Enstitünün bütçe gerekçesinde, 
Plânlama teşkilâtında Enstitümüz için 1968 malî 
yılında yatırım harcamalarına ihtiyaç görülme
diğinden bu maddeye her hangi bir ödenek teklif 
edilmemiştir tarzında yer alan görüşünü yadır
gadığımızı belirtmek isteriz. 

Sonuçları sıhhatle ve süratle kamu oyuna su
nabilmek için Enstitünün müstakil bir matbaaya 
sahibolması yerinde bir keyfiyettir. Devlet mat
baalarının birleştirilmesi gerektiğine biz de 
inanıyoruz. Ne var ki, bu gereğin, matbaalar 
birleştirildiği takdirde Enstitüye ait işlerin ön
celik ve ivedilik vasfını bertaraf etmemesi şart
tır. Eğer matbaalar süratle tecridedilecekse 
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Enstitü yayınları için bir öncelik ve ivedilik im
tiyazı tanımakta büyük fayda vardır. 

Bugün Enstitü matbaasının teknik vasıfla
rının artırılması ile yatırım harcamalarına yer 
verilmemiş olmasını işarete değer bir eksik say
maktayız. Artık telâfi imkânı çok güç olan bu 
eksikliğin gelecek yıl bütçesinde giderileceği bu 
kürsüden ifade buyurulursa teselli olacağız. Böy
lece az bir masrafla halen mevcut makmarın 
verimi büyük ölçüde artırılmış olacaktır. 

Diğer taraftan, her yıl ısrarla işaret ettiği
miz bir hususa bir defa daha işaret etmeden 
geçjemiyeceğim. 53 sayılı Kanun gereğince di
ğer dairelerin istatistik toplamaları ve yayın
lamaları yasaklanmış olduğu halde bâzı kuruluş
ların buna riayet etmedikleri hususunu bu yıl 
da görmekteyiz. Kanımızca konunun asıl önemi, 
kamu oyuna sunulacak farklı sonuçların hem is
tatistik metotlara inanmama duygusu, hem de 
resmî delillere karşı güvensizlik duygusu ya
ratması ihtimalinde toplanmaktadır. Her daire
nin kendi başına istatistik toplaması ve farklı 
veri ve farklı metotları kullanarak birtakım so
nuçlar çıkarması ve kullanması yersiz sıkın
tıların ve anlaşmazlıkların başlıca kaynağıdır. 
Bir hizmeti iki defa görmek, bir iş için iki defa 
masraf yapmak, iki kat personel kullanmak de
mek olan bu laubali tutuma, bu sorumsuz dav
ranışa Sayın Bakanın karşı durduğuna inanmak 
isteriz. Fakat anlaşılıyor ki, Sayın Başbakanın 
öteki Bakanlıkları ikaz bakımından Sayın öz-
türk'e destek ve öncü olmasına ihtiyaç vardır. 

Bütçe raporlarından öğrendiğimize göre Ens
titünün 1968 yılı çalışma konuları şu noktalarda 
toplanmaktadır.: 

1. 1965 genel nüfus ve bina sayımı sonuç
ları yayınlanacak, 

2. Cari tarım istatistiklerinin ıslahı ama-
ciyle 1966 yılında başlanmış olan saha ve istih
salin objektif metotla tesbiti çalışmalarının 
üçüncü safhası uygulanacak ve daha geniş bir 
bölgede metot denemesi yapılacak, 

3. İhracat maddelerimizden fındığın saha 
ve istihsalinin tesbiti amaciyle Karadeniz bölge
sinde objektif metot çalışmaları tekrar edilecek, 

4. 1967 de yapılan balıkçılık ve avlanma 
araçları envanterine dayanılarak su ürünleri 
istatistiklerinin toplanmasına başlanacak, 

I 5. 50 000 den yukarı nüfuslu şehirleri kav-
rıyan ve 1967 Kasımında icra edilen bilgi ve is
tihsal anketinin diğer iki kademesi uygulana
cak, 

6. 1967 de hazilıkları tamamlanan işçi üc
retleri anketlerine başlanacak, 

7. Karayolları yolcu ve yük nakliyatı ista
tistiklerinin devamlı olarak derlenmesine geçile
cek, 

8. Türkiye çapında inşaat faaliyet endeks
lerinin tesisi için gerekli verilerin toplanmasına 
başlanacak, 

9. 1967 yılında yapılacak genel nüfus sayı
mı hazırlık çalışmalarına devam olunacak., 

10. 1970 yılında yapılacak genel tarım sa
yımının saha ve çiftçi aileleri nezdindeki ikinci 
deneme çalışmaları uygulanacak. 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik hayatı için 
hepsi de ayrı değerde olan bu konuların 
ele alınmasını yerinde bir seçmedir. Bu 
çalışmaların başarılı olmasını yürekten di
leriz. Bu çalışmalar uzun vâdede sonuç 
vereceklerdir ve istikbalin iktidarlarına da
ha sıhhatli adımlar atmak, daha yurt 
gerçeklerine uygun icraatlarda bulunmak imkâ
nını getirecektir. Bu kadar değişik ve güzel 
alanlarda yürütülecek çalışmaların gerektirdiği 
cari harcamalarda 1968 bütçesinde imkânlar 
nisbetinde yer verildiğini kabul ediyoruz. Hiz
mette gelişme sadece cari harcamaları artır
makla olmaz, hattâ bu en elverişsiz yoldur, hele 
kalkınma çabasında kaynak sıkıntısı çeken ülke
lerde. Onun içindir ki, C. H. P. gerek Bütçenin 
tümündeki görüşmelerinde, gerek teferruat gö
rüşmelerinde genellikle cari harcamaların artı
rılmasına karşıdır. Meğer M, eğitim gibi, tarım 
gibi en had safhada olan ihtiyaçlarda mana
sız birtakım kısıntılar yapılmış olsun. 

Kalkınmasında kaynak güçlüğü çeken ülke
lerde organizasyon ve metotlarda ıslahat, vasıta 
ve makinalardan istifade, modern âmme idare
sinin gereçlerine yeterince yer verme, en ucuz 
ve en verimli tedbirlerdendir. Bu iti
barla İstatistik Genel Müdürlüğümüzün ça
lışmalarında bu temennilerimizin daha geniş 
ölçüde yer almasını dilemekteyiz. Eğer reor-
ganizasyon ve benzeri idari tedbirler alınmazsa 

| % 2,9 gibi oldukça küçük bir artma göstere-
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bilmiş olan cari harcama takatiyle Enstitünün 
yüklendiği hizmetlerin altından kalkması kolay 
olmıyabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
Enstitünün geçici yevmiyeli eleman istihdamına 
devam edememesi yüzünden başta 1965 nüfus 
sayımı sonuçları olmak üzere, diğer sayın ve 
anket sonuçları çok geç alınabilecektir. Bu 
arızanın kanunlarımıza ihtiyaçlara ve malî im
kânlarımıza en uygun bir yolla süratle gideril
mesi yerimde olacaktır. 1968 bütçesinin aziz mil
letimize hayırlı ve Enstitünün değerli ve çalış
kan mensuplarına yeni bir başarı ve gelişme 
kaynağı olmasını yürekten diler, beni dinledi
ğiniz için teşekkürlerimi, saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Himmet Erdoğmuş, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ÂDINA HİMMET 
ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Memleketimizin iktisadi ve sosyal alanda çağ
daş ileri ülkeler seviyesine çıkarılması gayretle
rine temel olan kalkınma plânları ve yıllı prog
ramlarının hazırlanması, bunların uygulanması
nın devamlı olarak takibedilmesi ve hedeflere 
ulaşması derecesinin tesbiti, yöneticilerin karar
larının esasını teşkil edecek verilenlerin isabetle 
ortaya konması için, her şeyden önce sıhhatli ve 
güvenilir istatistik bilgilerin mevcudiyetine ih
tiyaç vardır. 

Bu görev 1926 dan beri mevcut olan ve 1962 
yılında 53 sayılı Kanunla yeniden teşkilâtlandırı
lan Devlet istatistik Enstitüsüne aittir. 

Enstitünün, bu görevini yerine getirirken, sa
dece ve münhasıran her gün hızla gelişen istatis
tik metot ve tekniğinin gereklerine titizlikle 
bağlı olduğunu büyük memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Enstitünün gerek kendi bünyesi için
de , gerek dış memleketlerde istatistik alanında 
vasıflı teknik personel yetiştirmek için sarf etti
ği devamlı ve plânlı gayretler ve en ileri istatis
tik metot, teknik ve teçhizatının imkânlarımızın 
ölçüsünde kullanılması için gerçekleştirdiği çaba
lar her bakımdan kıvanç vericidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırladığı 
millî gelir serileri ile Devlet Plânlama Teşkilâ
tının aynı alandaki serileri arasında mevcut fark
lılıklar münhasıran ilmî bâzı bakış farklarından 
ileri gelmektedir. Bu husus Meclisimizin geçen 
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döneminde de devamlı olarak üzerinde durulan 
bir konu olmuştur. Hiç şüphesiz, önemli olan bi
zatihi bu serilerin kendileri değil, fakat muhte
lif yıllara ait millî gelir rakamlarının karşılaştırıl
ması ile ortaya konulan yıllık gelişme oranıdır. Bu 
bakımdan, iki Devlet müessesesi arasındaki bu 
farklılık fazla önem taşımamaktadır. Enstitünün 
kanuni yetkisine dayanılarak yıllık gelişme ora
nını tesbit edip ilgili kamu kuruluşlarına bildir
mesi esasının kabul edilmesi suretiyle bu mese
leye amelî bir hal çaresi bulunmuştu. 

Birtakım vehimlere ve ispatlanması mümkün 
olmıyan ithamlara dayanılarak, Devlet İstatistik 
Enstitüsü gibi kurulduğundan beri her iktidar 
devrinde vazifesini tam bir dürüstlükle yapmış 
ve pek değişik milletlerarası uzmanların takdirini 
kazanmış bir millî müesseseyi şaibe altında bu
lundurma gayretlerini Güven Partisi Grupu as
la uygun görmemektedir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Enstitünün genel nüfus sayımı, aile bütçeleri 

anketleri, bina sayımı genel sanayi ve işyerleri 
sayımı, Devlet personel sayımı, tarım sayımı, iş
gücü ve isthdam deneme anketi, işçi ücretleri 
ile ilgili anketler, dış ülkelerde çalışan işçilerimi
zin durumları konusundaki anketler, üç aylık sa
nayi anketleri, turizm anketleri, inşaat maliye
ti anketleri, milletlerarası yolcu anketi, balıkçı
lık ve su ürünleri,, hayvan mahsulleri, sebze ve 
ekili saha ve zirai istihsal konularındaki anket
ler, dış ticaret istatistikleri, denir taşıtları ile il
gili çalışmalar toptan ticaret istatistikleri vergi 
istatistikleri, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt 
istatistikleri alanlarında sarf etmekte olduğu 
gayretlerin önemi meydandadır. 

Ancak, enstitünün sınırlı sayılabilecek imkân
ları içinde dâhi daha tam ve güvenilir istatistik- , 
ler yapmak bakımından karşılaştığı bâzı zorluk
lar vardır. 

Bunların başında, bilgi toplama konusundaki 
enstitü dışı faktörler gelmektedir. Genel kültür 
seviyemiz yükseldikçe ve gerek kamu sektörün
de, gerek özel sektörde istatistiğe önem verme 
itiyadı yerleştikçe, enstitünün gerekli bilgileri 
ve vergileri toplaması çok daha kolay olacak
tır. 

Diğer bir engel, vasıflı eleman darlığıdır. Bu
nunla beraber, enstitünün kendi içinde bir eğitim 
merkezi kurmuş olması çok faydalı sonuçlar ve-
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receği gibi, dış memleketlerde uzman yetiştirme 
programı da başarı ile yürütülmektedir. Çağ
daş istatistik tekniğinin memleketimizde yerleş
mesi amacı ile üniversitemizle ve milletlerarası 
kuruluşlarla yapılan işbirliği de memnuniyetle 
zikredilmeye değer. 

Enstitünün hayati önem arzeden yayın çalış
maları memnuniyet verici bir şekilde gelişmiş
tir. Bu arada dış ülkeleri abone sayısındaki ar
tış, enstitünün itibarının yükselmesi bakımın
dan çok sevindiricidir. Enstitünün 50 milyon 
formalık yıllık baskı kapasitesine sahip bir ba
sımevine malik kılınmasını, bu arada, ileri bir 
adım olarak gördüğümüzü söylemek isteriz. 

Enstitünün elektronik teçhizatında yeni yatı
rımlar söz konusu olmakla beraber, bu alanda 
modern teknolojinin en ileri makinalarınm ens
titüye sağlanmasının hayati önemi olduğu inan
cındayız. 

Devlet istatistik Enstitüsü bütçesinin mem
leket için hayırlı olmasını candan temenni eder
ken, Enstitünün vefakar, dürüst ve çalışkan 
mensuplarını huzurunuzda selâmlamaktan kı
vanç duyduğumuzu Güven Partisi Grupu adına 
açıklamayı, kadirbirliğin en basit bir ahlâki 
icaıbı saydığımızı söylemek ister saygılar sunarız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1968 yılı büt
çesi üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru-
punun görüş, tenkid ve temennilerini arz ede
ceğim. 

Sayın milletvekilleri, istatistik îtalyancada 
statista devlet adamı, Lâtincede devlet, durum 
anlamını ifade eden bir kelimeden gelmiştir. 
Gerçekten bugün istatistik ne devlet adamı; ne 
de bizatihi devlet anlamına gelmiyorsa da, dev
let idaresinde yakın ilgisi olan bir ilim dalı veya 
disiplindir. 

Sayın milletvekilleri, 
Toplumsal bilimlerin sistem haline konma

sında istatistik! bilgilerin rolü çok büyüktür. 
Zira, sosyal, hukukî, ekonomik ve malî hâdise
ler arasında zaruri münasebetlerin müspet msn-
fi illiyet rabıtalarının tesbiti istatistikî bilgi
lerle mümkün olmaktadır. 

Devleti idare eden kimseler, devlet idaresin
de en fazla başvuracağı bilgi istatistikî bilgi
dir. Bu itibarla, istatistikî bilgi toplumsal bil-
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gilerin mesnedi, modern devleti idare edenlerin 
rehberidir. 

Demokratik düzen içinde plânlı kalkınmayı 
kabul etmiş memleketimizde devleti idare eden
lerin yalnız rehberi değil, gözüdür. Plânın da 
esasıdır. Bir tahminler ve tedbirler manzumesi 
olan plânın hazırlanması ve uygulanması her 
yönden istatistikî bilgilere dayanır. İstatistik! 
bilgiler, - ise; yararlılık ve faydalılık derecesi 
bakımından başlıca üç faktöre göre şekil alır. 
Nitekim sayın milletvekilleri, 1968 yılı bütçe
nin tümü üzerinde rakamlar bu kürsüden dile 
getirilirken, yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 
anamuhaîefet partisine mensup, anamuhalefet 
partisinin, genel sekreter ve sözcüsü olan zat, 
plânlı kalkınmamızda tesbit edilen gayrisâfi 
millî hâsıladaki artış hışmın artan fiyatlar na
zarı dikkate alındığı takdirde bu nisbette olma
dığını ifade etmişlerdir. Yine T. 1. P. Partisine 
mensin) grup sözcüsü de aynı şekilde artan fi
yatlar karsısında bu durum nazarı dikkate alın
dığı takdirde artış hızının ifade edildiği nisbette 
olmadığı ezcümle 6,5 nisbetinde alman Birinci 
Beş Yıllık Plânın tatbikinin sonuçlarının böy
le olmıyacağı, reel olarak ifade edilirse 5,7 ye 
düşebileceğini ifade etmişlerdir. Buna mukabil 
iktidara mensubolan sözcüler ise anamuhalefet 
partisinin söylediği bu sözleri hilafı hakikat ol
duğunu ifade etmiş, kendilerine göre istatistikî 
bilgileri tefsir etme yoluna gitmişlerdi. İşte ista
tistikî bilgileri şüpheden uzak herkesin iti-
raadedehilceeği bir objektifliğe kavuşturmak 
zarureti vardır. Ve Y. T. P. böyle objektif esas
lara dayanan istatistikî bilgilerin elde edilmesi 
için her türlü tedbirlerin alınması taraftarıdır. 

1. Doğruluk derecesi, 
2. Sürat, 
3. Maliyet. 
Bu üç faktörün en iyi şekilde bağdaştırılma

sı gerekir. Bu hususta başarısızlığa düşülmesi, 
ya gerektiğinden fazla harcamalara yol açar, 
veya harcamaların emeklerin boşa gitmesine se-
bebolur. Doğru, süratli, istatistikî bilgi verilme
diği takdirde, ralânlı kalkınma bizleri aldatabilir 
ve yanıltabilir. İtimada şayan olmadığı takdir
de bu bilgilere dayanarak her şahıs kendi mak
sadına uygun şekilde rakamları tefsir eder, bun
dan dolayı demokratik rejim rakamlara daya
narak demagoji yapmaya imkân verir. 
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Bizde istatistiî bilgi ihtiyacını karşılamak 

hususunda ilk resmî teşkilât 1926 yılında Devlet 
İstatistik Genel Müdürlüğü halinde kuruldu. 
Biîâhara, 1982 yılında bu teşkilât 53 sayılı Ka
mınla yeniden organize edilerek Devlet İstatis
tik Enstitüsü haline çevrildi. 

Modern ölçü ve ilkelere göre kurulan ensti
tüye ihtiyacının gerektirdiği makina, alet, mal
zeme ve elemanın bir kısmı temin edildi. Ve 
enstitü o günden bu tarafa başarılı hizmetler 
yaptı. Ancak, geçen yılki bütçe müzakereleri 
sırasında da ifade edildiği üzere, enstitünün 
plânlı kalkınmamızın gerektirdiği bütün istatis
tik! bilgileri zamanında doğru ve süratli şekil-
ds verecek halde bulunmadığı, bunun sebebinin 
ihtiyaçlarını karşılıyacak makina, malzeme ve 
elemanını kullanmak hususunda ödenek ayrıl
madığından ileri gelmektedir, dendi. 

Nitekim, bütçe raportörleri bu durumu şu 
şekilde tesbit etmişlerdir : «Son derece büyük 
ihtiyaç duyduğumuz istatistik hizmetleri mües
seseye gerekli imkânın verilmesi suretiyle de
vam ettirilecek veya bu imkân sağlanmıyor ise, 
enstitüden istenilen seviyede bir hizmet bekle-
ıı emez.» demişlerdir. 

Y. T. P. Meclis Grupu olarak bugünkü sos
yal ve ekonomik, kültürel gayretlerimize para
lel olarak enstitünün çalışmaları gerek perso
nel, gerek eğitim, gerek teçhizat bakımından, 
gereken önem verilerek her halükârda enstitü
nün ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarda ödene
ğin. bütçeden ayrılması taraftarıyız. 

Ancak bu suretledir ki, şüpheden uzak Dev
let idaresi üzerinde mütalâa yürütmek istiyen 
ister iktidar ister muhalefete mensup veya sair 
kimselerin müşterek bir anlaşma zeminini ha
zırlamış olabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri; 
1. — Geçen, yılki bütçe müzakerelerinde de 

belirttiğimiz üzere, yurt içinde bütün devlet 
dairelerinin bir istatistik şubesinin kurulması, 
bununla meşgul olan personelin Jnırslara tabi 
tutularak yetiştirilmesi, 

2. — Halkın eğitilmesi, 
3. işgücü ve istihdam anketlerinin bütün 

illere teşmili, 
4. Turizm istatistiklerinin büyük bir has

sasiyetle ele alınıp takip ve devam ettirilmesi, 
5. Su ürünleri istatistiklerinin hazırlan

ması ve süratlendirilmesi, 
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6. Yabancı memleketlerde bulunan işçi
lerimizin içinde bulundukları hukuki ve ekono
mik durumlarının tesbiti hususunda istatistik
ler hazırlanması, 

7. Sanayi ve zirai istatistiklerin gerçeğe 
uygun şekilde hazırlanması, 

8. Millî Muhasebe hesaplarının yapılması 
için gereken istatistikî bilgilerin hazırlanması, 

9. Fiyat istatistikleri ile geçinme endeksle
rinde birlik temini, 

10 En mühimmi, plânlı kalkınmamızda en 
büyük rolü oynıyan hükümete, parlâmentoya 
ışık tutan Devlet Plânlama Teşkilâtı olduğu 
için, başarı veya başarısızlığın bu teşkilâta iza
fesi mümkün olduğu cihetle, istatistikî bilgile
rin bitaraf objektif olması gerektğinden bu 
teşkilâtın kendisinin istatistikî bilgileri derle
mesi mahzurludur. Böyle bir ihtiyaç hissedildi
ği takdirde, istatistik Enstitüsünün bütün is
tatistikî malûmatların toplanması ve onun kont-
roluna verilmesine taraftarız. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak plânlı 
kalkınmamızda istatistikî malûmat, devlet ida
resinde en iyi yol gösterici unsurlardır ve yine 
plânlı kalkınmamızda, devlet idaresinde,, dev
let idaresinin ve plânlı kalkınmanın en iyi de
netim ve kontrol vasıtasıdır. Bu sebeplerle yu
karda belirttiğimiz tenkidlerin ışığı altında, 
tenkidlerimiz nazarı itibara alınırsa, Devlet 
istatistik Enstitüsü kendisine düşen vazifeyi ye
rine getirecek ve plânlı kalkınmamız daha sıh
hatli esaslara dayanarak yapılmış olacaktır. 
Bu vesile ile 1968 yık Devlet istatistik Ensti
tüsü bütçesinin büyük milletimize, memmleketi-
mize hayırlı olmasını ve yine Devlet İstatistik 
Enstitüsünün muhterem mensuplarına hayır-
h olmasını temenni eder, hepinizi grupum adı
na sevgi ile saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın iş
güzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri : 

Millet Partisi Meclis Grupu adına 1968 yılı 
Devlet İstatistik Enstitüsünün Bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi arz ve ifade edeceğim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü memleketimizde 
çok yeni bir kuruluşa sahiptir. 13 . 6 . 1962 ta
rihli ve 53 sayılı Kanunla yeni bir statü içinde 
kurulmuş olan bu müessesenin bütün dünyada 
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olduğu gibi memleketimizde de değeri büyük
tür. Biz Millet Partisi olarak Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının tatbikat^ yılında onunla bir
likte çalışmaya girmiş olan Devlet İstatistik 
Enstitüsünün bütün işlerde nihai hedeflere sa
lim yoldan varabilmek için kıymet verilmesini 
ve teşkilâtın daha da genişletilmesini samimî 
olarak istemekteyiz. Bugüne kadar yapılan her 
iş girişilen her teşebbüs muvaffak olamamışsa 
temelinde istatistikî donelerin olamaması ya da 
bu donelere kıymet verilmemiş olmasındandır. 
En ileri demokratik memleketlerden en ilkel ve 
totaliter rejimlerin hâkim olduğu ülkelerde bile 
şuurlu bir kalkınma ve hızlı gelişme yapılmak 
isteniyorsa mutlaka istatistik bilgilere ve done
lere önem vermek ve bunların kıymetlendirilme-
sine dikkat etmek lâzımgelmekte olduğu kanaa
tini taşımaktayız. 

Geleceğe güvenle bakmak; kalkınma hedefle
rine kısa zamanda ulaşabilmek için takibedile-
cek gerçek yolu seçmek yatırımlarda en iyi pro
jeyi bulmak sosyal, kültürel, hattâ siyasi prob
lemleri çözmek ve bu alanda her türlü ihtiyaç
lara cevap veren tedbirleri almak için de sağlam 
istatistikî bilgilere, anketlere ihtiyaç vardır. 

İstatistik bilgisinin değerini anlamamış • olan 
memleketlerde daima başı bozuk bir düzen hâ
kim olmuştur. Cemiyetlerin yükselmesi, milletle
rin güçlü hale gelmesi, fertlerin mutlu, hür kor
kusuz yaşamaları ekonomilerini düzenli hale so
kabilmeleri insanca barışçı bir düzen içinde ya
şamaları, cehalete son verilmesi kültürlü medeni 
olabilmeleri,, özetle Devletin ve milletin topye-
kûn sağlam temeller üzerinde gelişip vatandaş
larını kendi örf ve âdetlerine göre güçlü kılmak, 
millî inançlı, ülkücü yetiştirebilirlerini temin 
edebilmek için geçmişten ders alıp çeşitli anket
lere ve istatistikî bilgilere dayalı ve çok yönlü 
bir çalışma ile mümkün olacağını kabul etmez 
bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri : ' 
Memleketimizde İstatistik Enstitüsünün ku

ruluş ve çalışması oldukça yenidir. Buna rağ
men olumlu çalışmalariyle sağladıkları faydala
rı da büyüktür. Geri kalmış memleketlerde ve 
özellikle Türkiye'mizde işsizlik, sefalet, millî 
gelirin azlığı ve dağılışmdaki dengesizlik yeraltı 
ve yerüstü servetlerimizden gereği kadar isti
fade edememiz imkânlarımızın kısır ve dar olu
şu sosyal alandaki düzensizlik fiyat politikasm-

I daki istikrarsızlık vergi adaletsizlikleri maaş, 
ücret ve yevmiye politikasının yetersizliği niha
yet kültür alanındaki geri oluşumuz bizim daha 
çok çalışmamızı devamlı ve plânlı bir şekilde 
kalkınma hızını artırmamızı icabettirmektedir. 
Bunun için de istatistik bilgilere ve donelere da
ha çok kıymet vermek mecburiyetindeyiz. Plânlı 
kalkınma yapabilmek için memleket gerçekleri
ne ve şartlarına müsait bir kalkınma plânının 
yapılması bu plânı yaparken de istatistikî bilgi 
ve verilerin bulunması lâzımdır. İstatistik bilgi 
ve verilerden yoksun ne bir kalkınma plânı tan
zim edilebilir ve ne de tanzim edilmiş bir plân 
olsa bile tatbikattan verimli bir sonuç alınabilir. 

Kültürel yönden plânlama hedeflerini çizer
ken bu konuda hazırlanmış her türlü doküman
lardan istifade edilecek ve gerçek bir plân hazır-

f lanmış olacaktır. Memleketimizde ne kadar okul 
vardır, kaç köye okul yaptırmak lâzımdır bun
ların ne kadar okur - yazarı vardır, ne kadar ca
hil vardır, bu malûmatlar esaslı bir şekilde tesbit 
edildikten sonra bir plân tanzimine gidilecek ve 
bu plânda muayyen hedeflere ulaşabilmek için 
daha ne kadar okula ihtiyacolduğu ve hangi 

J okulların açılmasında memleket için fayda var-
' dır. Keza açılacak bu okullarda kıyafet nasıl ol
malıdır, ders okutulacak ders kitaplarının hazır
lanmasında güdülen hedef nedir, hangi kitaplar, 
hangi okullarda okutulursa faydalı olacaktır. 

h) Yurdumuzun tabiî güzelliği hiçbir mem
lekette yoktur. Denizi, ormanları ve tarihî yer
leri itibariyle her türlü turistlerin çekilmesi ve 

f bu suretle de memlekete döviz sağlamak müm
kün olacaktır. Döviz kaynağını teşkil eden tu
ristlerin özellikle yabancıların ne istediklerini 
neden memnun olduklarını bunların istek ve şi
kâyetlerini, turistlere yapılması lâzımgelen mu
amelelerin en iyi şekli ancak anket yapılmak 
suretiyle organize edilebilecektir. Her ne ka
dar bu maksatla 1965 te açılmış olan turizm is
tatistikleri şubesini iyi bir başlangıç olarak say
mak mümkünse de bunu kâfi görmüyoruz. Da
ha ciddî ve daha geniş bir çalışmanın yapılması
na inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri: 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde 

görüşlerimizi ifadeye çalışırken hemen şunu da 
belirtelim ki, bu müessese çalışma kapasitesi ve 
mevcut teknik elemanlariyle ve fo&r türlü an-
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ket ve istatistik! verileri ile faydalı çalışmalara 
temel olan sonuçlar almıştır. Daha da iyi ça
lışmasını temin için bütün dünya devletlerinin 
takibettikleri istatistik metotlarını bilmek ve 
toplanan doneleri kıymetlendirmek yönünden 
her türlü konferanslara ve toplantılara bizim de 
katılmamızın yerinde olduğuna kaani bulun
maktayız. Gerek Batı ve gerek Doğu bloku ve 
bunların arasında yer alan üçüncü dünya dev
letlerinin istatistikî anlayış ve metotlarının bi
linmesinde de fayda görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri: 
Sosyal adalet ilkelerine uygun millî gelir 

dağılışını düzenlemek gerçek emeğin karşılığını 
vermek, sosyal güvenliği tesis ettirmek ve bu 
suretle işsizlik ve sefalete son vermek, müstah
silin mallarının değer fiyatla satılmasını ve is
tihsalin artırılmasını ihraç yollarının bulunma
sını temin etmek için bütün tedbirlerin alınma
sında temel olan veri ve rakamların bilinmesiy-
le mümkün olacaktır. Bu da istatiktikî bilgi
lerle ve anketlerle temin edilecektir, işte bütün 
bir milletin topyekûn kalkınmasını sağlıyan kal
kınma plânlarının hazırlanmasında ekonomik, 
sosyal, kültürel ve bunların siyasi hedeflerinin 
bir bakıma tesbitinde medar olan çeşitli bilgi 
ve verilerin toplanıp kıymetlendirilmesi o dev
letin sağlam istatistik bilgilerine bağlıdır. Onun 
için Devlet İstatistik Enstitüsüne daha çok kıy
met verilmesi, makina servislerinin ıslah edil
mesi gerek gücünde ve gerekse tertip, tanzim ve 
çalışma şeklinde esaslı bir revizyon yapmak bu 
yönde yardım ve geliştirme hamlesinde bulun
mak da şarttır. 

Eski model ve ağır çalışan ve bu yüzden kı
sa zamanda netice alınamıyan modası geçmiş 
makinalarm elden çıkarılması yerlerine süratli 
iş yapan ve yedek parçaları bol temin edilen 
modern makinalarm konulmasında zaruret var-
dir. Modern istatistik anlayışına uygun şekil
de anketlerin neticelenmesini ve sayım sonuçla
rının kısa zamanda alınmasını öngören bir ça
lışma düzenine ihtiyaç vardır. Bunun için de 
eski ve ağır çalışan ve zaman kaybına sebebolan 
makinaları çalışma sistemine uygun hale sok
mak zamanı geçmiştir. 

Ayrıca eski delgi ve kontrol makinalarının 
yenilenmesi bugün içinde bulunduğumuz şartla
rın kaçınılmaz zaruretidir. Enstitünün matbaa

sının yeni makina taleplerini olumlu karşıla
makla beraber bu talebin gelecek, yıllara erte
lenmesini de uygun bulmuyoruz. Bütün maki
nalarm çalışmalarına gerekli mataryal ve ye
dek parça temininin zaruretine inanmaktayız. 
Gerçek bir ihtiyaç olan yedek parçalar için tek 
lif edilen tahsisatın plânlama teşkilâtınca naza
ra alınmamış olmasını büyük bir üzüntü ile 
burada işaret etmek isterim. Her şeyden evvel 
Plânlama Teşkilâtı, plânların hedeflerini ger 
çek olarak tâyinde kolaylık çekebilmesi için 
âdeta kendisinin teknik ve rakamlar itibariyle 
bir pusulası ya da beyni durumunda olan Dev
let istatistik Enstitüsünün zaruri olan ihtiyaç
larına Enstitüden ziyade Plânlamanın eğilmesi 
lâzımgelirdi. Eğer memleket gerçeklerine uy
gun bir plân hazırlamak isteniyorsa her şey
den evvel plâncılarımızın aradıkları her saha
daki anket ve sayım neticelerini bilmeleri lâ
zımdır. Bunlardan ayrı kendi tahmin ve görüş
lerine göre bir plân hazırlanıyorsa, hazırlanan 
plân değil sübjektif görüşlerin ifadesini bulan 
bir rapor demektir. Anayasamız plâna ve 
plânlamaya ayrı bir önem vermiş ve devletle
rin milletlerini plânla devamlı şekilde kalkın
dıracağına işaret etmiştir. Bizim de kanaati
miz geri kalmış memleketimizin kısa zamanda 
en iyi şekilde eserlere kavuşması,- fertlerin ol
duğu kadar cemiyetimizin de mutlu ve ekono
mik yönden güçlü bir seviyeye ulaşabilmeleri 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, Devlet istatis
tik Enstitüsüyle birlikte çalışmasına bağlıdır. 
Her şeyden evel Enstitüye verilecek kıymet ve 
imkânlarla olacaktır. 

Memleketimizin bunların dışında çözüm bek-
liyen yığın yığın problemlerin halledilebilmesi 
ve tedbirlerin alınması Devlet istatistik Ensti
tüsünün mukayeseli çalışmalariyle sıkı sıkıya 
ilgilidir. Bu çalışmalara yurdumuzda çok bü
yük ihtiyaç vardır. Çünkü bütün meselelerini 
halletmiş olan devletlere nazaran kısa zaman
da az emek ve sermaye ile en iyi kalkınmayı 
yapmak ve neticeyi almak zorunluğunda bulun
duğumuzu ve buna göre hareket tarzının tes-
bit edilmesinde ekonomik mecburiyetin olduğu
nu kabule mecburuz. Bugün Türkiye ticari sa
hada olduğu kadar sanayi ve zirai sahada da 
çok geri durumdadır. Devlet istatistik Ensti
tülerinin çalışmaları sayesinde her ne kadar 
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olumlu neticeler alınmış ise de her sahada en
vanterler tam tesbit edilememiştir. Yurdumu
zun her sahasında her türlü bilginin ve dokü
manların hazırlanması lâzımdır. Turizm alanın
da yapılacak her türlü teşebbüsün iyiye doğru 
gitmesi ve müspet neticeye varabilmesi için de 
bu alanda gerekli istatistik anketlerinin yapıl
ması gerekmektedir. Nüfusumuz hızla artmak
ta ve ihtiyaçlar çoğalmaktadır. Gelişen ihtiyaç
lara cevap verecek hammadde kaynağının ger
çek yönü de bilinmemektedir. Dünya milletle 
ri tarım kesimlerinde açlık tehlikesiyle karşıla
şacaklarını dikkate almak suretiyle şimdiden 
tedbirlerini almakta ve bu tedbirlerine istatis
tik bilgileri temel olmaktadır. Şunu hemen ifa
de edelim ki bizde de Devlet istatistik Enstitüsü 
bu yönde çalışmalara başlamış biz bunu olumlu 
karşılamaktayız. Bununla beraber; 

Nüfus sayımlarını kadın erkek yaş ve mes
lek yönünden ciddiyetle ele almak suretiyle tes 
bit edilmesi sayısız menfaatler sağlıyacaktır. 
Bunu Devlet istatistik Enstitülerimiz yapmak
tadır. Fakat daha detaylı bir şekilde çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Ayrıca; 

Aile bütçeleri anketlerinin yapılmasına yeni 
başlanmış olmasını memnuniyetle karşılamak
tayız. Ancak bunun bütün Türkiye'ye şâmil 
hale getirilmesini geçinme müstehlik fiyatları 
istihlâk giderleriyle endekslerini tesis.ve geliş
tirmek millî gelirimizin istihlâk yönünden he
saplanmasını temin bakımından da faydalı gör
mekteyiz. 

Yurdumuzda mevcudolan işsizlik durumunu 
tesbit ve alınacak çarelere esas olmak üzere iş
gücü ve istihdam anketine daha çok önem ve
rilmesini temenni etmekteyiz. Ayrıca sanayi sa
hada durumumuzu aydınlığa çıkarmak için de 
yapılacak anketlere daha çok hızla devam edil
mesinin faydasına inanmaktayız. 

Tarım reformuna zirai reforma başka bir de
yimle Anayasamızın 37 nci maddesinde yer alan 
Devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmeti ya
pabilmek için yurdumuzun Iher yerinde ekili ve 
ekili olmıyan sahalar ile topraklı ve topraksız 
köylüler tesbit edilmelidir. Tarımla ilgili ekim
lerin nevileri ve verimlerinin bilinmesi ve bu 
na göre takibedilecek politikanın tesbiti için 
de anketler açılmalıdır. Gübreli, sulu ve su
suz ziraatle, gübresiz sulu ve susuz ziraat sa

halarının tesbiti ile verimlerinin mahsûl nev'ine 
göre bilinmesi için Devlet istatistik Enstitüsü 
geniş çapta çalışma yapmalı ve anketler açma
lıdır. 

Millî gelir dağılışını daha rasyonel ve sos
yal adalet ilkelerine uygun hale getirebilmek 
için işçi ücretleriyle köylerde çalışan sigortasız 
işçi ve köylülerin yıllık gelirlerinin tesbit edil
mesinde alınacak tedbirler bakımından da sayı
sız faydalar vardır. 

Yurdumuzun tabiî kaynaklarından olan su 
ürünleri ve balıkçılık konularında hükümetle
rin gerçekçi çalışma yapabilmeleri ve millî ge
lirimize faydalı olmaları için de gerekli bilgileri 
toplamak ve bu yönden sanayii geliştirmek lâ
zımdır. Bizde oldukça zengin olan su ürünleri 
ve balıkçılık konusunda yapılacak her türlü 
müspet çalışmaları, istatistikî bilgilerin ve etüt
lerin neticesiyle mümkün olacağına bütün dün
ya milletlerinde olduğu gibi biz de inanmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri; 
İlerlemiş ekonomik, güce kavuşmuş ve bu

gün kendi ülkelerinde yaşayan vatandaşlarının 
tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dış mem
leketlere yardım elini uzatan bütün devletlerde 
durum tetkik edildiği zaman görülecektir ki o 
memleketin çalışmaları, kalkınma plânları ha
zırlanırken müspet ilmin ışığı altında istatistik 
malûmatlara kıymet vermek suretiyle neticeleri 
alınmış olduğu görülecektir. Onun için Dev
let İstatistik Enstitülerine en modern anlayış-
!?„ yeni makinalar getirmeli, yeterli imkânlar
la donatılmalıdır. Geçici ve daimî kadrolar im
kân nisbetinde genişletilmelidir. Bu konularda 
bile ihtisas adamlarının yetiştirilmesine büyük 
mikyasta ihtiyaç vardır. Devlet Plânlama Teş-
kilâtiyle işbirliği yapılarak plânın istediği he
deflere en iyi şekilde ulaşabilmesi için de iste
nilen etütler ve anketler Devlet Plânlama Teş
kilâtının arzularına göre de ele alınmalıdır. 

Yeri gelmişken bir noktaya temas etmek iste
rim ki, benden önce konuşan arkadaşımın 
da ifade ettikleri gibi, bütçenin tümü üzerinde 
görüşen hatiplerden bir kısmı Devlet istatistik 
Enstitüsünün memurları ve Âmirleri ve yetkili
leri tarafından pazarlığa oturulmak suretiyle 
rakamları kendilerine tanınan imkânlara göre 
verdikleri ifade edilmiştir. Biz Millet Meclisi 
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olarak hemen şunu ifade edelim ki, Devlet ista
tistik Enstitüsünde Millet Partisi olarak ve onu 
temsil eden yetkililere en büyük saygı ile itima
dımız vardır ve Devlet dairelerinde pazarlığa 
girişilmek suretiyle para ile rakamların satılaca
ğını kabul etmiyoruz. Ve biz Devlet İstatistik 
Enstitüsünün daha da çok âmme vicdanında yer 
alacağına ve plânlı devrede kalkınmamıza bü
yük hizmetler sağlıyacağına inanıyoruz ve bu 
konuda ismi geçen gerek genel müdür ve gerekse 
yetkili şahısları bu yönden tenzih ediyoruz ve 
sözlerimi bu şekilde bitirirken bütçenin Mille
timize ve teşkilâta hayırlı olmasını diler, gerek 
Millet Partisi Grupu adına gerekse şahsım adı
na saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Aren buyurunuz. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
SADUN AREN (istanbul) — Sayın Başkan 
sayın milletvekilleri Devlet İstatistik Enstitü 
sünün Bütçesi münasebetiyle sadece bir konu 
üzerinde duracağım. O da 1966 yılı millî gelir 
tahminidir. Bilindiği gibi millî gelir tahminleri 
çok önemli rakamlardır. Hem politikacılar kul
lanır hem iktisatçılar kullanır hem sosyal araş
tırıcılar kullanır ve bu kullanılış çeşitli maksat
lar için olur. Bundan ötürü önemli bir rakam
dır. Bu derecede önemli olmasaydı Millet Mec
lisi kürsüsünden böyle bir teknik konuyu tar
tışmak uygun olmazdı. Millî gelir rakamları, 
objektif usullerle hesaplanır yani tahmin edi
lir; malûmat toplanır, belli bir metot içinde 
muameleye konulur, bir sonuç alınır ve bu sonuç 
ilân edilir, istatistik Umum Müdürlüğü de 
bu şekilde davranmaktadır. Ancak bu objektif 
usulün sonucunda elde edilen rakamı elbette ki 
bir kontrola tabi tutmak lâzımdır. Eğer sağdu
yu ile bağdaşmıyan, başka rakamlarla bağdaş-
mıyan bir sonuç elde edilmişse, bir revizyondan 
geçirmek lâzımdır. Çünkü tam mânasiyle dün
yada kesin olarak objektif bir metot yoktur. Ya
ni aklın süzgecinden biraz geçirmek lâzımdır. Bu 
bakımdan 1966 millî gelir tahminlerine bakınca 
bilhassa son tahminlere, şüphe uyanmaktadır, 
aklı selime uygun bir sonuç olması halamın
dan.. 

Son geçici tahminlere göre 1966 yılı millî 
gelir tahmini, 1965 e nazaran % 10,2 oranında 
bir artış göstermektedir, bu tabiî önemli bir 

artıştır. Bütçe yapıldığı zamanki artış, o zaman 
yapılan tahmine göre çeşitli zamanlarda tahmin
ler yapılıyor o zaman yapılan tahmine göre; ar
tış % 8,8 dir. Bu % 8,8 rakamı bile şüphe 
uyandırıcıdır. 

Bu konudaki kontrol vasıtası millî gelir ra
kamının kontrol vasıtası şekli şudur: Meselâ 
sonuçlarını kati olarak bildiğimiz bâzı büyüklük
ler vardır. Meselâ para hacmi gibi, meselâ gelir, 
yani vergi gelirlerinin toplamı gibi, meselâ ta
sarruf hacmi gibi. Bunlarla millî gelir arasın
da belli münasebetler vardır. Büyük ölçülerde 
değişemiyecek münasebetler vardır. Onun için 
böyle, bunlar ile millî gelir arasında meselâ 
para hacmi ile millî gelir rakamları yan yana 
yazılırsa belli bir gelişme gösterir. 

Her hangi bir yıl anormal bir değişiklik gös
terirse o yılda ki kati rakam meselâ yani, kesin 
olan şey, doğru olan şey, diyelim vergi hâsılatı 
veya para hacmi olduğuna göre onları kati ola
rak biliyoruz, o doğru, öyle ise öbür rakamda 
bir yanlışlık vardır deriz. Bu bakımdan teste 
tabi tuttuğumuz zaman 1966 senesi millî gelir 
tahminleri hakikaten anormal sonuçlar vermek
tedir. Yani % 8,8 lik artış bile böyle sonuçlar 
vermektedir. Ben burada tekniği üzerinde dur
muyorum, yani rakamlar üzerinde uzun boylu 
vakit geçirmiyeceğim. ilgili arkadaşların her
halde dikkatleri çekilmiş olacaktır. Meselâ ver
gi elastikiyeti, belli bir artış gösteriyor; 1956 
senesinde millî gelir artışı % 8,8 iken bile bun
lar bütçe gerekçesinde vardır azalıyor. Yani bir 
ekonomide vergi elastikiyetinin devamlı olarak 
bir artış göstermesi bir tabiî kanunken 1966 se
nesinde azalıyor. Hele % 10,2 artışı kabul eder
sek böyle büyük anormal derecede bir azalma 
görülecek. Yani hükümetin 1966 yılında vergi 
alma gayretinde büyük bir zayıflama oluyor 
nedense. Yahut para hacmi ve millî gelire oranı 
çok düşüyor, daha az para ile daha çok millî 
geliri çeviriyorum, herkez çok daha az para tu
tuyormuş gibi oluyor v.s. Yani bâzı temel bü
yüklükler ve tandanslarda değişiklik olmuş olu
yor. Bunlar tabiî olnmz. ileride müşkülât çıka
rıyor bunlar. 1958 senesinde de böyle bir hâ
dise olmuştu. O zamandan beri böyle iki rakam 
serisi vardır. İstatistik Umum Müdürlüğünün 
daha yüksek bir tahmini olmuştur, Plânlama
nın yahut da başka bir şeyinki daha küçüktür, 
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o zamandan beri bir çatallaşma olmuştur. Bu 
sene de böyle olmamalıdır. Bu araştırıcılar için 
de gayet tatsızdır. Bir yanlışlıktan ibaret ol
ması muhtemel olan bir değişikliği bilimsel 
olarak izah etmeye kalkmak gibi bir müşkülâta 
düşmektedir insan. Acaba neden bu sene, böyle 
olmuştur? Çünkü şu olmuştur, bu olmuştur, 
halkın temayüllerinde değişiklik olmuştur fi
lân gibi bir sürü ıvır zıvır şeylerle uğraşılmak 
mecburiyetinde kalınmaktadır; sırf rakam yan
lış olduğu için. 1966 senesi normal bir senedir, 
yani ne palitik ne bir şey insanların temayülle
rinde büyük artışlar ve eksilişler olmaması lâ
zım gelen bir senedir. Yani vergi verme gücün
de, tasarruf gücünde, para hacminde filân anor
mal bir şeyler olmasını icabettirecek hiçbir hâ
dise olmamıştır. Küçük dalgalanmalar değil 
büyük bir dalgalanma var. Bu bakımdan bu 
rakamın tashih edilmesi lâzım gelir. Hiçbir 
imâda bulunmak istemiyorum tabiî. Yani böy
le politik sebeplerle, bilmem hükümeti başarılı 
göstermek için böyle yapılmıştır filân demiyo
rum. Çünkü bu rakamlarla hükümet başarılı 
gösterilmiş olmaz. Çünkü o zaman meselâ ger
çekleşme rakamları millî gelir, meselâ vergi 
hasılatı, meselâ para hacmi, meselâ yatırımın 
gerçekleşmeleri katî rakamlar olduğu için eğer 
bu rakamlar yüksek gösterilmişse millî gelir, 
o zaman pekâlâ muhalefet olarak diyebiliriz ki 
hükümet çok gevşek davranmıştır millî gelirin 
eskisine nazaran daha az oranına tasarruf et
miştir. Millî gelirin eskisine nazaran daha as 
oranını vergi- olarak almıştır. Daha az oranını 
yatırabilmiştir. Yani bu daha esaslı bir başa
rısızlıktır. Çünkü mahsulün iyi olmasından 
ötürü millî gelirin yüksek olmasının ancak çok 
az bir kısmı hükümete atfedilebilecek bir başa
rıdır, gerisi değildir. Halbuki bunlar hüküme
tin kendi eforlarıdır. 

Bu bakımdan böyle bir politik mülâhaza 
olabileceğini tahmin etmem. Fakat üzerinde 
mutlaka durulması daha geçici tahminlerdir 
revizyon yapılması, kontrol edilmesi lâzımge-
lir. Bu konuyu Bütçe Komisyonunda da söyle
miştim, o zaman almış olduğum cevap şu idi, 
tabiî o almış olduğum cevaba cevap verememiş
tim. Bu zirai sektörde olmuştu millî gelir artı
şı. Zirai sektörde olduğu için sizin söylediğiniz 
sektörlerde akis bulamamıştım. Zirai sektörde 
olduğu için bu artış, bilmem vergi hasılatına 

yahut bilmem tasarruf hacmına yahut para 
hacmına tesir edememiştir denmişti. Bu, cevap 
değildir. Bir kere Türk ekonomisi bu derece 
kapalı bir ekonomi değildir. Yani ziraat sektö
ründe artış olacak ve bunun moneter diğer 
sektöre hiçbir aksi almıyacak, bu bahis konu
su değildir. Zirai sektörün bizde büyük bir 
kısmı yani bütün ihracat mallarımız paraya 
çevrilen mallar konusu değildir. Zirai sektö
rün bizde büyük bir kısmı, yani bütün ihracat 
mallarımız paraya çevrilen mallar, tütün, üzüm, 
fındık, pamuk ve saire. Yani ziraate ne olmuş
sa, bunlarda da olmuştur. Bunlar da mutlaka 
satılmıştır ve paralaşmıştır. Mutlaka vergi ha
sılatının, harcamaları, yatırımları falan etkile
yecek bir hal olmuştur. 

Buğday artışının bile herhalde eskisine na
zaran daha büyük oranı paraya çevrilmiştir, 
yani paralaşmıştır. Kaldı ki, millî gelir hesabe-
dilirken, tarım sektöründeki artış ile diğer 
sektörler, bilhassa hizmet sektörleri, yani ulaş
tırma ve ticaret sektörleri; bu sektörler arasın
daki vaktiyle mevcut tandanslara göre hesabe-
dilir. 

Tarım bu kadar olduğuna göre, bu kadar 
da mal taşınmıştır, bu kadar da ticareti yapıl
mıştır, denir. Zaten hesapları bu mutlaka ak-
settirmiştir. Hem hesapları aksettirir, hem de 
aslında böyle bir akis olamaz demek çelişme
lidir. 

Söyleyeceğim bundan ibaret, istatistik 
Umum Müdürlüğünün bu hususta uzman oldu
ğunu zannettiği bâzı insanları toplayıp, özel 
olarak toplayıp bu rakamı; üzerimde çalışma
ları, konferans gibi bir şey yapmaları ve her 
halde gerçeğe uygun bir şekilde nihai olarak 
revizyona tabi tutmaları çok şayanı tavsiye
dir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Aytaç, Adalet 
Partisi Grupu adına buyurun. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1968 malî yı
lı bütçesi dolayısiyle A. P. Meclis Grupunun 
görüşlerini arz ve beyan etmek üzere huzurla
rınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 

Hayatımızdaki içtimai, beşerî bütün hâdisa-
tın rakamlarla ifadesi ilk önce insanların beşe-

— 156 — 



M. Meclisi B : 44 

rî tecessüslerini tatmin eder. Bu rakamların 
asıl fonksiyonu plânlı kalkınma devresine gir
miş milletlerde kalkınmanın en mühim unsur
larından biri ve plâncılara en mühim esas ol
masıdır. Şu hale göre Devlet İstatistik Enstitü
sünün taşıdığı ehemmiyet milletimizin hayati 
ihtiyaçlarına cevap veren müesseselerden olma
sındandır. Bu ehemmiyetin plânlı kalkınmamız
daki rolünün Yüce Heyetinizce de müsellem ol
duğuna kaani bulunmaktayım. 

Bu sayede Anayasamızın getirdiği plânlı 
kalkınma devresinin Birinci Beş Yıllık kısmı-

• nm son günlerinde ikinci Beş Yıllık devresinin 
ilk icra yılı bütçesinin müzakeratı münasebe
tiyle kamu sektörü yatırım ve faaliyetleri ol
sun, özel sektör yatırım ve faaliyetleri olsun is
tatistik! malûmatın ışığı altında realitelere en 
uygun şekilde yürümekte malî gelirlerin mas
rufuna sarf edilebilmesi dolayısiyle rantabl ya
tırımların en isabetli şekilde tezahürattı, mil
letin refah ve kalkınmasına matuf çalışmala
rın heder olmıyacağmı bize ispat etmiş bulun
maktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü Cumhuriyetten 
beri müspet, rasyonel ve müessir çalışmalariy-
le kendisini iş, basın ve münevver âleme kabul 
ettirmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının mu
vaffakiyete ulaşabilmesi Devlet Plânlama Teş
kilâtının aldığı ve alacağı karar ve tedbirlerin 
isabeti bakımından ziraat, sanayi, ticaret, nak
liyat, turizm sahalarında ve benzeri olan saha
larda husule gelecek teknik gelişmelerin ziraat 
enerji, imalât ve diğer mühim sektörlerdeki is-
tihsalâtm izlenerek neticelerinin Plânlama Teş
kilâtına sıhhatli olarak aktarılma ve ulaştırıl
ması da Devlet istatistik Enstitüsüne çok mü
him vazife ve mesuliyetler terettübetmekte-
dir. 

Devamlı surette yapılacak anket, araştırma, 
inceleme ve sayımların neticelerinin alınması 
ve değerlendirilmesi icabetmektedir. 1968 yılı 
bütçesiyle kabul buyuracağınız ödenek ile Dev
let istatistik Enstitüsü 1968 yılı içinde İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plâmnda yer alan husu-
satın tahakkuk edip etmediğini takip ile alı
nacak tedbirlere ışık tutacak malûmatların is
tihsali için yapılacak anketler, sanayi endeks
leri anketi, 1971 sanayi ve işyerleri sayımı ha
zırlık çalışmaları, bina inşaatı anketi, işgücü 
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ve istihdam anketi, fındık istihsal anketi, mah
sul tahmin anketi, 1970 genel nüfus sayımı ha
zırlıkları, deniz taşıtları anketi, kara nakil va
sıtaları anketi doğum ve ölüm anketi, deniz ta
şıtları anketi, balık istihsal anketi, turizm an
keti yapmak imkânını bulacaktır. 

53 sayılı Kanun ile Enstitü hüviyetini ikti-
sabeden İstatistik Dairesi aradan geçen beş yıl
lık bir zaman içinde mezkûr kanunun ve plâ
nının kendisine tahmil ettiği vazifeleri yerine 
getirirken, bir yandan da makina ve teçhizatını 
tamamlamış, faaliyet sahalarını genişletmiştir. 

Nitekim : 
a) Yüksek tahsilli eleman 200 e, lise tah

silli eleman keza 200 e yükseltilmiştir. 
b) 55 ihtisas kadrosunun 25 i vasıflı kad

ro ile takviye edilmiştir. 
c) İstatistik Eğitim Merkezi kurulmuş, va

sıflı istatistikçi yetiştirme yoluna gidilmiştir. 
d) üniversitelerimize yıllık 18 er burs ve

rilmesi ve geniş ölçüde dış bursların temini 
gerçekleştirilmiştir. 

e) 17 aded çeşitli elektronik istatistik ma-
kinası ile bir aded elektronik konpüter servisi 
ilâve edilmiş, bu makinaları ehliyetle kullana
bilecek matematikçi program grupu teşkil edil
miştir. 

f) Enstitü ihtiyacına cevap verecek bir 
matbaa tesis edilmiştir. 

g) Yeni konu ve sahaları ihata eden bü
yük anketler (aile bütçeleri işgücü ve istihdam 
anketleri) uygulanma alanına konmuş; iki de
fa istatistik şûrası toplanmış objektif metot de
nemelerine başlanmıştır. 

b) Ziraat istatistiklerinin ıslahına çalışıl
maktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü 24 Ekim 1965 
tarihinde yapılan 8 nci genel nüfus sayımının 
neicelerini 20 ay gibi kısa bir zamanda prog-
ramlaştırdığı halde 1967 yılında gerçekleştire
memiştir. Çünkü yevmiyeli eleman istihdamı
na 1967 malî yılı başından itibaren devam edi
lememiştir. 

Memleketimizde uzun müddetten beri ek
sikliği duyulan istihlâk giderleriyle geçinme ve 
müstehlik fiyatlar endekslerini tesis ve gerçek
leştirmek ve millî gelirin istihlâk yönünden de 
hesaplanmasını sağlamak maksadiyle 1964 yılı 
içinde Adana ve izmir'de başlanarak, 1965 yı
lında Ankara ve istanbul'a ve 1966 yılında An-
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talya, Samsun, Diyarbakır, Bursa ve Ordu il
lerine teşmil edilen aile bütçe anketlerine Er
zurum ili 1967 yılında ilâve edilmiş olup, anket
lerin bittiği illerde müstehlik fiyatları endeks
leri yapılmış ve neşredilmeye devam edilmiştir. 

Memleketimizde iş ve işsizlik durumu hak
kında esaslı malûmatı temin maksadiyle 1966 
yılında 8 büyük şehirde denemeleri yapılan 
işgücü ve istihdam anketine hazırlanan anaör-
nek plân çerçevesi içerisinde 1967 Kasım ayın
da 50 000 den fazla nüfuslu şehirlerin tamamın
da devam olunmuş, Türkiye çapında çalışmalar 
1968 de plânlanmıştır, istatistik Enstitüsü sa
nayi endeksleri konusunda 197 maddeyi ihtiva 
eden bir seriyi geliştirmektedir. 1967 yılında 
başlanan üçer âyalık' sanayi anketlerine devam 
olunacaktır. 

Tarımda ekili sahada istihsali objektif me
totla tesbit etmek üzere hazırlanan üç yıllık 
programın 1966 yılında Konya'da başlıyan ilk 
uygulanmasını takibeden 1967 yılında Aydın 
ve Eskişehir illerinde dikili sahayı tesbit ve 
1970 tarım sayımının ilk hazırlık denemesi ça-
lışmalariyle ihraç maddelerinden fındık istihsa
linin % 84 ünü temin eden üç vilâyetimizde 
Giresun, Ordu, Trabzon objektif ölçme metodu 
ile fındık ağaç sayısı ve fındık istihsali tesbit 
edilmiştir. 

Su ürünleri balıkçılık üretim ve avlanma 
araçları istatistiklerinin sıhhatli bir şekilde top
lanabilmesi için 1967 yılında balıkçıların ad
resleri ve avlanma vasıtalarının yurt ölçüsünde 
tesbit?. yapılmış olup, 1967 Aralık ayından iti
baren balık istihsal sayımına fiilen başlanmış
tır. 

İşçi ücretleri konusunda Çalışma Bakanlığı 
ile yapılan müşterek çalışmalar sonunda Böl
ge çalışma müdürlüklerinden peryodik ma
lûmat toplamak amaciyle sual kâğıtları hazır
lanmıştır. Turizm alanında alınmakta olan ted
birlere ışık tutacak istatistiklerin teminine ge
reken ehemmiyet verilerek enstitü bünyesinde 
1965 senesinde faaliyete geçen turizm istatis
tikleri şubesi tesis edilmiş ve yabancı ziyaretçi 
ve iş turizm anketlerine ilâveten 1967 yılında 
geceleme istatistiklerine esas olacak konuklama 
tesisleri tesbit anketi uygulanmıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Devlet istatistik Enstitüsü yukarıda tada-

dettiğimiz sayım ve anket çalışmaları dışında 

etüt, yayın standardizasyon toplantı ve yeni 
mevzularla alâkalı faaliyetlerde de bulunmuş
tur. Bu cümleden olarak; kalkınma plânı ih
tiyaçlarına ithal rejiminin tanzimine ve dış ti
caret endekslerinin yapımına imkân vermek 
amaciyle yeniden hazırlanan dış ticaret istatis
tiklerine yararlı gümrük giriş tarife cetvelinin 
1967 Ocak başından itibaren yürürlüğe konma
sı, bir OECD mütehassısiyle birlikte malî akım
lar projesi ve malî akımlar analizi Yale Üni
versitesiyle birlikte hazırlanan millî gelir pro
jesi, eğitim merkezi tarafından düzenlenen 
ikinci Türkiye istatistikler konferansı ve Türk 
istatistikleri Derneğinin kuruluşu, enstitü tara
fından organze edile CENTO ülkeler bölgesel 
ziraat istatistikleri toplantısı dikkate değer fa
aliyetler olarak kabul edilebilir. 

Buna muvazi olarak hususiyeti dolayısiyle 
millî gelir çalışmalarına da temas etmeyi fay
dalı görmekteyiz. 

Devlet istatistik Enstitüsü millî gelir çalış
malarında halen kullanmakta olduğu üretim yo
luyla hesaplama tarzını yürütmektedir. Millî ge
lirin gelir dağılımı yönünden hesaplanması, üc
retler, kârlar, kiralar, faizler şeklinde faktör 
grupları itibariyle tesbiti, bu faktörleri temin 
edecek kayıt ve muhasebe sistemini ekonomik 
faaliyet kollarında yaygın bir halde mevcudol-
ması sebebiyle büyük güçlükler göstermekte
dir. 

Tüketim yönünden hesaplamaların aile büt
çeleri anketlerine paralel olarak dikkate alın
ması mümkündür. Halen getirtilen bir yaban
cı uzmanın yardımiyle muhasebe sisteminin te
sisi ve millî gelir hesaplariyle yabancı mütehas
sıslar tarafından yakın zamanda belirtilmiş bu
lunan malî akımlar analizi ile az gelişmiş mem
leketlerde Devlet sektörü ve iktisadi faaliyetler 
hesaplarını bir araya getiren millî gelir serileri 
projeleri sonuçlarından faydalanarak ıslah ça
lışmaları devam etmektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1968 yılın
daki faaliyetleri : 

1. — 1965 genel nüfus ve bina sayımı so
nuçları yayınlanacaktır. 

2. — Cari tarım istatistiklerinin ıslahı ama
ciyle 1966 yılında başlamış olan saha ve istih
salin objektif metotla çalışmalarının üçüncü 
safhası uygulanacak geniş bir bölgede metot de
nemesi yapılacaktır. 
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3. — İhraç maddelerinden fındığın saha ve 
istihsalinin tesbiti amaciyle Karadeniz bölgesin
de objektif metot çalışmaları tekrar* edilecek. 

4. — 1967 de yapılan balıkçılar ve avlanma 
araçları envanterine dayanılarak su ürünleri 
istatistiklerinin toplanmasına başlanacaktır. 

5. — 50 000 den yukarı nüfuslu şehirleri 
kavrıyan ve birinci safhası 1967 Kasımında ic
ra edilen işgücü ve istihdam ankedinin diğer 
kademesi uygulanacaktır. 

6. — 1967 yılında hazırlıkları tamamlanan 
işçi ücretleri anketine başlanacaktır. 

7. — Karayolları yolcu ve yük nakliyatı is
tatistiklerinin devamlı olarak derlenmesine ge
çilecektir. 

8. — Türkiye çapında inşaat maliyeti en
dekslerinin tesisi için gerekli doküman toplan
masına başlanacaktır. 

9. — 1970 yılında genel tarım sayımının sa
ha ve çiftçi aileleri nezdindeki ikinci deneme 
çalışmaları uygulanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Her zaman işaret edildiği gibi istatistiğin 

gayesi doğru tesbit, isabetli ve objektif izah 
vasatında hayata ve tatbikata intibak ve mües-
siriyeti sağlamaktır. Yurdumuzda istatistik! 
faaliyetlerin bu nisbet ve derecede olması ve 
kalkınma hamlelerimize büyük desteklerde bu
lunması en başta gelen gayemizdir. Müspet ve 
sıhhatli esasata istinadetmesi kaçınılmaz bir 
husus olan modern Devlet idaresinin başarısı 
resmî ve hususi bütün müesseselerin Devlet İs
tatistik Enstitüsüne bütün imkânları ile yar
dımcı olmasını gerektirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade3! buyurur
sanız, bu bütçenin bitinrne kadar Meclisin ça
lışmasının devamı hususunu oyunuza sunaca
ğım. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun devam edin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA Î^RAHÎM AYTA.O 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri. Devlet ts-
tatist'k Enstitüsünün 1968 malî yılı Bütçesi do-
lavısivle A. P. Grutmnun, Deflet, İstatistik Ens
titüsüne ne kadar kıymet verildiğini arz ve ifa
deye 'çalıştım. 
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Bir hususa temas etmeden geçemiyeceğlm. 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde 

C. H. P. sayın sözcüsünün bu müesseseye matuf 
sözleri yüksek malumlarınızdır. Ben Sayın Ece-
vit'in sözlerini tekrar ile zabıtlara tescilinden 
teeddüp ederim. Hiçbir esasa müstenit olma
yan bu sözler dolayısiyle, çok mühim vaz'feler 
ifa eden bu müessesenin kıymetli mensubinini 
tenzih etmeyi bir vazife olarak kabul ediyorum. 

Sayın Ecevit Hükümetlerde zaman zaman 
mesuliyetler deruhde etmiş bir kimsenin, bir 
müessesenin mehabetini ihlâl edecek elfazda bu
lunması hakikaten ıstırabâver bir olay olmak
tadır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Hele 
bu kürsüden ithamkâr beyanatı, Sayın Genel 
Sekreterin büyük siyasi gafıdır. Bu gafı ile Sa
yın Ecevet'i kendi Grupu da her halde başbaşa 
bırakacaktır. 

Bir parti genel sekreterliğin'n ağırlık ölçü
sünden uzak olan sözleri Devlet idaresini hafife 
almanın, gayriciddîliğin, fikrî düzensizliğin bir 
ifadesidir. 

Sayın Ecevit'e vesayada bulunmak istemi
yoruz ve bulunamayız. Ama şunu hatırlatmak 
isteriz ki, daima düzen değiştirmekten bahseden 
Sayın Ecevit, kendi fikrî düzenini değiştirirse 
daha yerinde olur (kanaatindeyim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin Türk 
Milletine hayırlı olmasını niyaz ederken,, beni 
dinlemek sabrını gösterdiniz, teşşeküratımı, 
hürmetlerimi teyidederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, çok muhterem arkdaş-
larım. Devlet istatistik Enstitümüzün faaliyet
leri hakkında grupları adına konuşan-değerli 
hatiplere teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Plânlı kalkınma devresinde güvenil:r, süratli 
ve yeterli istatistik bililerinin toplanması lü
zumu izahtan varestedir. 

Enstitü, kendisine tevdi*edilen vazifeleri 
bihakkin kemaliyle ifa etmenin gayreti içinde 
bulunuyor. 1926 yılında umum müdürlük ola
rak kurulmuş olan daire bilâhara 1962 yılında 
53 numaralı Kanunla hüviyeti değişmiş ve ens
titü olarak hizmet görmeye başlamıştır. 
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Hatip arkadaşlarımın temennilerinin mihra
kını teşkil eden mevzulardan birisi eleman me
selesidir. İstatistik sahasında çalışacak arka
daşların ayrı bir tecrübeye ve bilgiye sahibol-
ması gerekiyor, özel bir çalışma sahasıdır. 
Bunun için yeter miktarda elemanın bugün 
mevcudolmadığını söyliyebiliriz. Ancak en 
kıymetli elemanları bünyeye almak ve bünye
de tutmak için ciddî takibimiz var. Bunun ya-
nısıra eleman yetiştirme mevzuunda da gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Halen Batı memle
ketlerinde ihtisas yapan arkadaşlarımız var
dır. Peyderpey kadrolarımızı yüksek tahsil 
görmüş elemanlarla, dışarı memleketlerde gör
gü ve bilgisini artırmış elemanlarla tarsin ve 
takviye etmenin yolundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, yevmiyeli eleman 
istihdamı güçlüğü 1967 senesinde bir ciddî 
problem olarak ortaya çıkmıştır. Mesele Sos
yal Sigortalarla ihtilaflı idi, kaza orgam, İs
tatistik Enstitüsü lehine karara bağlamıştır, 
halen Yargıtay safhasındadır. Bu yoldan neti
ce istihsal edersek, yevmiyeli eleman istihda
mı mümkün olacaktır. Böylece daha süratli 
verileri toplamak, değerlendirmek imkânına 
sahibolacağız ve bir büyük engeli aşmış olaca
ğız. • Eğer yargL organı müspet neticeye ulaş
tırmaz ise, kanun yolu ile bunu tashih etmek 
ve bünyeyi daha geniş kadrolarla takviye et
mek gerekecektir. 

Modernizasyon meselesi üzerinde duran sa
yın hatiplerimiz, hemen hemen bütün grup söz
cüleri durdular, son zamanlarda bir teşebbüs 
yapılmıştır, üzerinde çok münakaşası oldu, bi
liyorsunuz, kompüter aletinin, elektronik bey
nin alınması meselesi bir siyasi rüşvet olarak 
mütalâa edildi. Buna ait sözler üzerinde dur
mak istemiyorum, üzücü bir hâdisedir, bizi 
yürekten yaralıyan bir hâdisedir, enstitü men
suplarını üzmüştür, bunu burada kesmek isti
yorum. 

0. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Koda-
manoğlu, realist ve objektif çalışmaları akset
tirdiler. ümidederim ki, Sayın Ecevit'ifı aç
mış olduğu büyük yarayı bir ölçüde merhem-
leyip tedavi etmiş olsunlar. 

Matbaanın birleştirilmesi konusu üzerinde 
Başbakanlık olarak durduğumuz bir konudur. 
Birçok Devlet matbaaları vardır. Rasyonel bir 
çalışmayı temin etmek ve mevcut potansiyeli 

değerlendirerek verimi artırabilmek için bun
ların tevhidi meselesi tetkik edilmiştir. Yal
nız bâzı matbaaların hususiyeti vardır, tevhit 
içerisinde bunları mütalâa etmek mümkün de
ğildir, bunlardan birisi istatistik Enstitüsüdür. 
Ümidediyorum M, kesin karara ulaştıktan son
ra enstitünün makinayla teçhizi, tevsii, mat
baanın çalışmasının daha verimli hale getiril
mesi mümkün olacaktır. 

İstatistik bilgilerinin tek elde toplanması 
meselesine gelince : 

Muhterem arkadaşlarım; 53 numaralı Ka
nunun 26 ncı maddesine göre, bilgilerin tevhi
di, monopolü istatistik Enstitüsüne verilmiştir. 
Dairelerin, istatistik Enstitümüzün muvafaka
ti olmaksızın kendi bünyelerinde umumi ista
tistik rakamlarına imkân yoktur. Bunu taki-
betmekteyiz. Bâzı dairelerde yanlış tatbikata 
tesadüf ediyoruz, yakından izliyoruz. Böylece 
bu sahadaki bilgilerin tamamiyle enstitü bün
yesinde toplanması, tevhidi konusunda yakın 
tatbikatı izlemekteyiz. 

istatistik Enstitümüzün ortaya koyduğu ra
kamlar, üzerinde münakaşa yapılamıyacak ka
dar sıhhatli bulunmaktadır. Her türlü siyasi 
tesirden uzaktır, gerçeklere uygundur ve bu 
yalnız bizim devremize ait değildir, bizden 
evvelki iktidarlar devresinde de böyle olmuş
tur. Objektif olarak çalışılır, rakamlar ortaya 
konulur. Yalnız kabul ve takdir buyuracağı
nız veçhile, rakamların sıhhati başka şeydir, 
üzerinde tefsir ve münakaşa başka şeydi ı, Bu 
rakamları siyasetçilerimiz, Hükümet adamları
mız tabiatiyle kendilerine göre değerlendirebi
lirler, bunları efkârı umumiye takdir eder, fa
kat hiçbir zaman şu veya bu iktidarın arzusu
na göre bir rakam tanzimi meselesi, operasyonu 
bünyede mevzuubahsolamaz, bünye dışında da 
mevzuubahsolamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye İşçi Par
tisi Grupu adına konuşan Sayın Aren huzuru
nuzda beyan ettiği hususları Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunda da ifade etmişlerdi. Ben 
elemanlardan aldığım bilgiye göre, zannediyo
rum bu konu 3 - 4 defa kendilerine izah edil
miştir. Ama meseleyi tekrar burada dile getir
diler. Ben endişe ettikleri, çelişmeye düştüğü
nü, öyle zannettikleri hususu aydınlığa kavuş
turmak için kısa bir izan yapacağım. 
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1966 rakamları hakikaten birçok muhale
fet mehafilni şüpheye ve endişeye sevk etmiş
tir. Çünkü peşin hükümlerle A. P. İktidarı 
hakkında umumi efkâra çıkarlar, bilâhara 
bu hükümlerinde yanıldıklarını görünce, bu 
sefer tarafsız bir enstitünün çalışmalarına ve 
rakamlarına şüphe ihraz edecek tarzda konuş
maya başlamışlardır. Adalet Partisinin mu
vaffak olamıyacağı, Adalet Partisi iktidarının 
plânı tatbik edemiyeceği, kalkınmayı sağlıya-
mıyacağı yolunda memleketin en ücra köşesi
ne kadar telkin ve propaganda yapılmıştır. 
Ama iki yıllık tatbikat gösteriyor ki„ Birinci 
Beş Yıllık Plânı en yüksek oran ve seviyede 
tahakkuk ettirmek, en yüksek oranda bir kal
kınma hızı temin etmek A. P. İktidarına na^ 
sibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; plânlı devrede iki 
yılda yüzde 14 olması lâzım iken, 1966 ve 
1967 rakamları yüzde 17 bir kalkınma hızı te
min ediyor. Bu, büyük bir racanı. 72 memle
ketin kalkınma hızı yüzde 3 ün yüzde 2,5 un 
altında. Onun için bu, büyük bir rakam. 

Şimdi bu rakamın tabiatiyle bir başarı, bir 
şeref payı vardır. Bunu gögelemek için, acaba 
rakamlar doğru mudur, değil midir, diye bir 
şüphe ve endişe izhar etmek yerinde bir hare
ket olmaz. 

Bir defa, 1966 yılında zirai gelirde büyük 
bir artış oldu, bu noktaya tekrar avdet edece
ğim, işçi gelirlerinde de büyük bir artış var. 
Zirai gelirdeki artışın vergiye aynen intikal 
etmesi, aynı ölçü ve oranda intikal etmesi 
mümkün olmıyabilir. Zirai kazançların vergi
lendirilmesi şekli itibariyle bu artışın aynı 
oranda vergi gelirlerine tesir etmemesi tabiî
dir. 

ikincisi; zirai istihsal para ekonomisine, 
daha doğrusu para piyasasına doğrudan doğru
ya tesir icra etmez, sirkülasyonu yoktur. Am
barına koymuştur, üç ay sonra satar, altı ay 
sonra satar, sekiz ay sonra satar, stok mese
lesidir. Bu itibarla zirai istihsaldeki artışın 
para piyasasındaki tesirleriyle veya zirai ka-
zançlardaki vergi oranlarının aynı ölçüds art
mama sebepleriyle değerlendirmeye tabi tutup 
acaba bu istihsal bu ölçüde bu rakamlara uy
gun seviyede olmuş mudur, şeklinde bir şüp
heye varmak aslında yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; aynı sözcü 1966 
zirai gelir artışını da mücerret hava şartları
na bağladılar. Biraz evvel izah ettiğim psiko
lojik vaziyet.. Muhalefete has bir psikoz. 

Hava şartları, şüphesiz Türkiye'nin tarımı
nı uzun müddet etkiliyecektir. Biz hava şartla
rından kurtulmak için geniş sulama faaliyetle
rine gidiyoruz ve projelerini realize ediyoruz. 
Türkiye'de halen bugün beş milyon hektar 
araziden ancak yüzde İ l i sulanabilmektedir. 
Tamamını sulayabilmek için sularımızda bulu
nan 67 milyar kw. saat enerjiyi tamamen ala
bilmek için 530 barajın yeniden inşası gereki
yor. işte, Türkiye'nin büyütme dâvası, işte 
yapısal değiştirme meselesi, işte refah dâvası. 
Hepsi bunun altında. Hudutları sabit tutarak 
bugün Türkiye'mizi çorak araziyi sulamak su
retiyle, kurak araziyi sulamak suretiyle on 
misli büyültmek mümkün. 

Muhterem arkadaşlarım, hava şartlarının zi
rai istihsale tesirini kabul etmekle beraber icra
ya taallûk eden kısmını da ayrıca değerlendir
mek gerekir. Bir defa Cumhuriyetin kurulduğu 
günden, geçmiş seneleri, asırları navara almı-
vorum, bugüne Türk köylüsüne intikal ed^n 
«libre en yüksek s^îye ve oranda. 1966 ve mü-
taakm yıllarda 1967. 196S d* ar+an mabetler iti-
barivle intikal etti. Köylü 2 000 000 tor? ^rübre-
vî tarlaya attı. Elbette istihsalde bunun büyük 
tesiri var. 

İkincisi, ilk defa Türkiye'de yine aynı oran
da sertifikalı tohum dağıtıldı, aynı artış nisbe- * 
tinde, on misli, yirmi misli rakamla ifadesi müm
kün sertifikalı tohum dağıttık, kaliteli, vasıflı 
tohum. Bu*da istihsale büyük nisbette tesir et
miştir. Bunun yanısıra hemen ifade edeyim, 
sonora 64, üzerinde münakaşası yapılan, gayet 
güzel netice vermiştir tatbikat. Vezesya tipi, 
Sovyet Rusya'nın geliştirdiği başka tohum tipi
dir, kurak bölgelerde denenmektedir. Bu tec
rübe de müspet netice verirse Türkiye'deki zi
rai istihsali 1966 da baz olarak kabul edersek 
iki misli, üç misli, beş misli daha ilerde istihsal 
edeceğimiz yıllar olacaktır. Tohum da müessir 
olmuştur istihsalin artışında. Bunun yanısıra zi
rai mücadele yine A. P. İktidarı zamanında ga
yet tesirli şekilde yürütülmüştür. Mahsulü id
rak etmekte en büyük dar boğazdan birisi, mü
cadelenin zamanında ve tesirli şekilde yapıla-
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mamasıdır. iyi mücadele yapılmıştır ve zirai 
ürünler haşarata terk edilmemiştir, ambara gir
miştir. Bu da büyük ölçüde icranın faaliyetleri 
cümlesindendir. Bu itibarla zirai gelir artışın
da Hükümetin almış olduğu müessir tedbirlerin 
zait hava şartlarının büyük etkisi olduğunu ka
bul etmek hakşinas bir tahlil olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edecek mi 
daha konuşmanız? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın grup sözcü
leriniz enstitünün 1968 yılında yapacağı işleri 
verdiler, tadadettiler. Ben tekrar huzurlarınızı 
işgal etmiyeceğim. Bugünkü imkânlar içerisin
de enstitü kendisine verilen vazifeyi ciddî şe
kilde ifa etmektedir. Gelecek yıllarda hem mo
dernizasyon meselesi, hem eleman meselesi ge
niş ölçüde takviye olunacaktır. Bunu beyan et
mek suretiyle sözlerime son veriyorum. Yalnız 
şunu ifade etmek isterim ki, gruplar adına ko
nuşan arkadaşlarımız enstitünün faaliyetlerin
den bahsederken tenkidden ziyade temenni iz
har etmişlerdir. Bu da başarılı bir çalışma için
de bulunduğumuzu ifade eder. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. (A. 
P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyuru
nuz. 

NURt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; yapıcı müzake
relerin cereyan ettiği bu celsede A. P. Sayın 
Sözcüsü arkadaşımın bâzı mütalâaları olma
saydı söz almaya ihtiyaç duymıyacaktım. 

Sayın arkadaşımız, Sayın Genel Sekreterimiz 
Ecevit'in mütalâalarını mesnetsizlikle itham 
ederek birtakım, bir parti sözcüsünü düşmiyen, 
mülâhazalar beyan ettiler. 

Mesele hatırlıyacağmız gibi millî gelir tah
minlerinin diğer istatistik çalışmalarla farkla
rından doğmuş idi ve Sayın Ecevit konuşması
nın metninden tekrar aynen okuyabilirim fakat 
vaktinizi almak istemiyorum, millî gelir tah
minlerinin sınai üretim rakamlariyle, satış ista-
tistikleriyle millî gelir tahminleri arasındaki 
matematik farkları işaret ederek bu tezatlara 
dayanarak mütalâalarını bina ettiler. Fil
hakika bu farklılık vardır ve biraz evvel 
Sayın Aren burada, branşı olmak itibariyle, 

18 . 2 . 1968 0 : 1 

I gayet geniş bir tahlile bu mevzuu tabi tuttular. 
Binaenaleyh, zannımıza göre millî gelir tahmin-
leriyle ilgili çalışmalarımızda ya metottan ileri 
gelme, ya bu metotlara yanyacak bilgilerin top
lanma tekniklerindeki arızalardan veya bileme
diğimiz başka sebeplerden dolayı birtakım çe
lişkiler vardır. Bu çelişkilerin giderilmesi, ger
çekten geniş çevreleri ilgilendiren bu sahada 
daha sihhatli bilgiler almamız ve daha sıhhatli 
bilgilere dayalı tartışmalar yapmamız için za
ruri bir keyfiyettir, faydalı bir noktadır, bir ih
tiyaca cevap teşkil etmiştir, bunun konuşulması, 
tartışılması kadar tabiî bir cihet olamaz. Bina
enaleyh mesnetsizlik iddiası, her halde bir un
suru siyasi istismar yönünden bir defa daha 
kullanmak ihtiyâcına dayalı olsa gerektir. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Ecevit'in görüşme
lerinde, metinlere bakılır da bir insaf ölçüsü içe
risinde düşünülür ise genellikle istatistik Ens
titüsünün bütün kadrolarını itham etmek key
fiyeti bir hüküm olarak yer *almış değildir. Ni-

{ tekim konuşmasında, son kelimeleri okumak is
terim, «şüphelerini destekleyici talihsiz bir 
olay» dan bahsedilmiştir. O halde mesele bir 
şüphenin izharından ibarettir. TaHmin buyu
racağınız gibi muhalefet birtakım şüphelerden 
söz açmak hakkına sahiptir. Bu şüphelerin vâ-
ridolup olmadığı hususunda imkânlarını kulla
narak kamu oyunu ve muhalefeti tenvir etmek 
ödevi Hükümete düşer. Binaenaleyh, bir şüphe
den bahsedilmiş olmasını kasden hTrtaH^ ha«ka 
maksatlara bir istismar halinde kullanmayı 
doğru bulmamaktayım. Kaldı ki hatırlıyacak-
smız, 1966 bütçesinde Sayın Başbakan, «Bu 
devlet teşkilâtı laçkadır ve bu devlet memurla
rını biz sizden böyle devraldık.» filân tarzında 
birtakım mütalâalar beyan ettiği zaman bizzat 
kendileri çıkıp bu kürsüden : «Ben Devlet me
murlarını suçlamadım, Devlet çarkları işlemi
yor, maksadım bir düzenden şikâyettir ama bu
nu bir polemik konusu yapıp da beni memurlara 
karşı göstermeyi doğru bulmam.» tarzında dert 
yanmış idi. Şimdi görüyorum ki, A, P. Sayın 
Sözcüsü arkadaşımız bizzat Sayın Başbakanın 
dert yandığı bir metodu kullanmakta beis gör
memektedir. Bunu, kendilerinin ihtiyaç duyma
dıkları bir noktada yersiz bir istismar gayreti 
olarak değerlendirmek isterim. Kaldı ki, aziz 

| arkadaşlarım bu tahminlerle diğer iktisadi müş'-
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irler arasındaki farklar, 20 . 12 . 1967 tarihli 
ajans bülteninde de yer almıştır. Bununla şunu 
demek istiyorum; mesele iyi niyetle hâdisenin 
mümkün olan sıhhatte bilinmesi ve sağlam de
lillere dayanılarak bir siyasi tartışma yapmak 
arzusundan öteye değildir. Kaldı M, Bülent 
Ecevit gibi faziletiyle, dürüstlüğü ile, vekarı ile 
tanınmış bir parlömantere yakıştırılmak isteni
len sıfatları sureti katiyede kimse benimsemez, 
herkes hattâ bizden önce bunu reddeder. Bülent 
Ecevit'in hayatı bunun en güzel, en beliğ, en 
nazedilemez vesikasıdır, 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Daha 
gençtir... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Evet, gençtir ve inşallah hata etmemekte de
vam edecektir. Temenni ederim ki siz de genç
liğinizi iyi kullanasmız. (Gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, acaba mazide böyle bir 
şüpheyi ele almayı icabettirecek olay var mı idi? 

Doğrusu istenirse 1958 de, hatırladığıma gö
re, millî gelir tahminleriyle ilgili birtakım suni 
şişirmelerin yapıldığı, bir Amerikalı uzman ta
rafından tesbit edilmiş ve ondan sonraki tartış
malarımızda bu arızanın ıslah edilmesi bir me
sele haline gelmiştir. Bu ilk plânın yapılmasın
da önümüze çıkan arızalardan birisiydi. Ama 
hata insanlar içindir, organlar içindir, hata dü
zeltilir, yenilerine imkân verilmez, iste Sayın 
Ecevit bu neviden hataların tekerrür etmemesi 
için bir şüpheyi dile getirmekten öteye bir be
yanda bulunmamıştır. Binaenaleyh, bu değerli, 
faziletli ve gerçekten ahlâklı arkadaşımızın tu
tumunu faydasız birtakım istismarlara daha çok 
kaynak saymamayı arkadaşlarıma halisane tav
siye ederim. Fakat her halde siyasi tutumlarını, 
üsluplarını, kelimelerini seçmekte herkes şahsi
yetinin imkânları nisbetinde serbesttir. Teşek
kür ederim. 

Sayın Başkanlığa 

Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde
ki görüşmelerin kifayetini teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

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

Sayın Yaşar Akal, bir önerge vermişsiniz 
ve «istatistik Enstitüsüne makina alınması ko
nusunda gerek Komisyon Başkanı, gerekse Sa
yın Bakan adımdan bahsederek radyoda yayın 
yapmıştır, söz isterim.» diyorsunuz, içtüzüğün 
95 nci maddesini ancak o birleşimde vücut bu
lan bir beyan olursa o zaman uyguluyoruz. Bu 
sebepten dolayı size söz veremiyeceğim. 

YAŞAR AKAL (Samsun> — Burada da aynı 
şeyi söylediler. 

BAŞKAN — Sizin için bir isnat tezahür 
etmedi. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bölümleri ayrı ayrı okutup oyunuza su
nacağım. 

(Devlet istatistik Enstitüsü) 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri 
Lira 

15 448 363 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 2 206 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/Çeşitli giderler 472 803 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

(A/2) Yatırım harcamaları 
^23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermave teşkili ve transfer harcamaları 

14.000 

16.000 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 

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

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

36.000 Borç ödemeleri 

BAŞKAN — Kabul ^denler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

149 270 
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Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Millet ya
rarına hayırlı olsun. 

' Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,29 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevflik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kırkdördüncü birleşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

C — DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesinin Millet Meclisinde müzakeresine geçiyo
ruz. 

Grupları adına söz almış bulunan arkadaşla
rımı sırasiyle okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ali Rıza Uzu-
ner, G. P. Grupu adına ihsan Kabadayı, M. P. 
Grupu adına Fehmi Oumalıoğlu, Y. T. P. Grupu 
adına Nihat Diler, T. i. P. Grupu adına Yahya 
Kanbolat, A. P. Grupu adına Yusuf Ziyaettin 
izerdemli. 

Buyurunuz Sayın Uzuner. Sayın Uzuner, sö
zünüz 20 dakika ile Meclisin kararı ile kayıt-
larimıştır. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Trabzon) — Sayın Başkanr-Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçe tasarısı üze
rinde O. H. P. Millet Meclisi Grupu adına görüş
lerimizi, teklif ve temennilerimizi 20 dakikalık 
yetersiz bir süre içinde arz edebilmek gayreti 
içinde söz almış bulunuyorum. 

O. H. P. Grup sözcülerinin, A. P. iktidarına; 
bütçeler ve bunun dışında çeşitli vesilelerle Di
yanet işleri, lâiklik konularında yönelttiği ten-
kidleri olmuştur. Acı bir gerçektir ki, prensip
leri ihlâl eden ve bu prensipler muvacehesin
de Anayasamızda ve kanunlarımızda yer alan 
kesin ve açık hükümlere rağmen, bugün daha 
önceki tenkid görüşlerimize daha çok ağırlık 

vermek ve bunlara yenilerini eklemek gibi üzü
cü bir tablo ile karşı karşıyayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu memle
ketin çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmesi, 
ilerliyebilmesi için din konusunu, lâik devlet 
düzeni konusunu Yüksek Meclislerde ve her 
türlü siyasi toplantılarda sahneye koyarak şu 
veya bu istikamette bir nevi müzayede yapılma
sına müsamaha ve müsaade etmemek suretiyle 
dine saygılı ve Anayasaya bağlı olunacağı inan
cını taşımaktayız. 

Ancak, A. P. iktidarı, çağdaş uygarlığın tar
tışılmaz esas temellerinden biri olan lâiklik ilke
sinin ve onun ışığı altında din ve vicdan hür
riyetinin anlam ve kavramı hakkındaki beyan
ları ile, Diyanet işleri Başkanlığının Devlet 
ve toplum hayatımızdaki çok önemli yerine rağ
men, Müslüman Türk Milletini üzen ve merkez
den çevreye; din görevlileri arasında, cemaat 
arasında yayılarak millî birlik ve beraberliğimi
zi zedeliyen durum ve tutumuna tekrar değin
mek isteriz. 

Geçen yıl bu kürsüden şöyle ifade etmiştik: 
«Diyanet İşleri Başkanlığı; kuruluşundan bu 
yana Adalet Partisi iktidarı döneminde olduğu 
kadar gerçek müslüırianları rahatsız eden Nurcu
luk ve Süleymancılık gibi, yüce dinimize asalak 
çeşitli cereyanların etkisiyle sarsıntılara, teşki
lât içi ve dışında mücadelelere, siyasi istismar
lara, partilerarası tartışmalarla şahısların kendi 
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öz çıkarları uğruna bu ölçüde vahim çalkantı
lara mâruz kalmamıştır. Bu çok zararlı müca
delenin tezahürlerini, Parlâmento içinde olduğu 
giJbi, politikacıların çeşitli yerlerdeki beyanla
rında, din işleri görevlilerinin meslekî toplantı-
larındaki hizipleşmelerde, bâzı malûm yayın or
ganlarındaki yazı ve beyanlarda üzülerek izle
mekteyiz. Din sömürücüsü yayınlar, A. P. ikti
darının politikasından güçlenerek, desteklenerek 
pervasızlıklarını o derece artırmışlardır ki, ade
tâ Derviş Vahtetiler dirilecek, şeriat devleti 
kurulacakmış gibi bir ortam için çaba harcan
mıştır. Böylesine kötü bir geleceğin tohumunu 
atan bâzı siyaset adamları, dinî siyasete âlet et
mek yolu ile oy toplamanın millî sorumluluğun
dan kaçınmıyarak bugün; ulusal, siyasal, ekono
mik ve sosyal bünyemize yönelmiş bir tehlike 
ile karşı karşıya bulunduğumuz şartları yarat
mışlardır. 

Vatandaşlarımızın temiz, saf dinî duyguları
nı siyasi mücadele konusu yapmak, müslümanı 
müslümana düşman etmek, din kardeşleri ara
şma ve teşkilât içine nifak sokmak, millî birlik 
bu bütünlüğümüzü bozucu mezhep kavgalarını 
körüklüyerek müslüman Türkleri birbirine dü
şürmek propagandaları, ancak dış düşman
ları sevindirir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşu yarım yüz yıla 
yaklaşmış olmasına ve hele yeni Anayasamızın 
getirdiği tam, geniş ve kesin ifadeli hürriyet il
keleri anlayışı içinde artık din konusunda hiç 
kimsenin yapabileceği bir vait, cesaret edebile
ceği bir istismarın kalmadığını sanıyorduk. 
Siyasi Partiler Kanununun, Diyanet İşleri Teş
kilâtı hakkındaki Anayasa prensibi aleyhinde 
partilerin kapanmasını, öngören hükmü dahi 
maalesef endişelerimizi izale edecek şekilde uy
gulanmamıştır. 0. H. P. Grupu, A. P. iktidarı
na tevcih ettiği haklı ve İsrarlı tenkidlerine rağ
men, iktidarın prensipleri ihlâl edenlere karşı 
elindeki imkânları kullanmakta arzu edilen ce
lâdeti tam ve kâmil mânada kullanamamakta 
veya kullanmak istememektedir. 

C. H. P. olarak seçim beyannamelerimizde 
ve gerekse başta Sayın Genel Başkanı inönü 
olmak üzere; Merkez, taşra teşîrilâtiyle ve Par
lâmento gruplariyle her fırsattan faydalanarak 
lâiklik konusundaki davranışları büyük bir has
sasiyetle takilbederek; lâikliği birinci ve ikinci 
Anayasamızda yazılı, Cumhuriyetimizin temel 

hukuk prensibi olmanın ötesinde Türk toplu
munu, Büyük Atatürk'ün özlediği şekilde çağ
daş uygarlık istikametine yönelmenin şartı say
mış ve gerektiğinde ilgilileri uyarma şeklindeki 
tarihi görevini yapagelmiştir.» 

Aradan geçen bir yıl, ikaz ve tenkidlerimizin 
ne kadar haklı ve yerinde olduğunu teyit eder 
olaylarla doludur. 

Sözde kalan beyanlarla, devrimciyim ve lâ-
ikim diyen Adalet Partisi, bugünkü dinsel sa-, 
pıklıklan korur ve uydurma mezheplerin tem
silcilerine kapılannı açar. Hilâfete varacak 
kadar geriye giden, bugünkü düzenin baş düş
manı olan bir gericilik varken; vesikalı bir va
tan haininin uydurduğu nurculuk, süleymançı-
lık, Hizbütahrircilik ve daha nice cilikler alıp • 
yürümüşken ve bunlar açıktan Parlâmento kür
sülerinde savunulur hale gelmişken, «hilâfet 
ordularından» teccal ordularından ve dört yıl 
sonra devleti ele geçirmelerden söz ederek, gö
rülmedik yoğunlukta yayın yapanlar (ki, misal
lerini arz edeceğim, ortada iken, Sayın Başba
kanın ve Devlet Bakanının «delil gösterin» de
melerini izah etmek mümkün değildir. 

Ayrıca üniversite öğretim üyeleri tarafından 
irtica konusunda yayınlanan malûm bildiriler, 
A. P. Gençlik Teşkilâtı Yönetim Kurulunun lâik 
devlet anlayışını aşan davranışta olanları ikaz
la, irticaın memleketimizi tehdideder bir mahi
yet kazandığına dair bildirisiyle; "din ve dinî 
duyguların siyasi çıkarlar için istismar edildi
ğini kamu oyuna açıklamış bulunmaktadırlar. 
Buhranın ciddî bir tehlike taşıdığını müşahede 
eden Sayın Yargıtay Başkanı AdaletL Yıllarının 
açılması dolayısiyle yaptığı konuşmalarla Ana
yasamız yönünden, din ve vicdan hürriyetini 
izahla, bütün Türk Milletinin ve ilgililerin 
önemle dikkatlerini çekmişlerdir. 

» - . - ' • > . ' 

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa olarak A. P. 
iktidarının millî bünyemize musallat ettiği, müs-
lümanlığı inhisarına almak ve istismar etmek 
politikasının tabiî bir sonucu olarak doğan 
anarşik ortam karşısında, vatan ve milletin 
menfaatlerini titizlikle korumayı baş görev sa
yan ve geniş ölçüde uyguladığı yurt içi gezileri 
sonucu, büyük vatandaş kütleleriyle ve sorum-

^ lu kimselerle yaptıkları temaslardan ilham ala
rak irat buyurduklan beyanlar ile, tehlikeleri 
ilgililerin ve bütün vatandaşlann dikkatlerine 
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Sayın Devlet Başkanımız da sunmuş bulunmak
tadırlar. 

Atatürk devrimlerinin sarsılmaz ve yenilmez 
gücünü ortaya koyan bütün bu yapıcı davranış
lar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu olarak şükranlarımızı bir defa daha ifa
de etmeyi şerefli bir görev saymaktayız. 

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre ve zekâ
tın Türk Hava Kurumuna verilemiyeceğine ve 
Almanya'daki işçilerimizin müracaatları üzeri
ne alman bâzı kararlar, bu meyanda paralarını 
Alman bankaların, gayrimüslimlerin idaresinde 
olduğu için yatırıp faizini alabilmeleriyle ilgili 
kararları izaha muhtaç görmekteyiz. 

Bunca beyan, neşriyat karsısında verdiğimiz 
örnekler - ki, bunları artırabiliriz - ve daha önce 
belirttiğimiz millî davranışlar, A. P. iktidarı ta
rafından irticaa delil olarak değerlendirilmek 
istenmiyorsa, burada bizim yapabileceğimiz baş
ka bir is yoktur. 

Kutsal ve ulusal duyguları, politika ve tica
ret malı gibi kullanan gazete ve dergilere, gün
lük hayatımızda bol bol rastlamaktayız. Bunlar, 
dini düzen hevesinin, diğer bir ifade ile Hilâfete 
olan bağlılığın belirtileridir. Volkanlara, Se-
biül Reşatlara hak verdirecek yayınlar, A. P. ik
tidarı döneminde ve zaman içinde çığ gibi art
maktadır. 

Basında çıkan bâzı yazılardan örnekler vere
lim : 

Bugün Gazetesi 2 Ekim 1967 tarihini şöyle 
atıyor: (27 Cemazüül ahır 1387) düşünceler sü
tununda Mehmet Şevket Eğgi imzalı vesika. 
sini okuyabilirim, işaret ediyorum vesikaya. 
8 Ekim 1967 tarih (4 Recep 1387) li Hasan Ol
gun imzalı «din dersleri tatminkâr değil»; 
9 Ekim 1967 (5 Recep 1387) tarihli Mehmet Şev
ket Eğgi imzalı «Tarihten bir yaprak»; 10 Ekim 
1967, (6 Recep 1387 yazıyor gazetede) tarihli 
Şule Yüksel Şenler imzalı «Duyuşlar sütununda
ki yazı; 21 Ocak 1968 (21 Şevval 1387) tarihli 
M. Şahap Tan imzalı «Sağ duyu» sütunundaki 
yazı; 19 Ocak 1968 tarihli aynı gazetede, Şule 
Yüksel Şenler imzalı duyuşlar sütunundaki ya
zı ve ertesi gün bu tarihe kadar olan gazeteleri 

.okuyunuz, bu kabil vesikalarla doludur. 

Sabah Gazetesinden bir örnek: 31 Ocak 1968 
tarihli Mustafa Polat imzalı «Sözün özü» sütu
nundaki yazı, 

Süleymancılar ve beyannameleri hakkında 
31 OGak 1968 tarihli Akşam Gazetesi «Düşünce
ye saygı» sütununda ve 10 Şubat 1968 tarihli 
Meydan Gazetesinin 7 nci sayfasında «Süley
mancıların ele geçen tamimi» başlıklı yazı... 

Bütün bu yazıları okuyunca, ibret almamak, 
dehşet duymamak mümkün değildir. 

633 sayılı Kanuna uyularak her yıl il müftü
leri veya illerdeki başkanlık temsilcileri için dü
zenlenen #urs ve seminerlerde şeriat hükümleri 
ve hilâfet devri tatbikatı hakkında, büyük mas
raflarla ihtiyar edilen toplantılarda verilen ders
lerin basma intikal eden izlenimleri, lâik devle
tin bağrına çöreklenip, yaşamaya çalışan kara 
bir zihniyetin örneklerini vermektedir. 23 Ocak 
1968 tarihli Meydan Gazetesinin 8 nci sayfa
sında «Din seminerinde bir hoca ve inanılması 
güç bir ders» başlıklı yazıyı örnek olarak vere
biliriz. Vaktinizi almamak için bunları okumuya-
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Toplumsal olayların, fizik ve kimya olayları 

gibi açık belirtileri çok belirgin olmaz. Ayrıca 
çareler zamanında alınmazsa, neticelerinin de 
önlenmesi her zaman mümkün olmıyabilir. Tah
riklerin, zararlı faaliyetlerin birikip bir düzeye 
çıktıktan sonra, kolay kalay önlenemiyecek 
ayaklanmalar, patlamalar halinde bir gelişme' 
gösterirler. Bunları yaratan ve yaşatanların bi
le kontrol gücünü yitirdiklerine dair, tarihimiz
de sayısız örnekler vardır. Patrona Halil'lerin, 
Kabakçı Mustafa'ların, 31 Martların, Şeyh Sait 
isyanlarının, Menemen'lerin ve nihayet Elbistan 
ve Osmaniye olaylarının bize vereceği çok,ders
ler olmalıdır. Bugün tarihî benzerlerini yaşa
dığımız ciddî bir dönemdeyiz. Diyanet İşleri 
yönetiminde, Hükümet, çok ciddî sorunlarla ve 
sorumluluklarla karşı karşıyadır. Bu yüce ku
ruluş, artık ciddî bir Devlet yönetimi ile ele alın
malıdır. 

A. P. iktidarı döneminde, Diyanet işleri Baş
kanlığı; Anayasa düzeni ile bağdaşmıyan, özel 
kanununa uymıyan, mezhep, tarikat, nurculuk, 
sijleymancılık gibi çeşitli zararlı görüşlerin at 
oynattığı, çeşitli tertiplerle yönetime hâkim 
damgasını vuran iç çatışmalara ve kavgalara 
sahne olmuştur. 

Milletimizin Müslüman bütün fertleriyle kâ^ 
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
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bütün halinde her zamandan daha çok millî bir
lik ruhu ve vahdeti içinde bulunmamız gereken 
bir dönem yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanla
rının sık sık ve açıklanmıyan gerekçelerle kü
çük bir memura dahi reva görülemiyecek şekil
de muameleye mâruz bırakılmaları; Başkanlı
ğın, muavinliklerin, personel, teftiş, olgunlaştır
ma ve özlük işleri gibi önemli fonksiyonu olan 
görevlerin vekâleten yürütülmesi; partizanlığın, 
adam kayırmanın rahatlıkla uygulanması, Müs
lüman Türk Milletini, şikâyetçi ve huzursuz kıl
makta ve arzulanan yüce dinimizin emrettiği 
mânevi ortam zedelenmektedir. Millî birliğimizi 
kemirmekte olan komünist, siyonist ümmetçilik 
ve bâzı gizli cemiyetlerin faaliyetleri içten ve 
dıştan Türk Milletini bölmek ve aziz vatanımızı 
parçalamak gayretlerinde insafsızdırlar. 

Hürriyetlere tahammül edemiyen komünist
lerle, Türkiye'yi teokrasiye götürmek istiyen 
kuvvetler demokratik hukuk nizamımızı kök
leştirmek ve yerleştirmek gayretlerimizin engel
leri ve düşmanıdırlar. Bu çatı altında, vatanın 
öz evlâtları olarak, hangi yönden gelirse gelsin, 
her türlü insanlık dışı dikta idaresine karşı de
mokratik hukuk Devletimizi yüceltmek, temel 
prensiplerini taviz vermeden savunmak müşte
rek gayemiz olmalıdır ve uğrunda mücadeleye 
yemin etmiş insanlar olarak müsamaha göster
meden, istismar etmeden aziz milletimize karşı 
olan görevimizi noksansız yapmalıyız. 

Geçen yıl da belirttiğimiz gibi, yüce dinimi
ze ve yüksek din müesesesinin vasfına uygun düş-
miyen memleketin âli menfaatlerine ve kanunla
ra aykırı mahiyetteki tâyin, nakil, (azil ve emek
liye sevk gibi idari tasarruflardan asırlardır en 
ufak ayrılık göstermeden, millî birlik ruhu için
de yaşıyan Müslümanların, gerçek din adamla
rının müteessir olduğunu, özellikle 27 Mayıs ve 
Anayasamızı açıktan tasvibeden din görevliler-
rinin partizan takibatla mağdur edildiklerine, 
Yüksek Danıştayda hukuk dışı işlemlerden açıl
mış ve neticelenmiş dâvalara ait kararların uy
gulanmadığına dikkatlerinizi bir kez daha çek
mek isterim. Büyük Atatürk'ten ve O'nun söy
lev ve demeçlerinden söz edenlere, Anayasamı
zın belirttiği reformlara kem gözle bakılan bir 
ortamda yetiştirilen ve asli görevini unutarak 
uygulama yapan bâzı din görevlileri ile anlaş
mamız asla mümkün olmıyacaktır.f I 

Siyasi görevi Atatürk ile başlıyan Cumhuri
yet Halk Partisi, lâik Devleti kurarak, vicdan 
ve din özgürlüğünü bu memlekete getirmiş bir 
siyasi teşekkül olarak dine karşı saygının en bü
yük örneğini vermiş ve lâikliği Cumhuriyetimi
zin ve demokratik düzenimizin kaderine hakket-
miştir. Çok önemli gödüğümüz Anayasamızın 
2, 19, 57 ve 153 ncü ve diğer maddeleri ile 633 
sayılı Kanunun uygulanmasında iktidarın tut
tuğu yolu en şiddetli ve dikkatli bir şekilde mu
rakabe ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek iste
rim. Asaleti dini politikaya alet etmemekle âbi-
deleşecek olan yüce Diyanet İşleri Başkanlığı 
yüksek makamı ve bu makama yardımcı sayın 
kişilerin her türlü politik tesirlere karşı titizlik
le korunması ve kötü politikanın usullerine âlet 
edilmemesi hepimize düşen millî ve büyük dini
miz adına ulvi bir^örev olmak lâzımdır. Bugün 
iktidarın Diyanet işleri Teşkilâtına dikte ettiği 
istismarcı ve çıkarcı politika, tutum ve davranış 
hepimizi acı acı düşündürecek tehlike arz eden 
bir niteliktedir. 

Muhterem arkadaşlar; üzerinde önemle dur
mak istediğimiz bir konu da, Saym Devlet Ba
kanının Bütçe Komisyonunda ve Senatoda haber 
verdikleri, bu yıl Diyanet işleri tarafından ha
zırlanacak bir gazetenin çıkarılmasının lüzumlu 
görüldüğüdür. Sayın Bakan, Cumhuriyet Sena
tosunda; (Tutanaklardan aynen okuyorum) 
«Tahrikatın önlenmesi gayesiyle bu yıl Diyanet 
İşleri tarafından hazırlanacak bir gazetenin çı
karılmasını lüzumlu gördük. Bu gazeteyi, niyeti
miz bütün köylere sokmak, bu gazeteyi köyde 
aranılır, beklenir bir neşriyat vasıtası haline ge
tirmektir. Bu gazete köylümüzün anlıyacağı 
dille, dinî bilgileri ve onun yanında medeni bil
gileri, dünyadaki, yurdumuzdaki gelişmeleri ve 
bunların güzel bir kompozisyonunu onlara ini
kas ettirmek ve hiçbir surette bunların içerisine, 
Bütçe Komisyonunda arz ettiğim gibi, politikayı 
asla sokmamak suretiyle bir tenvir görevimizi 
yapmak yolunda bir adım atacağız. Bu bizim için 
ciddî bir tecrübe olacaktır. Bunun üzerinde ben 
de şahsan çok dikkatli duruyorum.» şeklinde be
yanda bulunuyorlar. Bu neşriyat gerçekten, son 
zamanlarda gittikçe yoğunlaşan tarikat, din dev
leti kurmak gayesi güden sapık tahriklere, mün
hasıran dinî açıdan ışık tutarak karşı çıkacakr 
sa, bundan memnun oluruz. Ancak, Sayın Baka
nın ifade ettiği «dünyadaki ve yurdumuzdaki 
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gelişmeleri ve bunların güzel bir kompozisyonu
nu» ihtiva eden görüşlerin tamamen politik hü
viyetli konular olması ve politikanın buraya sız
masının kaçınılmaz olması aşikâr iken, bu uygu
lamanın politikadan uzak olması mümkün olmı-
yacak ve Diyanet işleri Teşkilâtı, yasalarımıza 
rağmen tamamen politikanın içine itilmiş bulu
nacaktır. 

Sözlerimi bağlıyorum, ikinci kez söz alırsam 
vesikaları değerlendirecek durumdayım. 

Değerli arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün iler
letici davranışları ve ondan ilham alan devrim
lerimizin bütün Müslümanlara anlatılması artık 
yerine getirilmelidir. Camilerimizde Vaiz olarak 
İslâm Dini ile alâkası olmıyan bâtıl itikatları din 
perdesi altında mânevi cebir yolu ile aşılayan, 
Anayasamızın öngördüğü reformları vatandaş 
gözünde küçük düşürme gayretleri sarf eden po
litikaya karışanlar hakkında gereken kovuştur
manın yapıldığını artık görmek istiyoruz. 

Bu arada Teftiş Kurulunun yeterli bir hale 
getirilmesinde kaçınılmaz bir zaruret olduğu 
inancındayız. 

Dinsel ve ulusal duygu komüsyoncusu ve 
münhasıran menfaat sağlama şeklinde faaliyet 
gösteren derneklerin A. P. iktidannca beslenme
si tatbikatına, bunca acı tecrübeden sonra, artık 
son verilmelidir. Yüce dinimizin sanma lâyık 
bir çalışma düzenine, haktan, adaletten, kısacası 
kanunlardan ayrılmamak suretiyle, Diyanet İş
leri Başkanlığının çalışmasını temenni eder, baş
ta Saym Diyanet işleri Başkanı olduğu halde bü
tün din görevlilerine Grupum adına başarılar 
diler, bütçenin aziz milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. Saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Kabadayı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İHSAN 
KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Güven Partisi Meclis Grupu 
adına Diyanet işleri Teşkilât bütçesi üzerinde 
görüş ve mütalâalarımızı arz etmeye çalışaca
ğım. 

Minelimizin mânevi temel hazinelerinin ba
şında Müslümanlığı gelir, islâm Dini ilme, kül- . 
tür ve çalışmaya, diğer dinlere nazaran en yük
sek değeri veren, insanları bilgiye, ahlâka, hak
ka, temizliğe, güzelliğe doğru sevk eden, ilme de
ğer verdiği kadar da insanı iki alemiyle ele alan; 

taassubu, cehaleti, hurafeyi, irticai şiddetle red
deden, toplum ve yur$ sevgisini yücelten bir din
dir. 

İslâm Dini terakkiye mâni değildir, bilâkis 
teşvik eden, onu gaye edinen bir inanç yoludur. 
Zaman zaman islâm Dininde eksiği var, noksanı 
var diye yapılan bühtanlar tamamiyle yersizdir. 
Hz. Mevlâna «Dinde eksik var, noksan var di
yenler yalan ederler, eksik ve noksan tamamiyle 
bunu söyliyen Müslümanlardadır.» der. Çünkü 
islâm Dini herkesin mânevi feyiz derecesine göre 
belbereket veren bir dindir. Eksik ve noksan 
var diyenler ancak bu eksik ve noksanlığı ken
dinde bulmalı, feyiz derecesinin eksikliğinde gör
melidir. 

İslâm Dini müsamaha ve hoşgörürlük dinidir. 
Şiddeti ve ikrahı men eder. İkrah ve şiddeti her 
anlayışta helak yolu, yıkım yolu olarak görür. 

G. P. Meclis Grupu olarak vatandaşın din 
hürriyetine, vicdan serbestisine ibadet hürriye
tine tam saygı gösterilmesine taraftarız. 

Din içtimai bir müessese olarak insanla bir
likte doğmuş, onunla beraber yaşamıştır. Aynı 
tarihe, aynı maziye sahiptir. Bu itibarla, dinsiz 
cemiyet olmıyacağı gibi cemiyetsiz din de olmaz. 
te doğmuş, hâli doldurmuş, geleceğe de uzan
mıştır. Onun içindir ki, insanoğlunu bu duy-
gudan yoksun bırakıp tecrit etmek imkânı yok
tur. Dinsiz ve mâneviyatsız milletlerin de tarih 
boyunca paydar olduğu görülmemiştir. Rusya'da 
Bolşevik ihtilâli olduktan sonra o zalim rejim, 
neleri, kiliseleri kapatmıştır. Tarihin kaydet-
insanları dinden, ibadetten menetmiş, ibadetha-
Din hayatın bir ülküsüdür. Bu mefkure geçmiş-
tiği en büyük zalim Stalin öldükten sonra kili
se ve ibadethaneler açılınca dinî bilgisi olmıyan, 
bu yoldaki eğitimden yoksun olan kütleler göz
leri yaşlı kiliselere koşmuştur. Çünkü dinin ve 
Allah duygusunun insanoğlunda şuur altında 
kökleri vardır. Bununla mücadele ederler. 

Bilsinler ki, insanlığın şuurunun, doğusunda
ki mânasını ezemedikçe buna varamıyacak, eri-
şemiyeceklerdir. (Bravo sesleri) inançsız, iman
sız, madde ve makina medeniyeti yaşıyamaz. in
sanoğlu onda huzur ve selâmete erişemez. İnanç
sız, imansız madde - makina medeniyeti tıpkı 
zayıf dallar üzerine kurulan serçe yuvaları gibi
dir. Nasıl onlar ilk fırtınada yıkılır, helak oİur-
sa, maddeden ve makinadan müteşekkil medeni-
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yet hangi seviyeye varırsa varsın bir gün kuran
la beraber helake mahkûmdur. 

G. P. olarak lâik Devlet ilkesini kabul ediyo
ruz, ancak, lâikliği ibadete ve dindarlığa saygı
sızlık şeklinde kabul etmiyoruz ve bu görüşün 
karşısındayız. Bâzı hâdise ve yayınlarda şahit 
olduğumuz gibi, ibadeti irtica, Kuranı Kerimi 
çöl kanunu diye tarif etmenin, din adamlariyle 
alay edilmesinin karşısındayız. Bunu teessürle, 
teessüfle, üzüntüyle karşıladığımızı bildirmek 
isterim, 

Komünist blok hariç hiçbir Devletin kendi 
milletinin dini ve mukaddesatı ile alay eden, din 
adamlarını tahkir eden böylesine bir davranış 
görülmemiştir. Ahlâk buhranının, maneviyat pe
rişanlığının sosyal huzursuzluğun nedenini ve se
bebini bunda aramak gerekir. Milletçe kalkın
mada, iktisadi refaha kavuşmada birlik ve bera
berliği içtimai huzuru sağlamada dinî, mânevi 
kıymetlerin rolü büyüktür. Vicdanlarda, hak, 
adalet, mesuliyet eninde sonunda hesaba çekil
me duygusu kökleşmedikçe sosyal adaletin ger
çekleşmesi bir hayaldir. G. P. olarak dinî inanç 
ve duyguların siyasi ve şahsi çıkarlar için istis
mar edilmesinin karşısındayız. Bu görüşleri dine 
de en büyük bühtan ve saygısızlık olarak telâk
ki etmek lâzım. İslâm Dini bütün dinlerin en 
azizi ve en üstünü ve mütekâmili olduğunda müt
tefikiz. İslâm Dini bütün insanlara hitabeder, 
renk, ırk, cins, dil gözetmez, insan hak ve hürri
yetlerini savunur; cemiyeti refah, saadet, huzur 
ve sükûn içinde görmek ister, insanı manen ve 
maddeten yüceltir, böylece İslâm Dini lâik gö
rüşlere hürmetin ta kendisidir. Çünkü* Kur'anı 
Kerim bizatihi kendinden evvel gelen kitaplara 
ve dinlere saygıyı emreder. Dinde sertlik ve ri-
jit'ik yoktur, hoşgörürlük vardır. Bunu bilmi-
yenler bir kere daha öğrensin. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı bütçesi üzerindeki 
temennilerimize gelince : 

Jmam - hatip kadrolarının kifayetsiz oldu
ğunu, az olduğunu görmekteyim. Köye sık giden
ler göreceklerdir ki, her köylü imam kadrosu ve
rin demektedir. Birçok köylerin maddi takati 
imam tutmaya ve bunları barındırmaya kâfi de
ğildir, artırılmasını istemekteyiz. Yıllardan be
ri özlemini çekmiş olduğumuz Başkentte yapıl
makta olan Diyanet Sitesinin, hangi sebeplerle 
olursa olsun, gecikmesinden büyük üzüntü duy
maktayız, biran evvel bitirilmesine taraftarız. 

Şükürler olsun Allah'a dünyada dinî âbideleri, 
camileri en çok olan, hazineleri ölçülemiyecek 
kadar bol bulunan memleket Türkiye'dir. Bur-
sa'da, Konya'da, İstanbul'da bu kabîl eserlerimi
zin bakımı, kontrolü, temizliği, üzüntü verici 
bir durumdadır. Gelen yabancı turistler bun
ları büyük bir hayranlıkla seyrederken bakım
sızlığından, onlar dahi yakınmaktadırlar. Bu 
yüzden Diyanet İşleri Teşkilâtını bu mevzuda 
titizliğe davet eder ve temizliğe bakan kayyum 
kadrolarının hassaten artırılmasını istirham ede
rim. 

Gezdiğimiz her yerde görmekteyiz ki, müftü
lük binaları, âdeta Devletin bünyesinde bir an
garya gibi mütalâa edilmektedir. Hiçbir yerde 
gönlümü açan, manen bana huzur veren müftü
lük binası görmedim. Bunların bulundukları 
binalar âdeta gecekondu binalarıdır. İçeride pek 
çoğunda perde, döşeme, masa, sandalye, daktilo 
göremezsiniz. Çok kere din adamının bizatihi 
müftünün temizlik yaptığını elinde süpürge ile 
görmüsümdür. Acı ve ıstırap verici bu durumun 
Devletçe hassaten ele alınmasını biran evvel gi-
gilerinin yetiştirilmesinin yanında, din bilginleri-
derilmesini istemekteyim. 

G. P. Meclis Grupu olarak din adamlarının bil
gilerinin yetiştirilmesinin yanında, umumi kül
türlerinin müspet bilimlerle mücehhez halde ge
liştirmelerinin yanındayız. Mevcut imam - hatip 
okulları, İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi
nin de bu maksada ve bu anlayışa uyar şekilde 
geliştirilmesini islemekteyiz. Ayrıca, din adam
larının memleket içinde, memleket dışında ge
ziye çıkarılmalarını, görgülerini artırıcı teşvik 
yollarının hazırlanmasını, doktora verecek, ih
tisas yapacak şekilde Devletçe imkânlarının ha
zırlanmasını da istemekteyiz. 

Saniyen Diyanet İşleri Teftiş kadrosu nok
sandır ve kifayetsizdir. Benden biraz evvel ko
nuşan arkadaşımın şikâyetinin sebebi bundan 
doğmaktadır. Diyanet İşleri Teşkilâtı bu yolda 
ciddî kadrolar kararsa şikâyetçi olduğu konu
ların pek çoğunun tasfiye edileceğine kaaniiz. 

Bugünkü vaiz kadroları yalnız il ve ilçe
lerde vazife görmektedir. Köylere ve kasaba
lara gitme imkânı vaizlere sağlanmadığı için 
gitmemektedir. Burada da vaiz vazifesini, dinî 
görev vazifesini maalesef kifayetsiz eller yönet
tiğinden bu dertler bu yüzden doğmaktadır. Bu
nu giderici eskiden olduğu gibi vaiz kadrosunun 
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intacını sağlarsanız, sabahtan beri söyleye gel
diğimiz dertlerin giderileceğine ben inanmış bu
lunmaktayım. '' 

Cami ve mescitlerimizin ısıtma ve aydınlat
ma durumu tamamen kifayetsizdir. İstanbul'da 
bir milyonun üstünde, Ankara'da 80 binin üs
tünde elektrik borcundan mütevellit bu mabet
lerimizin elektiriği kesilmek tehlikesinde bulun
maktadır. Buna Devletin dikkat nazarını çeke
rim. 

Diyanet işlerinin baskı işlerinin dışarda ya
pılması altı yüz bin liralık bir külfet yüklemek
tedir. Kanunu ile öngörülen döner sermayeli 
matbaanın biran evvel kurulması kamu yayın 
işlerinin müspet bir anlayışla terakki ve geliş
mesine hizmet ettiği gibi Hazineye de 600 0Q0 li
raya yakın kâr sağlıyacaktır. Bunun biran ev
vel icrasını beklemekteyiz. 

Ayrıca camilerin halıları, döşemeleri cidden 
yürekler acısıdır. Devlet buna çare bulmalıdır. 
Din adamları bilhassa zenginleri teşvik ederek, 
zekât müessesesini işleterek, gönül açıcı, iç açıcı 
hale getirmek için elden gelen gayreti göster
meli. 

En büyük camiimiz olan Süleymaniye Camii-
nin halı durumu da yürekler acısıdır. Buna da 
çok sevdiğimiz Muhterem Bakanın çare arama
sını bilhassa Güven Partisi Grupu olarak istir
ham etmekteyim. 

Din adamlarının camilerdeki ibadet kisvesi 
yürekler acısıdır. Kisve değil sanki orta çağ 
Horasan dervişi gibi kırk yamalı hırka giymek
tedir. Sangı perişandır. Ben derim ki, 350 - 400 
lira alan din adamının 500 - 600 liraya varan 
bir hırka yaptırmasına imkân olmadığına göre, 
her camie bir hırka yaptırılmasını zaruri gör
mekteyim. 

Buna için için gülenler, bu da buraya gelir 
mi diyenler olacaktır. Şunu bilesiniz ki, din ru
ha hitabettiği kadar göze, kulağa da hitabeder. 
Gözden, kulaktan girer ruhta yerleşir. Gözü 
ile perişan bulduğu bir din adamının vereceği 
bilgiden insanoğlu evvelâ ürker. Bu ülkeyi kal
kındırmak için din adamlarını temiz hale, gü
zel kıyafete gitirmeye mecburuz. Dün her şey
den evvel nezahet dini, zarefet dinidir. 

Okuyanlar çok iyi bilirler ki, mezhebimizin 
kurucusu imamı Âzam, devrinde en temiz giyi
nen, en güzel yerde oturan insandı, «insanlara hi-
tabedecek, ruhlarda, gönüllerde yerleşecek insa

nın bu yolda mazbut, bu yolda hissi selim sahibi 
olması lâzım» der idi. 

Ayrıca kontrolsuz ve Devlet yardımından 
uzak olan Kuran kurslarının başı boşluğundan 
şikâyetçiyiz. Devlet buna el atmalı, kontrol et
meli, yapımına hizmet etmeli, ehilsiz hocaları 
ayıklamak, en azından imam - hatip okulu me
zunlarının buraya hoca olarak tâyinini, hiç de
ğilse o çevredeki imam - hatip mezunlarının bu 
vazifede görevlendirilmesini istemekteyiz. 

Ayflca asırlar boyu islâm memleketlerine ön
derlik eden memleketimizin yine bu memleket
lere önderlik edeceğine kaaniiz. Bu yolda cid
dî ve müspet adımlar atılmalı, muhtelif dillerde 
yazılan eserler de bu memleketlere gönderilme
lidir. Bilhassa köylerdeki öğretmen ve din 
adamları memleketin hayrına matuf hâdiselerde 
birleştirilmen, kaynaştırılmak. Bu anlayışa göre 
yetiştirilmesinin zaruretine Güven Partisi Mec
lis Grupu olarak inanmaktayız. 

Bütün bu anlattıklarım belki bir hamlede ya
pılacak mevzular olmıyabilir, paraya vabestedir. 
Ama gelecek yıllardaki bütçelere sâri adımlar 
atılmasını hassaten Güven Partisi Meclis Gru
pu olarak istemekteyiz. 

Bugün için din adamlarından şahsan Ve Gü
ven Partisi olarak esasını istediğimiz mevzu şu
dur: Şunu iyi bilesiniz beyler, din adamı müs
pet olur, gayesine uygun yetiştirilirse cemiye
tin yararına olacağına kaaniiz. Din, ahlâkı, ter
biyeyi, ebedi, kuran, koruyan müessesedir. Bu
nu anlıyan, yayan din adamları yetişirse cemi
yetin ağrıyan yarası, derdi, ıstırabı kalmaz. Ce
miyette 'anarşi ifade eden, huzursuzluk ifade 
eden, birbirine çelme ile, kem gözlerle düşman
lıkla bakılan manzaralar silinir. 

Bugün açıkça söylüyorum, Türkiye'de edep
te, terbiyede, ahlâkta, mânevi inançlarda geri
leme başlamıştır. Bu cemiyet âdeta sahipsiz 
bir hale gelmiştir. Burada din adamlarının va
zifesi çok mühimdir. Din adamları, insanoğlu
nu sadece dinî anlayışları içinde yetiştiren in
san değildir. Demin bahsettiğim gibi, terbiyeyi 
edebi evvelâ koruyan müessese din olduğuna 
göre din adamlarının ,da bu koruyucu yola ışık 
tutması ve çalışmalarını bu yolda geliştirmesi 
lâzımdır. Büyük şehirlerde gezdiğiniz zaman 
millî örf ve âdetlerimiz ve terbiyemizle alâkası 
olmıyan, saçları omuzlarına kadar sarkmış, çe
neden sakallı, buraya kadar favorili gayrimillî 
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tiplerin memleketi istilâ ettiğini, bitli, pasaklı 
turistlerin camilere, mabetlere varıncaya kadar 
memleketimizi kirlettiğini, LSD denen salgının 
gençliğe kadar girdiğini, dün söyledim, tekrar 
ediyorum.. 

İstanbul Gazetesi Adalet Partili milletve
kili elemiş, bu yüzden A. P. ye de günah ge
lebilir, ben günahımı, sevabımı taşıyacak insa
nım. 

Mini eteklilere geliyorum. Yarının annesi 
olacak kızlarımızın her yerde sere serpe mini 
etek değil, eteksiz denilecek halde gezmesini 
üzüntü ile karşılıyorum. (Alkışlar) ' Yarının 
annesinin bugünden böyle gezmesi yarınki anne 
ocağını, yarınki anneliği yıkacak haldedir. 
(Alkışlar) 

Langırt salonları ilkokul, ortaokul çağındaki 
çocukları bugünden kumarbaz yetiştirmenin yo-
undadır. Diskotek kulüpleri cemiyet için âfet 
haline gelmiştir. 

Muhterem Dinayet işlerinin mensupları, lüt
fen din adamlarımızı toplayınız, bu yolda... 

BAŞKAN — Sayın îhsan Kabadayı Heyeti 
ITmumiyeye hitabediniz. 

G. P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABA
DAYI (Devamla) — İkaz ediniz. Anaları ve 
babaları vaizler de bu yolda tembih ederek, 
iterek bunları silici tedbirleri almak mecbu
riyetindesiniz. Hükümetler kadar, bizler kadar. 
din adamlarının da bunda günah ve vebali 
büyük olacaktır. 

IJvet benden evvelki arkadaşım, aşırı sağcı 
tehlikeleri belirtti. Bunlar yok diyecek bir 
anlayışta değiliz Güven Partisi olarak, bunlar». 
kabul ediyoruz ama, millete, milliyete, dinî 
inançlara ve hattâ istiklâl ve istikbalimize 
düşman olan kökü dışarıda olan gayrimillî 
cereyanların ve izlerinin de Türkiye'de pe
rende atmadığını, eli kolu serbest dolaşmadığı
nı kim söyliyebilir? Bal gibi onlar asın sağ
dan daha tehlikeli hale gelmiştir. Basını ile, mec-
muasiyle birbirlerine bağlılıklariyle, cüretleriyle 
'terbiye dışı, gayrimillî tutumlariyle felâket ha
line gelmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Din adamlarının da bu doğrultuda de#il 
kuru gürültü duvarlarına değil, ciddî, ilmî 
yollar ile, kültür yollarına sevk edilmesini ben 
şahsıma en büyük dâva olarak görmekteyim. 

Vakit geldi, Sayın Başkanım ikaz etmekte
dir. Hürmetkarım, bir asker olarak emre ria-
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yetkânm. Konuşmalarımı burada bitiriyorum. 
İnşallah bunlara ait > ilgililer adım atar, ce
miyete kadar girme cüretini gösteren o edep
siz kılık kıyafetler silinir. İnsanoğlu ve genç
lik Türk milletinin sanma yakışır tarzda, 
müspet anlayışta yetiştirilirse Güven Partisi 
olarak biz zevk ve gurur duyacağız. Bütçenin 
memlekete, millete hayırlı uğurlu olması te
mennisiyle hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Cumalıoğlu. Buyurunuz efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA FEH
Mİ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hakkın
da, Millet Partisi Grupunun görüş, tenkid ve 
temennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
çjkmış bulunuyorum. 

Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince 
genel idare içinde yer alan 633*sayılı Teş
kilât Kanunu ile kuruluş, kadro, görev ve 
yetkileri belirtilmiş olan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, yeni kuruluşunun ikinci yılını ta
mamlamış bulunmasına, politika üstü mânevi 
bir makam olmasına rağmen, üzülerek beyan 
edelim ki, müstakar ve aksiyoner bir müessese 
olarak rayına oturamamış, iktidarın keyfî ta
sarruflarından, politikacıların müdahale ve 
tasallutundan, materyalist ve Allahsızların 
saldırılarından kurtulamamış, gelişmesi husu
sunda Hükümetten ve Yüce Meclislerden va
zife ve sorumluluğu ile mütenasip maddi ve 
mânevi bir yardım görememiştir. 

Üç senedir huzurunuza getirilen bütçelerin
deki ödenek kısırlığı ve noksanlığı ile, iktida
rın Başkanlar hakkındaki keyfî tasarrufu, ba
sında ve türlü yayın organlarında, siyasi ve 
sosyal derneklerin toplantı ve bildirilerinde bu 
müesseseye yöneltilen yıkıcı tenkid ve çe
şitli hücumlar bu hükmümüzün müşahhas bi
rer delilleridir. 

633 sayılı Teşkilât Kanununun 1 nci mad
desi bu kurumu : «İslâm dininin inançları, iba
det ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürüt-
jnek din konusunda toplumu aydınlatmak ve 
ibadet yerlerini yönetmekle» görevli kılmış vei 
onu çok geniş bir zahmet sahası içinde yet
kili ve sorumlu kanuni bir kuruluş tanımıştır. 

171 — 



M. Meclisi B : 44 

Fakat itiraf edelim M, bu müessese, kanu
nun kendisine tahmil ettiği vazifeleri göre
bilmek için gerekli malî imkâna kavuşturul
mamış, hizmetin asgari hadler içinde yapıla
bilmesine yetecek ödenekler hiçbir yıl Diya
net bütçesine konmamış, çeşitli siyasi, sosyal 
kurum ve derneklere, resmî seyahet ve ziyafet
lere Hazineden ölçüsüz atıyeler dağıtılırken, 
daima denk bütçe teraneleriyle Başkanlık büt
çesine zaruri ihtiyaçlarını karşılıyacak tahsi
satlar esirgenmiştir ve bugün de esirgenmek
tedir. 

Başkanlık, kanunun öngördüğü «îslâm di
ninin inançları ve ahlâk esasları ile. ilgili iş-

, leri yürütmek ve din konusunda toplumu ay
dınlatmak» görevini yapacak maddi bir ta-
feata malik değildir. 

Müslüman Türk halkını, îslâm dininin iti-
ka.t prensipleri, ahlâk ve esasları ile teçhiz 
etmek, ibadetlerini bilim ve iman çerçevesi için
de yönetmek, toplumu din konusunda aydın
latmak için Başkanlığın geniş bir bütçeye sa-
hibolması zarureti vardır. 

Bilindiği üzere 3 Mart 1340 tarihli ve 430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince, din 
eğitfm ve öğretmi yapan okulların ve îlâhivat 
Fakültesinin kapatılması ve bunu mütaakıp Millî 
Eğitim Bakanlığınca okul ve lise ders prog
ramlarından din dersleri il© Kuranı Kerim 
okutulmasının kaldırılması ve çeyrek asır 
lâMik prensibinin yanlış ve hatalı bir anla
yışla dinsizlik ve din düşmanlığı seklide bir 
tatbikata sebebolması dolavısiyle î<?Rm Dini
nin nrensiplerini. ahlâk esaslarını ve ibadetleri
ni bilmiyen nesillerin yetiştirdiği bir gerçektir. 

Buf9fün memleket kader' n de söz sahibi olan 
aydınlanmam çoğunluğu îslâmın mukaddes 
umdelerin dinî vecibelerini, ibadetlerini maale
sef bilmemekte, hurafe ve esatir ile nâsları 
birbirine karıştıracak kadar basit bir din kül
türünden yoksun bulunmakta ve hattâ jhlâmm 
Yüce Peygamberinin mübarek ismini dahi ha-
tırlıyamamaktadır. 

Vicdanlardan Allah korkusu ile Resululla-
hın sevgisi ve dinin terbiyevi baskısı kal
kınca, meml'sfketimizde bir maneviyat ve ahlâk. 
buhranı ortamı doğmuş, rüşvet, iltimas, sahte
kârlık, yalancılık, katil, zina, fuhuş, fesat, 
çıplak bedenini teşhir, ecdada saygısızlık, mu-
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kaddesata saldırmak gibi ahlâki redaet hare
ketleri çoğalmış, mahkeme koridorlarımız, aile 
ve cemiyet facialarının teşhir salonları halin© 
gelmiştir. 

Sonradan ilk ve ortaokullara ve bu ders 
yılında da liselere ihtiyari din dersleri konul
ması toplumda açılan imansız, karanlık boş
luğu kapatmamıştır. Bugünkü eğitim ve öğre
tim ve vicdanlara îslâm imanını nakşedecek 
bir nitelikte değildir. 

Her ne kadar Savın Başbakan Demirel, 
Meclis Başkanlığına, Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması dileğiyle verdi
ğim 5 . 5 . 1967 tarihli soru önergeme karşılık, 
yazılı ve imzalı olarak verdikleri 25 . 7 . 1967 
tarihli cevabi yazılarında «Gerek ilk, gerek 
orta ve dengi meslek okullarında okutulan 
din dersleri müfredatı Müslüman çocuğunun 
dinme ait bilmesi gereken şart ve vecibelerini 
kolaylıkla ve kusursuz olar;<ı yerine getirebi
lir... Ortaokul ve liseler© ayrıca Kuran dersleri 
konulması pedagoji bakımından faydalı görül
memektedir.» demekte iseler de, kifayetsiz 
gördüğüm bu cevap üzerine Millî Eğitim Ba
kanlığına tevcih ettiğim 4 . 8 . 1967 tarihli 
soru önergeme; Sayın Bakan 20 Aralık 1967 
tarihinde verdiği yazılı cevapta «İlkokullar
da okutulan din bilgisi dersi daha çok b-r din 
sevgisi ve din ilgisi dersidir.» demek suretyle 
M'islüman çocuklarının bu iht'yari din dersle
riyle dinî vecibeler'ni, îslâmm inanç ve ahlâk 
prensiplerini öğrenip benirasiyecek kadar bir 
din kültürü almadıklarını itiraf etmektedir. 

Bu duruma göre Müslüman Türk halkına 
dininin inanç prensiplerini, ahl?,k esaslarını 
belletmek, ibadetlerini, bilim ve iman ölçüleri 
içinde yöneltmek görevi münhasıran Diyanet İş
leri Başkanlığı teşkilâtına düşmektedir. 

öğretim ve eğitim programlarında ilmî ve 
dinî mütalâası benimsenmiyen, ilmî b*'r muh
tariyeti olmıyan, emrinde bir kü^ük matbaası 
bulunmıyan, dinî ve ahlâki bilgiler verecek 
bir gazetesi olmıyan bu konuda Devlet radyo
sundan faydalandırılmıyan. yılda üç dört tercü
me ve telif eser neşredecek kadar bir ödenek
ten mahrum olan bu müessese, bu kutsal ve 
sosyal vazifesini yapamamaktadır. 

Yukarıda arz edildiği üzere, lâiklik prensi
binin sakat ve yanlış bir uygulama neticesi 



M. Meclisi B : 44 

olarak evvelce camilerdeki imam - hatip, müez
zin ve kayyum kadrolarının birçoğunun kal
dırılmış olması ve bugün ancak 13 242 cami 
görevlisi kadrosunun serbest bulunması ve ik
tidarın yeni kadrolar vermeyişi yüzünden, Baş
kanlık ibadet yerlerini yönetme hizmetini 
yürütmekte mefluç bir duruma .getirilmiştir. 
Birçok yerlerden istenen kadro taleplerini 
karşılıy amamaktadır.. 

633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hükmü 
gereğince her sene bütçeye ödeneği konarak 
verilmekte olan iki bin aded bucak ve köy 
imâm - hatip kadrolarının tevzii de Diyanet İş
leri Başkanlığına bırakılmamakta, Bakan tara
fından siyasi ve indî görüş ve takdirlerine göre 
dağıtılmaktadır. Köylere bu kadroların verili-

' sinde büyük çapta A. P. li parlömenterlerin, 
A. P. il ve ilçe başkanlarının arzulan başlıca 

\ kıstas teşkil etmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı hak ve liyakat 

ölçülerine göre köylere de dağıtacak bir kad
roya sahibolmaymca merkezde ve teşiklâtta 
da huzursuzluklar doğmaktadır. 

Ayrıca Hükümetin kısa zamanda kendine 
göre sebeplerle üç reis değiştirmiş olması, Di
yanet işleri Başkanlığına kanunun tanıdığı vet-
ki ve görevler içinde serbest bir çalışma hak
kı tanımaması, başkanları ve yardımcılarını 
politik emellerine göre baskı altına alması 
yüzünden bu müessese bir dedikodu ve nifak 
yuvası haline gelmiştir. Merkez yönetim kad
rosu, din adamlarının ihtiyaç ve ıstıraplarını 
giderec'ek, meslekî bilgi ve ihtisaslarım olgun
laştıracak tedbirleri araştıracak yerde bun
ları birbirine hasım durumuna getirecek bir tu
tum ve davranış içine girmiştir. Muayyen çev
relerin kasıtlı olarak din âlimlerine yönelttik
leri nurcu, Süleymancı gibi ithamlara kendisi 
de katılmıştır. 

Başkanlık din konusunda toplumu aydın
latmak görevi şöyle dursun ibadet yerlerini 
yönetmekten de âciz kalmış, Hükümet ve Ba
kan tarafından yönetilen bir kurum olmuş
tur. ' 

Merkez yönetim kurulu, son asrın büyük din 
âlimlerinden merhum Süleyman efendiden ve 
onun yetiştirdiği ehliyetli din bilginlerinden 
okuyarak yetişen, bilgili, liyakatli din adamla
rından Kuran öğretmenlerini, Kuran kursların
dan uzaklaştırmak gibi hatalı, yanlış bir tak-
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tiğin tatbikatçısı olmuştur. Muhtelif yerlerden 
Kuran kursu açılmasını talebeden, binden faz
la müracaata da cevapsız bırakmıştır. Başkan
lığın 1968 yılı bütçe tasarısının D cetveli tet
kik edilirse, illere ait geçen sene mevcut olan 
26 aded Kuran öğreticisi kadro ve ödeneğinin 
Hükümet tarafından kaldırıldığı da görülecek
tir. 

Sayın Başbakan ortaokul ve liselerde Ku
ran dersi okutulmasını pedagojiye aykırı bul
maktadır. Lâiklik prensibinin böylece yanlış 
yorumlanması yüzünden okullarda Kuran oku-
tulmamaktadır. Müslüman Türk çocukları 
okullarda Kuranı Kerim okunmasını öğretmek
ten mahrum edilince, mukaddes kitaplarını 
okuyup öğrenebilecekleri tek bilgi müessese
si olarak ortada Kuran kursları bulunmakta
dır. Bu kurslardan her çocuğun faydalanma
sı mümkün değilse de istiyen velilerden bâzı
larının evlâtları feyiz almaktadır. Bunun kısıt
lanması Anayasaya aylarıdır. Anayasamızın 
21 nci maddesi «Herkese bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenme ve öğretme hakkını» vermiştir. 
Kuranı Kerimi okumasını öğrenmek de bir bi
limdir. Kuranı Kerimin neşir ve intişarı ko
münizm gibi kanun dışı sayılmış değildir. 

Namaz kılacak kadar Kuran sürelerini öğ
renmek her mümine farzdır. Yani Allah buy
ruğudur. Ve Müslümanlığın icabıdır. Mümin
lerin Kuran öğrenmelerine mâni olanların so
nu hüsrandır, ebedî nârdır. Ve yine Anayasanın 
19 ncu maddesinin 4 ncü bendi aynen «Din eği--*^ 
tim ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteği
ne ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin is
teğine bağlıdır.» demektedir. Müslümanlar 
kendileri ve çocukları için öğrenmek istedik
leri Kuran kıraatini o halde nereden Öğrene
ceklerdir? İslâm dini deyince evvelâ akla Al
lah kelâmı olan Kuram Kerim gelir. Islâmın 
kökü, temeli,, kaynağı Kurandır. Kuransız is
lâm dini olmaz. Kim olur derse dinden çıkar* 
kâfir olur. 

A. P. seçim beyannamesinde ve Hükümet 
Programında Mülüman Türk halkının her tür
lü dinî ihtiyaçlarını karşılıyacağını resmen 
ilân etmiştir. İktidara samimiyetle taahhütle
rini hatırlatırız. 

İkinci Beş Yıllık Plânda Türk Milletinin 
mânevi kalkınması, islâmın ahlâk ve iman esas- • 
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lan ile ruhen cıhazlandırılması hususunda ı 
Devletçe öngörülmüş hiçbir tedbir ve yatırım 
yoktur. 

Bir milletin yalnız maddi kaynaklarını ge
liştirmekle kalkınacağını, refah ve huzura ka
vuşacağını ve hele payidar olacağanı ummak 
hayaldir. Din hizmetlileri bugün bir bahçıvan
dan, bir banka kapıcısından daha az bir ücret 
almaktadır. Bunların, gördükleri mânevi gö
revin vekarı ile mütenasip bir ref eha kavuştu
rulmaları /Türk hükümetleri için hesabı soru
lacak bir mesuliyet ve haysiyet meselesi duru
muna gelmiştir. 

Yurdumuzdaki azınlık vatandaşların papaz 
ve zangoçlarının, hahamlarının konfor ve lüks 
içinde yaşayışları karşısında, din adamlarımı
zın mahrumiyet içinde vazife görmelerinden 
Müslüman Türk halkı ıstırap duymaktadır. 
Diyanet Teşkilât Kanununda gerekli tadilât 
yapılmalı, din hizmetlileri de lâyik olduklara 
bir hayat standardına kavuşturulmalıdır. M. 
P. li milletvekillerinin müftü, imam, vaiz ve 
köy imamlarına tazminat verilmesi hususunda 
verdikleri kanun teklifini A. P. Grupu ye ikti
darı desteklemeli bunun komisyonlarda uyu
tulmasına mâni olup biran evvel çıkarılması
na yardımcı olmalıdır. 

Müftülükler cami köşelerine, harap bina
lara sığınmış bir haldedir. 

Müftülüklerden birer odacı kadrosu bile 
esirgenmektedir. 

Mefruşatları kınk dökük birkaç sandalye 
ile köhneleşmiş birer tahta masadan ibarettir. 
Bu hazin manzaradan, milyarlarca lira değenin
de vakıf akaarlar, meşruta ve müesseseler bı
rakan mübarek ecdadımızın ruhları da muaz-
zebolmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı 1968 tasarısının 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları cet
velinin tetkikinde görüleceği üzere 1966 büt
çesine, diyanet memurlarının muvakkat yol
luklarımdan kesilerek «Müslüman memleket
lerdeki emakini mukaddeseye hediye edilecek 
halı bedeli» olarak 37 618 liralık bir ödenek ve
rilmiş isede 1967 ve 1968 bütçelerine bu hususr 
ta hiçbir tahsisat konmamıştır. Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonu üyeleri de Hükümetin tek
lifine uyarak 1968 bütçesinde bu maddeyi cet
velden silmiştir. • - j 
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Esefle belirtelim ki, islâmın mukaddes ma
kamı olan Kâbei Muazzamaya bir örtü, Yüce 
Peygamberimizin mübarek kabirlerine bir hah 
hediye etmeyi lüzumsuz gören hükümet, sözcü
lerinin sık sık tekrarladıkları mukaddesata 
saygı,̂  bağlılık beyanlariyle bir çelişmeye düş
mektedir. 

Hükümet, yüzbinlerce liralık masraflara ba-. 
liğ olan ziyafet ve kokteyl giderlerinden tasar
ruf ederek bu maddeye 500 000 liralık bir tah
sisat koyarak bu yıl ki Hac arifesinde bir Kabe 
örtüsü ile, Ravzai Mutahharaya ve diğer emal 
kini mukaddeseye birer halt-hediye etmiş ol
saydı, islâm âleminin Türk Milletine ve Hükü
metine karşı duyacağı hayranlık ve bağlılık 
hisleri maddi ölçülerle kıj»aslanamıyacak kadar 
büyük olacaktı. Gönderilenlere karşılık oralar
dan devletimize yapılacak hediyelerin de malî 
değeri muhakkak ki bizim harcadığımızdan da
ha üstün olacaktı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabis
tan'la Libya'ya yaptıkları seyahatte, Devlet 
Reisimize gösterilen samimî sevgi, sempati te
zahürleri bu iddiamızın canlı bir delilidir 

Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe
sinin A/l cari harcamalar cetvelinin 12.610 
maddesine, ikramiye ve mükâfatlar faslına ya
bancı dil ikramiyesi adı altında, senelerden beri 
1 liralık bir ödenek koymaktadır. 1968 bütçe
sinde de bu hatayı tekrarlamaktadır. Kanunun 
bütün devlet memurlarına tanıdığı bir hakkı 
hükümetin, Diyanet işleri Başkanlığı memur
larından kısıtlaması, en azından bir adaletsiz
liktir. 

A. P. iktidarının, münevver din adamı ye
tiştireceğiz, sloganı böylece iflâs etmiş durum
dadır. Bu tutum din adamlarının birkaç yaban
cı dil öğrenmesinin, dinî ve ilmî müktesebatı-
nm genişlemesinin, aydın din bilgini yetiştir
mesinin istenmediğine bir delildir. Anlaşılıyor 
ki, A. P. iktidarı câhıU din adamlariyle bu teş
kilâtı yönetmek niyetindedir. 

îmam - Hatip okulu mezunlarının fakültele
re devamlarını saylıyacağmı resmî beyanlariy
le taahhüdetmiş olan hükümet bu va'dini de 
unutmuş gözükmektedir. Lise ders programına 
ilâveten, meslek dersleriyle umumi kültürlerini 
genişletmiş olan, liselerarası münazaralarda 
her sene daima birinci olan bu imanlı liyakatli 
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gençler, daha ne kadar sene bu haktan mahrum 
edilecektir? Lise muadeletleri ne zaman tasdik 
edilecektir? » 

Genç îslâm âlimleri yetiştirmekte olan Yük
sek İslâm Enstitülerinin «İslâm İlimleri ve Sos
yal Bilimler Akademisi» haline getirilmesi, bu 
müesseselere üniversite karyerine tanınan hak
ların verilmesi, mezunlarına dış memleketlerde 
doktora yapmak imkânının sağlanması, Türk 
Milleti ile birlikte hepimizin müşterek dileği
dir. 

ilahiyat Fakültesi ile Yüksek İslâm Ensti
tüsü mezunlarının liselere öğretmen olarak tâ
yinlerinde zorluklar çıkarılmaktadır. Müspet 
ilim ile birlikte mânevi ilimlerle de mücehhez 
olan bu gençlerin Millî Eğitim kadrolarına 
atanmalariyle, genç nesiller üzerinde materya
list felsefenin yaptığı yıkıcı, anarşist tahribat 
da kısmen önlenecektir. Eski iktidarlar gibi 
A. P. Hükümeti de, milletçe refah, huzur ve 
tekâmüle kavuşmamızı yalnız maddede, maddi 
kaynakların geliştirilmesinde aramakta, din ve 
mânevi kıymetleri âdeta hiçe almaktadır. 

Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü 1968 büt
çesine, bu sene ilâve olarak 101 milyon lira 
fazla tahsisat ayırmıştır. Görülüyor ki, Hükü
met ruh ve ahlâk eğitiminin, beden eğitimin
den önce geldiği düşüncesinden uzaktır. 

Her hafta milyonlarca insan gücünü ve çalış
ma günlerini boş yere israf ederek, gençlerin 
okul ve derslerinden kaçmalarına imkân vere
rek, asgari haftada iki gün yüz binlerce halkı 
spor sahalarına toplayıp, bir meşin topun peşin
de koşan 22 kişinin balçık içinde cevelânmi 
seyrettirmeyi, toplumu birbirine sövüp saya
rak düşman etmeyi, beden terbiyesi sayan ve 
böylece millî şuurdan, mânevi ve tarihî gaye
den uzak idealsiz nesillerin yetişmesini sağlı-
yan bir zihniyeti kabullenen A. P. hükümetinin 
ahlâk ve maneviyata, din ve vicdan eğitimine 
ciddî bir değer vermemiş olmasını, bu uğurda 
Diyanete en küçük bir ödenek 'ayırmamasını 
yadırgamamak gerekir. 

A. P. iktidarının resmî vait ve taahhüdüne 
rağmen, din hizmetlerinin maaş ve aylık ücret
lerini hâlâ artırmamış olmasını ve bu yolda 
bir niyet ve teşebbüsünün bulunmamasını, din 
adamlarını bir kapıcı maaşından az bir ücret
le çalıştırmakta ısrar etmesini de yadırgama-

malıdır. Zira hükümet Spor - Toto hasılatının 
çoğaltılması Çarelerini ararken, milyonlarca, 
genç, ihtiyar ve yoksul halkın, her hafta çoluk 
çocuğunun rızkından keserek oynamakta ol
dukları bu resmî kumar yüzünden memleketin 
manen, ruhen, ahlaken ne derece kayıplara uğ
radığının galiba farkında değildir. 

Son günlerde İslâm dinine, İslâmm mukad
des kitabına ve samimî müminlere yapılan ha
karet ve saldırılar elem verici bir manzara arz 
etmektedir. Samimî Müslümanlar gerici, nurcu, 
halifeci gibi asılsız isnatlarla suçlandırılmakta, 
Kur'anı Kerimi tahkir eden ne idüğü belirsizler 
yakalanmamakta, din kitapları toplattırılmakta, 
Islâmiyeti övenler cezalandırılmaktadır. Evle
rinde topluca namaz kılan, Kur'an ve ilmihâj ki
tapları okuyan Müslümanlar, âyin yaparken ya
kalandılar gerekçesiyle kaza mercilerine sevk 
edilmektedir. Islâmiyette âyin diye dinî ve mez
hebi bir merasim yoktur. İslâmda ibadet vardır. 
Âyin, bâtıl dinlerde, Hristiyanlıkta, Yahudilik
te ve bunların mezhebi, hurafevi, siyasi teşek
küllerinde vardır. Fakat onların bu gizli kapak
lı âyin adı altındaki toplantılarına müdahale 
edilmemektedir. 

Buna karşılık camilerde hatim indirten, mev-
lüt okutan, kabristanda Allahüekber nidasiyle 
dua yapan Müslümanlar, kanunsuz müdahale
lerle karakollara götürülmekte, din ve vicdan 
hürriyeti böylece zedelenmektedir. Fakat ko
münizmi, Kari Marksı ve azılı komünistleri 
öven, bu kanun dışı despotik sistemi maskeli ca
zip fikirlerle telkin eden kitap, broşür ve dergi
ler dükkân ve caddelerde serbestçe satılmakta, 
vatan haini Nâzım Hikmetof'u öven toplantılar 
tertibedilmekte, komünizm, Allahsızlık ve ah
lâksızlık propagandaları apaçık yapılmaktadır. 
Ve maalesef bunlar idari ve kanuni takibata da 
uğramamaktadır. 

İhlâs sahibi Müslümanlara nurcu ve mürteci 
diye saldıran betbahtlar çoğalmıştır. 

Nur, Kuranda müstakil bir surenin adı oldu
ğu gibi, Allahu Teâlânm 99 güzel isimlerinden 
de biridir. Bu mânasiyle her müslüman nurcu
dur. Mürteciler ise, beş bin yıl evvel mağara ve 
köylerde çırılçıplak yaşıyan ahlâk, aile, vatan, 
namus kudsiyetinden uzak bulunan bir devre 
hasret duyan kişilerdir. Onları övenlerdir. 
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îslâm dini ilim, irfan, ahlâk ve fazileti talim 
eden, insanları çalışmaya, yükseltmeye teşvik 
eden, vicdanlara adalet, içtimai yardım ve mesu
liyet duygusunu yerleştiren, cemiyeti kardeşlik, 
beraberlik, karşılıklı saygı ve huzur iklimine 
götüren ilâhi bir doktrindir. 

Cenabı Hakkın, Zümer suresi 9 ncu âyetin-
deki : «Der ki : Bilenlerle, bilmiyenler bir olur 
mu? (bunu) ancak aklı olanlar anlar.» hitabı 
izzeti, Araf suresinin 199 ncu âyetindeki : «Akla 
sarıl, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir» ilâhi 
emirleri ile, Resulullah'm «cehaletten müthiş 
fakirlik olmaz» ve «her gün seviyesi yükselmi-
yenin vay haline» mealindeki mübarek sözleri 
ortada dururken, islâm dinine yöneltilen irtica 
isnat ve iftiralarını, müspet ilme mensup bir 
hekim sıfatiyle reddeder, Yüce Meclise saygılar 
sunar. Diyanet Bütçesinin millete ve vatanıma 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
ederim. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Y. T. Partisi Meclis Grupu adına 1968 yılı 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüş, tenkid ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Tarih boyunca dinler, insan cemiyetlerinde 
insanların had ve hareketlerini ve münasebetle
rini tanzim edip, emir ve nehiyler vererek içti
mai bir müessese ve realite olarak tesirlerini 
hisesttirmişlerdir. 

Hukuk, ahlâk, örf, âdet, insanların yeryü
zünde yanyana birbirlerinin kötülüklerinden 
uzak; birbirinin koruyucusu, yardımcısı olma
ları zaruretinden, doğmuştur. 

Dinler, hayat öncesi ve hayat sonrası için de 
kaideler vaz'etmiş, müeyyideler koymuşlardır. 
Çoğu zaman hukuk ve ahlâk, örf, âdet din kai
delerine dayanarak meydana gelmişlerdir. An
cak, ahlâkı din kaidelerinden ayırıp, akıl ölçü
lerine göre tanzim eden veya etmek istiyen lâik 
ahlâkçıların tesbit ettikleri ahlâk kaideleri din
lerin vaz'etmiş olduğu ahlâk prensiplerinin ya
nında daha cılız kalmışlardır. 

Din kaidelerinin ölçüleri daha üstün, daha 
yüksek, daha şümullüdür. 

Müstakar cemiyet halinde yaşamak, insanla
rın medeniyetin nimetlerinden istifadesini, ruh 
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ve beden gelişimlerini, huzur ve saadetlerinin 
sağlanmasında büyük rolü vardır ve başta gelen 
şartlardan biridir. 

Dinler, müstakar cemiyet halinde yaşamanın 
en büyük teminatlarından biridir. 

Zira, cemiyetlerin kuruluşundan bu yana is
tihsal edilen ekonomik kıymetler, en ileri cemi
yetlerde dahi, ihtiyaçları karşılıyamamıştır. ih
tiyaçlarla ekonomik kıymetler arasında mutlak 
bir nisbetsizlik olmuştur. 

Yine ihtiyaçlara nazaran miktarı az olan 
ekonomik kıymetlerden istifadede de, cemiyet 
fertleri arasında mutlaka bir farklılık olmuştur. 

Binaenaleyh, beşeriyetin kuruluşundan bu 
tarafa her cemiyette, cemiyet halinde yaşama
nın zaruri neticesi fakirlik ve zenginlik, cemiye
tin nimetlerinden istifadede farklılık olmuştur. 
Bu iki prensip ekonomi ilminin ispattan vares
te hakikatleridir. 

Bu itibarla, en ileri cemiyetlerde dahi var 
olmuş, var olacak, servet noksanlığı ve servet
ten farklı istifade imkânları içinde, insanları ih
tiyaç ve insiyaklarının tazyikinden kurtarıp, 
ihtiraslarını frenliyen, cemiyetleri normal bir 
emniyet içinde tekâmüle ileriye götüren dinlere 
dayanan ahlâktır. 

Dinsiz cemiyetlerde insanları yükseltmeye ve 
yüceltmeye ait mânevi ölçüler kaybolur, insan
lar hak ve hakikatten ziyade mevki, menfaat, 
behimi arzu ve insiyaklarının tesirleri altında 
kalarak veya onların kölesi gibi hareket ederler. 
Birbirlerini koruyup yardım edecekleri yerde, 
birbirinin mahvına çalışırlar. Bu durumdaki 
toplumlarda katliamlar, isyanlar, ihtilâller bir
birini takibederler. ingiliz Filozofu Hops'un de
diği gibi «insanlar birbirinin kurdu olur». Top
lum zulüm ve anarşinin karanlığına girer. Top
lumun yaşadığı ülke, en büyük nimet ve servet
lerle dolu olsa bile, o nimet ve servetlerden as
gari derecede dahi istifade edilemez. Hakkın, 
ahlâkın, din kaidelerinin, ulvi prensiplerinin üs
tünlüğüne riayet edilmesi ancak bu zamanlarda 
bu sebeplerle olur. 

Dinlerin cemiyet üzerindeki tesirlerini mer
hum Ali Fuad Başgil bir makalesinde su şekilde 
ifade etmiştir : «Din gayba imandır, içinde ya
şadığımız maddi ve mahsus âlemin dışında bir
takım hakikatlerin var olduğunu kabul etmek 

, ve içten bir bağlanışla bu hakikatlere inanmak-
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tır. En basit mânasiyle din, dıştan görünüşüyle 
imandır, ilim hem iyiliğe hem kötülüğe yarar. 

Tabancanın istimal hedefini ilim değil, onu 
kullanan kimsenin ahlâk ve maneviyatı tâyin 
eder. Mahdut ve mütenahi yer yüzünde namüte
nahi bir terakki bir hayalden ibarettir. İlmin te
min ettiği maddi imkân pratik kolaylıklar için
de bile insan maneviyatının kuvveti ruhunun di
siplini sayesinde bahtiyar ve mesut yaşıyabilir» 
demiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Buraya kadar semavi dinlerin tarih boyun

ca insan cemiyetlerinde içtimai bir realite ve 
müessese olarak, yaptıkları tesiri ifade etmeye 
çalıştım. Şimdi de, müntesibi olmakla huşu ve 
şeref duyduğum Islâmiyetin cemiyetimizdeki 
tesirlerini arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere, İslâmiyet; semavi dinlerin en mü
tekâmili, en aklisi, en sonuncusudur. 

Akla, ilme, alime, hakka, adalete, çalışmaya, 
doğruluğa, vefaya, sabra, temizliğe, cesarete en 
büyük önemi ve yeri vermiştir. İtikat ve ibadete 
ait hükümlerinde ezcümle; ilim Çin'de de olsa 
tahsil ediniz. Âlimin kaleminden dökülen 
mürekkep, şehitlerin kanından daha mu
kaddestir. Âlimin uykusu ibadettendir, ilmi 
beşikten mezara kadar tahsil ediniz. İlim faali
yeti de ömrünün iki günü müsavi olanlar zi
yandadır. Bir saatlik adalet, yetmişbeş yıllık 
ibadete bedeldir. Çalışmak ibadettendir. Kendi
ne istemediğini mümin kardeşine isteme. Ken
dine istediğini mümin kardeşine de iste. Pren
sipleri bugünkü toplumlara da, yarınki toplum
lara da yarıyacak, ahlâk ve fazilet örneği ola
cak prensiplerdir. 

Bu prensipleri benimsiyen bir toplumun ge
rek fertleri, gerek bütününün gelişmemesine im
kân var mıdır? Böyle bir toplumda haksızlık 
huzursuzluk, adaletsizlik olabilir mi? Hele ilmî 
en yüksek rütbe kabul edip, ilmî düşünceyi tak
dis, tebcil ve teşci eden bir dinde kökü cehalete 
dayanan ilmî düşünceyi reddeden irtica olabilir 
mi? Hak, adalet yerine, haksızlık zulüm olabilir 
mi? Olamaz. Haksızlık zulüm neticesi hak ve 
hakikati bildiren ilmî faaliyetlerin panzehiri 
karşısında ortadan kalkar. 

Islâmiyetin bu ulvi prensiplerinin benimsen
mesinin bir neticesidir ki, Türk Milleti Islâmi-
yeti kabul ettikten sonra bu fazilet güneşinden 

heyecan alan, büyük kumandanlar, âlimler, şair 
ve mimarlar , sanatkârlar, yetiştirmiş, zaferden 
zafere ulaşmış, uzun müddet beşeriyete ışık tu
tacak mânevi değerler hazinesine sahibolmuş-
tur. Avrupa kıtasının büyük bir kısmını da içine 
alan, büyük bir ülkeyi hâkimiyetinin altına ala
rak Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş, mânevi 
varlığiyle dünyaya hâkim olmuştur. 

Ancak, bu ulvi prensiplere arka çevirince, 
gerilemiş, Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış, 
yalnız Anadolu'muz elimizde kalmıştır. 

Bugün demokrasi rejimini seçmiş bulunuyo
ruz. Bu rejimi seçerken millî haysiyet ve şere
fimize, varlık ve bekamıza en uygun rejimdir 
diye seçtik. Demokratik rejimin bahşettiği ser-
bestîlik içinde cemiyet halinde yaşamamızın ta
biî bir neticesi belirmiş ihtiyaçlarla, bu ihtiyaç
ları giderici imkânların kifayetsizliğini yine ce
miyet olmanın tabiî neticesi bu kifayetsiz im
kânlardan farklı istifadeyi fakrü - zaruret ve se
falet edebiyatiyle tahrik edip, cemiyetimizde 
anarşi yaratmak istiyen sapık cereyanlar vardır. 
Bu cereyanlar, menfur ideoloji tohumlarını at
makta, en büyük engel olarak İslâm dinini gör
dükleri için bu dinin cemiyetimizde'ki tesirleri
ni izale etmek maksadiyle fırsat buldukları za
man tezyif etmekte ve Islâmiyeti gericilik vası
tası olarak telkin etmeye çalışmaktadırlar. 

Halbuki, yukarda da temas ettiğimiz üzere; 
ilericilik âlime, ilme ilmî düşünüşe önem vermek 
ise, tslâmiyet âlimi, ilmi, ilmî düşünüşü baştacı 
yapmıştır. Yaşamanın hedefini bilgi öğrenmeye 
bağlamıştır. Bu bakımdan hiçbir ekol, hiçbir 
fikrî doktrin, İslâmiyet kadar ilmî, ilmî faali
yetleri teşci ve takdis etmemiştir. 

Bu duruma göre; asıl gericilik hak ve ha
kikati inkâr edip, onun yerine maddeyi ikame 
etmektir. Allah sevgisi yerine, menfaati hâkim 
kılarak, cemiyetimiz arasında fertlerin menfaat
lerini, arzu ve ihtiraslarını tahrik edip, fertleri 
birbirine düşman etmektir. İslâmiyet, kötü mak
sat ve ideoloji sahibi olanlara bu imkânı vermi-
yecektir. Zira, modern cemiyetlerin ideal olarak 
kabul ettikleri sosyal adalet, sosyal güvenlik, 
karşılıklı hoş görürlük ve dinamizm Islâmiyetin 
sistemleştirdiği mefhumlardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Y. T. Partisi Anayasamızın 2, 19, 20 ve 153 

ncü maddelerinin hududu içinde dinimizin ah
lâkî ve mânevi rolüne inanarak, parti programı-
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nın 52 nci maddesinde bu hususa yer vermiştir. 
Doktorların hastaların hasta üzerinde tesiri ne 
ise, ahlâk ve faziletler manzumesi olan dinimizin 
ulvi prensiplerini halka telkin eden din adamla
rımızın halkımızın ahlâkı üzerinde tesiri o kadar 
büyüktür. Din adamlarımız kendilerine düşen 
görevi bihakkin yerine getirdikleri takdirde ce
miyetimiz türlü içtimai hastalıklara karşı rahat
lıkla korunacaktır. 

Bunun için üstün bilgili din adamları yetiş
tirmek, bu din adamlarının meslekini ifa eder
ken her türlü şerefleriyle mütenasip bir yaşama 
imkânını bahşedecek bir personel rejimine ka
vuşturmak mecburiyetinde olduğumuzu, bun
dan evvelki bütçe müzakerelerinde bütün grup 
sözcüleri ittifak halinde ifade etmişlerdi. Bu 
görüşün neticesinde 633 sayılı Diyanet işleri 
Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun çıkarıldı. Bu kanun köylerde ve mahalle
lerde imamlık yapacak şahısların asgari imam -
hatip okulu mezunu olmalarını şart koşuldu. 
Fakat, maalesef imamlık meslekinin bahşettiği 
imkânlar mahdudolduğu için, imam - hatip 
okulu mezunları köylere gidip imamlık vazife
sini almadılar. Bugün imam - hatip okulu me
zunlarının yerine ilkokul diploması ve Diyanet 
işleri Başkanlığının tertibettiği imtihanlardan 
veya kurslardan başarı belgesi alanlar köylere 
imam vekili olarak tâyin edilmektedirler. Bun
lar, kendilerine düşen görevi yapmaktadırlar. 
Ancak, bir imamın alması lâzımgelen maaşın ta
mamını almadıkları gibi, diğer Devlet memurla
rının sahiboldukları sosyal güvenlik ve hakların 
asgarisine bile sahip değildirler. 

imam - hatip okulu mezunları bu yerlere tâ
yin edildikleri takdirde vekil olarak görev ya
panların ve çoluk çocuklarının durumları ne 
olacaktır? Bunu şimdiden tesbit etmeye imkân 
yoktur. Bilinen bir şey varsa o da, açıkta kal
dıkları takdirde çok perişan hale düşecekleridir. 

633 sayılı Kanunun terfi ve intibak bakımın
dan da bâzı aksak yönleri vardır. Gezici vaizler
den memleketimizi mahrum bırakmıştır. 

633 sayılı Kanunun yeniden gözden geçiril
mesi zaruretine inanmaktayız. Müftülerin çalış
tıkları daireler ve dairelerin mefruşatı yaptık
ları vazife ile mütenasip değildir. Asgari bir 
Devlet memurunun çalışma bürosu haline geti
recek masa, sandalye ve saire verdikten başka 
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şerefleriyle mütenasip binalarda çalışmalarını 
temin etmeği zaruri bulmaktayız. 

Yine -müftüler odacı yokluğu dolayısiyle bu 
vazifeyi kendileri yapmaktadırlar. Birer odacı 
kadrosunun verilmesini gerekli bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Diyanet İşleri personelinin görevi İslâm di

ninin ulvî prensiplerini ve ahlâkını halkımıza 
telkin etmek olduğuna gpre, bu yolda yazılmış 
eserlerden müteşekkil bir kitaplığın da tesis 
edilmesi lâzımdır. Halka vaiz edecek müftü, vaiz 
ve imam, halkımızın muhtacolduğu üstün sevi
yede bilgiyi bu kitaplardan öğrenmelerine im
kan sağlamak gerekmektedir. 

Temennilerimizi şu şekilde toparlamak isti
yorum : 

1. 633 sayılı Kanunun boşluk arz eden ve 
aksıyan hükümlerine yukarda arz ettiğimiz hu
suslar gözetilerek yeniden gözden geçirilmesini 

2. Diyanet işlerinde çalışan personelin mad
di durumlarının düzeltilmesini, 

3. Diyanet teşkilâtı mensuplarının bilgi ve 
görgülerini artırmaları için yurt dışına gönderil
melerine imkân sağlanmasını, 

4. Müftü, vaiz ve imamların, kâtiplerin ça
lıştıkları dairelerin mefruşat ihtiyaçlarının sü
ratle karşılanmasını, 

5. Meslekleriyle ilgili kitapların gönderil
mesi ve bir kitaplığın tesisini, / 

6. Köylerimizin büyük bir kısmında köylü
lerin bizzat tuttuğu imamlar vazife gördüklerin
den buralara vilâyet ve kaza merkezlerinde ça
lışan müftü ve, vaizlerin gidip vaiz etmelerine 
imkân sağlanmasını, 

7. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin dinî 
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirlerin 
alınmasını, 

8. Kur'anın bir ilim heyeti marifetiyle 
Türkçe tefsirinin hazırlanmasını, hadislerin de 
bir ilim heyetince bir kitap halinde derlenmesi
ni, 

0. Okullara konan din dersleri müfredat ve 
programlarının hazırlanmasında Din Şûrasının 
veya Diyanet işleri Başkanlığının görüşü alına
rak, Millî Eğitim Bakanlığiyle işbirliği yapıl
masını, 

10. Okullarda okutulan din derslerinin ma
hallî müftüler tarafından verilmesini, 

178 — 



M. Meclisi B : 44 18 . 2 . 1968 O : 2 

11. Köy imamına da bir öğretmene sağla
nan sosyal güvenlik ve hakların sağlanmasını, 
onlara da birer lojman yapılmasını, 

12. imam - hatip okulu mezunlarının yalnız 
Yüksek islâm Enstitülerinde değil, ilahiyat fa
kültelerine ve diğer fakültelere girme hakkının 
temini için Millî Eğitim Bakanlığiyle işbirliği 
yapılmasını; dilemekteyiz. 

Netice : 
Bu tenkid ve temennilerimizin ışığı altında 

Diyanet İşleri kendine düşen vazifeyi bihakkin 
yerine getirdiği takdirde halkımızın her bir fer
dinde hak sevgisi, vazife ve mesuliyet şuuru tam 
mânasiyle teşekkül edecek, menfaat kaygusiyle 
değil, adalet düşüncesiyle hareket eden fedakâr, 
feragat sahibi kimselerden müteşekkil bir cemi
yet haline gelir, maddeten ve manen süratle kal
kınma imkânını elde edip, mesut ve bahtiyar ya-
şıyabiliriz. Mâruzâtımı burada bitirirken, 1968 
yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinin memle
ketimize ve aziz milletimize ve muhterem Diya
net işleri Başkanlığı teşkilâtı mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
Grupum adına hepinizi en derin saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — TİP Grupu adına sayın Yahya 
Kanlbolat. 

TİP GRUPU ADINA YAHYA KANBOLAT 
(Hatay) v - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sünnilikte içtihat kapılarının kapandığı daima id
dia edilir. Halbuki islâm dini akli bir dindir, ve 
«gerçek olan aklidir, akli olan gerçektir» denir. 
Hayat daima bir değişim ve oluşum içinde bulun
duğuna göre Sünnilikte içtihat kapılarının kapan
madığını ve kapanmıyacağmı iddia etmek akli
dir. Çünkü idaresi saltanata ve kronik ilkel bir 
ziraate dayanan cemiyetlerin şartları içerisinde 
tekevvün etmiş bir içtihat manzumesi küllünü 
bugünkü dünya koşullarına aynen uygulamaya 
kalkmanın mümkün olmadığı bir gerçektir. 

Sayın Başbakan Hükümet programında mo
dern hayatın icaplarına uygun kültür seviyesi 
yüksek, vatandaş kütlelerini tatmin edecek, iyi 
eğitim, görmüş din adamlarının yetişmesine gay
ret edeceğiz demekle, iktidarın da birlikte içti
hat kapılarının kapanmadığı inancında olduğu 
meydana çıkmaktadır. Ama sayın iktidar birlik
te içtihat kapılarının açıklığına inanmakla ye
tinmemiştir. Bu kanaatini büyük bir başarı ile 
hayata uygulamak kabiliyetini de göstermiştir. 

Bugünkü modern hayatın icaplarına uygun, 
aydın din adamlarını büyük bir hızla yetiştir
mek gayreti içinde bulunduğunu teslim etmek 
gerekir, iktidarın yetiştirdiği bu aydın din 
adamlarının Türk toplumunun içindeki başarılı 
faaliyetlerini şüphesiz herkes yakından izlemek
tedir. 

Milletvekili olarak, Türkiye'mizi gezerken 
çeşitli illerde işittiklerimizi soyut kalacağı için 
tekrarlamak istemem. Somut olacağı düşüncesiy
le bu başarılı faaliyetlerin gazetelere yansıyan
larının ancak cüzi bir kısmını Yüce Kurula ta-
dadetmeyi çok faydalı bulmaktayım: 

«İzmir imam - Hatip Derneğinin satışa çıkar
dığı 1966 yılı duvar takviminde Saidi Nursi mil
lî kahraman olarak tanıtılmaktadır. Milliyet 
3 ,11 .1965» 

«Adana imam - Hatip Okulu müdürü, okulun 
giriş kapısında asılı bulunan «Hayatta en hakiki 
mürşid ilimdir» yazılı levhayı indirip, yerine 
eski harflerle yazılmış bir sureyi koymuştur. 
Cumhuriyet 23 .12 .1965» 

«İsparta, Vali Ertuğrul Süer müftülük em
rine iki bayan memur tâyin etmiş, amma bu ta
sarruf Ispartalı bâzı din adamlarının ısrarı üze
rine durdurulmuştur. Ulus 27 .12 .1965» 

«Ankara, Türkiye Hayrat Hademeleri Der
nekleri FedaraJsyonunda okunan faaliyet raporun
da Reşat Nuri'nin Hulleci piyesi, Karakurt olay
ları karşısında Diyanet işleri Genel Başkanının 
tutumu tenkid edilmiş ve radyonun muzir faali
yetlerine engel olması istenmiştir. Milliyet 
5 .12 .1965» 

«Manisa, Akhisar'ın Hilâl Camii Vaizi Şahin 
Yılmaz, bıyık ve sakal bırakmıyan erkeklerin 
kadınlaşma temayülünde olduklarını söylemiş
tir. Milliyet, 8,1.1966.» 

«Balıkesir, Paşa Camiinde Vaiz Mustafa Yıl
maz, Ramazanda oruç tuteııyan, namaz kılmıyan 
Hanefi mezhebinde bir Müslümanı sırtından kan 
çıkıncıya kadar düğmenin ve yola gelmediği tak
dirde müebbed hapisle cezalandırmanın vacip ol
duğunu söylemiştir. Hürriyet: 10 . 1 . 1966.» 

«İstanbul, Üsküdar Şeyh Camiinde Demirel 
aleyhinde konuşan vaiz, bağırılarak susturulmuş
tur. Cumhuriyet: 26 .1.1966.» 

«Ankara, Maltepe Camiinde konuşan vaiz, 
«kadınların saçlarının bir tek telinin görünmesi 
günahtır. Bu günaha göz yuman kocaları ise on
ları serbes bırakarak daha büyük günah işliyor-
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lar. Ramazan ayı olduğunu bile bile çarşıda, pa
zarda, umumi yerlerde müminlerle alay ederce
sine yiyip içenlere buuz etmemek imanı bozar. 
Peygamber Efendimiz bir kaç kadınla evlenmiş, 
ayrıca cariyeler de almıştır, bu, erkeğin ihtiyaç
ları cümlesindenıdir. Peygamber efendimizin yap
tıklarını yapmakta hiç bir mahzur yaktur, de
miştir. Akşam: 26 . 1 . 966.» 

«Eskişehir, Üç şerefeli camiinde vaiz Battal 
Türkşen, devrimler ve Atatürk aleyhinde konuş
muştur ve halk tarafından dövülmek istenmiş-
se de kurtarılmıştır. Ulus 27 .1.1966.» 

«Trabzon Vakfıkebir ilçesi camiinde vaiz 
Mehmet Ali Okuroğlu, şeriatı geri getirmekten 
bahsetmiş ve yalnız Babıalide Sabah Gazetesi 
okuyacaksınız işte biz İslâm camiası olarak mü
dahale edeceğiz, bizi hiç bir kuvvet önliyemez, de
miş ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Bahaddin -
tarafından susturulmuştur. Ulus: 30 .1.1966» 

«Gaziantep, ömeriye camiinde Vaiz Abdur-
ra'hman Nakışçı Atatürk, clevrimler ve Anayasa 
aleyhinde konuşmuştur. Birlikte okuyan kız ve 
erkek öğrencileri ve onları yetiştirenleri komü
nistlikle itham etmiştir. Vaiz, Tugay komutanı 
Lütfi Ege ve İş Bankası Müdürü Mahmut Ak
ça! tarafından susturulmuştur. Bunun üzerine 
din görevlileri yardımlaşma kurulu tarafından 
yayınlanan bir bildiride tugay komutanı ve 
iş Bankası Müdürü, din ve mukaddesat düşman
lığı ile suçlanmıştır. Ulus : 30 . 1 . 1966 

«Sakarya, Pamukova bucağında vaiz camide 
yaptığı konuşmada Müslümanları aydınlara kar
şı cihada çağırmıştır. Akis : 5 . 2 . 1966 

«Sakarya, Akyazı Camiinde Müftü, kitabımız 
varken, Müslümanlık varken, başka şeye ne lü
zum var, demiştir. Akis : 5 . 1 . 1966 

«Narma ilçesinde düzenlenen bir toplum kal
kınması seminerinde konuşan Müftü Yaşar iş-
can bütün öğretmenleri dinsizlikle itham etmiş
tir. Akis : 5 . 2 . 1966 

BAŞKAN — Sayın Kanbulat, sözünüz 20 da
kika ile kayıtlıdır, gazete okumakla geçirirseniz, 
sonra keserim sözünüzü. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Evet 
efendim. 

«Trabzon, Çarşı Camii imamı hatibi hayrat 
Hademesi Başkanı Salih Bayraktar, Başbakan'a 
eski Türkçe dilekçe göndermiş ve bu dilekçe iş
lem görmüştür. Savaş : 27 . 4 . 1966 

«izmir, Ödemiş'in Büyük Camiine gelen ve 
başlarında yeşil sarık ve beyaz tülbent bulu
nan şahıslar, namaz kılmak istemişlerse de cami 
İmamı tarafından geri çevrilmişlerdir. Milliyet: 
1 . 7 . 1966 

«Çatalca, Tepecik köyündeki Atatürk büstü 
meçhul şahıslar taarf ından parçalanmıştır. Ulus: 
18 . 7 . 1966 

«Ankara, Türkiye din görevlileri yardımlaş
ma dernekleri Genel Kurul toplantısında okunan 
32 sayfalık faaliyet raporuda TRT dinî ve millî 
hislere aykırı neşriyat yapan bir kurum olarak 
zikredilmiş ve Sayın Öktem'in Adlî yılı açış 
konuşması müslümanlara hücum şeklinde tav
sif edilmiştir. Burdur, Cumhuriyet 5 . 11 . 1966 

«Bucak ilçesinde dinî hücre haline getirilen 
bir binada çeşitli kıyafette 8 kişi tutuklanmıştır. 
Cumhuriyet : 8 . 6 . 1966. 

«Kayseri, Kuran Kursu Hocası Ahmet Gök-
taş Hasip Gökbulut'un kitapçı dükkânına gire
rek Atatürk'e ait, resim, kartpostal ve kitapları 
parçalıyaraık kaçmıştır. Akşam : 5 . 2 . 1968 

«Sakarya, Adap'azarına bağlı Erenler bele
diyesine ait Hacıoğlu mezarlığındaki yeni harf
lerle yazılı bütün mezar taşları kırılmış, fakat 
eski harflerle yazılı taşlara dokunulmamıştır. 
Cumhuriyet : 9 . 2 . 1968 

\ «Tekirdağ, Müftü Ali Arslan bâzı yerlerde 
rejim aleyhtarı konuşmuş ve şeriatın gelmesi 
yolunda telkinlerde bulunmuştur. Cumhuriyet : 
20 . 1 . 1968. 

«Burdur, Ağlasun ilçesinin Başköy imamı 
Ali özer, vatan için savaşan cehennemin beşin
ci katında ebediyen yanacaktır, insan din için 
harbeder. Sehidolursa bu cenetliktir, demiştir. 
Cumhuriyet : 27 . 1 . 1968. 

«Malatya, Sosyal Sigorta Hastanesi Hocası, 
Salahattin Toksoy, ölen bir belediye işçisi için, 
müslüman mıdır, Alevi midir, diye sormuş ve 
Alevi olduğunu öğrenince, cenazeyi yıkamak
tan imtina etmiştir. Akşam : 31 . 1 . 1968. 

«Muğla, Fethiye'ye gelen uzun Sakallı ve 
uzun saçlı 40 Nurcu ile Tütün ekicileri arasında 
kavga olmuş ve bâzıları berbere götürülmek 
suretiyle sakalları kestirilmiştir. Milliyet : 
30 . 1 . 1968. 

«Antalya, ilçelerde Anayasa ve Atatürk dev
rimlerine aykırı ve «Süleymanilerin inanç esas
ları» başlıklı gizli beyannameler dağıtılmıştır. 
Akşam : 30 . 1 . 1968. 
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«Adana, Osmaniye, yalan olduğu resmî tah
kikat sonucunda belli olmuş «Kuran yırtma» 
gibi mevhum bir olaya dayanan bâzı eşhas «Din 
elden gitti» diyerek kıyam etmiş ve sonra tekbir 
getirerek Hükümet binasını basmışlardır. Cum
huriyet : 13 . 2 . 1968.» 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Bunları mı 
dinliyeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, rica edi
yorum. Efendim, dinlemk istemezseniz terk edi
niz Meclisi. Hakkını kullanıyor arkadaş. 20 daki
ka içerisinde bütçe üzerinde görüşecek. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başbakanın deyimi ile zikrettiğimiz bu masum 
ve somut misallerden iktidarın bugünkü modern 
hayatın icaplarına uyacak aydın din adamını 
hangi esaslar dâhilinde yetiştirmek çabası gös
terdiğini artık anlamak mümkündür. 

Bu eğitim esaslarını birer birer sayalım: 
1. Nurculuğa karsı olmıyacaktır. Ama 

nurculuk lehinde faaliyette bulunabilecektir. 
2. Yeni harflere düşman olacaktır, eski 

harfleri kudsal bilecektir. 
3. Kadın - erkek eşitliğini reddecektir. 
4. Kuranın yeni harflerle basılmasının ve 

okunmasının günah olduğuna inanacaktır. 
5. Atatürk büstlerine düşman olacaktır, bu

nu bir putperestlik telâkki edecektir. 
6. Erkeklerin bıyık ve saJkal bırakmaları 

gerektiğine inanacaktır. 
7. Namaz kılmıyan ve oruç tutmıyan şahıs

ların dövülmesine ve hapsedilmesi gerektiğine 
inanacaktır. 

8. Atatürk ve devrim aleyhtarlığı yapacak
tır, Atatürk'e deccel diyecektir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hati
bin şöyle veya böyle söylemesini mümkün kıla
cak tedbir var mı? Hatibin doğru veya yanlış 
söylediğini Hükümet cevaplandıracak. Çok rica 
ederim. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — 9. — 
Kadınların bugünkü giyimini günah bilecektir. 

10. Çok kadınla evlenmeyi savunacaktır. 
11. Bugünkü Anayasanın zararlı olduğuna 

inanacaktır, 
12. Kız ve erkek öğrencilerin beraber oku

masını günah bilecektir. 
13. Aydınlara düşman olacaktır. 
14. öğretmenlerin dinsiz olduklarını sa

vunacaktır. 

15. Medeni Kanuna düşman olacak ve ancak 
şeriatın bu memleketi kurtaracağına inanacak
tır. 

16. Dini kıyafetin serbestçe giyilmesini is-
tiyecektir. 

17. Dinî hücrelerin serbestisini dinî icabat-
tan sayacaktır. 

18. Memlekette dinsizliğin alıp yürüdüğünü 
iddia edecek ve bu yolda mücadele ederek öl
menin insanı cennete götüreceğine inanacaktır. 

19. Alevilerin Müslüman olmadığını iddia 
edecektir. 

20. Lâikliğin dinsizlik olduğunu savuna
caktır. 

21. — Ferdin, ancak ümmetçi olabileceğine 
inanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, modern hayata inti
bak eden din adamlarımızın böyle esaslar da
hilinde eğitilmeleri, sayın iktidarın mantığı is
tikametinde bir mecburiyettir. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda iktida
ra mensup sayın milletvekilleri tarafından ya
pılan konuşmalar, İslâmda içtihat kapılarının 
kapanmadığına açık birer delil olmuştur. Sa
yın Mustafa Kemal Yılmaz «Mânevi sahada ye
terli şekilde teçhiz edilmemiz gereklidir. Millet 
bu konuda seferber olmuştur. Milletin seferber
liğini kimse durduramaz» deyince, Sayın Yaşar 
Akal «Seferberlik kime karşı?» diye sormuş 
ve Sayın Mevlût Yılmaz «Seferberlik sola kar
şı» cevabını vermiştir. 

Ayrıca Sayın Faruk Sükan da, Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunda yapılan tenkidleri ce
vaplandırırken şöyle demiştir: «Aşırı cereyan
lara karşı halkta sevindirici bir karşıkoyma 
vardır. Meseleyi halka intikal ettirmek, halkı 
bilgiyle mücehhez kılmak lâzımdır, biz bu yol
dayız.» 

Sayın Başbakan da Adalet Partisi Meclis 
Grupunda yaptığı bir konuşmada durumu ga
yet veciz şekilde açıklamış ve şöyle demiştir: 
«Din eğitim müesseselerimize önem veriyoruz. 
Geniş kültürlü din adamlarının yaratacağı mâ
nevi ortamda dinsiz ve Allahs'ız maneviyat düş
manı bir maddecilik de halkımızın vicdanından 
gelen kudret karşısında silinip yok olacak ve 
milletimiz, memleketimiz bu sahada da lâyık 
ve muhtacolduğu mânevi huzura kavuşacaktır.» 
(Son Havadis 17 Ocak 1968) (A. P. sıraların
dan, alkışlar «doğru söylemiş» sesleri) 
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Dinî terbiyeyi bu endişelerle ele alan sayın 
iktidar, gayet tabiî ve mantıkî olarak, kendi gö
rüşüne uygun ve bu görüşü de halka intikal et
tirecek militan din adamlarının yetişmesi husu
sunu ciddiyetle ve soğukkanlılıkla takibedecek-
tir. Bu ciddî ve soğukkanlı takibin sonucu ola
rak sayın iktidarın nur tarikatından gayet fa
al ve disiplinli dini bir miltan kadroyu kazanç 
hanesine kaydettiğini teslim etmek gerekir. 

Hatay'da 1961 seçimlerinde Yeni Türkiye 
Partisine çalışan nur hücreleri 1965 te yukarı
dan verilen bir emirle, Adalet Partisi için can
la başla uğraşmışlardır. Böyle disiplinli dinî 
bir militan kadroya sahibolmak iktidar için 
şüphesiz önemli bir güç kaynağıdır. Bu bakım
dan sayın iktidarın Nur Tarikatını ciddiyet ve 
soğukkanlılıkla himaye etmesini çok mantıkî 
karşılamaktayız. 

Gerçi Millî Güvenlik Kurulu ısrarlı şekil
de Nur Tarikatı üzerinde durmaktadır. Nurcu
luğun cami vaizleri, müftülükler ve Kuran kur
su aracılığı ile Türkiye'de emin bir yayılma 
imkânı bulduğunu tesbit etmiş durumdadır. 
Sayın iktidar Nur Tarikatına büyük ümitlerle 
bağlı olduğu için, Millî Güvenlik Kurulunun 
Nurculuk hakkında aldığı 38 sayılı kararın ga
yet haklı olarak Bakanlar Kurulu kararı haline 
getirmemiştir. Sayın iktidar Millî Güvenlik Ku
rulu kararının aksi istikametinde yürümeyi da
ha uygun bulmuştur. Nitekim Diyanet işlerin
de görevli bir din adamı tarafından hazırlanıp 
ve Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a sunu
lan raporda iktidarın Diyanet İşleri Başkanlı
ğındaki önemli noktalara sistemli şekilde Nur
cuları yerleştirdiği meydana çıkmıştır. 

Sayın iktidar bu kadarla kalmamaktadır: 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe tasarısının ge
rekçesinden anlıyoruz ki, müftü ve vaiz göre
vinde bulunan militan kadrolarını (geçici gö
rev yolluğu) ile nahiye ve köy kademesine ka
dar göndermek niyetini taşımaktadır. 1965 se
çimlerinde bu gezici vaizlerin camilerde Adalet 
Partisi lehinde ne kadar ateşli ve müessir ko
nuştuklarını müşahede ettik. Bu militan kadro
cun nahiye ve köy kademesine kadar gönderil
mesi şüphesiz iktidara daha yaygın bir sonuç 
sağlıyacaktır. Endonezya'da bu usul uygulan
mış ve iyi sonuç alınmıştır ve 700 000 i aşan 
bir kütlenin öldürülmesinde önemli rol oynamış
lardır. 

) Ayrıca iktidar bugün Diyanet işleri Baş-
I kanlığına hâkim olan dinî görüşü köylere ka-
I dar duyurabilecek bir gazete çıkarmayı da ta-
I şarlamaktadır. Bundan da iyi sonuç alacağm-
I dan eminiz. Hiç şüphesiz bu gazete Nur tarika-
I tının daha hızlı şekilde yayılmasını mümkün 
I kılacaktır ve bu durum muvacehesinde iktida-
I rm islâm ittihadı yolundaki gayretlerini de 
I mantıkî görmek gerekir. 

I Sayın iktidarın ısrarlı ve gayet şümullü şe-
I kilde uygulamak azminde olduğu bu din poli-
I tikasmı Fransız İdaresi «Comore» adı verilen 
T adalarda daha müessir şekilde uygulamakta-
I dır. Faydalı olacağı düşüncesiyle bu adalar-
I daki islâm dininin halihazır durumunu Yüce 
I Kurula anlatmak isterim. 

I Afrika'nın Madagaskar Adasına yakın ve 
toplam nüfusu 180 000 kişiyi bulan 4 ada var
dır. işte bunlara «Comore» adaları adı veril
mektedir. Halkı tamamen zenci ve Müslüman-
dır. Fransızlar ada sultanlariyle 1841 ve 1886 
yıllarında yaptıkları anlaşmalar sonucunda bu 
adaları sömürgelerine katmışlar ve buna kar
şı da islâm dinine, kültürüne, vakıflara ve 
mahallî örfe riayet ve saygı göstereceklerini 
taahhüdetmişlerdir. Fransız idaresinin «Müslü-
mandan fazla islamcı olmak» politikası işte o 
zaman başlamış ve hâlâ da devam etmektedir. 

I Kadılık müessesesini muhafazada büyük dikkat 
I göstermişlerdir. Sömürge idaresi kadılardan al

dığı fetvalarla doğan ihtilâfları çözmeye çok 
önem vermiştir. 

1961 yılında Comore Adalarına bir iç muh
tariyet tanındı. Kurulan mahketneler bugün 
bile doğan ihtilâfları islâmi şeriata ve yedi asır 

I önce yazılmış Minhac - et - Tualibin adlı kita
ba göre çözmektedir. Tabiaten çok kadınla ev
lilik ve talâk müesesesi hâlâ yürürlüktedir. 

I Yazı dilinde Arap harfleri kullanılmaktadır. 
Kurulan radyo istasyonunda gayet bol Kuran 
okutulmaktadır. Hacca gidişler teşvik edilmek-

I te ve bunlara bir sübvansiyon ödenmektedir. 
Sömürge idaresi Comore Adalarında islâm di-

I ni üzerinde bu derece titiz davranırken, 180 000 
nüfuslu bu halkı çeşitli tarikatlara parçalama
yı da ihmal etmemiştir. Sömürge idaresi bir 
taraftan islâmiyeti ve diğer taraftan da tari-

I katçılığı çok canlı tutmaya büyük dikkat gös-
1 termiştir. 

182 — 



M. Meclisi B : 44 18 . 2 . 1968 O : 2 

Kadiri, Rufai ve Ticani tarikatları orada da 
mevcuttur. Halkın ekserisi Şafiî, ama alevî de 
vardır. «Comore» Adalarında din, mezhep ve 
tarikat hürriyetine çok önem verilmektedir. 
Çünkü sömürge idaresinin rahatça hükmede
bilmesi için halkı kendi arasında bölmesi ge
rekmektedir. Sömürge idaresi «Comore» hal
kını islâm dininin tamamen şeklî meseleleriyle 
meşgul ederken, ticari, malî, iktisadi işlerin 
Fransızların tekelinde yürütülmesi hususuna 
büyük önem vermektedir. 

Adaların ihracat ve ithalâtı «Societe Como-
res Bambao» adlı bir şirketin elindedir. Halk 
ise yoksuldur ve kasden de cahil bırakılmakta
dır. Böylelikle Fransız müsteşriki Paul Guy'un 
«islâm Comorien» adlı incelemesini Yüce Ku
rula özetlemiş oldum. 

Buradan alacağımız dersler vardır. Eğer bir 
memlekette yanlış içtihadlarla fanatizme, mez
hep mücadelesi ve tarikatçılık dolayılı ve dolay
sız şekilde destekleniyor ve teşvik görüyorsa bu
nun altında müslim ve gayrimüslim büyük çı
kar gruplarının bulunduğunu unutmamamız 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri; Anayasanın teminatı 
altında bulunan sola karşı takibedilen bu cid
dî ve soğukkanlı politikanın neye müncer ola
cağı sorusu akla gelebilir. Ama Sayın Başba
kan buna açık ve güzel bir cevap verdiler. 
«Cumhuriyeti müdafaa etmek bir şereftir» de
diler. Başka? Bunu da biz söyliyelim: Türki
ye'de bugünkü Anayasa düzeninin bir kelimesi 
dahi kalmıyacaktır. 

En son olarak şunu ilâve edelim: 31 Mart 
vakasını bastırmanın ve sonra da padişahı, ha
lifeyi ve şeyhülislâmı memleketten kovmanın, 
Sayın Faruk Sükan'ın deyimiyle, «Türk Mille
tinin millî mefahiri» arasında bulunduğunu 
unutmamak gerekir. Saygılarımla. (T. i. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ziyaeddin izerdem. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA
EDDİN İZERDEM (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Diyanet işleri Başkanlığının 1968 malî yılı 
bütçesi hakkında Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun görüşlerini arz etmeden önce Adalet Par
tisi Grupu adma hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, din milletlerin dün
ya kurulduğu günden beri ferdî ve sosyal an
lamda temel meselelerinin başında gelmiştir ve 
halen de önemini muhafaza etmektedir. Günün 
siyasi ve ideoloji savaşı da bu meseleyi asliye-
tinden ve değerinden düşürmek için yapılmak
tadır. Ortanın solu ve sol temsilcilerinin Mec
lis konuşmalariyle bu konunun önemi bir kere 
daha açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik partilerin 
grup sözcüleri tarafından üzerinde fazlasiyle 
durulan günün aktüel konularındandır. Her 
partinin grup sözcüsü lâikliğin kendi görüşle
rine göre tarifini yaptılar. Bilhassa ortanın 
solu ve solun temsilcileri Diyanet işleri Baş
kanlığının bütçesinin Karma Bütçe Komisyo
nunda, gerek Senato ve Mecliste müzakeresi 
sırasında lâik ve aydın din adamı konularını 
istismar ederek, Anayasamızın teminata bağla
dığı din ve vicdan hürriyetiyle telif edilemiye-
cek ve dinî inançlarımızı ve din adamlarımızı 
rencide edecek tarzda din hususi düşmanlığı 
ve fobisi içinde konuştular. Bu konuşmaların
dan dolayı üzüntümüzü ifade ederken, biz, Ana
yasamızdaki mâna ve kapsam dışında lâikliği 
tarif ve mütalâa etmek istiyen ve din aleyh
tarlığı şeklinde geçmişteki kötü tatbikatın öz
lemini duyanlara lâiklik hakkında görüşlerimi
zi arz etmeden önce, demokrasinin, din ve vic
dan hürriyetinin temel ilkelerinden sayılan lâ
ikliğin hukukumuza aktarıldığı Garp millet
lerinde nasıl anlaşıldığını ve tatbik edildi
ğini misaller vererek hatırlatmak isteriz. 

Her vesile ile Garp hayranlığını izhar eden
lere Garbı iyi tetkik edip anlamalarını tavsiys 
e^eri?. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Lâikliğin beşiği olan Garü memleketleri me

deniyetçi, demokrasiye bağlı ve maneviyatçıdır. 
Garp memleketleri totaliter ve dinsi?. bir dünya 
görüşünün karşısında yer almışlar ve samimî 
olarak bir safta birleşmişler, müşterek medeni
yet kıymetlerini müdafaa etmek için kuvve':!3-
rini de seferber etmişlerdir. Gar̂ > memleketle
rinde dinsizlere raslamak mümkündür. Fakat 
bunlar bizde olduğu p;ibi din düşmanlığı hare
ketinin militanları haline gelmemişlerdir. Ken
di inançları ne olursa olsun başkalarının ve bü
yük çoğunluğun dinî inançları tarafından say
gılıdırlar. Devlet bu saygıyı yalnız teminat al-
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tına almakla kalmamış, aynı zamanda milletin 
mensubolduğu dinî inançların yerine getirilme
sinde kendisini vazifeli telâkki ederek faal bir 
role sahiptir. Ve yardımcı olmuştur. Lâiklikte 
din Devletin dini değildir ve fakat Devleti teş
kil eden milletin dinidir. Devlet de bu mânada 
milletin hizmetindedir. Devlet adamlarının dinî 
inançları yönünden davranışları milletin diğer 
fertlerinden farksızdır. Lâikliğin doğum yeri 
olan Fransa'da Fransa Reisicumhuru De Gaull 
her hangi bir Fransız vatandaşı gibi her pazar 
kiliseye giderek ibadetini yapmakta ve fakat ne 
Fransız halkı ve ne de diğer Garp milletlerinin 
halkı tarafından kmanmamaktadır. 

Amerika Cumhuriyetçi Partisi Cumhurbaş-
kan adayı George Romney secim kampanyasın
da son 12 yıllık kazancından elde ettiği gelirin 
% 23 ünü teşkil eden 560 000 doları kiliseye ve 
115 000 doları diğer hayır kurumlarına verdi
ğini açıklamış ve fakat Amerika halkı ve ba
sını tarafından tepki ile karşılanmamıştır. Bir
çok devlet reisleri vazifeye başlarken o memle
ketin dinine göre yemin ederler. Amerika Reisi
cumhuru yemin ederken dua da edilir. O dua
yı o memlekete mensup din adamları yapar. 

Birçok parlâmentolar dinî âyin ile açılır. 
İngiltere'de de durum böyledir. Alman başkan
larından Adenaur bir kış mevsimi vukubulan 
ingiltere gezisinde şiddetli soğuk yüzünden Lon
dra'da ilk defa bir Pazar günü kiliseye gideme
miş olduğundan gazetecilere yakınmış ve üzün
tüsünü ifade etmiştir. İtalyan Cumhurbaşkanlı
ğının fahrî başkanlığında Roma'da beynelmilel 
Din Bilginleri Kongresi olmuş, bu hal kimse ta
rafından yerilmemiş, aksine takdirle karşılan
mıştır. Avrupa şehirlerinde insanca kalabalık 
meydanlarda, «arklarda, istasyonlarda, Hıristi
yan misyonelleri tarafından bando refakatinde 
ilâhiler söylenir, dinî konuşmalar yapılır ve fa
kat hiçbir fert tarafından mâni olunmamakta-
dır. 

Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika gibi 
diğer Garp milletlerinde din kuruluşları tara
fından adedleri küçümsenemiyecek sayıda mes
lekî okullar dışında, ilk, orta, lise, yüksek okul
lar ve üniversiteler açılmış, asırlardan beri ted
risat yapmaktadırlar, o milletlerin hakları ta
rafından reaksiyon gösterilmemektedir. 
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1946 yılı istatistiğine göre Amerika'da 9 730 
aded ilkokul, 3 322 ortaokul, 162 233 aded kili
se ve papaz okulu, 150 lise, 150 yüksek okul ve 
150 ye yakın ilahiyat fakültesi mevcuttur. Ame
rika'da her çocuk mensubolduğu dinin tedrisa
tına tabi tutulmaktadır. 

Ayrıca Amerika'da 1 024 üniversitede din 
dersi okutulmaktadır. 

Almanya'da 17 ilahiyat yüksek okulu ve 17 
ilahiyat fakültesi mevcut bulunmaktadır. Al
manya'da 14 - 18 yaşlarında her Alman vatan
daşı için dindersi mecburidir. Dersler nazari, 
amelî ve tatbikidir. Bizde ilkokulda 64 ve or
taokulda 64 saatlik din derslerine mukabil Al
manya'da 1 548 saat din dersi okutulmakta. Li
seyi bitiren bir Alman vatandaşı 1 692 saat din 
dersi okumaktadır ki, meslek okulu olan imam 
ve hatip okullarımızda okutulan 1 504 saatlik 
din dersinin fevkindedir. 

Görülüyor ki her Alman vatandaşı bizde din 
adamı yetiştiren okuldan mezun olanlar seviye
sinde din bilgisine sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İstanbul'un fethinden bu yana asırlardan 

beri memleketimizde ekalliyet vatandaşlarımız 
gerek dinî ibadetleri ve gerekse dinî tedrisat
ları yönünden Garp memleketlerinde olduğu gibi 
geniş bir hürriyet ve serbestlik içinde bulun
dukları hepimizin malûmudur. Garp milletleri
nin memleketimizdeki sefarethanelerinde ve 
konsolosluklarında ibadet yerleri, kiliseleri bu
lunmakta olduğu da hepimiz tarafından bilin
mektedir. 

Şu halde : Bizde Devlet adamlarımızın dinî 
inançları yönünden davranışlarının lâikliğe ay
kırı telâkki edilmesi, üniversitelerimizde ki iba
det yerlerinin kapatılmış olması veya kapatıl
mak istenmesi okullarımızda din dersi okutul
masına karşı gelinmesi, dinî inancı yüzünden 
ilahiyat fakültesi talebesinin katledilmesi, din 
adamlarımıza ve dinî inançlarımıza sataşılması 
Garbın modern lâiklik düşünce anlayışı ile il
keleriyle, tatbikatiyle taban tabana zıt olduğu 
gibi Anayasamızda tanınan din ve vicdan hürri
yetine de aykırıdır ve maksatlıdır. Bu Orta 
Çağın karekteristik kara zihniyeti, yobazlığı ve 
din düşmanlığıdır. Esasen lâiklik böyle kara 
zihniyetle mücadele neticesinin zaferidir. O hal-
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de lâikliğin bu geniş mânada tatbikatı Hiristi-
yan dini için mi olmalıdır arkadaşlarım? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Garbın usun ve çetin bir mücadele sonucu 

elde ettiği lâiklik ilkelerinin en mükemmeli İs
lâm Dininde mevcuttur. (Dininiz size, benim 

dinim bana), (Ameller ancak niyete göredir.) 
(Dinde zor olamaz) gibi prensipler islâmiyeti 
bir gönül dini olarak ebedileştirmiştir. Binaena
leyh lâiklik, böyle en mükemmel ve cihan şü
mul, gönül dininin (islâmiyetin) Devlet kapı
sındaki bağımsızlığı sağlıyan dini inkâr etmek ve 
onun aleyhinde bulunmak değil, aksine onun 
kutsallığını doğrulamak ve ona kendi alanında 
Anayasamızın tanıdığı bağımsızlığı vermektir. 
Biz lâikliği bu mânada anlıyoruz. 

Adalet Partisi olarak da lâiklik anlayışımız 
Hükümet programında ve seçim beyannamemiz
de aynen (lâikliği din aleyhytarlığı, dine say
gısızlık veya dinsizlik şeklinde anlamıyoruz. 
Devletin lâik olması, vatandaşların dinleri ile 
alâkalarını kesmeleri demek değildir. Her va
tandaş din ve ibadet şekillerini icrada serbest 
olmalıdır.) diye sarih olarak tarif edilmiş ve 
Yüce Meclise ve Yüce Türk Milletine arz ve 
ilân edilmiştir. Hükümetimizin tatbikatı bu gö
rüş ve anlayış içerisinde olduğunu görmekle gu
rur duymakta ve iftihar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Batı seviyesinde aydın din adamımız olma

dığı vesile ittihaz edilerek din adamlarımıza ve 
dinî inançlara tecavüz moda haline getirilmiştir. 
Bunların maksatları açıktır. Din düşmenlığı 
yapmaktır. Biz din düşmanlığının olduğu kadar 
din istismarcılığının da karşısındayız. Çok nâ
zik bir konu olan aydın din adamı yetiştirilmiş 
midir, bunu eleştirmek gerekir. Batı ile memle
ketimizi mukayese ederek mazideki üzüntü ve 
elem verici davranışlara temas etmek zorunda 
kalacağız. 

Batıda dini koruyan Ruhban smıfı vardır. 
Bu sınıfı malî yönden ayakta tutan gelir kay
nakları vardır, üstelik Devlet de yardımcıdır. 
Asırlarca devam eden gelenekleri ve yetişmiş 
din adamları, din adamı yetiştiren her seviyede 
müesseseleri vardır. Bize gelince dinimizde 
Euhban sınıfı yoktur. Din eğitimi yapan med
reseler, okullar kapatılmış, din tedrisatının özel 
olarak öğrenilmesine bile müsaade edilmediği 
gibi okullarımızın müfredatını din dersi girme

miş, din adımı yetiştirilmemiş, üstelik din adam
larımız takibe mâruz bırakılmış, baskı altında 
tutulmuş ve mevcudu da zamanla tükenip git
miştir. 

Dinî vakıflar lâğvedilerek gelir kaynakları 
elinden alınmıştır. 1923 - 1924 senelerinde tev
hidi tedrisat kanununa göre açılmış olan 
29 imam - hatip okulu ve ilahiyat fakültesi ted
ricen azaltılarak 1929 - 1930 yılında bire indi
rilmiş ve hepsi kapatılmıştır. 1930 - 1951 yılı 
arasında tam 20 sene gibi uzun müddet içerisin
de hiçbir din okulu mevcut değildi. 

1949 yılında ilkokulların 4 ve 5 nci sınıfla
rına 1956 yılında ortaokulların 1 ve 2 nci sınıf
larına haftada birer saat ihtiyarî din dersi müf
redata girmiştir; 

1951 yılında 7, 1953 yılında 8, 1954 yılında 
1, 1956 yılında 1, 1958 yılında 2, 1962 yılında 
7 olmak üzere 10 sene içerisinde 26 imam - hatip 
okulu açılmıştır; Adalet Partisi Hükümetinin 
iş başında iki sene gibi kısa hizmet süresinde 
32 aded imam - hatip okulu açılmak suretiyle 
imim - hatip okullarımızın mevcudu 58 e baliğ 
olmuştur; 

Almanya'da 34 aded yüsek ilahiyat okulu ve 
fakültesi bulunmasına rağmen, bizde; 1 ilahiyat 
fakültesi ve 4 islâm enstitüsü mevcuttur ki, Yük
sek İslâm Enstitüsünün ikisini açmak yine 
A. P. Hükümetine müyesser olmuştur. Halen 
imam - hatip okullarımızda okuyan talebe 
mevcudu 28 992 dir. Mevcut imam - hatip okul
larımızla okula devam eden talebe mevcutları 
ortanın solu ve sol tarafından kuşku ile karşı
lanmıştır. Süratli bir tempo ile halkımızın rağ
bet gördüğü bu okulların açılmasına devam 
edilmesini, inançlı bir nesil yetiştirilmesi bakı
mından zaruri görüyor bu okullarımızı bitiren
lerin üniversiteye girme hakkının tanınması yo
lundaki Hükümetimizin gösterdiği gayretine 
de tebrik ve teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Diğer taraftan, halen 3 346 Kuran kursu hiz
met görmektedir. Günden güne miktarı ar': m 
bu müesseselerin binalarının temini, yapımı, 
masrafları; inancına bağlı halkımız tarafından 
temin edilmekte ve fahri olarak ehliyetli öğret
menler tarafından yönetilmektedir. Her sevi
yede halkımızın dinî bilgilerini öğrenme imkân
larını sağlıyan bu müesseseler Hükümetin kont
rolü altnıda olup, bu müesseseleri açmak istiyen 
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veya öğretmen olarak, fahri olarak çalışmak is-
tiyenlere formalite yönnüden süratle kolaylık 
gösterilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; gençlerimizin mâ
nevi yönden ahlâklı, faziletli, inançlı, milleti
ne ve vatanına fbağlı, örf ve âdet, ananelerine 
saygılı, ecdadına yaraşır bir vasıf ve hasletle 
yetişmelerini sağlamak için liselerde din dersi
nin müfredata konulması A. P. Hükümetine 
müyesser olmuştur. Yine A. P. Hükümetinin 
işbaşına gelmesiyle imam - hatip, müezzin, 
kayyım, vaiz, müftü ve sair personel bakımın
dan kayda şayan artış vukubulmuştur. Köy 
imamları kadrosu sıfırdan bu bütçeyle 8 000 e 
yükselmiştir. Yine sıfırdan Kuran kursu Öğ
retmen kadrosunun yüksek seviyede olmuş 
olduğunu bir misal olarak arz etmek isteriz. 
Uzun yılların ihmali ile köylerimizde cenaze 
yıkayacak hoca bulamama gibi devirleri ya
şatanlar, din adamı yetiştirmiyenler ve yetiş
mesine bugün olduğu gibi karşı olanlar, ay
dın din adamı yoktur diye bir sorumsuzluk 
ve utanmazlık içerisinde cemiyetimizin mânevi, 
temelini tahkim için maddi ve iktisadi kalkın
ma ile birlikte mânevi kalkınmayı da süratle 
yürütmek istiyen A. P. iktidarına geçmişin ve
balini yükliyemezler, bu mevzuda konuşma ve 
söz söylemeye hakları yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; asırlardan beri din 
adamlarımıza halkımız daima itibar etmiş ye 
saygılı davranmıştır. Yakın tarihe kadar Dev
let olarak kendilerine gereken ilgi gösterilme
miş, kendi kaderlerine terk edilmiş, ihmal 
edilmiş oldukları hepinizce malûmdur. Bugün 
ise ekseriyetle Devlet bütçesinden maaş alan, 
âmme hizmeti gören, hizmetlerin en kutsalını 
ifa eden din adamlarımıza evvelâ Parlâmento 
olarak bizlerin saygılı olmamız, saniyen Hü
kümetin bilhassa zabıta memurlarımızın; va
zifeleri icabı okudukları hutbe ve vaizlerden 
dolayı karakollara celbetmek itiyadından vaz
geçmek suretiyle vazife ve yetkilerine müda
hale etmemesi, âmme hizmeti gören her mües
sese gibi bu müessesemizin de mesul makamla
rı, teftiş ve murakabe kurulları olduğu düşü
nülerek, varsa şikâyet ve takibatın bu makam
lar vasıtasiyle, diğer memurlara tatbik edilen 
prosödürün uygulanmasını arzu ediyoruz. 

Geniş ve yaygın bir teşkilâta sahibolan Di
yanet işleri Başkanlığının Teftiş Heyeti kadro-
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sunun takviye ve genişletilmesi lüzumuna da 
işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; din adamlarımı
zın mesleklerinde başarılı olmaları, meslekî 
bilgilerinde yetişkin ve aynı zamanda müspet 
ilimlere vâkıf ve yaşadığımız asrın gerekli bil
gilerine, görüşüne ve felsefî cereyanlarına âşi
nâ olmalarıyla mümkündür. Gerek meslekî eği
tim ve gerekse meslek dışı bilgiler yönünden 
Diyanet İşleri Başkanlığının din adamları için 
açtıkları kurslar ve seminerlerinin faydalı ol
duğuna kaaniiz ve devamını temenni ederiz. 
Mevcut din adamlarımız ihtiyacı karşılama
makta olduğuna, aydın din adamına şiddetle 
ihtiyaç bulunduğuna göre, boşlukları doldur
mak için en pratik ve emin yolu din okulların
da okuyan talebelere burs vermek ve leylî -
meccani adedini artırmakla mümkün görüyo
ruz. 

İlahiyat Fakültesi 1, Yüksek islâm Enstitü
sü 1 iken 110 bursiyer mevcut idi. Halen 1 ila
hiyat Fakültesi ve 4 Yüksek islâm Enstitüsü 
olmasına rağmen bu kadro muhafaza edilmek
tedir. Bu bursiyer kadrosunun kifayetsizliği
ne işaret etmekle artırılması gerektiğini ifa
de etmek isteriz. 

islâm prensipleri; «Beşikten mezara kadar 
ilim tahsilini», «ilim Çin'de ise öğrenilmesini» 
emreder. Diyanet teşkilâtında vazife gören 
fakülte ve yüksek okullu din adamlarımızın 
lisan ve meslekî bilgileri ile diğer bilgilerini 
artırmak için dış ülkelere tahsil ve teftiş seya
hatlerine gönderilmesi, ihtisas, doktora yap
ma ve eser verme imkânlarının sağlanması lâ
zımdır. Bu maksatla bütçeye konulan mikta
rı kifayetsiz bulmaktayız. Artırılmasını te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, dinimizin gerçek
ten öğrenilmeBİ, ailede, okulda, eğitimde ve 
camilerde zaman zaman hutbelerde vaizler din
lemekle mümkün değildir. Bu bilgilerin, yur
dumuzun en ücra köşesine kadar yayılması an
cak neşriyatla mümkündür. Radyodaki dinî 
neşriyat şikâyet konusu olarak devam etmek
tedir. Konuşmalar, konuşmacılara göre, ken
di üslûp ve ifadesine göre, nihayet konuşmayı 
hazırlıyan şahsın bilincine göre, programda 
ayrılan zaman ve müddete göre değer kazanır. 
TRT konuşulanı söylemez, programda uygun 
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saatler ayırmaz, üstelik konuşmanın ehemmi
yetliyle mütenasilbolmıyan «zamba - zumba» gi
bi gayriciddî neşriyat arasına sıkıştırır, ko
nuşmayı da «TRT» diline çevirmek suretiyle 
anlaşılmaz bir hale koyar, buna mukabil, sol 
neşriyata, bilhassa Hıristiyan propagandaları
na ehemmiyet verirse, buna biz açıkça sabote 
etmek, deriz. Bundan şikâyetçiyiz, üzgünüz, 
tedbirlerinin alınmasını temenni ederiz. 

Şehirli, kasabalı, köylü, işçi, esnaf, memur, 
talebe, her çeşit meslek sahibi yurttaşlarımızın 
dinî mevzularda itimadedilir, ciddî, doyurucu, 
makbul bir neşriyata şiddetle ihtiyacolduğu 
izahtan varestedir. Bu sebepten Diyanet İşleri 
tarafından çıkarılacak gazete için bütçeye öde
nek konulmasını memnuniyetle karşılamakta
yız. 

Diyanet İşleri tarafından çıkarılacak gaze
te ; halkımızın, yurdun her köşesinde hasretini 
çöktiği bâtıldan, tevil ve tahriflerden, hurafe
lerden tamamen arınmış, gerçek, sâf, İslâm 
prensiplerini, dinî konuları, aktüel din haber
lerini en salahiyetli, ciddî ve resmî kalemler
den öğrenmek imkânına sahibolacaktır. Bu 
teşebbüsünden dolayı Diyanet İşleri Başkanlı
ğına ve Devlet Bakanlığına takdir ve tebrikle
rimizi arz ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 633 sayılı Kanu
nun tatbikinde bâzı aksaklıkların bulunduğu 
müşahede edilmiş, bunun aksayan taraflarının 
giderilmesi için Devlet Bakanlığınca hazırlık
lar yapıldığı öğrenilmiştir. Aksıyan taraflara 
işaret etmek için vaktimiz müsait değildir. 
Bakanlıktan teftiş ve hazırlıklarının biran evvel 
ikmal edilerek tasarı halinde Meclise sunul
masını temenni ve rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen yıl bütçe 
konuşmamızda imam ve hatiplerin bulunduk
ları mahaldeki Kuran kurslarının da öğretme
ni olarak tavzif edilmeleri halinde bütçeden 
sağlanacağı gibi, Kuran kursu öğretmenine 
olan ihtiyacın mehma emken giderilmiş ola
cağını temenni olarak arz etmiştik. Bakanlığın 
bu yolda bir yönetmelik hazırlamakta olduğu, 
ayrıca din adamlarımızın tâyin ve nakillerini 
prensibe bağlıyarak bir yönetmelikle düzenle
mekte olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mem
nuniyetimizi ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; İslâm dini ve din 
adamlarımız aleyhine yaratılmak istenilen mak-

18 . 2 . 1968 O : 2 

satlı faaliyetle din adamlarımız birbirine düşü
rülmek istenmektedir. Uyanık olan din adamla
rımızın maksatlı kişilerin faaliyetlerine kendi 
hareketleriyle yardımcı ve fırsat verici okuya
caklarına emin olmakla beraber, meseleye kı
saca temas etmekte fayda mülâhaza ederiz. 

Din adamlarımızın yetişme menşeleri istis
mar konusu haline getirilmek isteniyor. Nur
cu, Süleyman'cı, Sami'ci, Elmacı gibi aslında 
mevcudolmıyan, mevhum bâzı sıfatlarla bir 
nevi mezhep ayrılığı gibi din adamlarımız 
arasına nifak sokularak birbirine düşürülmeye 
gayret ediliyor. İslâm dini Türk Milletinin 
dinidir ve bunun sahibi ve koruyucusu topye-
kûn Türk Milletidir. Hiçbir fert ve zümre di
nin ne sahibidir, ne de koruyucusudur. Müs
lümanlar birbirinin kardeşi olduğuna ve Müs
lümanlık birbirini sevmeyi ve birbirine saygılı 
olmayı ve yardımcı olmayı emrettiğine göre 
bu hareketin Müslüman düşmanlarının eseri 
olduğunda şüphe yoktur. Sırf Islâmi tesanüdü 
ve vahdeti bozmak istiyenleri huzurunuzda 
tel'in etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, îmam - Hatip 
okullarından mezun olanlar ihtiyaca kâfi gel
memektedir ve köy kadrolarımız vekâletle ida
re edilmektedir. Bu usul bir müddet daha de
vam edeceğe benziyor. 

BAŞKAN — Sayın îzerdem, bir dakikanız 
var, ona göre lütfen bağlayınız. 

ZÎYAEDDİN ÎZERDEM (Devamla) — Ka
nunda tadilât yapılarak halen mevcut vekil 
imam ve hatiplerin, kurslara tabi tutularak ek
sik bilgilerinin tamamlanmasının ve muvaffak 
olanların asıl kadroya geçirilmesinin sağlanma
sının, meslekte istikbâl bekliyen hizmetler için 
ve hem de vazifenin ciddiyetle ifası yönünden 
faydalı olduğuna işaret eder bu yolda tedbirler 
alınmasını ve çalışmalar yapılmasını bakanlık
tan bekleriz. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz efen
dim. 

ZİYAEDDÎN ÎZERDEM (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, senelerce ihmale uğramış 
müslüman devletleriyle olan münasebetlerimi
zin, dostâne münasebetlerimizin süratle geliş
tirildiğinden memnunuz. Bilhassa asırlardan 
beri dünya müslümanlarınca hürmet edilen ve 
ziyaretgâh olarak kabul edilen, ecdadımızın de-
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ğerli tarihi hatıraları bulunan Emâkîni Mukad
dese'ye 1968 yılında cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa hükümetimiz tarafından halı hibe edil
mesi müslüman Türk Milletine karşı diğer müs-
lümanların sempati ve takdirlerini izhara vesi
le olmuş idi. 

BAŞKAN — Tamam, tamam. Lütfen bitiri
niz. 

ZİYAEDDİN İZERDEM (Devamla) — Biti
riyorum. 

Bu kere Cumhurbaşkanımızın dost ve kar
deş Libya ve Ürdün'ü ziyaretleri ve bilhassa 
bütün müslümanlarca mukaddes sayılan Kâbe'-
yide tavaf etmek suretiyle dinî inancını izhar 
etmesi halkımızın sevincini mucibolduğu kadar 
dünya efkârında da bilhassa müslüman millet
lerin nezdinde devletimizin ve milletimizin iti
bar ve sempatisini artırmıştır. Sayın Cumhur
başkanımıza ve dış münasebetlerde bu gelişme
leri sağlıyan hükümetimize şükranlarımızı arz 
ederiz. 

Diyanet İşleri Teşkilâtımızın gün geçtikçe 
inkişaf ettiğini, kalifiye din adamlarımızla tak
viye edildiğini, meslek içi eğitimle imam - hatip 
ve her sevyede din adamlarımızın bilgilerinin 
en müşkül şartlara rağmen feragatle çalıştıkla-
geliştirildiğini, iyi bir çalışma çabası içerisinde 
rını görmekle sevinç duymaktayız. 

Gerek bu teşkilâtın güzide mensuplarına ve 
gerekse dinî mevzuda büyük bir titizlik ve( has
sasiyetle üzerinde durarak inkişafına âzami 
gayret sarfeden bakanlığa şükranlarımızı arz 
eder, 1968 malî yılı Diyanet bütçesinin memle
ketimize, milletimize ve mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan diler hepini
ze hürmetler sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Bayar, buyurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; M. P. grupu adına 1988 
Diyanet İşleri bütçesini tenkideden arkadaşı
mızın bir beyanını tavzih etmek maksadiyle kı
saca huzurunuzu işgal etmiş olacağım. 

Değerli arkadaşımız Cıımalıoğlu, zevkle din
lediğimiz konuşmasında, bir hususa temas etti
ler ve dediler ki : «Diyanet İşleri bütçesi sa
bit kaldığı halde, Beden Terbiyesi bütçesine hü- ı 
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kümet 100 000 000 lira gibi büyük bir meblâğı 
ilâve etmiştir.» Bu iki bütçeyi mukayese ederek 
«Bunun haksızlığı meydandadır. Bütçe Komis
yonu da bu haksızlığa vasıta olmuştur.» gibi 
bir beyanda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, bu iki iddianın ikisi 
de yanlıştır, bunu tavzih etmek için huzurunu
za geldim, zabıtlarda yanlış kalmasın arzusun
dayım. 

Beden Terbiyesdndeki bu 1968 bütçesinde 
gördüğümüz 100 000 000 luk artış, aslında ye
ni bir hâdise değildir. Bundan evvelki seneler
de vâki tatbikatın bir yeni bütçe disiplini için
de mütalâa edilmesinden doğmaktadır. Malû-
muâlileri olduğu üzere eskiden, geçen yıllar ge
rek masraf hanelerine ve gerek gelir bütçesine 
birer liralık fasıllar açılarak Spor - Toto hası
latı bu fasıllara gelir kaydedilmekte ve bu ge
lirden sonra aynı müessesenin gösterdiği mas
raflar için de masraf bütçesindeki birer liralık 
fasıllardan ödemeler yapılmakta idi. Aslında 
yıl içinde 100 000 000 gibi bir meblâğa vasıl 
olmakta olan bir bütçenin bu seneki tatbikat ile 
başından itibaren bütçe disiplini içine alınma
sından ibarettir. Yeni bir artış yoktur, sadece 
tatbikat değişmiştir, plânlamanın de tavsiyeli 
bu istikamettedir. Bu suretle Spor - Toto hasıla
tından yapılmakta olan yatırımlar, bütçe disip
lini içine alınmış olmakta ve Plânlamanın kont
rolü daha sarih ve daha net hale getirilmekte
dir. Sadece bir tatbikat değişikliğidir, bütçeye 
yeni 100 000 000 lira gibi yüksek meblâğın ilâ
vesi bahis konusu değildir. 

Öteki iddia da yanlıştır değerli arkadaşla
rım. Son yıllarda Diyanet İşleri bütçesi maiû-
muâlileri olduğu üzere yüzde yüz artışlar gös
teren nâdir bütçelerimizden biridir. Hattâ Di
yanet İşleri Başkanlığının bu seneki bütçesi 
dahi sadece carilerde 17 000 000 lira gibi bü
yükçe sayılmak iktiza eden bir fazlalığı ihti
va etmektedir. 

Bu hususun tavzihini lüzumlu gördüğüm için 
kısaca huzurunuzu işgal ettim. Teşekkürler ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın devlet bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 

j milletvekilleri; grup sözcüsü arkadaşlarımızın 
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grupları adına yapmış oldukları tenkidleri din
ledik. 

Diyanet işleri bütçesi hemen her sene gerek 
komisyonlarda gerek muhterem Heyetinizde 
uzun ve sert tartışmalara sebebolur ve bu mü
nakaşaların temelini de irtica, lâiklik, gericilik, 
hilâfet gibi mevzular teşkil eder. Tesbit ettiği
miz nokta bu olduğuna güre, muhterem grupla
rın bu noktalar üzerinde vuzuha gelmeleri lâ
zımdır ve iktidarın bu konudaki tutumunu 
kesin olarak bilmeleri lâzımdır. 

iktidar, A. P. hükümeti ve A. P. grupu bu 
konudaki görüşlerini aslında gayet sarih olarak 
vaz'etmiş, hududunu, şümulünü yeri geldikçe, 
sırası geldikçe izah etmiş ve fakat bu izahı 
hiçbir suretle bir kısım gruplar tarafından, 
hattâ kasıtlı diyebileceğim şekilde, kabul edil
memiştir. 

İfade ettik, dedik ki; «Bir iktidar kendi hü
kümet programı ile bağlıdır. Bu hükümet prog
ramının dışında kendisine, bu hükümet prog
ramının dışındaki davranışlarından dolayı ken
disini murakabe hakkınız şüphesiz vardır, ola
bilir. Ama bu hükümet programındaki vadet-
nıiş olduğu şeyleri tahakkuk ettiriyor diye bir 
iktidarın muahezesi ve bir iktidarın tenkidi ya
pılamaz, yapılmaması lâzımdır.» 

Lâiklik konusundaki görüşlerimizi Anayasa
nın temel esprisine uygun olarak vazetmişizdir 
ve hükümet programımızda da : «Din ve vicdan 
hürriyetini bütün vatandaşlarımızın tabiî, kut
sal hakları olarak görür, bu hakların da diğer 
haklar gibi Anayasanın teminatı altında bu
lunduğuna inanır, din hürriyetiyle sıkı sıkıya 
bağlı olarak ibadet serbestisinin de vatandaş
ların en tabiî hakları arasında yer aldığını ifa
de ederiz.» demişiz. 

Ayrıca; «Anayasamızın lâiklik prensibini 
vatandaşın dinî ihtiyaçlarını baskı altında tutan 
din ve ibâdet hürriyetini, din eğitimini kısıt-
lıyan bir çerçeve içerisinde mütalâa etmek müm
kün değildir. Bütün medeni memleketlerde ol
duğu gibi iktisadi ve kültürel alanda süratle 
mesafe alan memleketimizde de mânevi inanç 
ihtiyacını karşılayacak şekilde din eğitimine 
önem vereceğiz. Medeni hayatın icaplarına uy
gun, kültür seviyesi yüksek vatandaş kütleleri
ni tatmin edecek iyi eğitim görmüş din adamla
rının yetişmesine gayret edeceğiz. Gördükleri 
hizmetin önemi ve yetiştirilmeleri için katla-
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nılmış fedakârlıklarla mütenasip olarak hayat 
şartlarını ıslah edecek tedbirleri alacağız.» 

Muhterem milletvekilleri, bizim tesbit etmiş 
olduğumuz bu görüş, Anayasamızın 19 ncu 
maddesinde ifadesini bulan «herkes vicdan ve 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Ka
mu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçla 
çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, 
dinî âyin ve âyin ve törenler serbestir. Kimse 
ibadete dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, 
kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kı
nanamaz.» Şeklinde ifadesini bulan temel esp
riye de tamamen muvazidir, tamamen muta
bıktır. 

Tesbit ettiğimiz şudur : Bugün bizimle ile
ricilik, gericilik lâiklik üzerinde münakaşa ya
panlar, bu münakaşaların bugüne kadar gelmiş 
olmasının sebepleridirler. Yani kendilerinin, 
eğer bugün bu münakaşalar devam ediyorsa, 
bunun sebebi A. P. değildir. Bilâkis biz mese
leyi vuzuha kavuşturmak istiyoruz, meseleyi ar
tık vatandaşlar arasında ve partiler arasında 
münakaşa mevzuu olmaktan çıkarmak istiyoruz. 
Lâiklik anlayışını Anayasanın esprisine uygun 
bir temele oturtmak istiyoruz. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, her vesile 
ile hilafetçilik, şeriatçılık, ilericilik, gericilik 
münakaşasını yaparsak bu münakaşanın temel
leri sağlam olmadığı takdirde cemiyet üze
rindeki tahribatı büyük olur. Birtakım küçük 
aksiyonları tesbit etmek suretiyle bu aksiyon
lara o aksiyonun vüs'atinin çok üstünde birta
kım reaksiyonlar göstermek suretiyle, meseleyi 
agrandize etmek suretiyle, sanki vatandaş ara
sında bir nifak varmış, sanki vatandaş arasın
da şeriat temsilcileri, şeriat ekipleri varmış gi
bi bir havayı Türkiye'ye yaymak Türkiye'nin 
menfâatlerine uygun değildir. Biz bu yolun 
tasvipcisi olmuyoruz.. 

İfâde ettik ki, şeriatle hilâfetin getirilmesi 
bizatihi cumhuriyetin şartlan içerisinde müm
kün değildir. Bunu defaatla ifade ettik, huzu
runuzda gene ifade etmek zorunda kalıyorum. 
Bugün Cumhuriyet yüzde 80, yüzde 90 itibariy
le Cumhuriyet nesillerinin veyahut Cumhuriye
tin kurulmasına hizmet eden nesillerin elinde
dir. Binaenaleyh bu meselelerin mevcudiyeti 
devam ettikçe - ki bundan şüpheniz mi var? -
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Türkiye'nin bir hilâfet devleti, bir şeriat dev
leti tehlikesine mâruz bulunduğunu iddia et
mek düpedüz Türk Milletine bühtandır. 

Sonra muhterem milletvekilleri, Türk Mil
letini, gerici akımların zebunu olarak teşhir et
meye hangimizin hakkı vardır? Biz bunun ta
mamen karşısındayız. Türk Milleti her ileri 
hamlenin müdafii olmuştur, her ileri hamlenin 
alkışçısı olmuştur. Türk Milleti 1920 - 1922 
şartları içerisinde en büyük millî vahdeti gös
tererek en büyük mücadeleyi vermiş bir mil
lettir. Bugün bu milleti şu sizin fasit iddiaları
nızla parçalamaya müsait bir millet karakterin
de görmek bizzat mensubolduğunuz milletin ken
disine hakarettir. Ben böyle tesbit ediyorum. 

Birtakım ferdî davranışlar cereyan edebi
lir. Bu bütün cemiyetlerde, toplum hayatı ya-
şıyan her yerde mevcudolan bir vakıadır. Bun
ları cemiyete teşmil etmek, bunları bir tehlike 
olarak ifade etmek suretiyle iktidarları bu teh
likenin tehdidi arkasına itmek insaflı bir ha
reket değildir. Biz lâikliğin hududunu tesbit 
ederken Anayasamızın 19 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının son bendini gayet dikkatle kullan
mışızdır: «Kimse Devletin sosyal, iktisadi, si
yasi ve hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, 
din kurallarına dayandırmaya veya siyasi veya 
şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle her ne 
suretle olursa olsun..» ibaresiyle sınırlamış. 

İnanmak ihtiyacı beşer tabiatının zaruretin
de bulunduğuna ve toplumu tarihin gelişimi 
içerisinde etkisi altında bulunduran bir kuvvet 
olduğunu bunu bir tarafa itmenize de imkân 
bulunmadığına göre, - ki birçok cemiyetler bu
nu tecrübe etmiştir - şu halde bunun toplum dü
zenine zarar vermiyecek en iyi şekilde kullanıl
masını temin etmek, onun cemiyete daha fay
dalı istikamette gelişmesini temin etmek, onun 
ferdî, reaksiyoner hale getirecek birtakım dav
ranışlar içerisine girmemesini temin etmek müş
terek gayemiz olmalıdır, iktidarların gayesi 
bu olmalıdır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; fert ibadet 
hürriyetine, yani şahsi ibadet hürriyetine sahip
tir, diyoruz, inanç hürriyetine sahiptir diyoruz. 
Bu ibadet ve inanç hürriyetinin birtakım nor
mal tezahürleri içerisinde kalması halinde dahi 
kendisini gericilikle, kendisini hilafetçilikle, 
keridisini şeriatçılıkla ithama varan davranışla

rın içerisine girebiliyoruz. Fert, cemiyetin ida
reye taallûlk eden, icraya taallûk eden, veya 
daha doğrusu, cemiyetin idareye, icraya, yani 
muamelâta - eski tabiriyle - ukubata taallûk 
eden kısımlarına müdahaleye başladığı anda 
işte lâiklik hududunu aşmıştır. O noktada der
hal müdahale icabeder ve Hükümetimin hiçbir 
surette bu tip davranışların yanında olamam. 

Sayın Uzuner, birtakım gerici cemiyetlerin 
Türkiye'de faaliyette olduğundan bahsetti, mi
sal verdi; «Hizbüttahrir» dedi. Kendisine cevap 
arz ederken bu noktaya tekrar geleceğim. Yal
nız hemen yeri gelmişken ifade edeyim; Türki
ye'de hilafetçi ve şeriatçı bir Hükümet bulun
duğu takdirde sizin Hizbüttahrir Oenıiyati 
mensuplarını yakalayıp da hapse tikmanız, mah
kemeye sevketmeniz mümkün değildir. 

Ben gayet iyi hatırlıyorum: Hizbüttahrir ce
miyeti mensuplarının bir kısmının yakalanama
mış olmasından dolayı içişleri Bakanı arkadaşı
mın nasıl sıkıntı içerisinde bulunduğunu, şun
ları biran evvel nasıl yapsak da yakalayıversek 
gayreti içerisinde bulunduğunu ben hatırlıyo
rum. E, şimdi bu davranışın içerisinde bulunan 
bir Hükümeti siz kalkıp da; Hizbüttahrir Ce
miyetinin faaliyetiyle itham ederseniz bu insaflı 
bir hareket olmaz. 

Sonra muhterem milletvekilleri; bugün şikâ
yetçisi olduğumuz konular hemen bugün çıkmış 
konular değildir, insaflı olmak kaydiyle bun
ların sebeplerini de araştırmanız lâzımdır. 

Din adamından şikâyet ediyorsunuz. Niçin 
şikâyet ediyorsunuz? Dinin temel kurallarına 
aykırı hareket ediyor diyorsunuz, hudutlarını 
aşıyor diyorsunuz. E, ne yapacağız bunun için? 
Yani bunu reddetmelk imkânı bulunmadığına gö
re, - bunun tecrübesi yapılmıştır, ret tecrübesi 
yapılmamıştır ama ihmalin gayet geniş tecrü
besi yapılmıştır, - yapılacak iş nedir? Ay dm din 
adamı yetiştirmek. Tevhidi Tedrisat Kanunun
dan arkadaşlarım bahsediyor. Tevhidi Tedrisat 
Kanununun tahmil etmiş olduğu birtakım vazi-
ler vardır. Bunlar geniş ölçüde iktidarınız za
manında ihmal edilmiştir, en geniş .ölçüde. Tek
ke ve zevaya'nm kapatılmasından sonra Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ile imam - Hatip okullarının 
açılması, üniversitede bir ilahiyat Fakültesinin 
kurulması öngörülmüştür. 1930 senesinden İti
baren bunların hepsi birden kapatıldı.. 

— 190 — 



M. Meclisi B ; 44 18 . 2 , 1968 O : 2 

E, şimdi bugün şikâyetçisi olduğunuz konu
ların temelini siz 1930 senesinde atarsanız ve bu
gün de gelir karşımıza; efendim biz bu konu
lardan, şundan, şundan şikâyetçiyiz, derseniz, 
bu şikâyeti biz insaf ölçüleri içerisinde bulma
yız, samimiyet ölçüleri içerisinde bulmayız ve 
bunu açık açık da ifade ederiz. Biz ne yapıyo
ruz? Biz aydın^din adamı yetiştirme konusunda 
Devletin imkânları içerisinde en ileri bir faali
yetin içerisindeyiz, imam - Hatip okullarının 
mevcudunu 58 e çıkarmışız. Bu okullar bir taraf
tan medeni bilgileri tedris eden okullardır, diğer 
taraftan kendilerini müstakbel vazifelerine ha-
zırlıyacak dinî bilgileri de veren okullardır. 
Beşerî materyal en geç yetişen materyaldir. Yani 
nebat değil, yazın ekeceğiz, güzün hasadını ala
cağız.. Bunları yetiştirmek zamana bağlıdır, se
nelere bağlıdır. Bu okullar, Yüksek islâm Ens
titüsü ve İlahiyat Fakültesi bize mezunlarını 
yeter ölçüde vermeye başladığı ve bunları yur
dun dört bir köşesine yaydığımız anda, sizin 
bugün birtakım şikâyetçisi olduğunuz konuların 
zaman içerisinde ortadan kalkacağını görecek
siniz. Öyle tahmin ediyorum ki, Türkiye on se
ne sonra bu meseleleri münakaşa etmekten çı
kacaktır ve hiçbir surette sizin düşündüğünüz is
tikamette Türkiye'de bir gelişme mevcut değil
dir. Türkiye daima ileriye doğru, medeniyetçi
liğe doğru bir gelişme içindedir. Bu, bir taraftan 
Türk Milleinin kendi tabiatının icabı, diğer taraf
tan mensup bulunduğu dinin daima terakkiyi, 
iyiyi, güzeli telkin eden anafikrinin, anafelsefe-
sinin icabidır. Ama bu anafikir, anafebefe bâzı 
noktalarda ihmale uğramış da birtakım komp-
likasyonlar yaraitımşsa zamanında, geçmişte' bu
nun kabahatini ne dinde bulmak, ne de din ada
mında bulmak mümkün değildir. Yetiştirecek
siniz, cemiyete hizmet ettireceksiniz. Bütçe Ko
misyonunda arz ettim; aynı misali tekrar et
mek isterim. Siz 1930 senesinde tıp fakültele
rini kapatmış olsaydınız, bugün burada gelip 
üfürükçülerden şikâyet edecektiniz. Gayet açık
tır bu.. Binaenaleyh, imam - Hatip okulları, ila
hiyat Fakültesi hakkında tatbik edilen muamele 
bugün münakaşa ettiğimiz konuların temelidir. 
Halkı dinî duygularından tecrit etmek imkâ
nından mahrum bulunmadığınıza göre onun reel 
tedbirlerini almak mecburiyetindesiniz, zorunlu-
luğundasmız. işte yıllar yılı ihmal edilmiş olan 

bu tedbirler Adalet Partisi zamanında, onun 
iktidarı zamanında gayet ciddî olarak ele alın
mıştır. Bütçesiyle, tedris sistemleriyle, okulla-
riyle ve Türkiye'nin müstakbel ihtiyaçları naza
rı itibara alınarak dikkatle düşünülerek. 

Sayın Uzuner, merkezden çevreye yayılan 
bir huzursuzluğun müslümanları rahatsız etti
ğinden bahsetmektedir. Bununla zannediyorum 
ki, Diyanet işleri Merkez teşkilâtında vukubulan 
değişiklikten bahsetmek istiyor. Eğer bahsetmek 
istediği bu ise, bu, icranın normal işlemesi için 
düşünülüp tatbik edilen bir muameledir. Bu
nun huzursuzlukla, rahatsızlıkla bir ilgisi yok
tur. Arkadaşlarımıza arz ettik, dedik ki; icra, 
en iyi işleme tarzını aynı zamanda bulma du

rumundadır. Binaenaleyh,, Diyanet işleri Baş
kanı da umumi idare içerisinde daima değişti
rilebilir, bunun merkezden muhite yayılan bir , 
rahatsızlıkla ilgisi yoktur. Bilâkis merkezden 
mıihite belki böyle bir rahatsızlığın yayılma
ması için bir tedbirdir. 

Arkadaşlarımıza umumi konuşmalarımda ce
vap verdiğim konuları tekrar etmemeye çalışa
rak birtakım temas ettikleri noktalara ben de 
Hasaca değinmek istiyorum. 

Türkiye töe artık Sayın Uzuner'in bahsettiği 
gibi, bir Derviş Vahdeti, bir Şeyh Sait hâdisesi 
cereyan etmez muhterem arkadaşlar. Hâdiseleri 
kendi şartları içerisinde, kendi mekân şartları 
içerisinde, zaman şartları içerisinde mütalâa 
edip değerlendirmek lâzımdır. Türkiye'de bir 
Şeyh Sait hareketinin, bir Derviş Vahdeti ha
reketini hesabetmek, Türkiye'yi o devirlere 
götürmdk, bütün bu geçenvzamanı, medenî terak
kiyi, Türk halkının geçirmiş olduğu büyük isti
haleyi reddetmektir. Sonra sözlerimin başında ' 
da arz ettim; bu Devletin temeli sağlam esaslar 
üzerine kurulmuştur. Binaenaleyh, sağdan, sol
dan gelebilecek* bu tip - gayet şiddetli de olsa, 
hafif de olsa - cereyanların tamamını yenebile
cek kudrettedir. Kaldı ki, - sizin ifadenize göre 
ben kullanıyorum - Türkiye'de bizim müşaha-
demiz, sizin gösterdiğiniz şekilde bir korkunç 
tablonun mevcudolduğuna hiçbir surette, hiçbir 
veçhile, hiçjbir sebeple kaanü değildir. 

Şimdi, Türkiye'de politika yapılmak isten
diği zaman bunun belli başlı bâzı mihrak nok-
aları vardır. Çünkü ümidedilir ki, bu mihrak 
noktalarına bastığımız zaman ses gelir. O tarih-
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te gelmiştir de hakikaten. Öalk Partisi zaman 
zaman, «Memlekette irtica vardır» demiştir ve 
bu irticai bahane etmek suretiyle memleketin 
bir kısım zümresi içerisinde şüpheler yaratma
ya gitmiştir, bu yolları aramıştır, denemiştir. 
Ama biz bu oyuna gelme kararında değiliz. 
Tarihî tecrübemiz var.. Bunun arkasından ne
lerin gelebileceğini pekâlâ hesajbediyoruz. Han
gi tahrik noktalarının harekete geçirilebilece
ğini pekâlâ düşünebiliyoruz. Bizimle beraber 
Türk Milleti de düşünüyor. Düşündüğü içindir 
ki, kendisine .agrandize edilerek gösterilmek 
istenen bu tehlikelerin temelde ve esasta vâri-
dolduğunu bilmekte ve artık bu silâhın ciddî ola
cak kullanılmaması kesin olarak kullanılma
ması lâzımgjeldiği kanaatini bizimle beraber bes
lemektedir. Lütfediniz milleti bu kanaldan böl
meye çalışmayınız. Asıl bölücülük budur. Birleş
tirici olmak istiyorsak bu yolu daha fazla dene
mekte ısrar etmekte millet ve memleketimiz 
bakımından hiçbir fayda mülâhaza etmediğimizi 
ifade etmek isterim. 

Arkadaşım Türkiye'de mezhep kavgaları ih
timalinden bahsetti. Türkiye'de mezhep kavga
ları olmamıştır arkadaşlar, tarihte de uzun boylu 
olmamıştır. Bâzı yerlerde zuhur eden münferit 
hâdiseleri bir alevî - sünnî tahriki şeklinde ilân 
etmenin âlemi yoktur. Türk Milleti asırlar boyu 
bir arada yaşamış, asırlar boyu kendi birliğini 
müdafaa edebilmek, muhafaza edebilmek için 
mücadele etmiş, birlikte mücadele etmiş bir 
millettir. 

ye meydan vermiyorsunuz, diyorsunuz ki, 
«Memlekette fikir ve söz hürriyeti vardır, bu
nun kısıtlanması kimsenin yetkisinde değildir, 
kimsenin hakkı değildir, bu Anayasa temina
tıdır.» 

Türkiye'de matbuat serbestisi... Oda Ana
yasanın teminatı altındadır. İktidara düşen 
vazife nedir? İktidara düşen-vazife bu tipleri 
savcıya teslim etmektir. İktidar bunu yap
maktadır. Hattâ iktidar bunu yapmasa, savcı 
bunu re'sen yapmak mecburiyetindedir. Tür
kiye'yi suçluların takibedilmediği bir memleket 
gibi göstermek, hangi sahada olursa olsun, in
saflı bir hareket değildir. Çünkü bunun takibi 
sadece icraya muhassas bir vazife de değildir. 

Meseleyi bu açıdan alınca, basın serbestisi 
nin hudutları içinde neşriyat yapan her gazete 
bu neşriyatına devam edebilir, gayet açık ko 
nuşuyorum. Neşriyatta suç varsa, b(u takibedi-
lir, tecziye e'dilir. Bu neşriyatı beğenip beğen
memek konusu, bu tamamen ayrı bir konudur. 
Bu neşriyatı tasvibedip etmeme konusu tama
men ayrı bir konudur. Bir kısım neşriyatın 
cemiyetin bünyesinde zararlar getirmesi ihti 
maline binaen -bizim düşüncelerimiz arasında 
bu da vardır - Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından bir gazete çıkarılması konusunu ele al
dık. Bunu bizzat bu sene ele aldık ve bunu 
gerek Bütçe Komisyonunda gerek Yüce Sena
toda gayet açık, gayet samimî, gayet sarih 
olarak ifade ettim. Dedim ki, «bu neşriyatla 
hiçbir politik gaye güdülmiyecektir.» Yine hu
zurunuzda ifade ediyorum: Hiçbir politik ga
yesi yoktur. Bu neşriyat bir taraftan medenî 
bilgileri, dünyadaki gelişen şartları, Türkiye'
mizin şartlarını her cepShesi ile köylü vatandaşı
mıza intikal ettirecek, diğer taraftan köylü 
vatandaşımızın muhtaç bulunduğu, onun sevi
yesinde, yani muayyen bir seviyede muhtaç 
bulunduğu bilgileri, dinî bilgileri kendisine 
götürecek, iletecek ve bunu dinin menşeine 
uygun, gerçeğine uygun, hakikatine uygun 
şekilde götürecek bir neşriyat olacaktır. 

Binaenaleyh arkadaşımın burada çıkıp da 
bu neşriyatın, yine Adalet Partisi iktidarının 
partizanca bir davranışına vasıta olacaktır, şek
linde tesbit etmesi bir peşin hükümlülükten ile
riye geçemez. Çünkü bu neşriyat henüz elde 

Buna bu şekilde bühtanda ve ithamda bu
lunmak haksızlıktır, insafsızlıktır. Üzeri kül-
lenmiş demiyorum, üstü mazinin derinliklerin
de kalmış eski mücadelelerin bugün tekrar su 
yüzüne çıkarılmak suretiyle. cemiyetin bünye-
'sinde birtakım tahribat yapmak, cemiyetin 
bünyesinde parçalama yapma gayreti ile kul
lanmak, doğrudan doğruya bu cemiyetin düş- ' 
manian tarafından yapılan, istismar edilen bir 
konudur. Bunu-bizim kendi aramızda yapma
mızı insaflı bir hareket olarak, asgari bir ifa
de ile, benimsemediğimi ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarımız birtakım gazete ve neşriyat
tan da şikâyetçi oldujar ve Adalet Partisinin 
âdeta bunların himâyekân bulunduğunu ifade 
ettiler. Muhterem arkadaşlar, fikir ve söz 
hürriyeti mevzuubahsolduğu zaman hiç kimse-
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yoktur. Siz elde olmıyan bir şeyi ele alıp da, i 
bir peşin hükümle iktidarı itham edemezsiniz. 

Arkadaşım bir gazeteden misal verdi. Ver
miş olduğu misal mahkemeye intikal etmiştir. 
Yazarı mahkûm olmuştur. İktidara ne düşü
yor burada muhterem arkadaşlar? Bu neşri-
yatı iktidar himaye ediyor daha nasıl diyebili-
yorsunuz? 

Bizim tarafımızdan açılmış kurslar ve semi
nerlerde -bir kısmı teyplerle tesbit edilmiştir, 
Sayın Uzuner'e dilediği zamanda dinletebiliriz -
hiçbir surette şeriat Devleti telkini gibi bir tel
kin yapılmamıştır, yapılmaz, bu mümkün de 
ğildir. Devletin resmî semineri olacak. Diya
net İşleri Teşkilâtı mensupların yetiştirilmesi 
için açtığı seminerlerde şeriat telkini yapacak... 
Bana bir misal verebilirse en şiddetli şekilde 
takipçisi olurum. Dediğim gibi bu seminerle 
rin mühim bir kısmı teyplerde vardır, bilhas
sa açılışları, kapanışları. 

Mesele bu noktaya gelmişken ifade etmek 
isterim, biz ne sağa ne sola hiçbir suretle ta
viz vermeyiz. Her iki noktada da hudutları- I 
mız bellidir, nerede durduğumuz, ne yaptığımız 
bellidir. Sayın arkadaşımın konuşmasını bir 
kere dalha kendisinin okumasını be tahsis rica 
ederim. Çünkü, hakikaten üzüntü duydum, 
daha evvel okuyamamıştım, arkadaşım konuşur
ken muttali oldum, bunun içerisinde çok ağır 
ithamlar vardır. Bu konuşmanın içerisinde çok 
ağır ithamlar vardır ve bu ithamlara biraz dik
katli bakarsanız, biraz pertavsızla bakarsa
nız, bu bühtanlar Türk Milletinin kendisine-
dir. Bu ağırlıkta bir konuşmanın burada ya
pılmaması icabederdi. Ben isterdim ki arkada
şım aynı hassasiyeti, bu mevzuda konuşulabi
lir, Adalet Partisi Sözcüsü, Millet Partisi 
Sözcüsü ifade buyurdular, sola karşı da kul
lansın. Aşırı cereyan ise, her ikisi de aynı kuv
vette aşırı cereyandır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Söyle
dim Sayın Başkan, ifadem var... 

DEVLET BAKANI HÜSAJKETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Binaenaleyh, taviz ver
meme konusunda her. ikisi karşısında da aynı 
ölçüde dikkatli bulunduğumuzu ifade etmek is
terim. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay karar
ları idaremizde en geniş şekilde uygulanmakta- j 
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j dır. Uygulama müşkülâtı bulunmıyanlar uygu
lanmaktadır. iktidarımız zamanına ait bulun-
mıyan, 1965 tarihinin bir kısmından itibaren 
verilmiş bulunan Şûra kararlarının adedi 33 tür. 
Bunun icra edilmemiş bulunanı dörttür. Mev
ki itibariyle, vazife itibariyle icra edilememiş
lerdir, maaş itibariyle, maaşlarını alma ve saire 
yönünden icra edilmişlerdir. Kendilerine yer 
bulduğumuz takdirde bu icraatı da yapacağız. 

Diyanet işleri Teşkilât Kanunu 1965 yılında 
çıktığına ve teftiş kurulu kadroları da bu kanun 
ile tesbit edilmiş bulunduğuna göre, ihtiyaçlar 
bizi zorlaidığı takdirde teftiş kurulu ile beraber 
diğer bütün kadroların artırılması cihetine gide
biliriz. Biz şimdilik teftiş kurulu kadrolarının 
artırılmasında büyük bir zaruret görmediğimizi 
ifade etmek isterim. 

Tarafımızdan, iktidar tarafından beslenen 
dernekler mevcut değildir. Hangi dernek ise bu 
bizim tarafımızdan beslenen ve hangi yqlla bes
lenen, yolunu da göstermek lâzım, Devletin büt
çesi dışında bir para vermek imkânı bulunmadı-

I gına göre, bûdu mücerrette kalmıyan, şu derne
ğe şu verilmiştir, şurada verilmiştir şeklinde ifa
de buyurulursa, o zaman bunun cevaplarını da 
biz arz etmek imkânına malik oluruz. 

Sayın arkadaşım, Uzuner ve 22 arkadaşı ta
rafından verilmiş bulunan 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki Kanunun 22 nci maddesinin (f) fıkrası, yâni 
25, 26, 27, 36, 37, 38 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında bir kanun teklifi vardır. Şimdi 
arkadaşımız burada kanuşurken, aydın din ada
mının, netice itibariyle, lüzumundan bahsettiler, 
bu lüzuma şiddetle inandıklarını ifade ettiler.' 
fakat vermiş oldukları kanun teklifinde, bu ay
dın din adamının bugün 633 sayılı Kanunun tes
bit etmiş olduğu niteliklerin daha dûnunda nite
liklerde kimselerin bu vazifelerinde tavzif edil
mesine imkân verecek bir teklifi getirmiş olduk
larını ifade etmek isterim. Bizim Teşkilât Kanu
numuza göre, imam - Hatip Okulu ikinci devre 
mezunları, bulunmadığı taktirde İmam Hatip 
Okulu birinci devre mezunları imam - hatiplik 
görevini alırlar. Bunlar bulunmadığı taktirde 
Kuran kursu mezunları - nitelikleri bulunma
sa da - imtihan edilmek ve kendilerine belge ve
rilmek suretiyle, bu görevlere vekâleten atanabi
lirler. 
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Sayın arkadaşım teklifinde diyor İd, «633 Sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nite
likte istekli çıkmadığı ve görevlerini yeterli yap
tıkları anlaşılanlar bu göreve aday olarak ata
nabilirler.» Geçici dokuzuncu maddesinde, «Ev
velce müftülük, vaizlik imtihanını verip de teş
kilâtın başka görevlerinde çalışmış veya çalış
makta olanlar müftü ve vaizliklere atanabilirler. 
Şu kadar ki müftü ve vaiz olacakların asgari or
taokul, imam hatip olacakların en az ilkokul 
mezunu olmaları şarttır.» 

Biz şimdi, par prensip, yeniden müftülüğe 
atanacakların Yüksek islâm Enstitüsü mezunu, 
yeniden -vaizliğe atanacakların Yüksek islâm 
Enstitüsü mezunu veya ilahiyat Fakültesi me
zunu olmasını kabul etmişiz ve bu yolda hare
ket ediyoruz. Arkadaşımın dediği yolu açarsam, 
benim bu gün elimde 220 tane vaizlik kadrom 
boştur, onlara derhâl* vaiz bulabilirim, ama aca
ba yeter nitelikte vaiz bulabilir miyim? mesele 
buradadır. Bakınız iktidar ne kadar hassas ha
reket ediyor? Yâni sizin iddialarınızın tamamen 
dışında bir hassasiyet içinde. Arkadaşım bu id
diada bulunduğuna göre bu teklifi vermemesi 
lâzımdır. Ben polemik yapmıyacağım, bu teklifin 
veriliş sebebini burada tahlil etmiyeceğim. Zaten 
din görevlileri, camiamıza mensup kişiler bu 
tip kanunların hangi gayelerle verilmiş olduğu
nu gayet net, gayet güzel tesbit etmektedirler. 

Arkadaşımız, keyfî nakiller, keyfî tâyinler
den bahsettiler. Muhterem milletvekilleri, 
26 522.kayıtlı Diyanet işleri Teşkilâtının mensu
bu Vardır, Devletten maaş alan, ücret alan. Bu 
yılki ilâve ile 2 000 ilâve ile bu 29 000 e çıkacak
tır. 26 522 ye baliğ olan bu hizmetliler içerisinde, 
1967 yılı içinde yapılan nakil ve tâyinleri arz 
ediyorum: " 

638 müftü kadro adedi var. Nakil ve tâyin 
edilenlerin yekûnu 139 dur. Yeniden tâyin edilen 
43 kişidir. Teftişe bağlı olarak nakledilen 18 kişi
dir. isteği üzerine nakledilen 6 kişidir, idareî lü
zum üzerine nakledilen 10 kişidir. 

Müftü yardımcılara 67 ilde 16 tanedir. 16 ta
nesi yeniden tâyin edilmiştir. 

Vaizler 715 tanedir. Yeniden tâyin edilen 201 
<dir. Teftişe bağlı olarak nakledilen 4 dür. idari 
lüzum üzerine hiçbirisi tâyin olmamıştır. İstek 
üzerine 53 tür. Bunu böylece sıralıyabilirim, 
hepsi bu nisbet içerisindedir, 
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Şimdi, 26 522 adede baliğ olan personelin 
içinde arz ettiğim ölçülerde yapılan nâkil, tâyin
lerin partizanlıkla, keyfî idare ile keyfî tasarruf
la bir alâkası var mıdır? Bu rakamı bilhassa ver
dim, takdirlerinize arz etmek için. 

Arkadaşlarımızın hemen hepsi müştereken 
kadrolarımızın azlığından, kifayetsizliğinden 
şikâyet ettiler. Muhterem arkadaşlar, yanılmı
yorsam, Millî Eğitim Bakanlığı müstesna, yılda 
ikibin kadro alan Diyanet işleri Teşkilâtından 
başka hiçbir müessese mevcut değildir. 1965 yı
lından itibaren bu kadrolar her sene ikibin alın
mak üzere devam etmektedir. Devletin imkân
larını. bir plân ve denge içiıide kullanmak mec
buriyetinde olan iktidarlar bu imkânları tevzi 
de de aynı. dikkatin içinde bulunmak mecburiye
tindedirler. Teşkilât Kanununun kabul etmiş bu
lunduğu ikibin kadroyu iktidar bütçesine koyu
yor, getiriyor. Kanunla tesbit edilmiştir bu kad
ro. Karşımıza geçip de siz ikibin kadro veriyor
sunuz, siz 'az kadro veriyorsunuz diye bir iddia
da bulunmak haksızlıktır, Hangi noktadan han
gi noktaya geldiğimizi bir düşünün, haksızlığın 
derecesini de ona göre kendi vicdanlarınızda 
ölçeceğinizden eminim, Ba^ka türlü düşünemi
yorum, düşünmek istemiyorum. 

Camilerimizin bakımı inin bu. sene ilk defa 
olarak Bütçe Komisyonunda elli kişilik bir kay
yım kadrosu ilâve edilmiştir ve Hükümet, kabul 
etmiştir.. Zaman, içerisinde bu hizmetlerin daha 
kemâliyle görülmesinin tedbirlerini elbette ala
cağız. Ama biraz evvel arz ettiğim gibi, Devle
tin imkânlarını muayyen/ noktalara dengesizlik, 
içinde teksif ederseniz o zaman bunun şikâyet
çisi yine siz olacaksınız, Türk köylüsü bir taraf
tan camisine yardım, diğer taraftan imam kad
rosu isterken, ne köy yolundan vazgeçiyor, ne 
köy suyundan vazgeçiyor, onu da yapacaksınız 
diyor. Türk köylüsü, görülüyor ki bv. suretle 
muhterem arkadaşlarımız, Devletin, Hükümetin 
takibetmiş olduğu denge politikasını benimse
miş oluyor. Yani müştereken istiyor. Maddiya
tını ve maneviyatını, her ikisinin gelişmesini, 
her ikisinin tekâmülünü bekliyor. E, bir. İn im
kânları en iyi şekilde kullanmak suretiyle Türk 
köylüsünün hizmetine götürmek istiyoruz. Onun 
için bâzı noktalarda arkadaşımın ifade ettiği gi
bi, bu noktada da bir şişkinlik yapma kararında 
değiliz. Bu bir kanuni dengedir, bunu tatbik edi
yoruz. 

* 
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Müftülük binaları konusu da halkımız tara
fından ele alınmış yeni bir konudur. Plânlı kal
kınma devrinde plânla kalkınmanın gereklerine 
riaayetin zaruretini arkadaşlarımız müdriktir
ler. Biz sadece müftülük binalarını yapamama
nın sıkmtısmdaMîeğil, Hükümet binalarını da 
yapamamanın sıkmtısmdayız. Bu Devlet Plân^ 
lalanın tesbit etmiş olduğu görüştür. İmkânla
rımız arttığı takdirde bu noktalara gayet tabiî 
en geniş ölçüde yer vereceğiz. 

Kuran kursundan imam - hatip okulları me
zunlarının görevlendirilmesi- konusu bir zaman 
konusudur ve bir yetişme konusudur. Bu kurs-

s 1ar kontrolsuz kurslar değildir, kontrollü kurs
lardır ve b'i kontrollar her geçen gün biraz da
ha dikkatle geliştirilmektedir. Kabul etmenizi 
beklerdik ki, bugüne kadar açılmış bulunan 
3 310 civarındaki Kuran kursunun kontrolü tef
tiş teşkilâtı buhmraıyan bir Diyanet İşleri tara
fından yapılamazdı. 1965 yılma kadar Diyanet 
İşlerinin bir teftiş kadrosu mevcut değildi. Ney
le neyi yapıyorsunuz? Bu teftiş kadrosu yeni 
kurulmuş bir kadrodur, müfettişlerimiz yeni
dir. Bir taraftan onların gelişmesi, diğer taraf
tan imkânlarımızın çoğalması suretiyle gayet 
tabiî Devletin her müessesesi teftişe tabidir, 
murakabeye tabidir. Nasıl okulu teftiş ederse
niz, kursu da aynı şekilde teftiş edersiniz. Bun
lar bu imkân içerisinde, bu ölçü içerisinde tef
tişe tabidirler. 

Saym Cumalıoğlu'mm sözlerinin başında do
kunduğu bir konuya değinmek istiyorum. Diğer 

, konularına umumi izahatım sırasında değinmiş 
oldum. Rayına oturmamış bir iktidarın keyfî 
tasarruflarından kurtarılmabymış, Diyanet İş
leri Teşkilâtı ve muhtariyet... O anlamda al
dım, daha evvel okumadığım* için öyle tefsir et
tim ve muhtariyete götür ülmeliymiş. 

Muhterem milletvekilleri, .Anayasanın 154 
ncü maddesine göre genel idareler icintte bulu
nan bir müessesenin muhtariyeti yine Anayasa 
hudutları içinde mütalâa edilir. Bunun hakkın
da fazla bir şey söylemeye lüzum yoktur.,Bu 
bütçeler bir taraftan şüphesiz iktidarın umumi 
mıırakabesidir ama bir taraftan da teknik ta
rafı ile de onu olgunlaştırma, geliştirme ve ik
tidarın çalışmalarında kendisine yardım etme 
•fonksiyonu olan, karakteri olan bir müessesedir 
bütçe. Binaenaleyh bütçe tenkidini yaparken 
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öyle uluorta rayına oturmuş iktidar, oturmamış 
iktidar diye tenkidler yapmak gösterişten, alâ
yişten ileriye geçen ve sahibine bilhassa grup 
sözcüsü olduğu takdirde ciddiyet izafe etmiyen 
bir davranıştır. Adalet Partisi İktidarı Cumhu
riyet Hükümetidir. Her Cumhuriyet' Hükümeti 
gibi rayındadır. Millet seçmiştir. Milletin itiba-
rındadır. Bu söyleri Yüksek Meclisin kürsüsü
nün cidiyetiyle bağdaştırmadığımı ifade ederek 
kapatmak istiyorum. 

Bir noktada da tetkik etmemişler, hataları 
vardır. İmam - Hatip Okulu mezunlarının yük
sek okullara girmesi konusu, İkinci Beş Yıllık 
Plânımızda halledilmiştir. İmam - Hatip okul
ları mezunları, ikinci devre mezunları diğer lise 
mezunları gibi üniversitelere imtihanla girme 
hakkına sahibolacaklardır. 

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü işi enteresan bir 
noktadan aldı ve bütçe müzakerelerine gazete 
kupürlerini okumakla başladı. 1966 yılından 
itibaren cereyan etmiş olan ve gazetelere intikal 
etmiş olan birtakım haberleri, havadisleri sıra-
lıyarak işte bunlar dedi gerici davranışlardır, 
bunlara iktidar sahip çıkmıştır, çıkmamıştır gibi 
sözler söyledi. 

Muhterem milletvekilleri, her gün gazeteler
de her konuda pek çok yazı çıkıyor. Dikkat 
ediyorum ve mevzuumda olduğu için hiçbir ar
kadaşım çok nadir olarak mühim olursa buraya 
gündem dışı getiriyor. Bunun dışında Diyanet 
İşlerine taallûk eden haberlerin bilhassa muha
lefet tarafından saym C. H. P., T. î. P. tara
fından gayet dikkatle izlendiğini, nerede en 
küçük bir havadis varsa onun büyütülmek su
retiyle getirildiğini bir ibret müşahedesi olarak 
ben müşahede ediyorum. Bası gazete havadisle
rinin büyük bir ekseriyetle ne kadar asılsız ol
duğunu, bilâhara ya çıkan tekziplerden ya mah
kemeye intikal eden şekillerinden görüyoruz. 
Bir gazetenin taşra muhabirinin falan köyden, 
falan kasabanın bilmem neresinden verdiği bir 
havadisi bu şekilde Meclisin huzuruna getirip 
de bunlar işte bu tip davranışlara iktidarımız 
göz yumuyor ve saire demek bühtandır, hata
dır. 

Sonra aydın din adamı yetiştirme konusun- * 
dan bahsederken gayet garip bir tutumun içe
risine girdi. Bu benim çok nazarı dikkatimi çek
ti muhterem milletvekilleri, her halde sizin de 
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çekmiştir. Diyor ki; «imam - Hatip okulları 
yeni harflerin aleyhindedir, şapkanın aleyhin
dedir, nurcunun lehindedir, erkekler sakal bı
rakmazlarsa gâvur olur, sakal bırakması lâzım
dır, bunun lehindedir.» Daha birçok şeyler say
dı. Şimdi Devletin bir resmî okulunu, bir resmî 
lise seviyesine varan ikinci devresi itibariyle bir 
okulunu bu gözlükle görüyor T. 1. P. İçerisinde 
tam lise tedrisatının dışarısında kendisine din 
eğitimi de veren ayrı bir müfredatı bulunması
na rağmen, bu okulları bu derece tehlikeli görü
yor. Doğrudur, yani T. X. P. nin bu okulları 
kendi gözlüğü ile tehlikeli görmesi cidden doğ
rudur. Çünkü T. İ. P. malûm metodunu bu nok
tada henüz tatbik eder halde değil, henüz tat
bik edemiyor. Geçemedi henüz bu noktada bir 
faaliyete. Maksat cemiyeti parçalamaktır. Bu 
parçalamanın en kestirme yolu buradan geçer. 
Bu noktadan parçalarsak daha rahat parçala
rız. BinSnaleyh, kim mâni olacak buna? Aydın 
din adamı mâni olacak. Şu halde aydın din ada
mına öyle bühtanda bulunayım, öyle bir leke 
süreyim ki, onu, îslâmda yoktur zaten bu, orta 
çağın karanlıklarında yetişmiş bir gerici, bir 
softa hüviyetinde tanıtayım. Bunun değerini 
şüphesiz hepiniz takdir etmişsinizdir, ancak de
ğeri ölçüsünde mâkes bulur. Hie değeri bulun
madığına göre hiç mâkes bulacak bir vasfı yok
tur. 

T. 1. P. Sözcüsü bir sömürge edebiyatı da 
yaptı burada ve bununla güya iktidarımızı da, 
hattâ sadece bizi değil, bizden evvelki iktidar
ları da, gericiliğe tâviz vermek suretiyle tıpkı 
Fransızların kendi sömürgelerinde takibettik-
leri metodu Türk hükümetlerinin Türk milleti
ne reva gördüğünü telmih etmek istedi. Türk 
hükümetleri sizin hayal ettiğiniz ülkelerin hü
kümetleri değildir, Türk hükümetleri seçimle 
gelirler, seçimle giderler. Türk hükümetlerinin 
hizmetini vatandaş takdir eder veya etmez. Et
tiği takdirde neticesi başkadır, etmediği tak
dirde neticesi başkadır. Dört sene sonra iktidar
dan düşer ve Türk milleti ne başkasına sömür
ge olur, ne de kendi içinden yetiştirdiği evlât
ları onu bir sömürge zihniyetiyle görür. Bu si
zin kendi vicdanınızın bir mâkesi. bir hüviyeti 
olarak bu kürsüden söylendi. Ben sizin namı
nıza hicabettiğimi ifade etmek isterim. («Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Güven Partisi 
Grupu Sözcüsü arkadaşımın samimî tenkidleri-
nin hemen tamamına iştirak halinde olduğumu 
ifade etmek isterim. Yalnız sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, Devletin imkânlarının dı
şında bulunan birtakım talepleri bugün için ye
rine getiremiyorsak bu sadece, bunları yerine 
getirmeme arzusundan değil, imkânlarımızın bu 
arzularımızın tatminine yeter ölçüde bulunma-
masındandır. 

Muhterem Adalet Partisi Grupu Sözcüsü ar
kadaşımla da iştirak halindeyim. Kendisinin 
bahsetmiş olduğu konular gerçekten bizim Hü
kümet programının ve seçim beyannamemizin 
bir tahlilinden ibarettir. Bu itibarla Yüce He
yetinizi daha fazla meşgul etmeden sözlerimi 
bağlamak istiyorum. 

Bu arada muhterem arkadaşlarımın sormuş 
olduğu bir soru var ona da arzı cevabetmek is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz o soru
ları zapta geçirelim, daha sonra cevabını yazılı 
olarak gönderiniz. Çünkü daha sonra konuşa
cak arkadaşlarımız var. Sorular takaddüm et
mesin. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Arkadaşlarımız muvafa-
kajt ederlerse kabul ederim Sayın Başkan, yok
sa buradan arzı cevabederim. 

BAŞKAN — Efendim, sualler sözler bittik
ten sonra sırayla sorulur, bir. Binaenaleyh, şu 
anda söz bitmemiştir. (Son söz milletvekilinin-
dir) hükmüne göre 0. H. P. Grupu adına bir 
arkadaşıma söz vereceğim. Sorularımızı zapta 
geçirmek suretiyle yazılı halde Sayın Bakan ar
kadaşımız cevaplandırsın. Buyurun Sayın Uzun-
er, C. H. P. Grupu adına. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Yüce Hyetinizi Diyanet 
İşleri Başkanlığı Teşkilâtı adına ve Bakanlığım 
adına saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve Sayın Yaşar akal tarafından soru verilmiş
tir, Baka,na müteveccih olarak, onlar zapta ge
çecektir. 

Sayın Süleyman Onan'in da bir sorusu var, 
o da zapta geçecektir. Sayın Uzuner biliyorsu
nuz, sözünün ikinci defa grup adına yapıldığı 
cihetle 10 dakikayla kayıtlıdır. Buyurunuz efen
dim. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, grupum 
adına münhasıran uygulamada gördüğümüz ha
taları Diyanet İşleri Dergisi dâhil bâzı dergi
lerden derlediğimiz bilgilere de istinadederek 
hazırladığım bir konuşmayı tamamlamak im
kânını bulamamıştım. Vakit, kâfi değildi, Sayın 
Bakan ve özellikle İktidar Partisi Grupu Söz
cüsü bizi tekrar bâzı konular üzerinde durmaya 
mecbur etti. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan Hükü
met programlarından bahsetti. Hükümet prog
ramını tetkik ediniz, Diyanet işleri yönetimiyle 
ilgili konularda büyük farklılıklar bulamazsı
nız. Esasen bundan önceki çeşitli müzakerelerde 
ortaya koyduğumuz gibi A. P. nin İsrarla üze
rinde durduğu ve görüşümüze göre istismar et
tiği bir konu vardır. Sanki din ve vicdan hürri
yeti A. P. nin iktidara gelmesiyle aziz milleti
mizin hizmetine, imkânlarına açılmıştır, ondan 
evvel bu yoktu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım ,Saym Bakan 
«Bu münakaşaların sebebi A. P. değildir» de
diler. Oysa ki biz biraz sonra ortaya koyacağı
mız bâzı misallerle bu münakaşaların sebebi 
A. P. olmaktadır, münakaşaların sebebi hatalı 
uygulama olmaktadır ve münakaşaları ortaya 
koyan yurt sathında üzüntüyle müşahede etti
ğimiz çeşitli olaylardan doğmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, simdi A. P. Söz
cüsü arkadaşımız, hiçbir gûna ilgisi olmamasına 
rağmen, ortanın solu ve Halk Partisini karşısına 
almaya lüzum hissetmiş. Bu hissi bir davranış 
olmakla beraber bir vesikayı yüksek huzurunuz
da okumak isterim. 

Değerli arkadaşlarım 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı hakkındaki kanun tasarısının 
gerekçesinden birkaç satır okuyorum : «Bugün 
gerçek şudur ki, İslâm dininin yüksek mânevi 
kudretiyle orantılı geniş ve esaslı bilgilere sa
hip yetkili din görevlileri azalmıştır. Bu ihti
yacı karşılamak bir zaruret haline gelmiştir. 
öte yandan din hizmetlerini bir düzen altına al
mak, gelişigüzel davranışları önlemek gerçeği 
meydandadır. 

Aynı zamanda lâik ve demokratik Türkiye 
Cumhuriyetinin yeni Anayasa düzeni içerisinde, 
özellikle vicdan ve din hürriyetini ifade eden 

19 ricu maddesi ışığı altında Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluşunu Anayasa düzenine intibak 
ettirmek zarureti hâsıl olmuştur. Nitekim Ana
yasamızın 154 ncü maddesinde genel idare için
de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının özel 
kanunda gösterilen görevleri yerine getireceği 
belirtilmiştir. İmza; Başbakan İsmet İnönü.» 

Değerli arkadaşlarım bunu istismar için söy
lemiyor ama İktidar Partisi Sözcüsü arkadaşı
mızı burada liderimiz olmakla iftihar ettiğimiz 
Sayın İnönü'nün çeşitli vesilelerle ortaya koy
duğu ve daha iki gün evvel bütün ayrmtılariy-
le aziz Türk Milletine ve Yüce Parlâmentoya 
burada arz edilen Ortanın Soluna Diyanet İş
leri bütçesini vesile ederek saldırmasını çok 
haksız, çok yersiz bulmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bilhassa, iktidar 
partisi sözcüsü ile de paylaşamadığımız ki, ma
alesef bu bütçe vesilesi ile şunu bir defa daha 
işaret etmek istiyorum ki, sözlerimde işaret et-

I 

tiğim dinî konuların müşahede mevzuu halin
de burada dile getirildiğini üzüntü ile müşahe
de ettik. Lâiklik konusunda görüşlerimizi kı
saca tekrar etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, devletler lâikleştiril-
dikten ve fertler de hukukan din ve vicdan 
hürriyetine kavuşturulduktan sonradır ki, top
lumlara huzur ve sükûnet gelmiş ve bunun ne
ticesi hür düşüncenin, göz kamaştırıcı yaratı
cılıkları kendini gösterebilmiştir. Türk devri
minin insanlık ve hürriyet mücadeleleri tari
hinde İslâmiyet açısından da çok büyük bir 
değer taşıdığı açıktır. Lâiklik ile din ve vicdan 
hürriyeti, koparılmaz tabii bağları ve karşılık
lı ilişkilerinden çıkan sonuç şudur ki, sosyal 
hayatın bu kesiminde çatışmaların önlenebilme
si için, ya devlete din izafe edilerek din ve 
vicdan hürriyetinden vazgeçmek veya kısıtla
mak ya da lâik devlet içinde din ve vicdan hür
riyetini bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir. 
Esas olan, lâikliği din ve vicdan hürriyetinin, 
din ve vicdan hürriyetini de lâikliğin aleyhinde 
onu zedeler şekilde kullanmamaktır. Hele yö
neticiler, lâiklikle din ve vicdan hürriyeti ara
sındaki kanun niteliğinde olan bağlantıyı, tari
hî bir gelişim içinde ve sosyal bilinçle kavrı-
yamazlarsa o toplumlarda buhranlar çalkantı
lar ve çok tehlikeli çatışmalar sürüp gider. 
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Memleketimizde buna benzer bâzı olaylar ola- I 
gelmektedir arkadaşlar. Bu kürsüde dile geti
rilmiştir bunlar. < 

Batı uygarlığına ulaşmamış ve o istikamete 
yönelmemiş toplumlarda Devlet hesabına din, 
hesabına da Devlet istismar konusu yapılmak
tadır. Anayasamız mevcut düzeni korumayı 
değil, koyduğu esaslar ve ilkeler yönünden 
onu gerçekleştirmeyi emreder. Hür düşünceli 
ve serbest iradeli vatandaş topluluğu yaratıl
madan din ve vicdan hürriyetini gereğine göre 
dengeli kullanmak mümkün olmıyacaktır. Zayıf 
iktidarlar, prensipsiz iktidarlar, dine taviz vere
rek irtica yolunu tutmaktadırlar. Tavize yanaş-
mıyan iktidarların ise dinsizliği konusu yapıl
mak ve siyasi propagandalara destek yapılmak 
istenmektedir. İdeal denge bozulunca taviz ve
renler kontrolü kaçırarak, siyasi çıkarlar için 
dinin tahakkümünden kurtulamamakta ve böy
lece huzursuzluklar, çatışmalar devam etmekte
dir. 

Türkiye'mizde din ve vicdan hürriyetinin 
istimalindeki hukukî sınırları iyice anhyabil-
mek ve kavrıyabilmek için farklı bir görüşe 
sahibiz. Anayasamızın lâik devlet kavramını, 
din ve vicdan hürriyetini ifade eden çeşitli mad
delerindeki hükümlerle özellikle 153 ncü mad
dede saklı tutulan devrim kanunu yasaklarının 
birlikte tetkiki ve tatbiki gerekir. 

Lâiklik ilkesinin ışığı altında din ve vicdan 
hürriyetinin anlam ve kavramı kesin olarak te
vil götürmez bir şekilde tesbit olununca, Diya
net işleri Başkanlığının Devlet ve toplum ha
yatımızdaki yeri ve görevi sarahate kavuşmuş 
olur. Kişilerin din ve vicdan hürriyetlerini kö
tüye kullanmaları ve lâikliğe karşı davranma
maları için onlara yol gösterir ve dinî konu
larda onları aydınlatır. 

Diyanet işlerini temsil eden muhterem kim
seler bütün mezhepler karşısında tarafsız ol
mak zorundadırlar. 

Arkadaşlar daha evvel yaptığım mâruzâtta 
bu konulara genişçe değinmiştim. Şimdi bir tat
bikatın hatasından,' hatalı bir tatbikattan kısa
ca bahsettikten sonra sayın bakanın burada 
dile getirdikleri ve bizim tenkidlerimizi cevap
larken kısmen tahrif etikİeri beyanlarına da de
ğineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, iki dakika içinde el
bette ki, Sayın Bakanın geniş bir zaman için- | 

deki tahripkâr beyanlarını cevaplamak müm
kün olmuyor. Yalnız bir - iki misal arz edeyim. 
Misal vermiyorsunuz dediler, oysa ki, bizim mi
sallerimiz Diyanet işleri Dergisinden alınmış
tır, numaralarını koymuşuz. Meydan Gazetesin
de yayınlanmıştır. Onları aydınlık bulsun diye 
Bakana tevcih etmişizdir. Şimdi A. P. iktidarı 
döneminde Trabzon ilinde bir din görevlisinin 
vilâyet inzibat komisyonunun ittifakla alınan 
kararı gereğince, nurculuk yaptığı, din adamla
rı arasında nifak yarattığı ve bu sebepten di
ğer bir ile tâyini gerektiğine dair bu karar 
Yüksek Bakanlığa Diyanet İşleri Başkanlığı
na sunulduğu halde, ittifakla alınan bu kara
rın uygulanması yerine aynı şahıs aynı yerde 
terfi ettirilmiştir. 

Yine Sayın Bakana, bendenize cevap verme
diler, bize intikal eden... Bunların vuzuha var
masında fayda var arkadaşlar, vesikaları artı
racağız. Burada biz söyliyeceğiz, Sayın Bakan 
açıklıyacaklar. 

Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğünün 
12 . 8 . 1965 tarih - bakın A. P. iktidarı döne
midir bu - 78075 sayılı yazısı ki, Diyanet İş
leri Başkanlığı 6 . 11 . 1965 tarih 11 923 sa
yıda kayıtlı bulunmaktadır, Diyanet İşlerinde 
önemli bir görevi olan bir şahıs hakkında bâzı 
görüşleri ortaya koymaktadır. Bu vesikaya is
tinaden Sayın Bakanın ne gibi bir işlem yaptı
ğını bütçede sorduk, «Zamanı idareme ait değil, 
tetkik edemedim, cevabımı daha sonra veririm» 
dediler. Bütçe müzakerelerinden bu yana he-
nüş bu cevabı alamadık. 

Değerli arkadaşlarım, imam kadrolarının 
tevziinde partizanlık yapıldığı, diğer parti söz
cüsü arkadaşlar tarafından da dile getirildi. 
633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi uyarınca. 
kararnamedeki objektif kıstaslar esas alınma
sı lâzımgelirken köylere imam - hatip kadrola
rının tevziinde oy sandıkları değer bulmakta
dır ve o köydeki muayyen bir mahalleye tahsi
sinde de o mahalle şayet A. P. ye oy vermişse 
bu partinin taşra teşkilâtı doğrudan doğruya 
Diyanetle irtibat sağlıyarak imam kadrosunu 
almaktadır. Bu, büyük bir üzüntü konusudur. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Tamamiy-
le yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Değer, rica ederim. Sa- ' 
yın Uzuner bitti efendim. 
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AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) 
— Trabzon'dan bir misal ver bakalım. 

BAŞKAN — Bitti efendim, vaktiniz kalma
dı. Ben en son beyanımı yaptım, gerekli ikazı 
yaptım, bir dakika fazla konuştunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Trab
zon'dan bir misal vereyim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Uzuner... Saym 
Uzuner bu Meclisin Başkanı olarak vaktinizin 
hitama erdiğini size bildirdim, rica ediyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Saym 
Başkan, müsamahanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsamaha ettim, iki dakika 
içerisinde size fazla müsamaha ettim, daha ön
ce işaret ettim, saatinizin geldiğim, ona göre 
toparlayınız dedim. Onu takiben tekrar bu 
cümlenizi söyleyiniz dedim. Ondan sonra 'hâlâ 
tolerans istiyorsunuz. 

Bir önerge var, okutuyorum. Bu kayıtlama
yı Başkanlık yapmadı Meclis yapıyor, itaatkâr 
olmak lâzım. 

•AİL RIZA UZUNER (Devamla) — Saym 
Başkan A. P. sözcüsü konuşurken, 3 - 5 dakika
da bağlıyor. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz de iki daki
ka fazla konuştunuz. 

Sayın Başkanlığa 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerinde
ki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Efendim, Sa
yın İly as Kılıç'a kifayet okunmadan evvel ta
leplerin kabul edilmiyeceğini buyurmuştunuz. 

BAŞKAN —l Buyurun Sayın Saraç, yeterlik 
aleyhinde. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bizim talebi
miz var. 

BAŞKAN — Beyefendi meseleleri itirazla, 
şikâyetle ispatla halledenleyiz. Sayın ilyaç Kı
lıç'm vermiş olduğu önerge, beni söyletmeye 
mecbur etmeyiniz, «Bundan sonra gelecek olan 
yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum» 
şeklinde gönderilmiştir, illâ beni bunu ilâna 
mecbur bıraktığınız için özür dilerim. Buyu
run Sayın Saraç. 
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OSMAN SARAÇ (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, yeterlik önergesine lüt
fen iltifat buyurmayınız da üzerinde hep bera
ber bütün iyi niyetimizle, olanca hassasiyeti
mizle durmamız gereken Diyanet İşleri Teşkilâ
tımızın merkezdeki başkanlık ve bâzı müdür
lükler gibi mühim mevkilerin en kısa zaman
da, en iyi şekilde ehliyetli ellere teslim ve tev
di edilmesinin zaruretini mucip sebepleriyle 
izah edelim ve böylece bu yönde bize düşen en 
önemli bir vazifeyi yapabilmenin zevkine ere-
lim. 

Lütfen kifayet önergesini reddediniz de, ar
tık Diyanet Reisi bulunan muhterem zatın 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi makam
larda bayram vesilesiyle tebriklerini defteri 
mahsusa yazarak döndürüldüğü devrin geçmiş 
olduğunu, Devlet başkanlarımızın ve bakanla
rımızın Diyanet İşleri Başkanlığına kadar biz
zat giderek ziyaretlerde ve tebriklerde bulun
maları gibi çok medenî hareketlerin şerefli bi
rer vakıa haline geldiğini gururla tesbit.ve 
tescil edelim. 

Ancak, bu ulvî diyanet müessesemizi o ka
dar samimî bir ruh içinde geliştirmeye ve o de
rece dikkatli anlayış içerisinde kıymetlendirme
ye çalışalım ki, bu yüce makamın temsilcisini 
her münasebetle, geçen sene memleketimize ka
dar gelen Papa kadar Devletçe önere edebile
lim. 

Lütfen yeterlik önergesini kabul buyurma
yınız da, Diyanetin anameselelerinde, bilhassa 
önemli mevkilere tâyinlerde, dernek ve teşek
küllerin görüş ve temennilerinin istisar? mahi
yette kalmasının gerektiğini nedenleriyle ifade 
edelim. 

Lütfen, kifayet önergesine müspet oy ver
meyiniz de, islâm dünyasının akademik kari
yer veren en makbul ilim ve irfan müessesele
rinden ilmî hüviyet kazanan Türkiye'de mev
cut dinî fakülte ve dinî yüksek okullarda yeti
şen ve her bakımdan itimada şayan zevatın 
merkez teşkilatındaki mühim mevkilere tâyin
leri sağlanarak iktidarımızın bu sahadaki emek
lerinin hakkiyle kıymetlendirilmesini bütün 
samimiyetimizle istiyelim. 

Lütfediniz, yeterlik önergesine hayır deyi
niz de, 633 sayılı Kanundaki boşlukları dol
durmak ve aksaklıkları gidermek için sunulmuş 
tadil tekliflerimizin gruplarımızda ve Meclisle-
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rimize biran önce müzakere yapılmak suretiyle 
bu kanunun kemale erdirilmesini ve böyle Di
yanet mensuplarımızın senelerden beri özlenen 
huzura kavuşturulmasını sebepleriyle açıklıya-
lım. 

Gene lütfediniz, kifayet önergesine olumsuz 
oy veriniz de, masum Türk çocukları için önem
li birer feyiz kaynağı olan Kuran' kurslarının 
dinî kültürü ile de teçhiz edilmesinin kaçınıl
maz bir zaruret ve ihtiyacolduğunu ve bunun 
temininin gayet kolay bulunduğunu gösterelim 
ve yıkıcı cereyanlarla mücadele eden cemiyet
lere verilen tahsisatın hiç olmazsa büyük bir 
kısmının bu kursları geliştirme uğrunda sarf 
edilmesinin gereklerini arz edelim. 

Gene lütfediniz, kifayet önergesine olumsuz 
oy veriniz de, Türkiye'de sahte din adamı ol
madığını ve din adamı deyiminin İslâmda za
ten bulunmadığını bilmiyenlere öğretelim. Yal
nız, bizi dinî kültüre sahibolan gerçek aydınla
rın değil, her sınıf aklı selim sahibi vatandaşı
mızın sevdiğini belgelerle ve olaylarla ispat 
edelim. 

Gene lütfedin yeterlik önergesine iltifat bu
yurmayınız da, tarikat aleyhinde bulunan fa
kat ilk nüshası bile henüz çıkmamış olan bir 
gazete üzerinde fikir serd ederek bizim de bü
tün varlığımızla karşısında olduğumuz keramet 
aktörlüğünün örneğini veren sayın arkadaşı
mıza ilmî metotlarla cevap verelim. Sağcı ga
zetelerden ve yazarlardan kınayarak şikâyet 
eden, hattâ bunlara hücum eden yine bu aziz 
dostumuza kıpkızıl gazetelere veya yazarlara 
neden işaret dahi etmediğini, bu itibarla şüphe 
etmediği imanıyla bu davranışını nasıl bağdaş
tırdığını soralım. Saygılarımla. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...-
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. Muhterem arkadaş
larım, bölümler arasında düzeltme var, sırası 
geldiği zaman okutacağım. 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 178 185 257 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okunan bölümde bir önerge var. önergede, 
Diyanet bütçesinin 14.520 nci bölümünde bulu
nan bursiyer ücreti halen Din Fakültesi ve 
dört yüksek islâm enstitüsünde okuyan talebe
lerin miktariyle mütenasip bulunmıyan bu bö
lümde, mâruz sebeple 12 213 bucak ve köy 
imam ve hatip ücretleri bölümünden 60 bin li
ranın alınarak 14 520 de burs giderleri bölü
müne ilâvesi suretiyle 334 500 lira olan burs 
giderinin 394 500 liraya iblâğı Konya Milletve
kili Ziyaeddin tzerdem tarafından arz ve tale-
bediliyor. önergeyi bu şekliyle okuttum. Ko
misyon katılıyor musunuz? 

%BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Takdiri Yüce 
Heyete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yüce heyetin takdirine sunu
yorsunuz. Önergeyi okunan bu şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bölüm bu şekliyle değiş
tirilmek suretiyle okunacaktır. 

, (Diyanet İşleri Başkanlığı) 

(A/l) Cari harcamalar) 
B. " Lira 

12.000 Personel giderleri 179 465 207 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 293 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

14.000 Hizmet giderleri 449 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

1^000 Çeşitli giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 64 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

BAŞKAN — Bu şekliyle Diyanet İşleri büt
çesinin tümü ve bölümleri Yüce Meclis huzu
runda kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleket 
ve millet için hayırlı olsun. 

— 200 — 
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D — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereye geçiyo
ruz. 

Grupları adına bu bütçe üzerinde söz almış 
olan arkadaşlarımı sırası ile okuyorum : 

O. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, * 
Ğ. P. Grupu adına Himmet Erdoğmuş, M. P. 
Grupu adma îsmet Kapısız, Y. T. P. Grupu 
adına Nihat Diler, T. î. P. adına Yunus Ko
çak, A. P. Grupu adına Sadi Binay. Buyurunuz 
Sayın» Ülker. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞÎT ÜLKER 
(istanbulj — Saynı Balkan, sayın milletve
killeri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1968 
bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini 
sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün Anayasamızın sosyal ve ik
tisadi haklar başlıklı 3 ncü bölümünde yer 
alan mülkiyet hakkının çok önemli bir kesi
mine konu teşkil .eden, taşınmaz malların hu
kukî ve geometrik durumlarını belli etmektir. 
Mülk edinme* hakkı ancak Tapu ve Kadastro 
işleriyle tam olara,k gerçekleştirilir. Tapu ve 
kadastro işlemlerinin tam ve düzenli bir şekil
de yapılmadığı ülkelerde, tam bir mülkiyet 
hakkının varlığından ve diğer aynî hakların 
kullanılmasından bahsedilemez. Tapusu olmı-
yan yurttaş mülküne sahip değildir, mülkün
den emin değildir. Bu tereddütlü durumdan ya
rarlanmak istiyenler, kendilerinde mülke teca
vüz ve gasp cesaretini bulurlar; 

Mülk edinme hakkı kaynağını Anayasadan 
alan bir haktır. Halk arasında toprak, mülk 
vatan parçasıdır, vatanın kendisidir. Mal ca
nın yongasıdır. Mal canın parçasıdır, bütün 
bu sebeplerle mülk edinme hakkı dokunulmaz 
kutsal bir varlık olarak görülmektedir ve böy
ledir. Bundan dolayı da toprağa, mülkiyete 
yapılan tecavüzler nedeni ile cinayetler işlen
mekte, kan dâvaları doğmakta, hukuk ihtilâf
ları, ceza dâvalarının büyük bir çoğunluğuna 
kaynak teşkil etmektedir. Vatandaşlar mahke
melerde sürüklenmekte, maddeten ve manen pe
rişan olmaktadırlar. 

Toprak dâvaları, vatandaşlar arasındaki hu
zursuzluk ve asayişsizliğin belli - başlı kayna

ğını teşkil etmektedir. 1964 yılında yalnız hu
kuku dâvalarının sayısı 529 070 dir. Bu dâva
ların büyük bir kısmını mülkiyetten doğan dâ
valar oljiuğu ayrıntılarından görünmektedir. 
Yalnız meni müdahale dâvalarının sayısı 27 153 
tür. Kadastro tesbitine itiraz dâvalarının sa
yısı ise yine aynı yılda 15 552 dir. Bu 529 070 
dâvadan 828 819 davacı şehirde 199 923 da
vacı köydedir. 

Yine 1964 yılında yalnız kadastro mahkeme
lerinde bulunan dâva sayısı 34 481 dir. 

Türkiye'mizde toplam arazinin % 60 ı tapu
suz, ancak % 40 kadarı da tapuludur. Bu tapulu 
yerlerin ise ancak % 75 i ihticaca salihtir. 

Yine memleketimizin % 77 si toprağa bağ
lanmış, topraktan geçinen yurdaşlardır. Bir he
saba göre 400 milyon dönüm arazinin kadast
rosu yapılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kadastro meselesi 
İkinci Beş Yıllık Plânda önemli bir konu olarak 
belirtilmiştir. Buna ait maddeyi okumadan ge
çiyorum. Yalnız şunu ifade etmek lâzımgelir 
ki tapu ve kadastro dâvası Türkiye'nin ana da
vasıdır. Tapu ve kadastro yapıldığı takdirde 
mülkiyet hakkı tapu sicili ile her -türlü nizadan 
kurtularak vuzuha kavuşur. 

Vatandaş tapusunu alıp koynuna kor, mülk
lerin elden ele geçmesi, alım - satımı, tedavülü 
mümkün hale gelir, mülkten doğan anlaşmaz
lıklar çözülür. Vatandaşlar arasındaki huzu-
suzluk kalkar, sınır ihtilâfları, yaralamalar, 
öldürmeler, kaıi dâvaları büyük ölçüde azalır. 
Ceza ve hukuk mahkemelerinden dâvalar asga
riye iner. Asayişsizlik büyük ölçüde ortadan 
kalkar. Orman arazisi ve meraların birbiri aley
hine gelişmeleri durur, bunların sınırlan belli 
bir hâl alır. Böylece yurdun tabiî kaynakları 
korunur ve bu kaynakların sağladığı ekonomik 
gelirler artar. 

Toprağına gerçekten sahibolan vatandaş ona 
kuvvetle daha kuvvetle bağlanır. Daha dikkat
le bakar ve gözetir. Daha fazla verim sağlıya-
rak millî üretimi artırır. 

Bankalar ve kredi müesseseleri tapusuz mülk
lere genellikle kredi vermemektedirler. Tapu 
ve kadastro yapıldıktan sonra özellikle tapusu 
olmadığı için kredi alamıyan köylü vatandaş 
toprağı karşılığında kredi almak imkânını sağ-
lıyacâk ve iktisaden güçlenecektir, ipotek, ipo
tekli borç senedi ve irad senedi gibi bugün he-
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men hemen işlemez durumda bulunan çok fay
dalı mülke dayanan kredi imkânlarının islemek 
imkânı ortaya çıkacaktır. Haşine, köy,-beledi
ye, özel idare gibi kamu tüzel kimilerine ait top
rakların meydana çıkarılması ve bu kuruluşların 
malî güce sahibolmaları imkân dâhiline girecek
tir. 

Şu anda bu mülklere Devletin yani kamu ke
siminin mülklerine, şahıslar tasarruf etmekte ve 
Devletin, topraksız vatandasın istimal edeceği bu 
mülkleri sömürmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada şu. noktayı 
da ifade etmek isterim ki, tapu ve kadastro ya
pılması bütün plânda ki yatırımların temel ya
pısıdır. Eğer tapu ve kadastro ve harita yapıl
mamış ise bütün bu yatırımların Bos Yıllık plan
lardaki yatırımların doğru dürüst ve iyi. tersih 
kullanarak yapılmasına, imkân yoktur. Şimdi 
bunun yanında topu ve kadastro, «altın yumurt-
lıyan tavuk» durumundadır. Hem altın yu
murtlar hem de memlekete huzur getirir. Bugün 
Türkiye'nin kadastrosunu tamamladığımız tali
dir de yarım milyardan fasla bir milyara yakın 
her yıl gelir elde etmek mümkündür. 1962 de 
87 000 000 lira gelir elde edilmiştir tapu kadast
rodan. Tapu kadastro yapıldıkça mülkler ta
puya kaydedilmekte, tedavül etmekte, alım - sa
tım vergisi ve tapu harçları alınmaktadır. 
1985 te 186 000 000, 1987 de 216 000 000, bu yıl 
tahmini de geçen yıldan 40 küsur milyon fark 
ile 260 000 000 dur.. Halbuki bu bütçeye ayrılan 
para, bu yıl merine ' eklenen bir miktar 
18 000 000 - 20 000 000 civarında ki Mr miktar
la birlikte 123 000 000 dur. 123 000 000 masraf 
edilen bir bütçeden bugün 260 000 000 lira elde 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, < 
Kadastronun bir önemli noktasını da ifade et

mek gerekir : 
Bu 2 nci Beş Yıllık Plânda 19G8 programında 

ifade edildiği gibi, Adalet Partisinin seçim be
yannamesinde, Hükümet programında yer al
mış ve toprak reformunun' kadastronun yapılma
sı ile mümkün olduğu ifade edilmiştir. Bu mem
leketin kadastrosu yapılmadıkça, toprak refor
munun kendilerinin son zamanlardaki terimi ile 
zirai reformun yapılmıyacağı ifade edilmiş, bu
nu ifade eden beyanlarda vakit darlığı dolayı-
siyle okuyamıyorum, plânın, programın, belge
lerin içinde yer alınıştır. 
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I Şimdi bu 'tutum karşısında yapılan durumu 
bütçedeki tutumu, gözden geçirelim: 2 nci Beş 
Yıllık îdâıı döneminde 20"yılda yurdun kadast
rosunu tamamlama ilkesine uyularak, 400 000 000 
îiralık yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu 
400 milyon liralık yatırım., her sene, 80 000 000 
i i rakk yatırım yapmak suretiyle 1968 - 1972 yıl
ları arasında gerçekleştirilecektir. Pifn bu sek
törün tanıamma 80 000 0G0 livahk yatırım öngör-
menine rağmen Tapu Kadastro Umum Müdürlü-

I ğü Bütçesinde bu sene 9 708 000 liralık biryat ı -
I rım rakamı mevcuttur. Sektörde yapılacak di-
I ğer yatırımlarla birlikte de ele alınmış olsa yine 
I bu 80 000 000 hık gösterilen ve Â. ?. nin imhası 

bulunan bu vesikaya aykırı bir durum bulunmak
tadır. % 50 şirden aşağı bir yatırım öngörül
mektedir, Yani millete verilen söylerle yapd.au 
plân bir tarafa atılmış olmaktadır. 

Nerede atılmış olmaktadır? Bu kadar önemli 
bir kedimde bu kadar büyük 'para getiren bir 
kesimde toprak reformunun kaynağını teşkil 

1 ettiği iddialarına göre biz- bunu kabul etmekte-
1 yiz. Biz kadastroya bağlamış değiliz toprak re

formunu. Kadastronun yapılmasına bağlamış 
değiliy. 

I Kadastronun yapılmasında fayda vardır, fa
kat kadastrosu yapılmadıkça' memleketin top-

I rak reformu yapılır iddiasında değmiş. 

Şimdi muhterem arkada'darım, bütün rm v^r-
I-peklere rağmen yapdan füH bütçe du-mnu bu-
I dur, bmum mânamı nedir? Muhterem arkadaşlar 

bunun mânası şudur: Toprak reformu Atatürk'
ün getirdiği Âtâtürk'çü bir arae^r, Atatürk bu
na sağlığında Anadolu'ya ayak bastığı ilk gün
den itibaren savunmuştur ve Ölümünden çok kı
sa bir zaman evvel yani 9 r,M evvel de ağjzm-
dald söz toprak reformu idi, 1 Kasrnı 1938 de 

I Atatürk tarafından hazırlanan nutuk da yine 
I teprak reformundan bahsediliyor. 

Bu şöyle ifade edilmiştir: 1928 de Atatürk, : 
«Toprağı olmıyan çiftçilere toprak tedarik et
mek meselesi ile. ehemmiyetli olarak iştigal bu
yuracaksınız.» ... Büyük Millet Meclisine sesle
niyor. 1933 da «Her Türk çiftçi ailesinin geçinece
ği ve çalışacağı toprağa malik olması behemehal 
lâzımdır,» 1937 de «Memlekette topraksız çiftçi 
bırakılmamalıdır.» Diyordu ve 5 Şubat 1987 d& 
Anayasanın 74 neü maddesini değiştirmek sure-

I tiyle orman dâvasının ve toprak reformunun hal-" 
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ledilmesini gerektirecek maddeyi koymuştu. Ya
ni ölümünden 5 - 6 ay evci meşgul olduğu konu
lardan birisi bu idi, 

Bugün Anayasamız 37 VQ 38 nci maddesinde 
bu esası kabul etmiştir. Adalet; Partisi do, ikti
dar partisi da bu esastan hiç olmazsa görünüşte 
uzaklaşmamak fikrindedir. Bundan dolayı da' 
A, P. nin seçim beyannamesinin ara baskğ-< top
rak reformudur. Hükümet programlarında ka
rışık lâflar arasında «köylüye toprak verileceği» 
ifade edilmektedir ama Adalet Partisinin bir 
başka ikili tutumu vardır. Adalet Partisi bîr 
noktaya doğru yönelmektedir. Kendisini iktidar
da bırakacak güçleri beslemek, ayakta t titre ak. 
(0. H. P. sıralarından, alkışlar.) Onun için ge
rektiği saman, efendim toprak reformunun aley
hinde değiliz, açın beyannamemizi, açnı Hükü
met program]nı vardır. Ama toprak dağıtdır 
mı? Hayır. Kadastro ile olacaktır. Ama kadast
ro ile olacaktır der, 80 000 000 luk bu kesime 
para ayrılmıştır. Bunun ininde elbette ki 
9 000 000 lira' değildir hakkı, bütün memleketin 
kadastrosunun süratle 20 seneden evvel kendi 
belgelerinde yapılması ifade edilmiştir ama bunu 
yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü büyük +oprak 
sahipleri vardır ve biraz evvel ifade ettiğim ka
dastro yapıldığı zaman Haemeum eline geeeook, 
belediyelerin, köylerin, kamu kuruhrlarımn. 
eline geçecek tcpraklarm üzerinde sömürücüler 
vardır, toprakları istismar eden diğer insanlar 
vardır, (C. E. P. sıralarından, alkışlar) Bunlara 
dokunmamak bunlarım istismarım, sömürmesini 
devam ettirmek için bu işi böyle sürüncemede 
bırakıp gider, iste isin içyüzü budur arkadaşla
rım. Toprak reformu ile tapu kadastro1 müna
sebeti maalesef bu noktaya getirilmiştir, plân 
esasları, çiğnenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet Tapu Ka
dastronun, önemli birkaç meselesine dana temas 
etmek istiyorum : 

Bunlardan bir tanesi sudur: Bu kesim yarrm 
milyardan fasla, bir milyara yakın tapu ve ka
dastro yapıldığı zaman Devlet bütçesine para 
getireceğine göre, bu kesimin par as:'m, Tapu 
Kadast.ro Umum Müdürlüğünün gelirini, Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğüne ayırmalı lâmm-
dır. Eğer hakikaten kadastro reformuna, tapu 
ve kadastro yapımına resmî belgelerinde söyle
dikleri gibi inanıyorlarsa. 
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İkincisi; bugünkü teşkilât kanunu yeter
sizdir. Kadastro hizmetleri. Birinci Beş Yıllık 
Plânda başarı ile yürütülmüş ve genişlemiştir. 
Bugün de iktidar hiç olmazsa hedef olarak daha 
ileri bir hedefi göstermiş ve eskisinden fasla ya
pılacağını ifade etmiştir, öyleyse yeni yapıla
cak Kadastro Kanunu, Teşkilât Kanununda kad
rolar verilmelidir ve hakikaten bu fedakâr, dağ
larda, bayırlarda Türkiye'nin en'mühim, mesele
sini e ezen bu insanların mesleki cazip hale geti
rilmelidir. 

Bunun yanında kadastro, harita, tapu ka
dastro mühendisi yetiştiren kaynakları geliştir
mek lâzımdır, Ancak plânda hedef olarak yıl
da 120 000 parselin kadastrosu yapılması lâ-
zımgelecektir. Halbuki 70 000 • yapılıyor. Eu 
programda, bu bütçede 70 000 yapılacaktır. 
16 000 kilometre kare tapulama yapılmak lâ
zımdır, 6 000 yapılacaktır. Bunları bu hedef
lere bu amaçlara ulaştırmak icm mutlaka tek
nik1 ele-nan lâzımdır. 

Teknik elemanın yetişti riîm.esi işin gerekli 
bir teşebbüs vardır. Eu teşebbüs, akademilerini 
kurmaktır bunların. Devlet Mübendislik ve Mi
marlık Akademileri Kanunu diye bir esasın iim-
"inde çalışılmaktadır. Eu teşebbüsün'üzerinde 
dikkatle durulması ve esasları rşyguu ise sürat
le çıkarılması !âs«mdn\ Aynı zamanda .verimi 
artırmak için görevlilerin arazi üzerinde-caks-
tıkîarı güuler için, gündeliklerin artırılması dü
şünülmelidir, boşa geçen zaınanlarm değerlendi
rilmesi için birim esasına dayanan ücretli mesai 
yapılması teklifi üzerinde durulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet bugün tapu • 
ve kadastro dediğimiz millî varlığım-sı, en kıy
metli varlığımızı, topraklarımızın senetlerini, 
kütüklerini muhafaza edecek olan tapu kadast
ro, tapu binaları ciddi binalar haline getirilme
lidir, salğam yapılı kasaları olan demirparmak-
lıklı binalar haline getirilmelidir. Onların içe
risinde milyonlarca evrak durmaktadır. Şu an
da Ankara'da Kat •Mülkiyeti Kanunu caridir, bü
tün Türkiye'de de caridir, büyük şehirlerde'mu
azzam muamele yapılmaktaiır. Bunların bütün 
evrakları bu binalarda durmaktadır. Bunlar 
emniyet içerisinde değildir. 3u binalara da ge
rekli önemi vermek lâzımdır. 

Sayın üyeler, sözlerime burada sen verirken 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün feda-
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kâr ve başarılı mensuplarını ve bütün Tapu ve 
Kadastro elemanlarını C. H. P. Grupu adına say
gı ve takdirle selâmlar, bütçenin memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar). 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Himmet Erdoğmuş, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİM
MET ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saym üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, mü
zakeresini yapmakta olduğumuz 1968 malî yılı 
Bütçesi üzerinde, Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüş, tenkid ve temennilerini suna
cağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bizde Tapu ve Kadastro Teşkilâtı 1859 da ya

pılan Tapu Sicil Nizamnamesiyle zeyilleri ve 
1913 tarihli Envali Gayrimenkule Tasarruf Ka
nunu ile bunları uygulamıya memur idare kurul
muş ve Medeni Kanunumuzun koyduğu esaslara 
kadar böyle devam edegelmiştir. 

Tapu ve Kadastronun âmme idaresindeki 'ye
ri ancak bundan sonra takdir edilerek 1.6.1936 
tarihinde yürürlüğe giren 2997 sayılı Kanunla 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
kurulmuştur. 

Genel Müdürlük, Teşkilât Kanunu, 2613 sayı
lı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 5602 
ve bunun yerini alan 509 sayılı Tapulama Kanu
nu ve ilgili diğer kanunlarla kendisine verilen 
görevleri yerine getirmekle yükümlü tutulmuş
tur. , 

Tapu ve Kadastro Teşkilâtı, az gelişmiş ve 
bir tarım memleketi olan ülkemizde, insan - top
rak ilişkilerini düzenlemek, toprağın mülkiyet 
durumunu hukuk yönünden açıklığa kavuştur
mak bakımından önem taşımakta; millet huzu-
riyle, adalet duyğusiyle, mahkemelerdeki dâva 
adediyle, yatırımların tasarlanan samanda ger
çekleşmesiyle, gayrimenkul servetin tedavülünü 
sağlıyabilmekle, şehirlerimizin imarını düzenli-
yecek kararları ve icraları kolaylaştırmakla, 
Hazineye küçümsenmiyecek, her sene artan mik
tarda sağlam gelir kaynağı teşkil etmekle ilgili 
bir kamu kuruluşudur. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sayfa 

612; «Gelişmeler ve sorumları» başlığı altında 

I yer alan bir paragrafı konunun önemini belirt
mek için aynen okumayı faydalı bulmaktayım. 

«Türkiye'de arazi mülkiyet durumunun he
nüz tesbit edilememiş olması, Kalkınma Plan
lanılın uygulanması sırasında çeşitli sektörler
de dar boğazların meydana gelmesine sebebol-
maktadır.. öte yandan, bu durum Arazi Vergi
si, Miras ve İntikal Vergisi gibi vergilerde, alım -
satım sırasında ödenmesi gereken vergi, resim 
ve harçlardan önemli oranda gelir kaybına yol 
açmaktadır. Ayrıca mülkiyetin hukukî dayanak
tan yoksun olması, yurt düzeyinde asayiş bozu
cu olayların da kaynağını teşkil etmektedir.» 
denilmektedir. 

Milletçe mühtacolduğumuz huzurun sağlan
ması, hızlı ve plânlı kalkınmanın gerçekleşmesi 
ve lîazine gelir kaynaklarının geliştirilmesi gi
bi halline mecbur olduğumuz temel sorunları
mızdan birkaçı olarak bütün açıklığı ile ortaya 
konulmaktadır. 

Gerek Birinci Beş Yıllık ve gerekse İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında hedef tesbit 
edilmiş ve tedbirler tavsiye olunmuştur. 

Şehir kadastro ve köy tapulamalarının 20 yıl
da bitirilmesi öngörülmüş, bu alandaki teknik 
gelişmelerden yararlanılarak çalışmaların daha 
da kısa bir sürede tamamlanması imkânları 
üzerinde durulacağı belirtilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçe ile kendisine verilen imkânları en iyi 

kullanmak suretiyle âzami verimlilik sağlamak 
için fedakârlık derecesinde feragatle çalıştığın
da şüphemiz olmıyan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtının faaliyetlerini takdir ve 
tebrikle karşılamakla beraber, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı hedefine ulaşılamamış olduğu
nu, Plânın % 70 gerçekleşmiş bulunduğunu ve 
plân hedefinin çok gerisinde kalındığını söyle
meye mecburuz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı Bütçesinin müzakeresinde, zamanın Sayın 
Devlet Bakam yaptığı konuşmada; tapulama ve 
kadastro işlerinin, Kalkınma Plânının öngördü
ğü hedefe ulaşamamış olmasını, bütçe, eleman, 
araç ve gereç yetersizliğinden ziyade senetsiz 
tasarruflara bağlamış, 20 yılda bitirilmesi ön
görülen hedefe 40 yılda varılabileceğini söyle
miştir. Kendisine tamamen katılmamakla bera-

| ber, bu ifadesinde bir ölçüde gerçek payı vardır, 
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Kadastro ve tapulama işlerini, gayrimenkul 
malların fotoğrafını çekmek, geometrik durum
larını tesbit etmekten ibaret saymamak, esas, 
toprağın mülkiyet durumunu her türlü nizadan 
âri, hukukî yönden açıklığa kavuşturmak ama
cı içinde birlikte mütalâa etmek lâzımdır. 

Yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre, 
ülkemizin kadastro ve tapulamasının ne plânın 
öngördüğü 20 yılda ve ne de Sayın Devlet Baka
nının ifade ettiği gibi, 40 yılda değil, 30 yılda bi
tirilebileceği kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Görüşümüz odur ki; plânın her şeyden evvel 

gerçeklere uygun olması, plân ilke ve hedefle
rine paralel çalışmalarda bulunulması, tedbirle
rin süratle alınarak zaman kaybetmeksizin uy
gulamaya konulmasıdır. 

Plân gerçeklere uymadığı, tedbirler zamanın
da ve süratje alınmadığı, plân ilke ve hedeflerine 
parelel çalışmada bulunulmadığı içindir ki, ba
şarı oranı düşmekte, plân hedefinin gerisinde 
kalınmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadarki mâruzâtımla, Tapu ve Ka

dastro Teşkilâtının önemini, halle mecbur ol
duğu meseleleri Kalkınma Plânında yerini, plân 
hedefine ulaşamaması nedenlerini kısaca arza ça
lıştım. Şimdi de çalışmaları ve bütçesi üzerinde 
duracağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışma
larını, tapu işleri ile kadastro ve tapulama işle
ri olarak iki ayrı ünite halinde yürütmektedir. 

Tapu işleri : 
İstatistik! bilgilere göre günlük tapu işlem

lerinin devamlı surette artmakta olduğu, 1966 
yılında 1 048 204 işlem yapıldığı ve bu işlem
ler karşılığında 209 091 653 lira Emlâk Alım 
Vergisinin tahsil edildiği, 1967 yılı sonu itiba
riyle işlem adedinin 1 532 040 a, Emlâk Alım 
Vergisi ile Kadastro ve Tapulama Harçlarının 
288 702 012 liraya ulaşacağı, halen yılı içinde 
1 045 040 işleme karşılık 248 493 516.lira Hazi
neye gelir sağladığı anlaşılmaktadır. 

Arz ettiğim rakamların ifade ettiği mâna, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün masraf -
çı bir kuruluş değil, geçmiş yıllarda da olduğu 
gibi kendisine bütçe ile verilenin çok üstünde 
bütçeye sağlam bir gelir sağlayan kaynak oldu
ğunu göstermektedir. 

Bu itibarla, bütçenin genelliği prensibi ile bi-
güna ilişkisi olmaksızın, Devlet Bütçesine sağla
dığı gelirle orantılı olarak teşkilâtın daha ve
rimli çalışma imkânına kavuşturulması için ge
lecek yıllarda bütçesinin artırılması lüzumuna 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Genel Müdürlüğün kuruluşundan bu yana iş 

hacmi artmış olmasına rağmen, artan iş hacmma 
parelel teşkilâtın gelişmesi sağlanamadığı için 
vatandaşların tapu işlerini yürütmesinde devam
lı şikâyet konusu olmuştur. 

Sayın Devlet Bakanının hazır olduğunu bil
dirdiği, Devlet Personeli Genel Kadro Kanunu
nun sonuçlanmasına bekletilen yeni teşkilât ka
nununun süratle Yüce Meclise sevk edilmesini ve 
bu kanunda tapu ve kadastro işlerinin ihtisas 
istiyen özelliğinin göz önünde tutulmasını kay
da değer bulmaktayız. 

Kadastro ve tapulama işleri : 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka

nununa göre 38 il ve 65 ilçede kadastro yapılmış 
1 193 786 parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılın
dan bugüne kadar 7145 köyün tapulaması yapıl
mış, 6 893 270 parelde 73 694 818 dönümlük 
yerin tahdit ve tesbiti ikmal edilerek, plân ve 
tapu kütükleri düzenlenmiştir. 

1967 yılı içinde 985 köyün tapulaması, bir il 
ve iki ilçenin kadastrosu bitirilmiştir. 

6587 sayılı Kanunla, tapulama işlerinde ileri 
memleketlerin uyguladığı havai fotoğrametri 
metodunun uygulanmasiyle, çalışmaların daha 
da hız kazandığı anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
28 370 köyün tapulamasını, 29 il ve 505 ilçe

nin kadastrosunun yapılacağına göre bu tempo 
ile yukarıda da izah ettiğimiz veçhile, plânın ön
gördüğü süre içinde hedefe ulaşılabileceğini san
mıyoruz. 

Tapulama çalışmaları bakımından önemli bir 
konuya değinmek istiyorum. 

Tapulama müdürlüklerinin yurt sathına da
ğılmasında belirli bir prensibe dayanılmamakta-
dır. isteğe veya takdire göre gönderilmektedir. 
Bu hâl bölge adedinin artmasını, müdürlüklere 
bağlı ekip adedinin azalmasını gerektirmektedir. 
Personel bakımından kadroların standart kuru
luşuna imkân vermemekte, randıman mukayese-
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sini, denetim ve gözetimi zorlaştırmaktadır. Boy. 
le dağınık halde, parça parça sahalarda yapılan 
tapulamanın verimli olmadığı da bir gerçektir. 
Bir ilin bir veya iki ilçesinde tapulamaya de
vam edilmesi maksadı sağlıyamamaktadır. 

Yurdumuz, özellikleri dikkatle incelenmiş 
bölgelere ayrılarak tapulama müdürlüklerinin 
bu bölgelerde toplu halde çalıştırılmasında ran
dıman, sosyal huzur, afazi anlaşmazlıklarının tü
kenmesi ve bilhassa zaman gibi birçok konularda 
daha iyi sonuçlar alınacağına inanmaktayız. 

Hizmetin verimli bir şekilde görülebilmesi 
için diğer bir konu. da; arazide çalışan ekip ve 
personeli ile işçi ve bilirkişi çalışmalarını ahenk
li ve âdil bir tazminat ve ücret sistemine bağla
mak zaruretinin kabul edilmesini ve tedbirleri
nin alınmasını sorunlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1698 

malî yılı Bütçesi 1967 yılı Bütçesine nazaran 
20 887 822 lira artışla 125 750 341 liraya ulaş
mış, bunun 100 475 340 lirası cari harcamalara, 
25 100 001 lirası yatırım harcamalarına ve 
175 000 lirası da sermaye teşkili ve transfer har
camalarına tahsis edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sayfa 
612, 613; harita alımı dâhil, Tapu ve Kadastro 
için beş yılda 400 milyon liralık yatırım öngö
rülmüş, yıllık 80 milyon lira dilimlere bölünmüş 
tür. 1968 yılı Bütçesinde yatırım harcamalarına 
25 100 001 lira konulmuştur ki, plânın öngördü
ğü yatırımdan geri kalınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda şehir kadastrosu 
yıllık kapasitesinin 150 bin parsele çıkacağı, 
İkinci Beş Yıllık Plânda da beş yıl sonunda 600 
bin ve yıllık 120 bin parsel olması hedef alın
dığı halde 1968 yılı icra programında Birinci 
Beş Yıllık Plâna nazaran 80 bin parsel ikinci 
Beş Yıllık Plâna nazaran da 50 bin parsel daha 
noksan .olarak 70 bin parsele ve aynı surette ta
pulamada da plân hedefinin yıllık dilimlerinin 
ve bilhassa evvelki yıllarda ulaşılan rakamların 
çok gerisinde kalınmıştır. 

Plân fikri ve bütünlüğü bakımından endişe
mizi muci-bolan bu çelişikliğin Sayın Devlet Ba
kanı tarafından açıklığa kavuşturulmasını rica 
ediyoruz. 1963 yılı icra programının tedbirler 
kısmında bu konu ile ilgili olarak hazırlanacağı 
ve 1968 yılında uygulamaya konulacağı ifade 
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edilen program hakkında da bilgi vermesini is
tiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, teş

kilâtta görev alan ve alacak olan elemanlarının * 
yetiştirilmesiyle ilgili, başlıca eleman kaynağı 
olan ve hizmet öncesi bir eğitim sistemi uygulı-
yan, Tapu ve Kadastro okulu öğrenci sayısının 
ve öğretim kadrosunun artırılmış olmasını, teş
kilâtta görevli memurların iki yıllık kursa tabi 
tutularak hizmet içi eğitime önem verilmesini 
Güven Partisi Grupu olarak memnuniyetle kar
şılamaktayız. Ancak çeşitli eğitim yollariyle ye
tiştirilen bu elemanların teşkilâta gelmesini, 
bünyesinde kalmalarını sağlamak için her ba
kımdan imkâna kavuşturulmaları gerekliliğine 
inanıyoruz. 

Vatandaşla devamlı ve yakın temas halinde 
olan teşkilâtın vatandaş - memur münasebetleri
nin en iyi hizmet anlayışı içinde yürütülmesini, 
ciddî bir denetim ve gözetim altında bulundu
rulmasını, olumsuz tutum ve davranışların ön
lenmesi ve vatandaşın güvenine kavuşması bakı
mından önemle üzerinde durulmasını tavsiyeye 
değer buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmama son verirken iki konuya da kı

saca, değinmek istiyorum. 
Eski yazı tapu kayıtlarının yeni yazıya çev

rilmesi için konulan 400 bin lira ödeneği yeterli 
bulmuyor ve fazla mesai suretiyle bunun halli
ni mümkün görmüyoruz. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tavsiye 
edilen tedbirlerden olan anlaşmazlıkların kısa 
zamanda sonuçlandırılması için tapulama mah
kemelerinin çoğaltılmasını gerekli gördüğümüzü 
Güven Partisi Grupu adına arz eder, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 1968 malî yılı Büt
çesinin aziz milletimize, Tapu ve Kadastro teş
kilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını, başarı ile 
uygulanmasını en iyi duygularla temenni eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Saym ismet 
Kapısız, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım. 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde Millet Partisi Meclis Grupunun görüş 
ve temennilerini kısaca arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mülkiyet hakkını temel haklardan tanıyan 

Anayasamızın icabı; Devlet resmî müesseseleriy
le Türkiye'de tapu ve kadastroya, mülkiyete, 
mal ve mülk edinme hakkına taallûk eden konu
lan mutlaka ve mümkün mertebe kısa zamanda 
halletmek mecburiyetindedir. 

Aile, nasıl cemiyetin temel unsuru ise, cemi
yet için, köy, bucak, kaza ve il gibi yerleşme 
merkezlerinde hakkın, huzurun, refahın ve sos
yal adaletin temininde de temel unsur, mülkiyet 
rejiminin her yönü ile halli ve esaslı teminata 
bağlanmasıdır. Biz Millet Partisi Meclis Grupu 
olarak : Türk vatandaşını, Hazine arazisinden 
toprak sahibi yapmanın, toprağın gelirini artırı
cı sulama, gübreleme, donatım ve kredi gibi tek
nik unsurların iktidarlar tarafından temin edil
mesinin de halkın ve bilhassa Türk köylüsünün 
yaşama seviyesinin yükseltilmesinde kaçınılmaz 
bir zaruret olduğu kanaatini bu kürsüden defa
larca ifadet etmişizdir. Bizim, parti olarak re
formundan anladığımız da budur. Zirai istihsa
lin artırılmasına matuf bir reformun biran önce 
yapılması Türk Milletinin geleceğinin teminat 
altına alınmasında en önemli bir faktördür. 
Toprak reformunun gerçekleştirilmesi bir yö
nüyle de yurdumuzda Tapu ve Kadastro işinin 
sağlam esaslarla halledilmesiyle mümkündür. 

Memleketimizde kadastro dâvasının hallini 
Birinci Beş Yıllık Plân yirmi yılda öngörmüş, 
îkinci Beş Yıllık Plân da bu müddeti aynen ka-
but etmiştir. Plânlamanın tâyin ve tesbit ettiği 
hedef ve müddet, ancak ve ancak Türkiye'nin 
haritasını alma işidir. Tapu kadastro hizmetleri 
içinde harita alma işi de mütalâa edilirse de bu, 
hizmetin bir parçasıdır. Buna ilâve olarak pek 
çok tapulama hizmetlerini söyliyebiliriz. 

1950 den sonra 5602 sayılı Kanunla, tapu
lama hizmetlerine yıldan yıla büyük bir ehem
miyet verildiği cümlemizin malûmudur Bu
gün her ne kadar Birinci Beş Yıllık Plân he
deflerinin, bu vadide % 56 sı ancak gerçekle-
şebilmişse, bunu da imkânsızlıklara rağmen 
müessese adına bir başarı olarak kaydetmek 
hakşinaslık olur, kanaatindeyim. 

1968 malî yılı bütçesinde Hükümet, Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesine 
21 000 000 liralık bir fazlalık getirmiştir ki, 
Meclis grupumuz Hükümetin bu gayet isabet
li. hareketini, yerinde alınma§ bir karar olarak 
nitelendirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri : 
2 nci Beş Yıllık Plânın yatırım hedefleri, 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğüne 80 000 000 
Tl, nın tahsisini öngörmektedir. Türkiye için 
hayati önemi haiz, pek çok sosyal problemle
rimizin çözümüne medar olacak tapu kadast
ro dâvalarının halli için Hükümetin bu mese
le üzerinde daha hassas durması ve gelecek 
senelerde de bu Umum Müdürlüğün bütçesine 
İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen parayı 
tahsis etmesi Millet Partisi Meclis Grupunun 
en halisane temennisidir. 

Değerli milletvikülöri : 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü ve taşra 

teşkilâtı halen 1936 yılında çakan 2997 sayılı 
Teşkilât Kanunu ile çalışma zorunluğunda bu
lunduğundan, nüfusumuzun ve iş hacminin art
ması; vatandaş işlerinin, Devlet hizmetleri
nin, bütün iyi niyet ve gayretlere rağmen sü
rüncemede kalmasını intacettirmektedir. 

1936 yılında 350 000 iş, 1967 yılında 
1 045 000 iş, 1936 da 1 500 000 TL, 1967 de 
250 000 000 Tl. hare geliri olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri : 

Halen Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskân 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan top
rak tevzii komisyonları memleketimizde ara
zi tevzi etme hizmetini ifa etmektedirler. Biz
lerin müşahedeleri ve yetkililerin beyanları; 
tapu kadastro hizmet grupları ile Toprak Tev
zi Komisyonu çalışmaları bünyesinde birtakım 
çatışmaların vukuuna şahadet etmektedir. Bu 
yüzden vatandaşlarımız bilhassa Türk köy
lüsü taciz ve mağdur edilmektedir. Geçen se
neler bu kürsüden grupları adına konuşan sa
yın hatiplerin çoğu ifade ettiler, biz de tekrar 
ediyoruz; tapu' kadastro hizmetleriyle toprak 
tevzi komisyonları görevleri birlikte ve tek 
elden idare edilmelidir. Bununla, hem masraf
tan tasarruf etmek mümkün olur hem de esha-
bı mesalihin işlerinin çabuk bitirilmesi sağ-
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lanır. Böylece mülk önce tapuya raptedilir, bi-
lâhara de gerekiyorsa adalet ölçüsünde tevzi 
eedilir. 

Değerli arkadaşlarım: 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü personel 

durumuna da kısaca teması zaruri ve faydalı 
görüyorum. Teşkilât Kanununun bugünkü ihti
yaca cevap vermemesine rağmen, başta Sa
yın Umum Müdürleri olduğu halde gerek mer
kez ve gerekse taşra teşkilâtı feragat ve fe
dakârlıkla çalışmaktadır. Merkez kadrosunun, 
taşra teşkilâtının aksine, içinde rahat ve hu
zur içerisinde çalışabilecekleri konforlu bir 
binalarının olması da memnuniyeti muciptir. 
Ancak taşra teşkilâtı bugünkü iş hacmi ve va
tandaşın artan taleplerine cevap verecek bir 
durumda maalesef değildir. Bina durumu, ben
den önce konuşan arkadaşlarımın da gayet ye
rinde ifade ettikleri gibi, tapu kayıtlarının ve 
defterlerinin muhafaza işi son derece perişan
lık arz etmektedir. Eskiden beri talebedilir, 
illerde ve ilçelerde müstakil tapu daireleri 
yapmak üzere ya tapu harçlarına ilâve düşü
nülmeli, veya şimdiki hare gelirlerinin mü
him bir kısmı bina yapamma tahsis edilmek 
üzere bir fonda biriktirilmelidir. 

Taşra memurlara hem az maaşla ve hem de 
yardımoısız çalışmaktadırlar. Bakanlıkların 
merkez teşkilâtında bir işe en az üç beş kişi 
tahsis edilmiş, iltimas yoliyle merkez kadroları 
gün begün şişirilirken taşrada bilhassa tapu me 
murlarının kâtipsiz çalışmaları ve yanlarında 
odacılarının dahi bulunmaması acı bir gerçek
tir. Bu noksanlığın giderilmesi için Meclis gün
demimizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
ne birtakım hizmetlilerin alınmasını temin ede
cek tasarının biran önce çıkarılması, Millet Par
tisi Meclis Grupunun arzusu cümlesinden-
dir. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün ka
liteli memur yetiştirme problemini hal yolu
na koymuş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Altmış senelik mazisi olan Tapu 
Kadastro Fen Lisesi el'an tedrisatına, değerli 
idarecileri ve ehliyetli öğretim kadrosu ile 
devam etmektedir. Bu müessese memleketimi
ze kıymetli elemanlar yetiştirmiş ve yetiştir
mektedir. Halen 300 talebesi vardır. Aynıca 
210 bursiyer de yetiştirilmekte ve tekilâtta 
görev almaya hazırlanmaktadır. 
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Bundan başka, her ylı Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler fakülteleriyle Yıldız Teknik Okulun
da tedrisata devam eden, Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğünden burs alan 50 öğrenci vardır. 
Ancak bu öğrencilerin büyük bir kısmı mezun 
olunca bu müesseseden burs aldıkları halde, 
bol kazançlı hizmeti tercih etmektedirler. Bu
nun önüne yeni bir barem sistemi ile geçilebi
leceğine inanıyor, M. P. Meclis Grupu olarak 
bu sistemin biran önce vazedilmesinin kaçınıl
maz bir zaruret olduğunu kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; burada sözlerime 
son verir, Tapu Kadastro Umum Müdkrlüğü 
bütçesinin Yüce milletimize ve teşkilâta hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Mec
lisini saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler,, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

1968 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesi üzerinde Y. T. P. Meclis Grupu 
adına görüş, tenkid ve temennilerimizi arz ede
ceğim. 

Sayın milletvekilleri, istihsalin en mühim 
ve başta gelen unsurlarından biri de toprak
tır. 

Toprak olmadığı takdirde istihsal; istihsal 
olmadığı takdirde yaşama ve hayatın devamı 
mümkün değildir. 

Memleket olarak toplumsal her türlü eko
nomik ve hukukî dâva ve meselelerimizin ge
lip düğümlendiği yer tapu kadastro davasıdır. 
Tapu kadastro dâvaları süratle çözümlendiği 
takdirde sosyal, ekonomik, hukuk ve idari dâ
valarımızın büyük bir kısma kendiliğinden sü
ratle çözümlenecek, bu zemin üzerinde yapaca
ğımız sınai ve zirai hamleler aksamadan he
define ulaşabilecektir. 

Bu haliyle tapu kadastro dâvası, millî dâ
valarımızın kökü, temeli, esası ve anasıdır. 

Toprağın istihsalde verimli, millî menfaat
lere uygun şekilde kullanılması için toprakları
mızın hukukî ve geometrik hüviyetlerinin sü
ratle tesbitine bağlıdır. Toprağın geometrik 
ve hukukî durumunun tesbiti ise, tapu kadast
ro faaliyetlerinin esasıdır.. Bu, faaliyeti süratle 
hedefine ulaştırdığımız takdirde şu faydaları 
sağlamış olacağız. 
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1. Toprak reformunu, zirai reform, Ana
yasamızda yer almış birinci ve ikinci Beş Yıl
lık plânlada da gerçekleştirileceği ifade edil
miş, politikacılarımızın, basınımızın hemen her 
an üzerinde durdukları aktüel mühim bir mev
zu haline gelmiştir. Bunun süratli sağlam ve 
pürüzsüz gerçekleşmesi şartı, asgari kadastro
ya bağlıdır. 

Yurdumuzdaki ekilebilir toprakların tama
mı Hazinenin olduğunu, var saysak bile bunu 
da mevcut çiftçi aileleri arasında taksimini yap
makla karşı karşıya kalsak bile, toprağın ilk 
önce geometrik hüviyetini tesbit etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Toprak reformunu mücerret toprakların çift
çiler arasında bölünmesini kasdedenlerin istekle
rine cevap vermek için dahi, kadastronun yapıl
ması şarttır. Bu durumda, bugüne kadar muh
telif zamanlarda, muhtelif teşekküllerce yapılmış 
zirai envanterler, kadastural ölçüler kadar haki
katleri yansıtamamaktadırlar. 

Toprak reformunun yapılması kadastroya 
bağlıdır. Toprak reformunu zirai reform, yani 
toprağın dönüm başına verimini artırmak sure
tiyle yapılmasını istiyenlerin de dileklerinin ta
hakkuku yine, toprağın geometrik ve hukukî 
hüviyetinin tesbitine bağlıdır. Zira, toprağı iş
letmek mülk sahipleri mülkünü ihtilâflar dola-
yısiyle modern usullere göre işletmek imkânın
dan mahrumdur. Kadastro ile ihtilâflar halle
dileceği için mülkiyet sahibinin mülkünü elinde 
tutmak için sarf ettiği gayret, yaptığı masraf
ları mülkünün verimli şekilde işletilmesine sarf 
edecek, birim basma verim artmış olacaktır. İki 
kelime ile tapu kadastronun sağlanması ziraat 
ve toprak reformunun gerçek, pürüzsüz, kolay 
şekilde tahakkukunun ön ve esas şartıdır. 

Sayın milletvekilleri, burada toprak refor
munu sadece bir taksimden ibaret addeden muh
telif görüş sahibi kimseler vardır. Bu hususa 
da temas etmeyi zaruri buluyorum. 

Ben senelerden beri tapu kadastro hâkim
liği yapmış ve dolayısiyle bu meyanda 4753 sa
yılı Kanunu tatbik etmiş bir arkadaşınızım. 
4753 sayılı. Kanunun 8 nci maddesine göre 
5 000 dönümden fazla araziyi kimse elinde bu-
lunduramaz. 4753 sayılı Kanunu tatbik eden 
çiftçiyi topraklandırma, toprak tevzi komis
yonları, her hangi bir köye girdikleri zaman tev-
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zide 5 000 dönümden fazla araziyi istimlâk et
mek suretiyle dağıtmak imkânını haizdirler ve 
yine Hazineye ait arazileri de muhtaç olan çift
çilere vermektedirler. 

Sayın arkadaşlarım, bu tevzi işi bittikten, 
toprağa muhtaç olan vatandaşlar, toprağı al
dıktan sonra maalesef ellerinde imkânları olma
dığı için toprağı sürmek hususunda aracı, gerici, 
tohumu, gübresi ve sairesi olmadığı için, top
rağı sürmemekte, dolayısiyle derhal toprağı terk 
edip bir başkasına para mukabilinde satmakta, 
ayrılmaktadırlar ve neticede Hazine bu gibi 
şahısların aleyhinde tapu iptali dâvası açmak 
suretiyle mahkemeleri işgal etmekte ve çoğu 
zaman tapular iptal edilmektedir. Demek ki 
toprak reformunu yalnız mihaniki şekilde bir 
taksimden ibaret sayan arkadaşlarımız toprak 
dâvasının ne vaziyette olduğunu iyi bir şekilde 
müşahede etmemişlerdir kanaatindeyim. Onun 
için toprak reformunu, toprağı dağıtmak mâ
nasında telâkki etmemek gerekir. Toprağı eğer 
dağıtmak mevzuubahis ise dağıtılan kısımlarının 
üzerinde yaşıyacak veya onu işletecek olanlara 
imkânların da sağlanması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ikinci olarak kadastro 
dâvası halledildiği takdirde mahkemelerimizde 
görülmekte,bulunan hukuk ve ceza dâvalarının 
>>üyük Mr kısmı hattâ tamamına yakın bir kısmı 
toprak ihtilâfmdan ortaya çıkmıştır. Bu dâva
lar ortadan kalkacak, veya asgariye inecek, her 
defasında şikâyetçi olduğumuz adaletin ^eç te
celli etme mahsuru ortadan kalkacaktır. 

3. TOPU kadasatro dâvası halledildiği tak
dirde emlâk ve zarai prelir vergilerinin alınma
sında kolaylık sağlanacaktır. 

4. Medeni Kanunumuzun bahşettiği fakat 
bugüne kadar kadastrosuzluk yüzünden ölü hal
de kalan gayrimenkul mülkiyeti ve ipotek mües
seseleri yaşar ve işler hale, gelecek, bu yönden 
sermaye piyasasının teşekkülünde rol oynıya-
caktır. 

5. Devletin kredi veren müesseselerinden 
kredi almak imkânı kolaylaşacaktır. 

6. Toprak klâsifikasyonunun yapılması im
kân dâhiline ^irecektir. 

7. Hazinenin, ferdin köy hükmi şahsiyet
lerinin, ormanm ve belediyelerin arazileri birbi
rinden ayrılacak, orman için köylerin iskân edil
mesi kolaylaşacaktır. Mülk sahibi olanlar Ziraat 
Bankasına ve diğer kredi müesseselerine baş-
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vurmadan dahi, diğer hususi bir hükmi şahıslara 
arazilerini karşılık göstermek suretiyle kredi 
almak imkânına kavuşacaklardır. Bunların ne
ticesinde mevcut ekilebilir topraklarımız en ve
rimli ve randımanlı şekilde işletilecek, toprak 
sahibi olanlar servet sahibi olacak, mevcut ka
nunların çerçevesi içinde Hazineye vergi ödiye-
cek, Hazine de büyük bir istifade sağlıyacak, 
eline geçen bu para ile âmme hizmetlerini yapa
cak, bu arada smayi hamle yapmak gücünü bu
lacak, bu suretle de işsiz ve topraksız vatandaş
larımız smayi hamle içinde kendilerine iş bula
cak, sosyal hak ve güvenlikleri de sağlanaca
ğına göre işsiz ve topraksızın da menfaati de 
tahakkuk edecektir. 

Bu suretle her defasında şikâyet edip müspet 
şekilde halledemediğimiz dâva ve meselelerimiz 
halledilmiş olacaktır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlar kadastro 
dâvasının 20 yıl içinde halledilmesini öngörmek
tedir. Esasen kadastro ve tapulama faaliyetleri 
muameleleri nisbetinde Hazineye gelir sağlamak
tadır. Bu durumdan istifade ederek kadastro 
ve tapulama faaliyetlerinin daha da süratlen-
dirilmesi hiç olmazsa 20 yıl içinde hedefine ulaş
tırılması mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki bütçe müza
kerelerinde üzerinde durduğumuz en mühim ko
nulardan biri de, 4753 sayılı Kanunu tatbik 
eden toprak tevzi komisyonlariyle, tapulama ko
misyonlarının faaliyetlerinin birleştirilmesi idi. 
Bu hususta kadastro ekipleri girmeden toprak 
tevzi komisyonlarının her hangi bir yere gidip 
faaliyette bulunmalarını hem haksız, hem de asa
yişi muhil bâzı hâdiselerin meydana gelmesine 
sebebolduğu cihetle, kadastro yapıldıktan sonra 
toprak tevzi komisyonlarının her hangi bir yere 
girmesinin gerektiğini ifade etmiş, Sayın Bakan 
da; fikirlerimize hak vermiş, Köy İsleri Baka-
niyle bu hususta mutabakata vardıklarını ifade 
etmişlerdi. 

Bu, Meclis zabıtlarında mevsuk vaziyettedir. 
Maalesef yine bu yıl ben Erzurum'a giderken bir 
iki yerde tamamen bunun hilâfına toprak tevzi 
komisyonları birkaç köye girmişler ve vatandaş
ların mülkiyet haklarını nazarı dikkate almadan 
tevzi cihetine gitmişler. Bundan dolayı sızlanan-
ları dinledim. Devlet Bakanlığına, Başbakanlı
ğa şikâyette bulunmuşlar. 

I Sayın Devlet Bakanına durumu bir iki defa 
iletmek istedim. Fakat kendisini bulamadım. 
Tapu Kadastro Genel Müdürüne bu vaziyeti 
intikal ettirdim. Oda: «Biz bu durumu Başba
kanlığa intikal ettirmiş vaziyetteyiz, her halde 
bir netice istihsal edeceğiz.» diye beyanda bu
lundular. Maalesef yine bir koordinasyon sağ
lanmamış olduğu anlaşılmaktadır ve biz bir 
plânlı devreye girmiş vaziyetteyiz. Plânlı dev
reye girdiğimize göre bakanlıkların faaliyetleri
nin koordone edilmesi lâzım. 

Bir memleketin bünyesi içinde bir Devlete 
tâbi bir vilâyetin hudutdaş iki köyü arasında 
bir komisyonun haklı dediğine öbürü haksız der
se, vatandaş birinin haksız dediği muamele kar
şısında kendini haklı bulursa Hükümete karşı, 
kanuna karşı, Devlete karşı nasıl itimadı kalır? 
Bir kanun ki, bir adalet ki onun hududunu la
lettayin bir köyün hudutnamesi tâyin eder, bu 
adalete karşı vatandaşın şüphesi olmaz mı? işte 
bu acıklı durumuı vatandaşları birbirine düşü
ren ve âdeta köyde bir ihtilâl yaratan toprak 
tevzi komisyonlarının haksız faaliyetlerinin önü
ne geçmek için biz, evvelce de ifade ettiğimiz 
gibi, ilk defa kadastro ekiplerinin köylere gir
mesi, Hazinenin, ferdin, köy hükmî şahsiyetinin, 
ormanın arazisi birbirinden tefrik edildikten 
sonra ancak tevziye tabi tutulmasını istemiştik. 
Fakat maalesef bu yerine getirilmemiştir. Sayın 
Bakandan bizi bu hususta tenvir etmelerini is
tirham edeceğim. Ayrıca Toprak iskân Umum 
Müdürlüğü bütçesi sırasında da bu mevzuu ilgili 
bakana arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu hususları 
arz ettikten sonra Y. T. Partisi Meclis Grupu 
olarak, kadastro dâvalarının süratle intacetti-
rilmesi için aşağıdaki temennilerimizin nazara 
alınmasını istemekteyiz : 

1. Klâsik metot yerine fotogrametrik me-
I todun bütün bölgelerde uygulanması, 

2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât Kanununun ihtiyaca cevap verecek şe
kilde yeniden tanzimi, 

3. Harita Genel Müdürlüğü, iller Bankası, 
Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri ile 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün koordine 
çalışması, 

4. Tapulama faaliyetlerinin süratle intace-
dilmesi için tapulama mahkemelerinin çoğaltıl-

I ması, • 
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5. Tapu ve kadastro teşkilâtında çalışan 
memur, müstahdem ve ücretlilerin terfi ve ter
fihlerinin sağlanması, sosyal güvenliklerinin te
minat altına alınması, 

6. Yeteri miktarda teknik elemanların ye
tiştirilmesi, kurs, okul ve yüksek okullara veri
len burs adedinin fazlalaştırılması, 

7. Arazi üzerinde çalıştıkları günler için 
çalışmalariyle mütenasip olarak kendilerine ve
rilen gündeliğin artırılması, tazminat veril
mesi, 

8. Tapu kütüklerinin ve kıymetli evrakla
rın muhafazasına ait binaların yapılması, 

9. Tapu dairelerinin bugünkü perişan hal
leri göz önünde tutularak, ihtiyaçlarına göre 
mefruşata kavuşturulmaları, 

10. Birçok tapu dairelerinde odacı olmadığı 
için tyu görevi de tapu memurlanmn yaptığı 
ifade edilmiş, bu durum gözönüne getirilerek 
kâfi miktarda hademe kadrosu verilmesini, 

11. Her türlü toprak tevzi işlerinin kadast
ro faaliyetinden sonra yapılmasını temenni eder, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 
aziz Milletimize, memleketimize Tapu JCadastro 
Genel Müdürlüğünün muhterem mensuplarına 
haynlı uğurlu olmasını diler, Grupum adına he
pinizi sayffiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, T. t. P 
Grupu adına buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tapu kadastro işleri senelerden beri Türk 
toplumunu meşgul eden ve bir türlü olumlu bir 
sonuca bağlanılamıyan müzmin dertlerimizden 
birisidir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamıza göre 
aile Türk toplumunun temelidir ve Devlet aile
nin bütünlüğünü, refahını sağlamak için ge-

N rekli tedbirleri alır. Köyde yaşayan ailenin re
fahını sağlamak, geçim imkânına onu kavuş 
turmak, ancak köylüyü toprağa kavuşturmak
la mümkün olur. , Oysa bugüne kadar yılan hi
kâyesi gibi sürüp giden kadastro işleri, tapula
ma işleri ve bu yolda harcanan milyonlar ve 
milyarlar köylü ailesini, Türk toplumunu mül
kiyet hakkının nimetlerinden istifade ettirmek 
şöyle dursun, onu günden güne bu nimetlerden 
yoksun bırakmak yolunda ilerleyip durmuştur. 
Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, iktisadi 

' ve sosyal haklar bölümünde; gerektiğinde Dev-
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letin toprağın büyüklüğünü tâyin edebileceğini 
ve köylüyü toprağa kavuşturmak için gerekli 
tedbirleri alacağını yazmıştır ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğüne bugüne kadar verilen büt
çeler, ayrılan paralar, bu yıl da ayrılan pa
ranın sarfı bu espri içinde değerlendirilmeli
dir. 

Eğer Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü yap
tığı işlerle büyük toprak sahiplerinin veya her 
suretle gözü açıklık ederek Hazine toprakları
na, sahibinin başında bulunmadığı topraklara 
veya sahibi belli olmıyan topraklara el atmasın
dan doğan fiilî durumları, birtakım bilirkişi, şa
hit veya her türlü vesikayla onun namına tes-
bit ederek, köylüyü topraklandırmak şöyle 
dursun, onu daha fazla topraktan mahrum et
mek ve büyük toprak sahiplerinin bu yoldan 
daha büyük topraklara sahibolmasma ve top
rağın günden güne mahdut ellerde toplanması
na vesile teşkil ediyorsa o zaman bu yoksul 
milletin, dolayılı dolayısız verdiği vergilerden 
tahsisler yapılarak çalışan Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün yaptığı masrafların zengin 
sınıfının arazi kâtipliğini yapmaktan başka bir 
mâna ifade etmediğini açıkça söylemekte fay
da vardır. 

Arkadaşlar, gerçekten toprak üzerinde mül
kiyet durumunun tesbiti mühimdir. Toprak 
üzerinde mülkiyet durumudur ki, mahkemele
rimizi uğraştırır, canlara kıyılmasına vesile teş
kil eder ve köylerin boşalmasına, şehirlerde iş
siz yuvalarının teşekkül etmesine ve vatandaş
ları, topraktan mahrum olan vatandaşların ya
bancı memleketlere giderek karın doyurma ça
basına düşmelerine sebep teşkil eder. 

tşte arkadaşlar, tapu kadastro deyince bü
tün meselelerde olduğu gibi, Anayasanın te
mel ilkelerinden hareketle şu tapu kadastro
nun parasiyle bu halka ne yapabiliriz ve fayda
lı ne yapabiliriz, bunu düşünmek lâzım. Yok
sa birtakım insanları her türlü yollardan ge
rek meralarda, ı gerek sahillerde arazi sahibi 
yapmaya yarayacak Tapulama Kanununun 
33 ncü maddesi gibi mevzuatla ve bugüne ka
dar yapılan tatbikatla bu işin değil 15 sene, de
ğil 20 sene, 1O0 sene de böyle devam etse top
luma bir huzur getirmiyeceğini şimdiden söyle
mek gerek ve bunun tedbirini el birliğiyle dü
şünmenin gerekli olduğu kanısındayız. 
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Muhterem arkadaşlar, 1966 yılı bütçe ten-
kidlerinde bu mealde yaptığım konuşmaya o za
man bu işlere bakan Sayın Devlet Bakanı 48 nci 
Birleşim 17 . 2 . 1966 tarihinde aynen şöyle ce
vap vermişti: «Biz de köylüyü toprağa kavuş
turmak istiyoruz. Ama bizim düşündüğümüz 

i toprak reformu Yunus Koçak'm düşündüğü gi
bi değildir. Biz toprak reformunu tarım re
formu içinde mütalâa ediyoruz.» demişlerdi. 

Arkadaşlar, bizim düşündüğümüz toprak re
formu, Anayasanın emrettiği toprak reformu
dur ve bugüne kadar bunun yapılmadığı bunun 
yapıması için en ufak bir teşebbüste bulunul
madığı bir vakıadır. 

Üstelik şu da bir vakıadır ki, bugün köyle
rin mer'aları günden güne azalmaktadır. 1990 
yılma kadar yapılan kesiflere göre, 1Û0 milyon 
dönüme yakın mer'a kaybolmuştur. Nasıl kay
bolmuştur? Birtakım açıkgözlerin üzerine tes
cil edilmiştir arkadaşlar. 

Yine o zaman Sayın Bakanın verdiği ceva
ba göre diyor ki, Sayın Bakan; «1950 ziraat sa
yımında 2 322 000 çiftçi ailesinden 48 000 aile
nin ziraat arazisine sahip bulunmadığı, 499 000 
çiftçi ailesinin, işlediği arazinin ancak bir kıs
mına sahip bulunduğu, 89 000 ailenin hiç top
rağı olmadığı, diğerlerinin ortakçılık, kiracı
lıkla geçindiği, yaptığımız tetkikattan ve 1950 
yılı ziraat sayımından anlaşılmaktadır.» demek
tedir. 

Arkadaşlar, şu beyanat, neresinden bakılır 
sa bakılsın bizim iddialarımızın doğruluğunu 
teyideden beyanlardır ve bugün toprağın bir 
takım kişiler elinde temerküz ettiği ve artan 
köylü nüfusunun her gün daha fazla toprak 
hasreti içinde köylerinden göç etmeye mecbur 
kadığı vakıasını teyideder beyanlardır, tste 
arkadaşlar, Tapu Kadastro bütçesi üzerindeki 
mütalâalarımızı Anayasanın bu esprisi içinde 
mütalâa etmeye ve değerlendirmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada şunu da be
lirtmek gerekir ki, Anayasanın bu esprisini 
böyle belirttikten sonra tapu dairelerinin tapu 
işlerinde vatandaşa eziyet veren daireler oldu
ğunu hepimiz bilir ve kabul ederiz. Bunun so
rumluluğunu şu Bakana veya şu umum müdü
re yüklemek haksızlık olur. Ama bu hepimizin 
her zaman gördüğü, bildiği ve işittiği ve bir 
türlü önü alınamıyan şikâyetler cümlesindendir. 

Bunun yolu nasıl bulunur bilmiyorum. Ama 
mutlaka bunun çaresini bulmak lâzım ve bu
nun çaresini bulmak topluma bir derece, şekli 
olarak da olsa bir huzur sağlamaya vesile olur. 
Hiç olmazsa vatandaşın, yoksul vatandaşın, Dev
let dairesine işi düşen vatandaşın Hükümet dai
resine emniyetle rahatlıkla girip çıkmasını sağ
lamış oluruz, bu da bir kazanç olur. 

Muhterem arkadaşlar, yine Tapu Kadastro 
Bütçesini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
1968 yılı Tapu Kadastro Bütçesi, geçen yıla na
zaran 19 565 822 lira artarak bu yıl 123,5 mil
yon liraya ulaşmıştır. Geçen sene 104 milyon
du, ondan evvel daha azdı, görüyorsunuz müte
madiyen bu daire hergün artan ihtiyaçla karşı
mıza çıkıyor ve parayı alıyor ve bu ihtiyaçların 
karşılığında ne vatandaş toprağa, ne vatandaş 
hiçbir surette huzura kavuşuyor. Onun için ar
kadaşlar, bu Tapu Kadastro dairesinin duru
mu üzerinde düşünürken, baştan da belirttiğim 
gibi, kimse parayı yemiyor, fakat para mahal
line, yani Anayasanın esprisi içinde mahalline 
sarf edilmiyor. Yoksa kimsenin yediğini söyle
miyoruz we kimsenin de parayı yediği iddiasında 
değiliz. 

Arkadaşlar, yine Tapu Kadastro Bütçesinin 
tümü üzerinde hazırlanan raporda iftiharla bâzı 
rakamların kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. 
Sayın raportörler diyorlar ki, Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü emlâk alım satımından her 
sene daha artan nisbette gelir sağlamaktadır. 
Bu doğrudur arkadaşlar. Gerçekten 1967 yı
lında 1 045 040 muamele yapılmış ve 248 493 516 
lira gelir elde edilmiş ve deniliyor ki, böylelikle 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü yaptığı mu
amelelerle Hazineye önemli gelir sağlamaktadır 
ve dolaylı olarak bir yatırım müessesesi hali
ne gelmiştir. Dış görünüşüyle bu böyle. Ama 
arkadaşlar, tetkik ediyoruz, ne zaman tapu mua
meleleri fazlalaşıyor? Ne zaman iktisadi hayatta 
istikrar, güven olmazsa tapu muameleleri o za
man fazlalaşıyor. Ne zaman iktisadi hayatta gü
ven olursa vatandaş tapu muamelelerine para 
yatırmaktansa ciddî yatırımlara para sarf etme
yi uygun görüyor. Bunun da misalleri var; mese
lâ, 1936 yılında 348 382 muamele yapılmış, 1946 
yılında, yani 10 senelik bir devre içinde bu, yüz
de 50 ye yakın bir nisbette artmış, 527 059 mua
mele. Yani 10 yılda artış yüzde 50 nci Halbuki 
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1956 ile 1907 arasında artış yüzde 50 den çok 
daha yüksek. Demek ki, arkadaşlar, bir yönü 
ile bakılırsa gerçekten gelir sağlanıyor, ama 
diğer yönü ile bakılırsa bunun pek de sevin
dirici bir sonuç olduğunu kabul etmeye im
kân yoktur. Demek ki, vatandaş parasını emni
yete bağlamak için taşa toprağa gömmeyi daha 
faydalı buluyor. Vatandaş, iktisadi hayatın de
vamlılığına, emniyetine ve istikrarına güvensiz
lik içindedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanların bu
rada yaptıkları beyanlara göre, kadastro işleri 
15 veya 20 yılda bitecek denir. Halbuki bu, 
bugüne kadar gördük, bu işleri yürüdükçe da
ha karışıyor ve mütemadiyen yuvarlanan bir 
kartopu gibi büyümektedir ve bunun çaresini 
bulmak da mümkün değildir. Kadastro işlerinin 
ilerlemesi, ihtilâfları azaltmak şöyle dursun, 
ihtilâfları artıracak bir seyir takibetmektedir 
ve edecektir. Bilhassa Tapulama Kanununun 
tatbikatı, bizi bu yoja götürmek ihtimallerini 
fazlasiyle taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Tapu Kadastro 
Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz ederken şu 
ana kadar söyle söylediğimiz fikirleri, yani 
bu tapulama işlerinin, bu kadastro işlerinin, 
ihtilâfları azaltmak şöyle dursun, zamanla da
ha çok artıracağını, bu artırmanın bugün pek 
dikkatimizi çekecek ehemmiyette ve miktarda 
olmasa da, bunların birikim yaparak zamanla 
bizi çok mühim olaylarla karşı karşıya getirece
ğini düşünürecek ciddî sebepler vardır.' Meselâ, 
Bafra gölü meselesi, meselâ Elmalı olayları.. 
Arkadaşlar, görülüyor ki, iktidar hangi tutum 
içinde olursa olsun, birtakım sosyal olayları 
tesbit etmekte fayda vardır, belki düşünmiyen-
ler bulunabilir, ama düşünecekler de buluna
bilir, ve zannımca bunlar üzerinde ciddî olarak 
düşünmeye değer. Nitekim Sayın Bakanın bu ko
nuda Karma Bütçe Komisyonunda verdiği izahat 
gerçekten tatmin edici olmaktan uzaktır ve bu 
olaylar köylüleri hergün daha fazla kendi seç
tikleri iktidarın, kendilerine birşey getirmedi
ğini bilâkis kendilerine dayanarak, kendilerin
den oy olarak kendilerine karşı olanları, büyük 
toprak sahiplerini koruduğunu daha fazla ikna 
eder mahiyettedir. 

Arkadaşlar, onun için bütün muamelelerimiz 
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de, bütün yaptığımız işlerde, bütün bütçelerin 
incelenmesinde dikkatle Anayasanın esprisine 
ve sosyal adalet ilkesine bağlı kalmaya mecbu
ruz ve bağlı kaldığımız oranda da yaptığımız 
her işin, harcadığımız her kuruşun mahalline 
masruf olduğunu her zaman söylemek, rahatça 
iddia etmek mümkün olur. Yoksa birtakım mü
esseseler kurup bu müesseseler, her tarafa nis-
betle daha çok para vermekle belki bir çarkı 
döndürmüş oluruz, ama bu çarkın dönmesinin 
bir şeye yaramadığını da bugüne kadar olan tec
rübelerimiz bize göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten bugün 
mevzuatımız birtakım uyanık kişilerin, gözü 
açılmış kişilerin süratle büyük toprak sahibi 
olmasına müsaittir. O kadar müsaittir ki, ayrı
ca bu kişilerin bu edindikleri toprakla bu sene 
bütçesinin, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
52 sayılı cetvelinde ve bütçede bulunan 347 mil
yon lirayı da düşünecek olursak, bu 347 milyon 
liradan birtakım kişilerin sahillere 33 ncü mad
deye göre el koyarak, iki milyon lira banka 
tarikiyle kolayca alabileceğini ve bu iki milyon 
liralarla Hazinenin 347 milyonunun gidebilece
ğini düşünürsek, Türkiye'de kolay para kazan
maya, dolaylı yollardan meşru olmıyan yollar
dan para kazanmaya nasıl imkânlar sağlanmış 
olduğunu görmek ve ibretle düşünmek gerekir 
kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bir dakikanız var, 
cümlenizi ona göre bağlayınız. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, şunu da 
belirtmek lâzım, kadastro memurları gerçekten 
ağır şartlar içinde çalışmaktadır. Tapu memur
ları çok yerde, ağır şartlar içinde çalışmakta
dır. Bunlar kadro sıkıntısı içindedir. Zamanın
da terfi edemezler. Bunlar da bir vakıadır, bun
ları da söylemek lâzım. Ama bütünü ile birlik
te tapu kadastro konusunun, toprak reformu 
ile birlikte yürütülmediği sürece, bu umum mü
dürlüğe verilen paraların mahalline masruf ol
duğunu, faydalı yatırım olduğunu kabul etmeye 
kanaatimizce imkân yoktur. Hepinizi bu inanç
la saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saat 21,00 de toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,18 

mmm •• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşi ninin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

Tapu ve Kadstro Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız nok
tadan devam ediyoruz. 

Söz sırası, A. P. Grupu adına Sayın Sadi Bi-
nay'dadır. Buyurun Sayın Binay. 

A. P. GRUPU ADINA ŞADI BİNAY (Bi
lecik) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünnü 1968 
malî yılı Bütçesi üzerinde A. P. Grupu adına 
görüş, tenkid ve temennilerimi arz edeceğim. 

Muhterm arkadaşlar, evvelâ bu Genel Mü
dürlüğün faaliyet sahasına kısa bir gözatniak is
tiyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yüküm
lü olduğu işleri, Tapu işleri ve Kadastro ve 
Tapulama işleri olarak iki ünite halinde yürüt
mektedir. Biraz evvel konuşan T. î. P. sözcüsü
nün dediği gibi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görevi, hiçbir zaman toprak tevzi 
etmek veya henüz ortada bulunmıyan bir top
rak reformunu uygulamak değildir. Esasen, bir 
memleketin kadastrosu bitirilmeden toprak re
formunun uygulanması da mümkün değildir. 

Tapu işlerimiz, alım - satım, intikal, bağış, 
trampa, taksim, rehin ve irtifak hakları tesis 
işleri gibi günlük, fakat önemli ve yaygın iş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere, Kat Mülkiyeti Kanununun tatbikatından 
sonra, bilhassa büyük şehirlerimizde tapu işleri 
yüzde yüze varan bir artış kaydetmiştir. Gene 
T. 1. P. sözcüsünün temas ettiği gibi, bir mem
lekette gayri menkul alım ve satımının çoğal
ması, o memleketin iktisadi istikrarsızlığına 
hiçjbir zaman delâlet etmez. Dünya milletlerin
de görülmüştür ki, ileri ve demokratik ülke
lerde gayrimenkul alım ve satımı, para gibi te
dahül eden, çoğalan nakit muameleleri halinde
dir. 1946 senesinde 500 000 olan muamelât, 1967 
senesinde tam 3 misli artarak 1,5 milyona yük

selmiş, bu arada Emlâk Alım Vergisi de 290 
milyon lira gibi büyük bir meblâğa ulaşmıştır. 

Böylece görülmektedir ki, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Bütçesine konan giderlere mu
kabil, yüzde 30 ilâ 100 arasında gelir sağlıyan 
bir yatırımcı daire hüviyetini taşımaktadır. 

Halkımızın birçoğunun her gün müracaatta 
bulunduğu bu dairelerin işleri, memurlarımı
zın kadro darlığı, mesai yapılan binaların ki
fayetsizliği sebebiyle süratle yürütülememekte 
olduğu hepimizin malûmudur. Vatandaşlar ve 
memurlar zaman zaman haklı olarak sızlan
maktadırlar. Zira, 32 sene evvel alman kad
rolarla ve iptidai binalar içerisinde bu işi hızla 
yürütmek mümkün değildir. Ancak, şurasını 
hemen işaret etmek isterim M, meselâ Çankaya 
Tapu Dairesi, Kaymakamlığın altında dar bir 
odada çalışmaktaydı. Bugün, geniş bir yere 
taşınmış ve 3 bölüme ayrılmak suretiyle vatan
daş hizmetlerinin görülmesi kolaylaştırılmış
tır. Hükümetimizin, tenkid ve temenni fconusu 
yapılmış olan bu hususu biran evvel halletme
sinde elbetteki faydalar görmekteyiz. Bu yıl 
bütçeye konan, 110 yeni hademe kadrosunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Kadastro işleri; il ve ilçelerde belediye sı
nırlan içerisindeki gayrimenkullerin hukukî 
ve fennî durumlarını tesbit, plâna ve kanuna 
müstenit tapu kütüklerini tanzim ve tesis 
etmek işlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, kadastro hizmet
lerimiz devamlı bir gelişme göstermektedir. Ka
dastrosu yapılan parsel adedi, 1966 ya nazaran 
1967 senesinde 3 000 aded artarak 65 000 e 
yükselmiştir. Bu arada, Varto, Karlıova, Hınıs, 
Akyazı ve Geyve gibi tabiî âfete uğramış 
bölgelerde, kesif ve takdire şayan bir çalış
ma ile 5 000 e yakın parselin kadastrosu ya
pılmış ve böylece Âfetler Kanunu zamanında 
uygulanmıştır. 
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Bununla beraber, şimdiye kadar ancak 38 il 
ve 65 ilçenin kadastrosu yapılmıştır. Halen, ba
kiye 26 il ve 31 ilçede çalışmalar devam et
mektedir. 

Tapulama hizmetlerine gelince; tapulama 
işleri köylerdeki gayrimenkullerin tapu kayıt
larını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenle
rin de zilyedlik esaslarına göre kayıtlarını 
tesis etmek ve plânlarını düzenlemektir. Ta
pulama işlerine 5602 sayılı Kanunla başlan
mış ve 14 senelik bir uygulamadan sonra çıka
rılan 509 sayılı Kanunun - malûmunuz olduğu 
veçhile Anayasa Mahkemesince iptalinden 
sonra, 1966 tarihinden sonra yürürlüğe konan 
766 sayılı Kanunun tatbikatından olumlu sonuç
lar alınmıştır. Ve mesele mahkemelere intikal 
eden ihtilâflar yüzde 7 ye, yüzde 5 e kadar 
düşmüştür. Tapulama hizmetlerimize bugüne 
kadar 36 224 köyümüzden sadece 7 145 tapula
ması yapılmıştır M, nisbet yüzde 20 dir. 

Muhterem arkadaşlar, bir realitedir ki, bu
gün Türkiye'deki arazilerin yüzde 60 ı tapu
suzdur. Memleketimizde tapulama faaliyeti 
gayrimenkul mülkiyet:ni düzenliyen bir hizmet 
sahasıdır. Vukua gelen ihtilâfları kısa bir 
zamanda çözümlemek için tapulama mahkeme
lerinin çoğalmasını yerinde bir davranış olarak 
mütalâa etmeMeyiz. 

Plânın dediği gibi, Türkiye'de arazi mül
kiyet durumunun henüz tesbit edilmemiş ol
ması, kalkınma plânlarının uygulanması sıra
sında çeşitli sektörlerde sıkıntılar meydana-
gehne«îme seheboMaktadır. Bu durum, veroi. 
resim ve harçlardan gelir kaybına yol açtığı 
gibi, mülkiyetin hukukî dayanaktan yoksun 
bulunması, çeşitli asayiş bozucu ve bazan maa
lesef kan dökülmeye varan müessif olaylara 
yol açmaktadır. 

Tapulama işlerinde bir süre, 1950 - 1955 
yılları arasında klâsik ve basit metotla çalışıl
mış, bu sebeple de az iş yapılmıştır. Bilâha-
ra isabetli bir kararla, ileri memleketlerin 
uyguladığı fotogrametri metoduna geçilmiştir. 
Halen, 107 bölgede 450 ekip bu metotla geniş 
ve başarılı bir çalışma kampanyası içerisinde
dir. 1967 yılında 421 000 parselin arazide tah
dit ve tesbiti yapılmış ve ayrıca 5 milyon dö
nümlük bir arazi tapuya bağlanmıştır. Tah
dit ve tesbit işlerinin süratli bir tempoya ka

vuşmasını teminen, ödenek meselesine ve ekip
lerin yeteri kadar motorlu taşıt aracı ile teç
hiz edilmelerine bilhassa dikkat etmemiz lâ-
zımgelmektedir. Çünkü muhterem arkadaşlar, 
Birinci Beş Yıllık Plânda, plân hedeflerinin 
tam tahakkuk etmeyişinin sebepleri arasında, 
kâfi derecede taşıt aracı olmaması ve yılda 
200 iş günü yerine, sadece 100 iş günü çalışıl
ması da zikredilebilir. 

Gerçi, Birinci Beş Yıllık Plân, sektör ra
porları çok iyimser bir görüşle müddeti kısa 
tutmuştur. Bu, teknik bir ölçüm işi değildir 
arkadaşlar. Mesele, kadastro meselesi, evvelâ 
hukukî meselelere dayanmaktadır. Elde mev
cut ve ihtilafsız bir arazi olacak ki, ondan 
sonra gidip ölçme işini yapabileceksiniz. Bu 
itibarla, plân ile ilgili daire arasında mevcut 
bir mutabakatsızlık vardır. 20 yılda bitirilemi-
yeeeğini de, değerli Bakan Senato görüşme
lerinde bunu sarahaten ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, tarım reformu konu
sunda alınacak tedbirlerden istenen sonucu 
alabilmemiz ve bu çalışmaları çiftçilerimize be
nimsetebilmemiz, her şeyden önce toprağın 
mülkiyet durumunu tesbit etmemizi zorunlu 
kılmaktadır. Toprak - insan ilişkilerinin düzen
siz olması ve toprağın mülkiyet durumunun 
belirsiz bulunması, millî geliri azaltacağı ve 
kalkınmayı yavaşlatacağı için, bu bütçe, sa
dece para miktarına bakmıyalım, cidden önemli 
bir bütçedir. 

1968 yılı bütçesi, İkinci Beş Yıllık Plânın 
öngördüğü istikamette izhar olunmuştur. Cari 
harcamalarda, milletçe istediğimiz tasarrufa 
riayet edilmiştir. Döşeme ve demirbaş harca
malarında yersiz israfa kaçılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, hukukî nitelik taşı
yan faaliyetleri yanında, bu genel müdürlük 
toprağa ilişkin ve kalkınma ile ilgili yatırım
larda müspet hizmetler görmüştür. Meselâ, 
Keban Barajı sahasındaki tapulama işlerini tâ
yin edilen zamandan evvel bitirmesini takdirle 
karşılıyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1968 yılı Bütçesi, geçen yıla nazaran 21 mil
yon liraya yakın bir fazlalıkla 125 877 822 
liradır. Bu fazlalığın önemli bir kısmının ya
tırım harcamaları içerisinde yer alması, bize 
bu bütçenin, İkinci Beş Yıllık Plânın öngör
düğü tedbirler istikametinde izhar olunduğu-
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nu göstermektedir. Malî imkânlarımıza göre, 
yatırımlara 25 100 000 liranın ayrılmış olma
sını, bu hizmete verilen önemin bir işareti 
olarak kabul ediyoruz. 

Kadastro ve tapulaması henüz yapılamıyan 
yerlerdeki, eski yazı ile yazılmış tapu kütük 
ve defterlerinin yeni yazıya çevrilmesi işinin 
biran evvel ikmalini temenniye şayan görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, bünyesindeki elemanların 
yetiştirilmesine hususi bir çaba ve itina göste
rilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plânın büyük nok
sanlığı, yetişmişlerin eğitimine hiçbir zaman 
önem vermemiş olmasıdır. Bu genel müdürlük, 
bu önemi ciddiyetle vermiştir. Kadastro Oku
lu mevcudunun artırılması ve teşkilâttaki me
murların hizmet içi eğitimleri çok faydalı ol
muştur. 

Netice olarak, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1968 yılı Bütçesini Kalkınma Pla
nındaki üretim hedeflerine ulaşma çabası içe
risinde ve geçmiş yıllara nazaran daha müte
kâmil bulduğumuzu arz ve ifade etmek isterim. 

Bütçenin, memleketimize ve milletinize ha
yırlı olmasını diler, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün değerli elemanlarına başarılı 
bir çalışma yılı temenni ederim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, grupum adına sizleri 
sevgi ve saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var
dır. Görüşecek misiniz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Ba
kanı. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğümüzün bütçesi hakkında muhterem 
grup sözcülerinin ifade buyurdukları tenkid 
ve temennilere umumi bir izahat içerisinde ve 
arkadaşlarımızın bu izahatım içerisinde bu-
lunmıyan tenkid ve temennilerine de ayrıca ce
vap vermek suretiyle cevaplandırmak istiyo
rum. 

Tapulama faaliyeti bilindiği gibi, gayrimen
kul mülkiyetini düzenliyen ve tapu sicillerini 
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Medeni Kanunumuzun aradığı nitelikte ve şü
mulde tesise matuf bir faaliyettir. 

Toprakla ilgili sorunlarımız ve daha açık
çası mülkiyet hakkı, vatandaşlarımızın üze
rinde hassasiyet gösterlikleri ve titiz bulun
dukları saygı fikri duydukları bir konudur. 
Bunun içindir ki, Hükümet Programımızda bu 
meseleyi, «Zirai reformun ve toprağa ilişkin her 
türlü teşebbüsün temel hizmeti ve öteden beri 
devam edegelen ihtilâfların çözüm yolu, tapu
lama ve kadastro faaliyetlerinin en kısa bir 
zamanda bitirilmesine bağlıdır.» diye tesbit 
etmiş bulunmaktayız. Bu itibarla Hükümeti
miz, tapulama ve kadastro faaliyetleri üzerin
de devamlı ve artan bir hassasiyetle durmak
tadır. Binaenaleyh, yapılan işlerle bundan 
sonraki çalışmalarımızı bu anlayış içerisinde 
hulâsa etmeye gayret edeceğim. 

5602 sayılı 1950 tarihli Kanımla başlı-
yan ve halen 766 sayılı Kanunla devam eden 
tapulama faaliyetlerimizin sonucu olarak bu
güne kadar, Sayam sözcülerin de belirttikleri 
üzere, 7 145 köyün tapulaması ikmal edil
miştir. ikmal edilen bu köylerde özel mülki
yet konusu olarak tescile tabi tutulan 6 893 270 
parselde 73 694 818 dönüm yüzölçümü olan 
arazi mevcuttur. Halen 105 il ve ilçemizde 
tapulama müdürlüğü teşkilâtı kurulu bulun
maktadır. Bu müdürlükler, aynı zamanda 
256 il ve ilçeye bağlı köylerde de yetki ile 
hizmet görmektedirler. 1967 programında da 
955 köyün tapulaması ele alınmıştır. 

Tapulama faaliyetlerinde bugüne kadar ya
pılanlarla, bundan sonra yapılanları bir muka
yese çizgisinde götürmemek lâzımdır, çünkü Ta
pulama Genel Müdürlüğümüz gelişen teknik im
kânlara, bütçe imkânlarına her gün biraz daha 
fazla kavuşmak suretiyle, hizmetini her sene 
artan bir tempo içerisinde yükseltmekte ve 
hedefe bu artan tempo içerisinde erişmek iste
mektedir. 

Memleketimiz, hemen dünyanın en ileri 
memleketlerinde tatbik edilmekte bulunan fo-
toğrametri metodu ile çalışma imkânlarına 
kavuşturulmuştur. Memleketimizin şartlarına 
ve hususiyetlerine, tapulanacak arazinin kıy
metine göre düzenlenecek çalışma metot ve 
programlarımız sayesinde, gelecek yılların bu
günkünden çok daha verimli olacağını söyle
mekte bir mübalâğa payı yoktur. 
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Tapulama hizmetleri gayrimenkul mülkiyeti
ne düzen veren tapu sicili müesesesini kurmayı 
hedef tutmaktadır. Binaenaleyh, teknik yönüy
le birlikte hukukî yönünü de düşünmek ve bil
hassa hukukî yönü daha büyük bir ağırlıkta bu
lunduğunu ifade etmek isterim. 766 sayılı Tapu
lama Kanuniyle itirazların idari kademede ve ko
misyonlar marifetiyle karara bağlanmasının sağ
lanmış olması ihtilâfları yüzde elliden 5 ilâ 
8 -10 seviyesine düşürmüştür. Bu vesileyle ifade 
etmek isterim ki 766 sayılı Kanunun müzakere
si sırasında Yüce Meclisin izhar buyurmuş oldu
ğu bir takım endişeler bu kanunun tatbikatı do-
layısiyle varit bulunmadığı, bilâkis büyük fay
dalar temin ettiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu noktada muhterem heyetinize bilhassa 
zilyedlikle iktisap konusunda Hazine arazilerinin 
eşhas eline haksız olarak geçmesi gibi bu ka
nunun ten'kidlerinde temel teşkil eden, ağırlığı bu
lunan itirazları da cevaplandırmak isterim. 

1950 yılından yani 5602 sayılı Kanunun tat
bikinden Ağustos 1964 tarihine kadar 58 958 853 
dönüm tutarında gayrimenkul tesbiti yapılmıştır. 
Bu miktarın içerisinde Hazineye ait olarak 
1 732 003 dönüm itirazlı, 2 074 476 dönüm itiraz
sız gayrimenkul tesbit edilmiştir. Yani yekûn 
3 086 470 dönüm. Hazine namına tesbit edilen bu 
miktar dönümün yekûna nisbeti % 3 tür. 

Ağustos 1964 - Ocak 1964 tarihlerine kadar 
509 ve 766 sayılı kanunların uygulanması sonu-
cundaysa 15 281 821 dönüm arazi tesbiti yapıl
mış, bunun Hazineye ait olarak 842 520 dönümü 
itirazlı, 149 073 dönümü de itirazsız olarak cem'an 
991 693 dönüm arazi tesbiti yapılmıştır. Bunun 
yekûna nisbeti ise % 5 tir. 

Görülüyor ki Hazine namına 766 sayılı Kanu
nun tatbikatından sonra daha fazla miktarda ara
zinin tesbiti imkân dâhiline gelmiştir. Nitekim 
mezkûr kanun yüz dönümüne kadar zilyedlikle ik
tisabı imkân dâhiline sokan hükmü vatandaşları 
bir takım hile yollarına sevk etmekten berî kıl
mış ve bu suretle Hazine arazisinin gerçeklere 
daha uygun bir surette tesbitini sağlamış bulun
maktadır. İl ve ilçelerimizin belediye sınırı dışın
daki köylerimizde devam eden tapulama hizmet
lerine muvazi olarak belediye hudutları içinde 
ve 2613 sayılı Kanuna göre kadastro faaliyetle
rimiz devam etmektedir. 

Bugüne kadar 38 il ve 65 ilçenin kadastrosu 
tamamlanmış ve 1 169 850 parselin tapu kütüğü 

plânları tesbit edilmiştir. Halen 26 il ve 31 ilçe
de kadastro faaliyetlerine devam edilmektedir. 
Bunun dışında 4788 parsel kadastro da âfet böl
gelerinde, ayrıca buna inzımamen 65 000 gayri
menkul parsele inzimamen tesbit edilmiştir. Gün
lük tapu işlerimizi 67 il ve 574 ilçede ve 4 bucak
taki teşkilâtımız vasıtasiyle bir intizam içerisin
de yürütmeye gayret ediyoruz. 

Dairelerimiz vatandaşlarımızın üzerinde has
sas bulunduğu ve üzerinde menfaatleri bulundu
ğu konulardaki muamelelere muhatap bir daire
dir. Bu itibarla iş hacmi fazladır, menfaat ihti
lâfları fazladır. 

Halkla, tapu dairesi .kadar yakın teması bu
lunan her halde nüfustan başka Türkiye'de bir 
başka dairenin bulunduğunu zannetmiyorum. Bu 
kadar kesif münasebetlerin içerisinde elbette bir 
takım arkadaşlarımızın belirttiği şikâyetlerin, 
vukubulması muhtemeldir. Ama, menfaate daya
nan münasebetler açısından değerlendirilirse bu 
şikâyetleri munsif karşılamak yerinde olur ka
naatindeyim. 

Büyük şehirlerimizdeki Kat Mülkiyeti Kanunu 
tatbikatı fevkalâde artmıştır. Bu Tatbikatın şi
kâyeti davet eden bir kısım muameleleri idari 
tedbirler alınmak suretiyle ıslah edilmiş ve bu 
şikâyetler de asgariye indirilmiş bulunmaktadır. 
Bu meyanda meselâ; şahsi irtifak hakları tesis 
edilmişse, 51 nci maddeye göre kat mülkiyetine 
geçişte yönetim plânı aramak, anagayrimenku-
lü gösterir ve yine anayapmın tümünü" ihtiva 
eden proje ile iktifa edilerek her daire için ayrı 
ayrı proje emsali istememek gibi tedbirleri ifa
de edebilirim. 

Muhterem milletvekilleri, artan is hacmi kar
şısında personel durumumuzun bu hacına muvazi 
olarak bir artış gösterdiğini iddia edemem. Ge
nel Müdürlüğümüz 1936 tarihli Kuruluş Kanu
niyle görev yapmaktadır. 

Arkadaşlarımızın da ifade buyurdukları gi
bi, bu kanunun meriyete girdiği tarihlerdeki iş 
hacmimiz, 348 832 idi. Bugün iş hacmimiz 
1 050 040 civarına yükselmiş ve tapu dairelerinin 
temin ettiği gelir de bu nisbette artmıştır. Halen 
Genel Müdürlüğümüz 5 109 maaşlı, 1 080 ücretli 
ve 392 yevmiyeli personelle çalışmaktadır ve bü
tün bu işler, bu sayıda personelle yürütülmekte
dir. Personel kaynaklarımızın tapu hizmetleri
nin gittikçe gelişen teknik imkânlara uygun bir 
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istikamette takviye edilmesi, personelimizin bu 
nitelikte kişilerden yetiştirilmesi bir zaman, ay
nı zamanda imkân meselesidir. 

Personel için kaynaklarımız, kadastro okulu
dur. Bu okulda 150 yatılı, 10 burslu talebe ile 
eleman yetiştiriyoruz. Tahsil süremiz üç yıldır. 
Tapulama kursumuzda 210 burslu talebemiz mev
cuttur ve tahsil süresi iki yıldır. Yıldız Teknik 
Okulu Kadastro Şubesinde burslu talebelerimiz 
mevcuttur. Keza Hukuk ve iktisat Fakültesinde 
de yine burslu talebelerimiz vardır. Teşkilâtımız
da mevcut memurlarımız Genel Müdürlüğümüz
de açılan tekâmül kurslariyle hizmet için eğitime 
tabi tutulmakta ve iki yıl süren bu eğitim süre
since bilgileri ve görgüleri artırılmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzün arşivinde 40,000 000 
civarında Arap harfli tapu kaydı mevcuttur. Teş
kilâtımızda Arap harflerini okuyan ve hususiyet
le tapu ıstılahlarından da anlıyan memur adedi
nin az bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu se
beple 1959 yılından itibaren bütçeye konan öde
neklerle ve mesai saatleri dışında yapılan fazla 
mesaiyle bu kayıtların Türkçeye çevrilmesi işine 
devam etmekteyiz. Bu çevirme işinde belki bu
gün için eleman bulmamız imkânı vardır, fakat 
tapu kayıtlarından ve ıstılahlarından anlıyan ve 
aynı zamanda eski Türkçeyi de bilen elemanları 
bulmakta müşkülât çekiyoruz. Çünkü sadece es
ki Türkçe'yi bilmek bu çeviriler için kâfi gelme
mektedir. Bu itibarla memur tekâmül kursların
da yeni bir ders ihdas etmek suretiyle, eski ka
yıtların okunması ve belgelenmesi konusunu ge
liştirmeye çalışmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, arkadaşlarımız Bi
rinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda tâyin edil
miş bulunan yirmi yıl hedefine bugünkü büt
çe imkânları ve tatbikat içerisinde erişilmenin 
mümkün bulunmadığını ifade ettiler. Doğru
dur. Gerek komisyon müzakereleri sırasında 
gerekse Senatoda da arz ettim, bu yirmi yıl 
hedefi ideal bir hedef olarak kalacaktır. Beş 
yıllık plânın istinadettiği sektör raporlarını 
iyimser bulduğumuzu keza o görüşmem sırasın
da ifade etmiştim, huzurunuzda da bu şekilde 
ifade etmek isterim. 

Yirmi yıl hedefi harita alımı itibariyle ger
çekleşebilir, muhterem milletvekilleri, fakat 
harita almakla iş bitmiş olmuyor, asıl mesele 
bu haritanın alımından sonra başlıyor. Kıymet
lendirmede sınır emniyeti mevcut değildir. Ara

zinin hudutları belli değildir. Haritayı tatbik 
ederken, klâsik metotta olduğu gibi, yine ehli 
vukuflara itibar etmek mecburiyetindeyiz. Bi
naenaleyh harita alımını ne kadar süratli ve 
emniyetli yaparsak yapalım bunun arz ettiğim 
cephelerini de yani hukukî yönünü de gerçek
leştirirken büyük müşkülâta mâruz kaldığımızı 
ve hizmeti biraz da tabiatı icabı olarak yavaş
lattığını belirtmek isterim. 

İktisap şekilleri Türkiye'de değişiktir. Bü
tün bu şekillerin araziye haritanın tatbiki sıra
sında ele alınması, değerlendirilmesi ve halle
dilmesi lâzımdır. 

Söz bu noktaya gelmişken Türkiye'de bu 
derece hassas kadastroya haritaya lüzum var 
mıdır, yok mudur meselesi de münakaşa edile
bilir. Biz fotogrametri metodunu tatbik eder
ken dönümü iki bin lira veya beş bin lira olan 
yere de dönümü elli lira eden yere de ayni 
usulü uyguluyoruz. Bizden daha önce bu meto
du uygulıyan meselâ İsviçre - ki biz mevzuatı
mızın bir kısmını oradan almışızdır, bu itibar
la misali oradan veriyorum - kıymetli arazi üze
rinde fotogrametri usulünü tatbik ediyor, fa
kat kıymeti henüz yükselmemiş bulunan ve uzun 
bir vâdede yükselme ihtimali de zayıf olan ara
zide foto plânla çalışmayı daha uygun görü
yor. Foto plân bir taraftan zaman itibariyle 
diğer taraftan da bütçe imkânları itibariyle da
ha geniş bir çalışma imkânını bize verecektir. 
On dönümlük bir sahada 600 metre hata tecvizi 
hata hududlan içerisindedir. Çünkü Türkiye'
de, arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi, sahip
li gayrimenkullerin yüzde 60 ı tapusuzdur. 

Türkiye'deki sıkıntı dakik tapu temin et
mek değildir, Türkiye'deki sıkıntı tapu temin 
etmek ve tapu senedinin temin edeceği imkân
lardan, iktisadi imkânlardan, malî imkânlar
dan, tedavül imkânlardan faydalanmaktır. Bi
naenaleyh foto - plân metodonu tatbik edersek 
yani kıymeti düşük olan ve hattâ ileride gene 
alınmış olan haritalar kıymetlendirildiği tak
dirde bu gayrimenkulu dakik ölçüme esas tut
mak suretiyle değerlendirme imkânı da mev
cuttur. 

Bize bütçe imkâmları bakımından da bir 
hayli faydalı olacaktır. Çünkü fotogrametri 
metoduyle biz 60 lira bir maliyet tesbit ediyo
ruz dönüm itibariyle, foto - plânı tatbik ettiği
miz takdirde 45 - 55 lira arası bir maliyetle ara-
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ziniıı şekline göre bir neticeye ulaşmamız ve 
tatbikatı süratlendirmemiz mümkündür. Plânın 
öngördüğü 20 yıl hedefine erdşilemese bile 20 
yıl sonra Türkiye'nin bugünkü tapusuzluktan 
doğan sıkmtıden kendisini kurtaracağını iddia 
edebiliriz. 

Sayın Ülker arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
toprak dâvaları emniyet ve asayişle de ilgili
dir, şüphesiz. Her ihtilâfın birtakım sosyal re
aksiyonları, reperküsyonları veya münasebetle
ri vardır ama, toprağın emniyet ve asayişle 
olan irtibatı gerçektir. Bunu aklı başında hiçbir 
Mşi reddedemez. Binaenaleyh toprağın bir ta
raftan kadastrol tesbitinin, diğer taraftan hu-
hukî ihtilâflarının hallinde zaruret vardır. Yal
nız bu 1950 den itibaren başlıyan faaliyet bil
hassa gelişen imkânlara dairenin, teşkilâtın, 
elemanın adapte olması bakımından uzun bir 
zaman sayılmamak lâzım gelir, isviçre yüz öl
çümü 38 800 000 kilometrekare olan bir saha
dır. 19İ6 veya 1917 senesinde kadastro faali
yetine başlanmış ve 60 yıllık bir hedef tesbit 
etmiştir» 1976 yılında tapulamasını bitireceği
ni tahmin ediyor, buna rağmen İsviçre'deki bâ
zı neşriyat bu tapulamanın daha uzun bir vâ
deye talik edilebileceğini de keza belirtiyor. 
1916 yılından bu yıla kadar isviçre tapulaması 
yarısına bile henüz erişmiş durumda değildir, 
belki yarıya yaklaşmıştır, o kadar. Binaenaleyh 
Türkiye'deki tapulamayı, tapulama süratini 
mevcut imkânlar karşısında, yavaş bulmıyaca-
ğınızı tahmin ediyorum. 

Sayın Ülker, zannediyorum ki sıradan sa
yarken, ipotek, ipotekli borç senedi, irat sene
di gibi konuların işlemediğinden bahsetti, ipo
tekli borç senedi ve irat senedi tabiî isviçre me
deni kanunundan alınmıştır. Medeni kanunu
muz, bu gayrimenkulun hukukî emniyetiyle 
alâkalıdır, iktisadi şartlarla alâkalıdır, âdetle
rimizle alâkalıdır, tatbik edilmiye^ilir. Ama 
ipotek bundan müstesnadır. İpotek müessesesi 
devamlı olarak tatbik edilmektedir, diğerleri 
tatbik edilmemekle beraber. 

' - • • • » • 

Tapulamanın gecikmesi devletin mülkünün 
fuzuli şagiller tarafından işgal edildiği iddia
sında bulundu arkadaşımız. Devlet kendi mül
künü bile bile fuzilen işgal ettirmez. Tapulama 
faaliyeti devam ettikçe devlete ait mülkler de 
tesbit edilecek ve devlete ait gayrimenkul üze

rinde iktisadi müruru zaman da cereyan etmi-
yeceğine göre zaman geçmiş olsa dahi devletin 
herhangi bir ziyaı bu vesileyle doğmayacak
tır. 

Sayın Ülker «Adalet Partisi kendisini ikti
darda bırakacak güçleri destekler» diyor. Doğ
rusu Tapu Kadastro Bütçesinin müzakeresi 
ile bunu pek irtibatlandıramadım. 

«Sömürüyü de devam ettirmek için kadast
roya önem vermiyor mu?» dediler. Bunu da 
anlayamadım, noklardan takibedemediğim için. 

Muhterem arkadaşlar; biz bir köye, bir böl
geye kadastro veya tapulama faaliyetini götür
düğümüz zaman burada evvelâ zenginlerin ara
zisi tapulanır veyahut sadece zenginlerin ara
zisine tapu yapacağız, küçük araziyi, küçük 
mülküyeti tapulamıyacağız diye bir davranı
şın içinde değiliz. Bu çok gayriciddî bir davra
nış olur. iddia olursa da gayriciddî bir iddia 
olur gibi geldi bana. 

Umumi izahlarım sırasında Güven Partisi 
sayın sözcüsüne cevap vermiş olduğumu zan
nediyorum. Yalnız teşkilât konusunda devlet 
personel rejiminin yeniden ele alındığı bir dev
rede bir ayrı teşkilât kanunu ile gelmek iste
medik. Teşkilât kanunumuz hazırdır. Eğer büT 
yük bir gecikme olursa belki bu zarureti hisse
deceğiz. 

Millet Partisi sözcüsü Sayın Kapısız harçla
ra ilâve yapılmak suretiyle tapu kadastro bi
nalarının yapılması tezini savundular. Bu ye
ni bir vergi ihdasıdır. Bu tip vergilerle hükü
met karşınıza geldiği takdirde de öyle zannedi
yorum ki fakir, fukara vatandaşa yeni vergiler 
tahmil ediyorsunuz diye bu sefer de o noktadan 
bir itirazda bulunacaksanız. Tapu binalarının 
yapılması Devlet Plânlama Teşkilâtımızca di
ğer Hükümet ve sair binalannda olduğu gibi 
statik yatırımlar içerisinde, iktisadi değeri olmı-
yan yatırımlar içerisinde mütalâa edilmiş ve ki
ra rejiminin devamında fayda görülmüştür. Biz 
de Jrana uyuyoruz. 

Teşkilâtımızın mensupları devlet baremi içe
risindedir. Binaenaleyh maaşları ve sairesi iti
bariyle azlığı çokluğu meselesi Devlet baremi 
içerisinde mütalâa edilmek lazımgelir, kadroları 
içerisinde mütalâa edilmek lazımgelir. Yalnız 
gerçekten arazi üzerinde çalışan teknisyenleri
mizin yevmiyeleri azdır. Biz geçen sene, bu sene 
yapmış olduğumuz artırmalarla bunlann bu 
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izahlı raporlarını bir ölçü içerisinde de olsa tah
fif etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca çalışma gü
nünü, iş gününü artırmak suretiyle de arazi üze
rinde daha fazla hizmet görmelerini bir taraftan 
sağlıyor, diğer taraftan da bu fazla hizmetin 
karşılığı olarak kendilerine fazla ödemede bu
lunmak imkânını temin etmiş oluyoruz. 

Ayrıca yaz aylarında devam eden tapulama 
ve kadastro faaliyetleri içinde fazla mesai sure
tiyle bu yıl bu elemanlarımıza yeni imkânlar te
min etmeye gayret edeceğiz. 

Kadastro faaliyetlerini daha ileri seviyeye 
götürmek ve tapulama faaliyetlerinin durduğu 
mevsimlerde şehir ve kasabalarda kadastroyu 
devam ettirebilmek için bütçe imkânlarımız 
mevcudolmadığı cihetle mahallî belediyelerin 
bize yani elemanlarımıza ücret yönünden bu im
kânları temin etmesi halinde kış aylarının mü-
saidolan zamanları içerisinde de kadastro faali
yetlerine keza devam ediyoruz. Belediyelerimiz 
bizim bu tatbikatımızdan memnundur, birçok 
yerlerden talepler almaktayız ve bunları karşı
lama gayretleri içerisinde bulunuyoruz. 

T. t, P. Sözcüsü meseleyi tamamen ayrı bir 
açıdan ele aldı. Köylüyü toprağa kavuşturmak 
konusunda ele aldı. Bunun Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün göstermiş olduğu faalivetler 
yönünden hiçbir irtibatı mevcut değildir. îfade 
etmek isterim ki, bu tenkidleri bir bütçe tenkidi 
hüviyeti içinde ciddiyetle karşılamak imkânına 
bendeniz malik değilim. 

Tapu Kadastro G^nel Müdürlüğünü zengin 
sınıfın arazi kâtibi olarak göstermesi genel mü
dürlüğümüze karşı gayriciddî bir bühtandır. 
Biz, biraz evvel arz ettiğim gibi, Devletin hiz
metini vatandaşın ayağına götürürken zengin 
fakir tefriki yapmak suretiyle büyük arazi sa
hibine hizmet edeceğiz, küçüğe hizmet etmiye-
ceğiz esprisi içinde götürmüyoruz. Eğer arka
daşımız bunu biraz ciddiyetle tetkik etmiş olsa 
görecekti ki, bir muhite, bir bölgeye kadastro 
veya tapulama girdiği takdirde.o bölgedeki bü
tün gayrimenkuller istisna edilmeden tapuya 
bağlanır. 

Bütçeye konulmuş bulunan tahsisatların 
Anayasaya uygun sarf edilmediklerinden de 
bahsetti. Gayet garip bir iddia : Anayasaya uy
gun sarf edilmiyor. Yani diyor, toprak refor
mu yapılmıyor, onun için toprak reformu yapıl-
mıyan bir memlekette tapuya ve kadastroya 

sarf edilen para lüzumsuzdur. Bendeniz bu mâ
nayı çıkarıyorum, başkasını çıkarmaya da im
kân yok. Peki Anayasayı böyle istediğimiz tara
fından tutup kendi anlayışımıza nasıl geliyorsa, 
kendi işimize nasıl geliyorsa öylece değerlendir
mek mi istiyoruz? Anayasa bir taraftan mülki
yet hakkına saygıyı da emrediyor. Bu noktadan 
meseleyi arkadaşımızın hiç incelediğini görme
dim, hiçbir noktaya yöneldiğini görmedim. 

Ben kendisine haber vereyim, bu tip mesnet
siz, bu tip gayriciddî iddialar ümidediyorlarsa 
ki, Türk halkı indinde mâkes bulacaktır, Türk 
halkı çok ciddî bir halktır, kendisine bir şey 
söylediğiniz zaman bunun evvelini, âhirini he-
sabeder, imkân dâhilinde olup olmadığını gayet 
ince tetkik eder, hiç size söylemese de tetkik 
eder ve bu iş olur olmaz diye kendi vicdanında 
hükme varır ve onun neticesini tezahürünü mut
laka gösterir. Bu itibarla bir bütçe tenkidi hü
viyeti içerisinde bulunmıyan bu demagojik ko
nuşmanın burada yapılmamasını çok arzu eder
dim. 

Elmalı hâdiseleri konusunda muhtelif vesile
lerle bu kürsüden Bütçe Komisyonunda veya 
Senato kürsüsünde arkadaşlarımız izahatta bu
lundular. Elmalı hâdiselerinin tabiî bir yanı da 
hukukîdir. Hukukî olan bu yanı da bizi enterese 
eder. 

Muhterem milletvekilleri, 1945 senesi içeri
sinde Subaşı vereseleri tapu dairesine müracaat 
etmek suretiyle kendilerine cetlerinden intikal 
etmiş bulunan gayrimenkullerini intikal ettir
mek istediklerini, intikallerinin sadece hukukî 
olmamasını, aynı zamanda yeniden sınırları, dö
nümleri tesbit edilmek suretiyle bir emniyetli 
tapu karakterinde tapuya tescilini arzu ediyor
lar ve bunun için talepte bulunuyorlar. 1945 yılı 
içerisinde krokileri yapılıyor ve yanılmıyorsam 
talep de aynen şu merkezdedir : «Bize murisi 
evvelimizden intikal eden gayrimenkuller filha
kika birtakım hudutlar ile muayyendir. Ama biz 
bu hudutlara itibar etmiyoruz. Çünkü bu hudut
lar çok geniştir. Binaenaleyh ne dönüm yazıyor
sa biz buna da razıyız. Bu dönümü nazarı itiba
ra almak suretiyle bizim tapularımızın intikal 
muamelelerini yeniden yapınız.» diyor. 1945 se
nesinde bu muamele cereyan ediyor. Şimdi Dev
let Su işleri tarafından Ağva gölünün kurutu-
lacağı Genel Müdürlüğümüze bildiriliyor ve 
muhtemel ihtilâfları önlemek ve Hazine ziyama 
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ve şahıs arazilerinin ziyama meydan vermemek 
üzere buranın tapulamasının yapılması isteni
yor. 

Biz bu tapulamaya girdiğimiz zaman gayet 
tabiî olarak her yerde olduğu gibi kütüklerin, 
bu noktada yanılmıyorsam gene kuyudu umumi-
yeden getirilmek suretiyle tapu kütükleri almı
yor, mahalline tatbik ediliyor. Kurutulan Ağva 
gölünün kurutulmadan evvel hava fotoğrafları 
alınmış olduğu cihetle her hangi bir zayiata 
meydan verilmesi gayrimümkündür. idaremiz 
bu kadastro faaliyetine, bu tapulama faaliyetine 
başlıyor ve herkese kanunların ve Anayasanın 
teminatı altında bulunan ve mülkiyet hakkının 
hassasiyeti, saygısı ölçüleri içerisinde bu tesbiti, 
bu tescili yapıyor. 

işin bundan sonraki safhaları muhterem he
yetinize arkadaşlarımız tarafından anlatılmış ve 
istismar edilen konular, ne şekilde istismar edil
diği keza anlatılmış olduğu cihetle vaktinizi 
bunlarla almak istemiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, grupları adma ya
pılmış olan tenkidlerden idaremiz tatbikatta ge
niş surette istifade edecektir. Bu itibarla G-enel 
Müdürlüğümüz bütçesi üzerinde tenkidde bulu
nan arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz eder, he
pinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bâzı arkadaşların 
sorusu var efendim sizden. 

Sayın Arsan soru mu soracaksınız? 
Sayın Bakan bâzı sorular var. 
Sayın Akalın sizin de mi var efendim? 
Başka var mı efendim soru sormak istiyen 

arkadaşımız? Yok. 
Sayın Arsan, buyurun. 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Yazılı 
olarak gönderdim efendim. 

BAŞKAN.— Okuyorum : 

Sayın Başkan 
Sayın Bakandan bir sorum olacaktır, delâle

tinizi rica ederim. 
1. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt gezisi 

sırasında Çankırı vilâyetinde yapılan, vilâyet 
sorunları üzerindeki brifingte Çankırı Tapu ka
dastro hizmetlerinin 80 yılda ancak halledilece
ği izah edildi ve bir de bu hususta rapor Saym 
Cumhurbaşkanına verildi. Tahmin ederim ki, 
Bakanlığa intikal etmiştir. Âdeta bir asır süre

cek bu işin süratlendirilmesi yolları Bakanlıkça 
araştırılmış mıdır, araştırılmış ise ne gibi bir 
tedbir alınmıştır? Kadastro ihtilâfları, mahke
meleri dolduran dâvaların baş sırasını işgal eden 
bir konu iken bunu bir asırda halletmek bu ça
ğın felsefesine uyar mı uymaz mı? diyorlar. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Soru biraz şümullü şu 
anda cevap verecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksi
niz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Arkadaşıma yazılı ola
rak arzı cevap ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın sizin? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, benim sualim daha evvelki konuşma
larda arz etmiştim, fakat cevapsız kaldı. 

Toprak Tevzi Komisyonu ile Tapu - Kadast
ro Umum Müdürlüğü tabiatiyle aryn ayn mü
dürlüklerdir, ayrı ayrı mercilere bağlı işleri 
süratle yürütmek ve masrafları azaltmak yö
nünden bu iki teşkilâtın aynı umum müdürlük
te birleştirilmesi hususunu faydalı mülâhaza 
ederler mi? Bu iki teşkilâtın aynı umum müdür
lükte birleştirilmesi hususunda bir teşebbüsleri 
var mı ve böyle bir niyet beslemekte midir
ler? 

Bu hususta bilgi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Cevaben) — Her iki umum müdür
lük, fonksiyonları itibariyle ayrıdır. Birisi, 
teknik ve hukukî kadastro ve tapulamayı 
yapıyor. Diğeri toprağı tevzi ediyor. Bu ayrı 
fonksiyonlar içerisinde her iki umum müdür
lüğün birleştirilmesinde bugün için bir zaru
ret görmemekle beraber, her iki umum müdür
lüğün teknik çalışmaları itibariyle icabında 
birbirlerinin, birinin girdiği yere diğerinin gir
mesi zarureti göz önünde bulundurulmak su
retiyle her iki umum müdürlük arasında ciddî 
bir koordinasyona ihtiyaç bulunduğunu ifade 
etmek isterim. 

Biz, Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü ola
rak bu koordinasyon zaruretini Başbakanlığa 
arz ettik ve bunu takibetmekteyiz. Ve bu koor
dinasyon yapılmadan evvel de, bundan evvel 
alınmış bulunan bir kararı yürürlükten kaldır
dık. O karar şu idi: «Toprak tevzi komisyon-
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lan girmeden de tapulama oraya girecektir ve 
bizim kanaatimize göre bu tarzı tatbik daha fay
dalıdır, daha reeldir. Yalnız toprak tevzi komis
yonları biraz da tam bir program içerisinde 
hareket edememe zaruretiyle bizimle çelişir ha
le düşüyorlar zaman zaman. Çünkü, tevzi plân
larının hemen her yerde önceden yapılıp tatbik 
edilmesi imkân dâhilinde değil. Bir bplgede 
toprak tevziine âcil zaruret olduğu zaman top
rak tevzi komisyonu oraya giriyor, ama kadastro 
bütün plânlarını aksatmak suretiyle Qraya bir 
öncelik verip bazan girmek imkânını bulamı
yor Veyahut meselede tehir, birtakım mazarat-
ların doğmasını mucibolacak ölçüde oluyor. Bu 
itibarla toprak tevzi komisyonları oraya gir
mek zaruretinde kalıyorlar. 

Yani Sayın Akalın şunu ifade etmek iste
rim; sorunuzu ve endişenizi anlıyorum. Yerinde 
bir noktaya temas etmişsinizdir, biz de bu nokta 
üzerinde bir çalışma, bir gayret içerisindeyiz. 
Ama bir kesin sonuca varmış durumda değiliz. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son söz olarak O. H. P. 
. Grupu adına Sayın Mustafa Kemal Yılmaz? Yok. 

Reşit Ülker mi konuşacak efendim? Buyu
run Sayın Ülker. 

Gruplar adına ikinci defa söz alındığında 
konuşma süresi 10 dakikadır Sayın Ülker. Bili
yorsunuz, fakat hatırlatıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bakanın cevaplarını dinledik. Şimdi bâzı nok
talara temas etmek icabediyor, ilk konuşmamız
da C. H. P. adına görüşlerimizi ifade ederken 
bâzı kısımları atlamak, hızlı söylemek mecburi
yetinde kaldık. 

Şimdi bunlardan en mühimi ve zannediyo
rum, muhalefet partisi olarak üzerinde dur
mamız gereken konu şudur: Kadastro bitiril
meden toprak reformu yapılmaz, sayın Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımız, böyle ifade ettiler. 
Bunun arkasından da 20 yılda kadastro bitiril-
miyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bir evvelki konuşma
mızda da arz ettiğimiz husus şu idi; biz toprak 
reformu konuşması, toprak reformu üzerinde 
tartışmalar ceryan ederken, bir noktaya ulaşıl
dı ve bu nokta da Sayın Başbakan tarafından 
ifade edildi ki; «Tapulama, tapu ve kadastro 

muameleleri yapılmadıkça bu iş, toprak refor
mu yapılmasına imkân yoktur. Ve bundan do
layı da 2 nci Beş Yıllık Plân yapılırken, bu 
büyük iddianın tabiî neticesi olarak, Birinci 
Beş Yıllık Plândan farklı bir tutuma girildi.» 
Elimizdeki vesikalar ortada. Bu farklı durum 
şu; kadastro yapılacağına göre, toprak refor
mu kadastroya dayandığına göre, kadastronun 
ve tapulamanın biran evvel yapılması için mu
azzam bir faaliyet gösterilecek, iddia bu idi çün
kü. Sayın Başbakan Senato huzurunda Hükü
met porgramı 1965 te konuşulurken yılda 100 
milyondan 20 senede yapıldığı takdirde 2 mil
yar lira, diye ifade buyurdular. 

Şimdi bu düşüncelerin yankısı olarak İkinci 
Beş Yıllık Plân kendisine hedef seçti, buna ait 
kuvvetli ibareler kullanıldı, Beş Yıllık Plânda 
ve karşılığında da her yıl 80 milyon lira Hari
ta ve Tapu Kadastro sektörüne, tümü olarak, 
yalnız Tapu Kadastro değil, olduğu gibi ifade et
mekte fayda var. 80 milyon liralık bir hedef 
gösterildi. 

Şimdi, bu hedefin tabiî neticesi olan rakam
lar var. Bu rakamlar da 5 Yıllık Plânda belli, 
yılda 120 000 kadastro parseli yapılacak, 16 000 
kilometre kare de tapulama yapılacak. Bu iki 
hedef gösterildi. 

Şimdi biz C. H. P. grupu adına yeni top
rak reformunda kendi görüşümüz noktasında -
elbette ki, kendi görüşümüzde ısrar ediyoruz -
biz şu anda şunu ifade ediyoruz; Sizin kendi 
kabul ettiğiniz, kendi tercihlerinizi kullandığınız 
belgelere de uygun değildir tutumunuz. Nite
kim şu 1968 yılı programı yeni çıktı, yeni da
ğıtıldı, bunun 423 ncü sayfasında şu görüş ifa
de edilmektedir. Haritayı söylemiyoruım, doğru
dan doğru bizi ilgilendirmediği için: Tapulama 
6 bin Km. 10 bin Km açık. Parsel 70 bin, bun
da da 50 bin parsel açık. Yani Türk Milletine 
gösterilen hedef ve Anayasa gereğince yapılmış 
plân hedefinden uzaklaşılmış. 

Simidi daha enteresan, tedbirler kısmında 
423 ncü sayfada, Türkiye'nin tüm kadastro so
rununun mevcut bütün maddi imkânlardan fay
dalanabilmesi şartı ile plânda öngörülen süre
den önce halledilmesi için bir program hazırla
nacak ve 1968 yılında uygulamaya konulacak. 
Burada Sayın Bakan ifade etmiş olabilirler", 
nitekim Sayın Bakan gibi düşünenler de var. 
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Ama elimizde bir belge var, bir vesika var, bu 
vesika Hükümetler tarafından yapılmıştır, bu 
Hükümetin takabbül ettiği bir vesikadır. De
ğil 20 yıl, bütün maddi imkânlar kullanılmak 
suretiyle 20 yıldan daha evvel yapılacak. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun münakaşası ol-
mıyacak kadar açık bir konu olduğu kanaatin
deyim, 5 Yıllık Plân ve 1968 programının kar
şısında. Nedir 80 milyona karşı konulan? Bu 
sene 80 milyon lira yatırım; 12 milyon lira büt
çede artış gözüküyor. 2 milyon liralık bir kısım 
aktarma yapıldı, başka bir bütçeye gitti. Benim 
bir evvelki konuşmamda ifade ettiğim gibi, 9 
milyon küsur lira bir yatırım artısı vardır, geç
miş yıla göre. Halbuki vaatlere ve Parlâmento
yu bağlıyan belgelere göre olması lâzımgelen-
den çok geridir. Çünkü bütün sektördekinin 80 
milyona karşı 36 milyon olduğu ifade ediliyor. 
Mütehassıslarda, bütün diğer sektörleri de içi
ne alındığı takdirde 1968 de 80 milyona nazaran 
36 milyonluk bir rakamın harcanacağı, yatırım 
yapılacağı ifade ediliyor ki amaçtan, hedef ra
kamı olan 80 den çok farklıdır. Bendeniz de sa
bahleyin bunu ifade ettim. 

Şimdi burada şu sual sorulabilir : Acaba 
yersiz bir tahmin mi yapılmıştır, yersiz bir ter
cih mi yapılmıştır? Toprak reformu ile ilişkili 
kısmını ifade ediyorum : C. H. P. toprak refor
munun mutlaka kadastro ile yapılacağı kanaa
tinde değildir. Kadastronun lüzumu vardır, fa
kat evvelâ kadastro yapılacaktır, eonra toprak 
reformu yapılacaktır görüşünde değildir. Top
rak reformu yapılabilir. 

Şimdi bugünün ihtiyaçları nedir? Onda da 
şunu ileri sürüyoruz, diyoruz ki : Yarım mil
yondan fazla bir gelir getirebilme kapasitesi 
vardrr bunun. Bugün bir arkadaşım 290 milyon 
diye ifade etti, bendeniz 260 milyon olarak ifa
de ettim. Yani 1968 tahmini, tapulama, tapu 
hardan,' emlâk alım satımı dolayısiyle tapu har
cına dâhil etmeden, 260 milyon lira tahmin edi
liyor. Diğerlerini, harçları da koyarsak daha 
fazla bir rakam olacağı gözüküyor. Demek ki, 
kadastro yapılıp, her parselin tapusunu vatan
daş koynuna koydukça o parsel tedavül edi
yor ve bu tedavülden dolayı da Devlet kasasına 
para giriyor. «Onun için altın yumurta yumurt
layan tavuk, hattâ huzur yumurtlayan tavuk 
dedim ben. Huzur da getiriyor, asayişsizliği ve 
saireyi ortadan kaldırıyor. 

Şimdi memleketin bu kadar kendisini finan
se edecek gücü olan bir konusu... Yani para ne
reden bulunur diye aklımız şaşar kalır.. Para da 
var, yani kendisi para getiriyor. Ne kadar ka
dastro yaparsanız, ne kadar tapulama yaparsa
nız o kadar para alıyorsunuz; bundan neden 
uzaklaşılıypr? Bu noktayı söylemek zannediyo
rum ki mâkul. Beş yıllık plân ölçüsünde, ki 
Bütçe Komisyonunun ismi Bütçe ve Plân Ko
misyonudur, durum budur. 

Binaenaleyh, bugün bütün plânın alt, yapısı 
niteliğini taşıyan ve bütün yapılacak projeleri 
de ilgilendiren bu sektöre bu kadar as bir öde
nek konması Beş Yıllık Plâna rağmen, plânın 
dengesini bozacaktır, plânı başarıdan uzaklaştı
racaktır. 

Şimdi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda
sının bir kongresi oldu, orada bir mütehassıs ar
kadaş şöyle ifade etti : 

«Eğer İkinci Beş Yıllık Plân devresinin 1968 
programındaki tutumla yatırım yapılırsa şehir 
kadastrosu 37 yılda, köyün tapulaması 63 yılda 
bitecek, ortalaması 48 yılda.» Yani bugün plâ
na rağmen yapılan tutum, kadastronun ortalama 
48 yılda bitmesi neticesini doğuracak. Halbuki 
elimizdeki belgede de 20 yıldan daha evvel bit
meni için program yapılacağından bahsediliyor. 
Bu tabiî camimi bir durum olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz grupurnu-
J7.r.n görüşü olarak su noktayı ifade ettim. Ka
dastro yakıldıkça Hazinenin, belediyelerin ve 
diğer kamu tüzel kişilerin malları ortaya çık
makta, bunlara sahibolmaktalar. Kadastro ya
pılmadıkça bu arazileri belki de Hükümetten 
habersiz, belki de haberli istismar etmekte olan
lar istismarlarına devam edeceklerdir. Bunun 
münakaşa edilecek bir tarafı olduğu kanısında 
değilim. Bunlar da önliyecek tedbirlerden biri
sidir kadastronun yapılması. Bu topraklar belli 
olduğu takdirde onların sahipleri belli olacak
tır ve Hazinenin olan kısımlara Hazine sahibola-
c?k. 

Bugün netice olarak şunu söylemek lâzımge-
lir ki, toprak reformuna taraftar olmamışlardır, 
tarım reformu demişlerdir, tarım reformunu ka
dastroya bağlamışlardır, kadastroyu da yap
mamaktadırlar. Hepsini bir sürüncemede bırak
maktadırlar. Bunları demekte biz kendimizi 
yerden göğe kadar haklı hissediyoruz. 
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Saygılarımla. (C. H..P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 

tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz 
ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 85 734 657 

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

13.000 Yönetim giderleri 4 571 680 

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

14.000 Hizmet giderleri 9 580 002 

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

15.000 Kurum giderleri 549 000 

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

16.000 Çeşitli giderler 40 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 13 778 001 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ile onaranları 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 100 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 75 000 

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

Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesini de bitirmiş oluyoruz. Bütçenin ha
yırlı olmasını dilerim. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet Sena
tosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 636; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) (1) , 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki 
görüşmelere geçiyoruz. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adma Sayın Sad-
rettin Çanga'nındır. Buyurun Sayın Çanga. 

0. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Bursa) — Sayın Başkan, saym millet
vekilleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı bütçesi üzerinde C, H. P. Millet Mec
lisi Grupunun düşüncelerini, tenkid ve temenni
lerini arz edeceğiz. 

Spor, bugün memleketimizde, milyonları il
gilendiren bir konu olarak önemini artırmıştır. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi sebe
biyle, bu bütçe üzerinde konuşulurken, her şey
den önce Türk sporunun genellikle sorunları ve 
içinde bulunduğu durum hakkında C. H. P. ola
rak görüşlerimizi sunmayı bir vazife saymakta
yız. 

Spor, toplumlar için bir anlaşma ve kaynaş
ma vasıtasıdır, insanların birbirlerini. sevmesi 
ve milletlerin birbirlerine yakınlaşması için spor
dan daha etkili, daha faydalı bir vasıta düşün
mek mümkün değildir. Toplumların ekonomik 
ve sosyal sorunları dururken, spor da nedir ki, 
diyen düşüncelere katılmak ve oldum olası ko
nuyu hafife almak doğru değildir. Aksine, spor
da başarılar sağlıyan milletlerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmaları daha düzenli ve devamlı ol
muş ve olmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekir
se spor, sağlam bedenli ve eğitimli bir nesil ye-

(1) 636 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tuta-
I nağı sonundadır. , 
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tiştiren bir vasıta olarak görülmeli ve önemi bu 
açıdan düşünülmelidir. 

Türkiye'de spor işlerimiz 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa 
göre yürütülmektedir. Şüphesiz, 30 yıl öncesine 
ait bir Teşkilât Kanunu ile Türkiye'de spor iş
lerimizi bugünün gelişen şartlarına göre yürüt
mek zordur, öğrendiğimize göre, Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü için yeni bir Teşkilât Ka
nunu-hazırlanmaktadır. Böyle bir kanuna mut
lak ihtiyaç vardır. Ancak, sporun önemi dik
kate alındığı takdirde, Türkiye'de spor işlerinin 
artık bir genel müdürlük marifetiyle değil, ayrı 
bir bakanlıkla, Spor işleri Bakanlığı adı altın
da yeni bir bakanlıkla yönetilmesinin daha uy
gun ve daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Plânın spor ile ilgili bölüm

lerinin bu bütçe sebebiyle, getirdiği prensipleri 
hatırlamak yerinde olacaktır. İtiraf etmek gere
kir ki, müzakeresi yapılmakta olan bu bütçe ile 
İkinci Beş Yıllık Plânın getirdiği prensipler 
arasında uygulama bakımından bir ilişki kur
mak kolay olmıyacaktır. Hatırlanacağı üzere, 
İkinci Beş Yıllık Plânda, seyir sporu yerine 
kütle sporuna önem verileceği öngörülmektedir. 
Oysa bu bütçe, plânın öngördüğü bu hükmü 
gerçekleştirmekten uzak bir nitelik taşımakta
dır. Filhakika 1968 yılı bütçesinde de, seyir spo
ru ile ilgili harcamalar, kütle sporu ile ilgili sa
yılması gereken harcamalardan daha fazla tu
tulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bizde spor denince akla ilk gelen futbol ol

maktadır. Sonra sırası ile güreş, basketbol, boks, 
atletizm, bisiklet, voleybol ve diğerleri gelmek
tedir. Halkın bu ilgisi sebebiyle de, bütçe im
kânları ve çalışmalar daha ziyade futbol ve gü
reş üzerinde toplanmakta, diğer spor dalları her 
bakımdan üvey evlât muamelesi görmektedir. 

Aslında, sporun her dalında dengeli bir ça~ 
- lışma Türk sporunun derlitoplu kalkınmasının 

temelini teşkil edecektir. Bir defa bu nisbetsiz-
lik behemahal giderilmelidir. Giderilmediği 
müddetçe, Türk sporunun gerçek hüviyetini ka
zanması her zaman ileri tarihlere kalacaktır. Ni
tekim, özlediğimiz bir seviyede sporda başarı 
gösterememizin ve dünya çapında başarılı oldu
ğumuz güreş sporunda dahi yavaş yavaş pabuç

larımızın dama atılmasının sebeplerini bu nok
talarda da aramalıyız. 

Kim ne derse desin; bir gerçeği söylemek zo
rundayız. Türk halkının spora karşı ilgisi faz
ladır. Spora yatkın ve üstün bir soydan geliyo
ruz. Ne var ki, disiplin ve ciddiyet istiyen bir 
çalışma yoksunluğu ve spor tesislerimizin yeter
sizliği bizi kendi hudutlarımızın dışında, bir ba
şarıya sahip kılmaktan mahrum bırakmaktadır. 

İtiraf edelim ki, bugün Türkiye'de eski yıl
lara göre, daha modern ve daha iyi futbol oy
nanmaktadır. Ama, dünyadakiler bizi kendileri
nin başladıkları yerde bırakmış ve bizden daha 
ileri gitmişlerdir. Avrupa klasmanında, sadece 
Arnavutluk'un önünde, sondan ikinciyiz. Yetkili 
basın böyle yazıyor. Bu, bizi acı acı düşündür
melidir. 

Futbolda, birkaç yıldır uygulamasına geçilen 
birinci, ikinci ve üçüncü Türkiye ligi müsabaka
ları düzenini içtenlikle destekliyoruz. Aleyhin
de çok söylenmesine rağmen bu yeni düzeni, 
sporun Anadolu'ya yayılması ve en azından yur
dun çeşitli bölgelerinde bulunanların birbirle
rini daha yakından tanıması, sosyal, kültürel ve 
ekonomik ilişkiler kurmak bakımından yararla
rını "kabul etmek gerekir. 

Spor tesislerimizin yetersizliği ve maddi im
kânsızlıklar, bâzı çevreleri bu fikre karşı çıkar
maktadır. İşin bu tarafında, bu düşüncede olan
lara bir ölçüde hak vermek mümkündür. Mem
leketimizde her çeşit spor tesisi, duyduğuumz 
hevesle mukayese edilemiyecek kadar yetersiz 
ve yürekler acısıdır. Mevcut stadlarımız taşıdı
ğı yüklerin altında perişandır. 19 Mayıs ve Mit-
hatpaşa stadları yağışlı mevsimlerde tarladan 
farksızdır. Çimlendirilmeleri ve bakımları, taşı
dıkları yükler dolayısiyle zor olmaktadır. Ana
dolu'da, birkaç ilimiz müstesna doğru dürüst 
bir stad yoktur. Hatırlıyabildiğimiz kadarı, An
kara Cebeci Stadı yıllar yılı bir yığın halinde 
beklemektedir. Bu müsaidolmıyan şartlar altın
da Türk sporcularının mâruz kaldıkları tehli
kelere ve bilhassa son yıllarda artan sakatlıkla
rına ilgililerin dikatini çekmek isteriz. Her biri 
birer değer olan sporcularımızın çoğu spor 
alanlarının kötü şartları içinde ve en verimli 
çağlarında sakatlanıp durmaktadırlar. 

Stadlardan gayrı kapalı spor salonlarının've 
diğer spor tesislerimizin de yeterli olduğunu 
söyliyemiyeceğiz, 
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Sayın milletvekilleri, 
Güreş sporunda, uzun yıllar dünya minder

lerini sarsan bir güce sahiptik. Olimpiyat ve 
Dünya şampiyonaları güreş için milletçe gurur 
duyma ve öğünme kaynaklarımız olmuştur. 
Esefle, ve üzülerek kaydedelim ki, birkaç yıldır 
çalan tehlike çanları son olarak Yeni Delhi'de 
yapılan şampiyonada kendisini, göstermiş ve gü
reşteki şöhretimiz, elimizdeki tek gurur kayna
ğımız bir perişanlık içinde görülmüştür. Bu feci 
düşüşün nedenleri üzerinde ilgililerin hassasi
yet ve ciddiyetle durmasını bekliyoruz. Bu ko
nuda süratle tedbir almak zorundayız. îdari, 
teknik ve maddi imkânsızlıkları gidermek için 
gücümüzü kullanmalıyız. Güresi bizden öğre
nenlerin, kısa denilebilecek bir zamanda bizi 
çok gerilerde bırakmaya başladıkları şu sıra
larda, bizleri uyandırması gereken bu durum
dan sıyrılmaya mecbur olduğumuzu unutmama
lıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Futbol ve güreşten gayrı spor hareketlerin

de, basketbol, boks, bisiklet ve voleybol spor
larına yeni yeni verilmeye başlanan önem ya
nında atletizm dâhil diğer spor dallarında,- bıra
kınız dışardaki seviyemizi, içerde dahi bir var
lık olup olmadığımızı bilemiyoruz. Aslında, spor 
denince, dünyanın her yerinde ilk akla gelen, 
bugün bizim, hem ilgi bakımından ve hem de 
çalışma bakımından gerilere ittiğimiz atletizm, 
boks, basketbol, bisiklet, voleybol, eu ve dağ 
sporlarıdır. 

Şüphesiz, spor tesislerinin yetersizliği spo
run bu dallarında başarısız oluşumuzun bir se
bebi olduğu kadar, gençliği bu sporlara teşvik 
edecek imkânları yaratmaktaki ihmaller de, bir 
başka sebeptir. 

Bu itibarla, okul spor yurtlarına gerekli ih
timamın gösterilmesini isteriz. Okullarda spo
ru, derslere engel sayan düşüncelere katılmıyo
ruz. Aksine, bedeni gelişme çağında olan çocuk
larımızın spor ile uğraşmaları düzenli bir hayat 
yaşamalarının ilk tedbiri sayılmalıdır. Okul içi 
ve okul dışı spor faaliyetleri hem gençlerimizi 
kaynaştırmak ve hem de onları kendilerine za
rarlı sayılacak davranışlardan kurtarmak için 
lüzumludur. Millî Eğitim Bakanlığı okul spor 
yurtları için daha geniş imkânlar yaratmalıdır. 
Okullararası spor yarışmaları için Bakanlık ile 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasında ya
pılmakta olan işbirliği daha genişletilmeli, kısa
cası gençlerimizin dersleri dışında kalan boş za
manları bir büyük ölçüde spor hareketleriyle 
değerlendirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Spor, bir eğlence vasıtası değildir. Bu sebep

le spor müsabakalarından belediyelerce alın
makta olan «Eğlence Resmi» nin kaldırılması 
zamanının geldiğine kaaniiz. Bir defa., belediye
lerimizin spor tesisleri yatırımlarına her hangi 
bir katkısı yoktur. Belediyelerin spor teşekkül
lerine ve Beden Terbiyesi bölgelerine vermekle 
mükellef oldukları paylar da kalkmıştır. Bunun 
içindir" ki, bize göre, spora yardim konusunda 
hiçbir şey vermiyen belediyelerin, sporu eğlen
ce sayarak terliyen sırtlardan ve tüketilen ne
feslerden gelir kaynağı temin etmesini de uy
gun görmeyiz. Bu hususta grupumuza mensup 
arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış ve bir 
yılı aşkın bir süre Önce Millet Meclisi Başkan
lığına verilmiş bulunan bir kanun teklifinin, 
ilgili hangi komisyonda ise, o komisyonun dik
katini çekerek, daha fazla bekletilmemesini lü
zumlu buluruz. Belediyeler için aslında, pek 
fazla gelir kaynağı sayılmıyan ve fakat spor 
teşekküllerimizin hayatiyeti için değeri olan bu 
konunun acele olarak halledilmesini beklemek
teyiz. 

Saym arkadaşlar, 
Profesyonel spor şubeleri bulunan spor te

şekküllerimizin elbette maddî problemleri var
dır. Ancak, bu problemler amatör spor teşekkül-

y lerimiz için endişe verici bir seviyeye gelmiştir. 
İlgililere bunu duyurmak isteriz. Her beldede, 
5 - 10 hamiyetli vatandaşın sırtına yüklenen 
amatör spor teşekküllerimiz için geniş ölçüde 
yardım yapılması gerekmektedir. Aksi halde bu 
gibi amatör gençlik teşekkülleri kapılarına kilit 
vurmak* mecburiyetinde kalacaklardır. Bu, cid
dî bir problemdir. Tedbir alınmasını şimdiden 
hatırlatmakta fayda görüyoruz, Unutulmamalı
dır ki, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşki
lâtının mevcudiyeti her şeyden önce bu kuruluş
ların yaşamasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sporda müşterek bahis, spor - totonun Türk 

sporuna ve yatırımlarına olan hizmetlerini bu
rada takdirle anıyoruz. Zaman zaman bâzı keyfî 
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tasarrufları sebebiyle şikâyet konusu edilegelen 
Spor - Toto Teşkilâtının üzerinde topladığı bu 
şikâyetlerin teferruatına inmek düşüncesinde 
değiliz. Bunlar, ciddî bir murakabe ve titiz bir 
anlayışla giderilebilir hususlardır. 

- Spor - Toto gelirlerinin Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesine alınmasını isabetli bu
luyoruz. Spor - Toto gelirlerinden spor kulüp
lerine ödenen isim haklarının kulüpler lehine ge
lişen şartlara göre ayarlanması, artırılması ve 
amatör kulüplerimize de bunun geniş ölçüde 
intikali için vesileler yaratılmasını gerekli bu
luyoruz. 

Spor - Loto için gecikmemeliyiz. Spor - Loto-
nun yeni bir heyecan, hareket ve Türk sporu 
için yeni bir kaynak olacağını kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Mahallî seçimler sebebiyle Meclisten, yeni 

hazırlanmakta olan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Teşkilât Kanununun çıkması bekle
nemez. Bu sebeple, hazırlanmış ve basına bir 
ölçüde intikal etmiş bulunan yeni Teşkilât Ka
nunu üzerindeki düşünceelrimizi burada söyle
meyi vakitsiz buluruz. Kanun geldiğinde C. H. P. 
olarak görüşlerimizi elbette söyliyeceğiz. An
cak, yeni Teşkilât Kanununu beklemeye taham
mülü olmıyan iki konuda ilgililerin ve Yüce 
Meclisin dikkatini çekeceğiz. 

655 sayılı Kanun, özel idare ve belediyeler
den alınmakta olan bölge paylarını kaldırmıştır. 
Bu yüzden bölgeler maddi bir sıkıntı içinde ve 
âdeta çalışamaz bir durumdadırlar. Bölgelere 
ait tesislerin onarımı güçleşmiş ve üstelik per
sonel aylık alamaz hale gelmiştir. Bu aksaklığın 
giderilmesi amaciyle 3530 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması ile ilgili tasan komisyonlardan 
çıkmış halen Meclis gündemindedir. Yeni Teş
kilât Kanununun kısa bir süre içinde çıkması 
mümkün olmadığına göre bu tadil tasarısının 
süratle kanunlaşması ve bölgelerin perişanlığı
na bir son verilmesi lâzımdır. 

Ayrıca, Beden Terbiyesi bölge memurları 
3656 sayılı Barem Kanununa tabidirler. Tâyin 
ve terfi işlemleri Genel Müdürlükle yapılmak
tadır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü me
murları Personel Kanunu kapsamına alındığı 
halde, aynı Teşkilâta bağlı bölgeler memurları 
kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Sa
yıları bütün memlekette 800 ü bulan bölgeler 

memurlarının da Avans Kanunundan faydalan
maları için ilgililerin dikatini çeker ve bu yol
da hazırlıkları olursa C. H. P. Grupu olarak 
bunu destekliyeceğimizi ifade ederiz. 

Saym milletvekilleri, 
Sporda dış temaslar yapmanın ve bu temas

ları geliştirmenin lüzumlu olduğuna inanıyoruz. 
Dış temasları, turistik geziler manzarasından 
kurtarmak kaydiyle ciddî bir program altında 
yürütülmesine taraftarız. En çok dikkati çeken, 
en çok dedikodulara ve çoğu kere de haklı ten-
kidlere yol açan bu konuda ilgilileri, millet pa
rasını kullanmada titiz davranmaya davet ede
riz. 

Sayın milletvekilleri, 
Son olarak, geçen yıl hepimizin yüreklerini 

ya,kan 40 tan fazla vatandaşımızın ölümüne se-
bebolan acı bir olay hakkında, Kayserispor - Si-
vasspor maçı oynandığı sırada çıkan olay hak
kında, kısa bir mâruzâtta bulunmayı kaçınılmaz 
bir vazife sayıyoruz. 

Gerçekte, ne kulüplerin, ne sporcuların ve 
ne de masum halk topluluklarının günahı olmı
yan bu içler acısı olayda Devlet otoritesinin bir 
müsamaha ve tâviz politikası ile yitirilmiş bu
lunduğunu görmek bmm için hüzün vericidir. 
Anadolu'ya yeni yeni yayılan spor hareketlerin
de çevrelerin bu konuda eğitilmelerinin zaman 
alacağı düşünülerek sorumlu mevkide olanların 
tedbir konusunda daha da dikkatli olmasını te
menni ederiz. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına yeni yıl 
bütçesinin Türk sporuna, Türk sporcularına ve 
teşkilât mensuplarına hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ra-
fet Eker, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA RAFET EKER (An
talya) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım ; 

1968 malî yılı bütçe müzakereleri dolayısiy-
le yeni teşekkül eden Güven Partisini de hu
zurlarınızda görüyorsunuz. Güven Partisi Mil
let Meclisi Grupu üyesi sıfatiyle Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçesinin tenkid ve te-
menlilerine başlamadan önce Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygı ile selâmlarım. 

Beden terbiyesi derken, aklımıza hemen 
Spor Bakanlığı geliyor. Bu görevi Başbakan-
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lık adına tedvir eden Sayın Devlet Bakanı halk 
efkârı umumiyesi Spor Bakanı gözü ile bakı
yor. Spor, bir milletin bütün fertlerini ilgilen
dirdiğine göre, spora büyük ehemmiyet ver
mek ve bu işle meşgul olan müesseselere yar
dımcı olmak ve onları himaye etmek gerekir. 
Beden terbiyesinin 22 milyar genel bütçeden 
aldığı yardım 12 milyon lira olup, 22 milyara 
oranla (Q,0Q05) yani onbinde beştir. Bütçeyi, 
teşkilâtın kendi kaynaklarından temin ettiği 
106 küsur milyon lira ile birlikte 119,5 milyon 
lira olarak görüyoruz. Katma bütçeli bir idare 
olan ve 1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı 
Kanunla teşekkül eden, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, bugüne kadar çok az ve yetersiz 
bir kadro ile yürütülmüş, ancak 5 - 6 memur 
eklenmesine ve iş kapasitesinin 685 bin liradan 
119, milyon lirayı bulmuş olmasına rağmen, 
gayesi yurttaşın fizikî ve moral kabiliyetini ar
tırmak, sıhhatli bir neslin idamesini sağlamak, 
uluslararası sportif temaslar sağlıyarak millet
leri birbirine yaklaştırıp dostluk münasebetle
rini sağlamak olan, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün maalesef, meclislerimizden her 
türlü gelişme, çalışma ve ilerleme imkânlarını 
sağlıyacak yeni bir kanun çıkmasını sağlıyama-
niışızdır. Arzularımız temenniden ileri gideme
miştir. Bundan önceki bütçe müzakerelerinde 
bütün konuşmacıların ittifakla üzerinde dur
dukları tek nokta bu konudur. Hazırlandığını 
öğrendiğimiz, yeni beden eğitimi ve Spor Genel 
Müdürlüğü, kanun tasarısının kısa bir zaman
da çıkmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Beden terbiyesi teşkilâtı 25 çeşitli spor bran
şından 21 federasyon halinde çalışıyor. Pek 
çoğunun ismini çoğu vatandaşlar bilmezler bi
le. 1967 yılında, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, 1968 bütçe raporundan öğrendiğimize 
göre, atletizm, bisiklet, voleybol, kürek, yüz
me, boks, eskirim, kayak branşlarında mev
cut kadrolara yabancı uzmanlar üçer aylık ge
tirilmişler, kadrosuzluktan diğer yabancı uz
man talepleri karşılanamamıştır. 21 federasyo
nun pek çoğu fahriyen idare edilmekte ve ve
rilen ücretlerin kifayetsizliği yüzünden de fa
aliyetlerinden bahsetmek mümkün olamamak
tadır. Teşkilâtın bellibaşlı faaliyet sahasını gü
reş ve futbol federasyonları ile 1959 tarih 7258 

sayılı Kanuna göre 26 Mart 1960 da faaliyete 
geçen Spor - Toto Müdürlüğü olarak görüyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakitlerinizi fazla almamak için, bilhassa 

bu üç konuda tenkid teklif ve temennilerimizi 
kısaca sıralamak istiyoruz. Güreş alanında ma
alesef 1948 Londra olimpiyatlarında aldığımız 
parlak zaferi bir daha tekrarlıyamadık. Rah
metli Yaşar Doğu:nun Anadolu'yu dolaşarak 
seçtiği elemanlar, dünya ve olimpiyat şampiyo
nu olabilmişlerdir. Bu elemanlardan sonra ta
kımlarımız yüzümüzü fazla güldürememişler-
dir. Millî sporumuz güreştir. Nüfusumuzun 
% 80 i de köyde yaşadığına göre, güreşçileri
mizi bilhassa köylerden seçmek tabiîdir. Nite
kim Antalya'da - namı diğer - Çürük olan İs
mail Oğan, Hasan Güngör, Bayram Şit, Mus
tafa Dağıstanlı, Hüseyin Akbaş, Hayrullah Şa
hin, Ahmet Ayık gibi ünlü şampiyonlarımız 
köy çocuklarımızdır. Bu ekipler, kabiliyetleri 
buradan seçip merkezlerde toplamalı, tecrübeli 
eski şampiyonlarımız nezaretinde yetiştirmeli.; 
ou namzet güreçilere iş temin etmeli, spor toto
dan güreşçilere tefrik edilen 30 kadro çok da
ha yüksek sayılara çıkarılmalıdır. 

önümüzdeki olimpiyatlardan birisinin meiiı-
leKetimizde yapılabilmesi için, olimpiyat komi
tesi ile temas sağlanmasını müspet sonuç alın
dığı halde uygun yer seçilerek derhal tesis fa
aliyetlerine girişilmesini arzularız. Ayrıca, 1971 
de yapılacak Akdeniz olimpiyatları için Ege 
spor tesisinin planlanması memnuniyetimizi ifa
de eder. 

«Spor^ tesislerimiz» adlı küçük broşürde 
gördüğümüz inşaatı bitip faaliyete geçen ve ha
len inşa halinde olan tesislerimiz için memnu
niyet duymaktayız. Sayılarının ilçelerimiz ve 
hattâ köylerimiz seviyesine kadar artırılarak 
götürülmesini yürekten arzularız ki, bütün top
lumun sportif ihtiyacını karşılasın. Bu haliyle 
beden terbiyesinin dışında sportif faaliyeti olan, 
ilk, orta ve yüksek öğrenim, dolyısiyle millî 
eğitim camiası ve millî savunma camiasının 
çalışmalarına müştereken açılmış ve koordine 
edilmek imkânları sağlanmış olur. Bugüne ka
dar bu idareler ayrı ayrı faaliyetlerini devam 
ettirmişlerdir. Koordine halinde sporumuzun 
daha parlak neticelere ulaşacağını tahmin et-

I mekteyiz. 
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Ankara'da toplu halde bulunması ve içerisin
de muhtelif sportif tesislerin bulunacağı bir 
spor sarayının inşasını uygun görüyoruz, is
tanbul'da futbolu pek seven, istanbullu spor 
severlere 100 binin üstünde bir stadyomun in
şasını arzularız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Spor Totonun yurt sporuna, Türk gençliği

ne sağladığı hizmet ve fayda şüphesiz inkâr 
edilemez. Sportif tesislerin dışında sosyal yönü 
ile yaptığı diğer bir hizmet de «yurtlar kuru
mu hissesi» adı altında ayrılan fondur. 1967 
yılı sonuna kadar 46 milyon lira tefrik edildiği 
ve bundan 10 binin üstünde üniversitede oku
yan gençlerimize burs sağlandığını memnuni
yetle görüyoruz. 

Spor Totodan «kulüplerin isim hakkı» namı 
altında tefrik edilen hisseden birinci millî lig 
takımlarının dışındaki kulüplerin daha fazla 
pay almasını arzularız. Zira, bunların malî im
kânları daha azdır. Kısa zamanda büyük ba
şarı sağlamış olan Antalyaspor, ikinci millî li
gin kendi grupunda ikincilik sırasını koruma
sına rağmen, içinde bulunduğu malî imkânsız
lık, onu her an kapanma durumuna sevk et
mektedir. Büyük profesyonel kulüplerimize çok 
iyi elemanlar yetiştiren diğer nice isim yapmış 
küçük takımların yeni hazırlanan ve Bakanlar 
Kuruluna-sevk edildiğini öğrendiğimiz Spor - Lo 
to kanun tasarısı içerisinde olsun, daha fazla 
korunmalarını, faydalanmalarını temenni ede
riz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türklüğün doğuşundan bugüne kadar, As

ya'dan Avrupa'ya, Viyana kapılarına kadar, 
kılıç kuşanmada, ata binmekte cengâver bir 
millet olarak ün salmışızdır. Bileği bükülmiyen, 
sırtı yere gelmiyen şampiyonlar yetiştirmişiz-
dir. Bunlar, milletimizin spora olan ilgisini ve 
kabiliyetini gösterir. 

Türk güreş tarihinde, hattâ dünya güreş 
tarihinde asla yeri doldurulamıyacak dünya 
şampiyonu Yaşar Doğu'yu rahmetle, bu yılın 
güreşçisi Ahmet Ayık^ sevgi ve muhabbetle 
anmayı, Türk Ordu Futbol takımının 4 ncü 
defa ordulararası dünya şampiyonluğunu yü
rekten tebriki ve geçen yıl Balkan milletleri 
arasındaki maraton yarışmasında birincilik, 
Meksika'da yapılan dünya maraton yarışında 
ikincilik kazanan atletimiz ismail Akça'yı; 
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yurt içinde ve yurt dışında başarı sağlıyan şa
hıs ve ekiplerimize yürekten tebriklerimizi sun
mayı, Güven Partisi olarak millî ve vicdanî bir 

»vazife sayarız. 
Sayın arkadaşlarım; 
Son olarak sporumuzun daha da gelişmesi^ 

ni arzularken, milletçe çok üzüldüğümüz Kay
seri - Sivas olayları gibi bir facianın tekrar 
milletimizin başına gelmemesini ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin Türk spo
runa, Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması
nı Allah'tan dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san özcan... Yok. Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Misbah Ongan... Buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MİSBAH ONGAN 
(Siirt) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçesi hakkında Y. % P. si Meclis 
Grupunun görüşlerini açıklarken; sporun 25 
dalında 21 federasyon ile vatan sathına yayıl
mış ve hizmet ifa etmeye çalışan Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtının; kadro 
ve organizasyon kifayetsizliği sebepleriyle mak
sada yetecek bir faaliyet arz etmesi imkânları
nın mevcut olamıyacağını, özellikle ve önce
likle arz etmek istiyoruz. 

67 ilde bölge müdürlüğü mevcudolmasına 
rağmen, bunların bir kısmının genel müdürlü
ğe bağlı olmadıklarının ifadesi, belirttiğimiz 
kifayetsizliğin basit, fakat üzerinde önemle 
durulması gereken büyük örneğidir. 

Devletleri artık ön plânda işgal etmeye 
başlıyan ve çağımızın milletlerarası hayatında 
büyük sorun olmakta devam eden, gençlik 
problemleri ve bunların çözümlenmeleri; yal
nız sportif anlamda değil; sosyal, politik ve 
ekonomik bakımlardan da; toplumsal kalkın
manın gerekli unsurları hüviyetini muhafaza 
etmekte ve bu nitelikte özel bir mevkie sahip 
bulunmaktadırlar. 

Meselelerine sokakların sağında ve solun
da hal çaresi arayan ve bir bunalım içinde ol
dukları ifade edilerek, bir nevi terk edilmişli
ğin ve sahipsizliğin, takipkâr karanlığına iti
len «Dünya Gençliği» ve bu meyanda yarının 
Türkiye'sinin sahipleri; her zamankinden daha 
değişik bir ihtimamı gerektiren, anormal bir 
vasatın içinde bulunmaktadırlar. 
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Bu sebeple; hâlâ, 1938 yılında ısdar edilmiş 
bulunan 3530 sayılı Kanun ve bu kanunun ica
bı bir genel müdürlüğün; üstelik kusur ve ek
siklerle dolu organizasyonu için de, mezkûr « 
sorunlara hal çaresi bulmaya çalışması, gerçek
çi bir tatbikatın ciddiyeti ile bağdaşamaz. 

3530 sayılı Kanun vaz 'edildiği zaman, bu 
genel müdürlük için 600 bin liralık bir bütçe 
mevcuttu. Yani bütçe, o ölçüde bir ihtiyaca 
tekabül edecek imkânlara sahipti. Bugün ise 
aynı bütçe 119 buçuk milyon lira ile, mukaye
se kabul etmiyecek bir rakama varmış bulun
maktadır. 

Binaenaieyh eskimiş mevzuatın bugünkü 
ihtiyaca cevap verebileceği keyfiyeti, artık bir 
hayal dahi olmaktan çıkmıştır. 

Gerçi teşkilâtın; «Türkiye Beden Eğitimi 
ve Spor Genel Müdürlüğü» namı altında, bir 
tasarı hazırlıyarak, Hükümete sevk etmiş bu
lunduğu bir vakıadır. Lâkin Yüce Meclise gel
dikte; ciddî problemlerinden, titizlikle bahse 
çalıştığımız gençlik sorunlarına hal çaresi 
bulma yeteneğinden yoksun mezkûr tasarının; 
zamanın, yani aktüel olanağın, çok gerisinde 
kalmış olduğu müşahede edilecektir. 

Meselâ : 
Tasarının 44 ve 45 nci maddeleri; profes

yonel eylem için, federasyonların izin ve de
netimini ve amatör spor kulüplerinin hangi 
şartlarla profesyonel futbol takımları kurabi
leceklerini tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki, amatör kulüplerin, profesyonel ta
kım kurabilme yeteneğinin Anayasa muvace-
sinde ve hukuk prensipleri bakımından; fahiş 
bir hukukî hata olduğunu kesinlikle tesıbit et
meye mecburuz. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi; amatör yönetim, Cemiyetler Kanunu 
statüsüne tabidir. Denetimi ifa eden organ ise 
umumi heyettir. Çeşitli mülâhazaların âmir ola
bileceği vasatta, parmak sayısının bir fazlası, 
yönetim kurulunu ibra etmeye ve eğer mev
cutsa günah hanesine sünger çekmeye yetmek"-
tedir. Halbuki profesyonel eylem içinde, artık 
milyonların adı geçiyor ve bazan bu*milyonlar-
dan, keyfî ve indî mülâhazalarla israf ve hattâ 
gayrimeşru şekillerde istihlâk yollarına sapıl
maktadır. 

Onun için her ibra edilen yönetimin ardın
da, - dedi - kodu hüviyetinde dahi olsa - tortu 
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kalmakta ve meseleleri, şüphelerin karanlık 
sisleri örtmektedir. 

Keza, profesyonel eylemde, sporcu, takıma 
hususi hukuk hükümleriyle bağlıdır. Halbuki 
kulüp adına mukavele akdeden yönetici, Cemi
yetler Kanunu statüsü içindedir. 

iki ayrı statünün mütenakız durumları, ver
gi ve sigorta pirimi konularında, daha da ba
riz bir veçhe arz eder. 

Tek tip mukavele yapma mecburiyieti ise, 
hizmet akdi prensibini zedelemekte ve Anaya
sanın mukavele serbestisi hükmünü, hükümsüz 
kılmaktadır. 

Görülüyor ki, amatör yönetim ile profesyo
nel eylemin, bağdaşması tatbikat ve mevzuat 
olarak güçlükler ve hukukî çelişkiler arz et
mektedir. 

Binaenaleyh tasarının 44 ve 45 nci madde
leri bir yenilik getirmemiş, eskinin idarei mas
lahatçılığını, başka bir kılıf içinde sürdürme
ye çalışmıştır. 

Toplumun; ruhen, ahlaken ve bedenen geliş
mesini intacedecek, organizasyon ve kadro ki
fayetsizliğinin, bize göre âmili,- müstakil bir 
spor bakanlığının mevcudıolmayışıdır. Yeter
sizlik ve hukuken tervicedilemiyecek çelişkile
rin gerçek sebebi budur. 

Geniş bütçe ve kadrosu ile, maksada yete
cek organizasyonun; ancak, Spor Bakanlığı 
bünyesinde mevcudolabileceğine inanıyoruz. 

ifademizi teyiden, kadrosuzluğun husule 
getirdiği bir misali arz edelim : 

Mitatpaşa Stadının çimlendirilmesi, dışar-
da 3/2 nisbetinde yedek çim parkı tesisi ve 
sahanın bir yıllık bakım işleri dâhil; - keşif 
raporuna göre - 465 bin lira ile halledileceği 
tesbit edilmişken; mükellefiyet, 2 milyon li
raya mal olmuş ve saha bilindiği gibi, eskisin
den de beter bir manzara ve hüviyete girmiş
tir. 

Hemen belirtelim ki, gazetelere intikal eden 
suiistimal iddialarının mevcudiyetinle inanan
lardan değiliz. Fakat teknik eleman bulunma
yışı veya yetersizliği, dedi - koduları ımucip 
bir vasatın yaratılmasına sebep teşkil edebil
miştir kanaatindeyiz. 

Çünkü : 1. Sahanın taranma gerekli bom
be meyli verilmemiş, drenaj tabakasının tane, 
cins ve ebat ile dizilişi, teknik vasıftan uzak 
kalmıştır. 
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2. Drenaj tabakası üzerine ince çakıl seri
leceğine, mil ihtiva eden kum serilmiştir. 

3. İnce çakıl tabakası üzerine, geçirgen, 
kaba kumlu, funda toprağı konacağına, balçık 
serilmiştir. Bilâhara hata anlaşılmış, fakat bu
nun tamamı yerine 3/4 ü kaldırılarak, Kara
yollarının sıkıştırma için faydalandığı stab-
lize malzeme konmuştur. Ayrıca, dere kumu 
yerine tuzlu deniz kumu, gübre yerine, istan
bul'da,. şehir dışına atılmış eski çöpler kulla
nılmıştır. 

4. Çim. kalıplarının döşenmesi işinin iki ay 
önceden bitirilip dinlendirilmesi gerekirken, 
maçlara zar - zor yetiştirilmiştir. 

5. Suni gübrenin eriyik halde verilmesi 
gerekirken, granüle parçalar halinde serpil
miş ve böylece çim köklerinin zehirlenmesi ne
ticesi tevlidedilmiştir. 

Bütün bu hatalar, teknik eleman kifayet
sizliğinin, yani yeterli bilgiye sahibolunamayı-
şm neticesidir. 

Eğitim ve bilim yetersizliğinin giderilme
si ve her konuya bilimsel değerin verilmesi ge
reği'için; bir spor akademisinin kurulması za
ruretinden, hattâ merburiyetinden bahsetmek 
istiyoruz: 

Spor hekimliği yanında, akademik eğitime 
duyulan büyük ihtiyacın gerekçesini, bir tab
lo hüviyeti içinde arz etmeye çalışalım: 

Futbol sezonuna ait suç ve ceza konusu ve 
bunun ilk 4 aylık bilançosu şöyledir: 

Profesyonel 1 nci ligin ilk 4 ayı içinde, 130 
futbolcu merkez ceza kuruluna sevk edilmiş 
ve bunlardan 100 futbolcu, yekûnu; 14 yıl, 7 ay, 
2 gün tutan, cezaya muhatabolmuşlardır. 

Profesyonel 2 nci lig de, durum daha az 
korkunç değildir. Bu kümenin, 80 futbolcusu
na ait ilk 4 aylık ceza yekûnu; 12 yıl, 11 ay, 
4 gündür. Yani, yalnız profesyonel futbol ey
leminin. ilk 4 aylık, ceza yekûnu süresi, 30 yılı 
aşmıştır. 

Mesele; gayeye yönelmiş hizmetlerin ger
çekleşmesi yönünden tetkik edildikte; durum 
hiç de iç açıcı görünmüyor. Zira sporcu, mağ
lûbiyeti dahi, serin kanlılıkla karşılaması ge
reken, medeni, bir davranışın adamı olarak, ge
lişmiş olmalıdır. Halbuki, Arz ettiğimiz rakam
lar, bu doğrudan çok, bir arena vasat ve düze
nini hatırlatmaktadır. 
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Hüdayi - Nabit hakemlerin, olayların doğu
şunda büyük çapta etken oldukları, düşüncele
rimiz arasındadır. Yorgun bünyelerin, gergin 
sinir sistemi içinde hata ve suça, daha yatkın 
bulunduğu keyfiyeti, fizyolojik bir gerçektir. 
Kaadi olmasa bile hâkemler; bu yangına ye
tersizliğin körüğü ile giderlerse, elbetteki 
alev bacayı da aşar ve karşımıza, yukarda be
lirttiğimiz suç ve suçluluk tablosu, eğitime ih
tiyacın büyük gerekçesi olarak çıkar. 

Bize göre meselenin izahı; eğitimsizlikle 
ifade edilebilir. Bunun telâfi çaresi de, Spor 
Bakanlığı ihdası ile mümkündür. 

Kanaatimiz odur ki; geniş bütçe imkânla-
riyle mücehhez bu Spor Bakanlığı; bünyesinde 
mevcut spor akademisi ile, bilimsel eğitimin 
temel kaidesi halinde, suç ve suçluluk neden
lerini önliyecek, eğitici, öğretici ve dolayı-
siyle, nihai gayenin istihsalinde, geliştirici ola
bilecektir. 

Binaenaleyh; Türkiye'de Maliye Bakanlı
ğından dahi, daha geniş bir mükellef kütlesi
ne hitabeden teşkilâtın, artık, müstakil bir spor 
Bakanlığına bağlanması gerektiği inancında 
ısrarla duruyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Genel Müdürlüğün mevcut eksik ve aralık

lara rağmen, başarılı hizmetlerinin,, memnuni
yet verici olart taraflarına ilişkin mâruzâta 
geçmeden önce; iyi veya kötü, ne değerde olur
sa olsun, teşkilât; bir kanun tasarısı hazırla
mış ve Hükümete sevk etmiş olmakla, 30 yıl
dır arzu edilmesine rağmen temin edilememiş 
bir neticeye varmış bulunduğu keyfiyetini, 
memnunlukla ifade edelim. 

Bunun yanında ve bunun gibi; yalnız Ha
zineye yılda 20 milyon lira pay sağlayacak, 
Spor - Lotoya ait, yine bir tasarının hazırla
narak Hükümete verilmiş bulunması, önemli 
bir başarının diğer bir örneği olarak gösteri
lebilir. 

Fakat; her haliyle ciddî ve güven verici 
bir şekilde çalışmakta devam eden Spor - To
to teşkilâtının; kuruluş gayesine uygun çalış
ma sistemi içinde, toplum hayatımıza, bilhas
sa ekonomik ve tesirler yönünden, ettiği büyük 
hizmetleri, şükranla ifade etmek isterim. 

Öyle bii' teşkilât ki; 351 sayılı Kanunla ih
das olunan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
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Kurumuna, 46 milyon lira gibi bir meblâğı tah
sis edebilmiştir. Geri kalmışlığın hicranım şa
hıslarında, iktisadi yetersizlik şeklinde yaşı-
yan gençlerin; eğitilmeleri için, bundan daha 
faydalı bir hizmet türü olabileceğini sanmıyo
ruz. Bütün temennimiz zamanla bu hizmet 
rakamının, daha birkaç misline çıkarılmasıdır. 

Spor - Toto Teşkilâtının, deplasmanlı maç
lara sebebiyet veren hizmet şekli; gerek da
hilî turizmi teşvik ve gerekse para tedavülüne 
imkân vermesi bakımlarından, ekonomik bü
yük bir fayda sağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugüne kadar Spor - Toto kanaliyle tesis

lere 340 milyon lira pay ayrılmak suretiyle, 
memleketin her köşesinde dev yapılar vücut 
bulmuş ve böylece Hazinenin yükü büyük çap
ta hafifletilmiştir. 

Yine Hazineye yılda veraset ve intikal ver
gisi yoluyla sağlanan miktar, asıl yekûnu yüz
de 25 ine tekabül etmekte ve ayrıca binde 4 
ten, büyük rakamlara baliğ olan, damga resmî 
sağlanmaktadır. 

Başarılı ve faydalı bir çalışma örneği ve
ren Spor - Toto'nun, ikiz kardeşi, Spor - Loto 
ile bir arada, uygulanmasını sağlıyacak tasa-

/ rımn, gerçekleşmesi halinde; hayal gibi görü
nen ideallerin, kısa zamanda bir bir gerçekle
şeceğine inanıyor ve böylece, bir kısmını ön
ceki yıllarda dilediğimiz, temennilere geçiyo
ruz : 

1. Gençliğin; - vergi muafiyeti olduğu için. 
- kulüp nama altındaki kumarhane ve ahlâk 
ifsadedici, lokal adım taşıyan, batakhaneler
den, kurtarılması, 

Memleketimizde yokluğu hissedilen serma
ye birikimini temin gayesiyle, Toto - Bank 
adı altında, ve iktisadi Devlet Teşekkülü hü
viyetinde, bir bankanın kurulması, 

3. Anayasanın 11 nci madde,, 2 nci fıkra
sına aykırı düşen, ebedî boykot cezasının kal
dırılması ve hak mahrumiyeti yerine, para ce
zası yolunun tercih edilmesi, 

4. Kendi takımlarında sakatlanan sporcu
lara kulüplerince, millî takımda sakatlananla
ra, Genel Müdürlükçe tazminat ödenmesi, 

5. Sportif faaliyetleri, gazino gibi eğlence 
yeri sanarak, hasılatın yüzde 35 ine göz dikmiş 
bulunan belediye tasallutuna, şimdiden bir çare 
bulunması, 

6. Sendikal faaliyetlerin, teminatı bakı
mından; aidatların kulüpçe stopaj voliyle tah
silini temin edecek, statü vaz'edilmesi,, gibi hu
suslar; yarının yönetici kadrosunu teşkil ede
cek gençliğin, faydalı yönde mesafe almaşım 
temine matuf hizmetlerde, tahakkukunu zaru
ri saydığımız temennilerdir. 

Y. T. P. Meclis grupu adına Yüce Heyetini
ze saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Yu
suf Ziya Bahadmlı, buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Türkiye işçi Partisi olarak, spor ve beden 
eğitimini, genel eğitimin bir yanı olarak gör
mekteyiz. Bu bakımdan spor ve beden eğitimi
ni küçük bir azınlığın tekelinden kurtarıp, bü
yük halk kütlelerine sunmanın gereğine inanı
yoruz, 

Halkı, sporun yalnız seyircisi ya da radyo
dan dinleyicisi olmak gibi aldatıcı bir durum
dan kurtarmayı; kişiyi bizzat spor yapacak 
bir olanağa kavuşturmayı baş amaç sayıyoruz. 

Spora ve beden eğitimine yalnız «bir zevk 
aracı» olarak bakmak yerine;- insan ruıh ve be
den sağlığına katkıda bulunan; uygar insan ye
tiştirmek için yapılan çalışmalarda önemli yeri 
olan birer unsur olarak bakıyoruz. 

Bütün bunlara ulaşabilmek için de sporu 
okullara, üniversitelere, kışlalara, ceza evle
rine, kasabalara, köylere ve her mahallede ku
rulacak çocuk parklarına kadar götürmenin 
gereğine inanıyoruz. 

Ne var ki, bugünkü uygulamalar Türkiye'nle 
spora yalnız iki görevin yükletildiğini göster 
inektedir. 

Birincisi, geniş halk kütlelerini, özellikle 
bol bir enerji içinde bulunan gençliği, ülke so
runlarına eğilmek yerine, bir meşin topun ne
reye ve kimin tarafından itildiğinin tartışması
nı yapmaktan öteye geçemiyen bir seviyede 
tutmak, 

ikincisi ise, küçük bir azınlığa zevk, eğlen
ce, meslek ve gelir sağlamak için bütçeden ay
rılan milyonlarca lirayı harcamak ve seyir 
alanları inşa etmek görevi... 

Spor politikasının, ülkemizin ekonomik ya
pısına ve toplumsal düzenine sıkı sıkıya bağlı 
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olması, sporu gerçek amacına ulaştıramamak-
tadır. 

Spor politikasının, ülkemizin ekonomik ya-
^ pısma ve toplumsal düzenine sıkı sıkıya bağlı 

olması, sporu gerçek amacına ulaştıramamak-
tadır. 

Beden kültürünün, insan organizmasında 
Ibünyesel ve fonksiyonel değişiklikler meydana 
getirdiğini bugün bilim ispat etmiştir. Bu de
ğişiklikler, özellikle çocukluk ve gençlik ça
ğında apaçık görülmektedir. Beden eğitimi, 
çocuğa, daha ana rahmindeyken doğru gelişme
sine yardım etmektedir. 

Okul öncesi dönemde yapılan her türlü 
jimnastik, hareketli oyunlar, spor eğlenceleri 
ve gezileri, çocukta, sinir sisteminin mükem-
melleşmesine, yeni hareket alışkanlıklarının 
kazanılmasına, kalb ve solunum sisteminin dü
zenli işlemesine, kısacası bütün organların iyi 
işlemişine son derecede yardım etmektedir. He
le düzenli beden eğitimi, çocukta organizmanın 
düzenli işleme olanaklarını artırmaktadır. 

Son araştırmalar düzenli jimnastik ve spor 
yapanlarla yapmıyanlar arasında büyük fark
lar olduğunu ortaya koymuştur. 

Jimnastik yapan ve sporla uğraşanların jim
nastik ve spor yapmayanlardan boyları daha 
uzun, kiloda daha ağır, göğ'üs çevreleri daha 
geniş, daha çok koşabilmekte, kalb ve damar 
sistemleri daha muntazam, sinir sistemi daha 
dayanıklı, vücutları daha düzgün, hareketleri 
daha çabuktur. 

Bu durum şunu göstermektedir ki, beden 
eğitimi ve spor, bir eğlence, bir zevk aracı ol
maktan ötede, insan sağlığiyle çok yakından il
gilidir. Temiz hava almak, iyi beslenmek gibi... 

Beden eğitiminin, sporun, uygar insan ye-
tiştirilmesindelri yeri de bilmen bir gerçektir; 
birlikte hareket etmek, işbirliği, yardımlaşma, 
arkadaşlık, dostluk, birbirini sevmek gibi alış
kanlıklar yaratmak sporun bir başka amacıdır. 
Kişiye yurt severlik, insan severlik, estetik 
duyguları kazandırmak da sporun görevlerin
dendir. 

İnsanın yetişmesinde bu denli yeri ve görevi 
olan beden eğitimini ve sporu küçük bir azın
lığın tekelinden kurtarıp 32 milyonun emrine 
sunmak Devletin baş görevlerinden biri haline 
gelmelidir. 

1938 yılında kurulan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, 1942 - 1960 yıllan arasında Millî 
Eğitim Bakanlığına, bu tarihler dışındaki yıl
larda da Başbakanlığa bağlı kalmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün göre
vi tümüyle bir eğitim görevidir. Bu bakımdan 
Başbakanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Eğitimin 
bütünlüğü açısından, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlanmasında zorunluk ve büyük yararlar 
vardır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanunu
nun birinci maddesi: 

«Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulu
sal ve inkılâpçı amaçlara g'öre gelişimini sağlı-
yan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk 
ve idare» amacını gütmektedir. 

Bu kanun maddesi de Beden Terbiyesi Ge-
nsl Müdürlüğünün, Bîillî Eğitim Bakanlığına 
bağlanması gereğinin hukukî bir gerekçesidir. 

Bugün beden eğitimi ve spor çalışmaları bir
kaç yolla yapılmak istenmektedir : 

Bunlardan biri Millî Eğitim Bakanlığınca -
yürütülen okul çalışmaları... Bu çalışmalar, sı
nıflara ayrılan haftada 45 dakikahk bir zaman 
için yapılmaya çalışılır, öğretmen çok şey yap
mak ister, ama hiçbir şey yapamaz. 

Türkiye'de binlerce okul içinden beden eğiti
mi ve spor yapabilecek salon sayısının beşi geç
tiğini sanmıyoruz. Bu dersin önemi benimsen-
mediğinden, salonun olmadığından ve zamanın 
az,oluşundan binin üzerinde beden eğitimi öğ
retmeni yurt sporunda faydalı olamamakta
dır. 

Yine okul çalışmalarından Beden Eğitimi ve 
izcilik Müdürlüğünce yöneltilen izci ve yav
rukurt çalışmaları da bir göstermelikten ibaret
tir. izci elbisesi ve eşyasını alabilenlerin izci 
olmaları, bu işin eğitimden çok bir göstermelik 
olduğunun açık bir delilidir. 

Oysa okul programları beden eğitimi dersin
den neler beklemektedir : 

Çocuğun bedenini iradesinin emrinde bir araç 
olarak kullanmak, sağlıklı olmak, sağlık ku
rallarına uymak, kendini ve çevresini temiz 
ve bakımlı tutmak gibi alışkanlıklar kazanma
sına yardım edilmiş olur. Beden eğitiminin ge
reği gibi uygulanması sayesinde çocukta giriş-
geniik, kendine güven, kendini kontrol, yiğit
lik, arkadaşça işbirliği, çabuk karar verme, 
itaat, hoşgörürlük; hakkı, iyiyi, güzeli takdir 
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etme gibi alışkanlık ve yetenekler gelişir. Onun, 
sağlıklı, dayanıklı olmanın neşesi ve yaşama 
isteği içinde çalışma ve başarma iradesine sa
hip, fedakâr, verimli, yardımsever bir yurttaş 
olması sağlanır. 

Programın istediği bu erdemler gerçekte 
sağlanabilmekte midir? Kaç kişi bu vasıfları 
beden eğitimi sayesinde kazandığını iddia ede
bilir? Bunun böyle olmadığını özellikle sporcu
ların ve spor severlerin bir süre önce meydan 
savaşı vermelerinde görmedik mi? Bu konuda 
iki husus var : Ya programlar gerçekçi değil, 
ya da programlar uygulanmıyor. 

Ordudaki beden eğitimi ve spor çalışmala
rının okullardan da, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü çalışmalarından da daha metotlu, 
daha âdil, daha verimli olduğunu görüyoruz. Bu 
çalışmalardan, erden, subayına dek bütün as
kerlerin yararlandırılması en olumlu bir davra
nıştır. ı 

Spor çalışmaları-da yine aynı amaç ve metot
tan hareket edilerek amatör sporun bütün branş
larında her sınıf ve derecedeki askeri ilgili kı
larak gerek yurt içinde gerekse dünya ordular-
arası yarışmalarında iyi dereceler alınmakta
dır. 

Bütün yurt beden eğitimi ve spor göre
vini üzerine alan Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne gelince : 

30 yıl önce çıkarılan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Kanununun birinci maddesi : 

«Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulu
sal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağlı-
yan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk 
ve idare» amacını güder. 

29 yıllık bir kuruluş, birinci maddede sözü 
edilen kaç yurtaşm fizik ve moral kabiliyatini 
sağlamıştır, sorusunun cevabında çok zorluk 
çekileceği muhakkaktır. Çünkü Genel Müdür
lükçe yurttaşın sözlük anlamı büyük şehirlerden 
dışarıyı kapsamaz. Yurdumuzdaki bütün Dev
let ve tabiat nimetlerinden faydalanmak, büyük 
şehirlerin büyük imkânlarına sahibolanlann 
hakkı sayıldığı sürece Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü elbette bir istisna gösteremiyecek-
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda beden eğitimine ve 
spora değişik bir açıdan bakılmış ve geniş bir 
yer ayrılmıştır. Ama ne var ki, Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü, böyle bir plânın varlı

ğından habersiz görünmekte, plânın öngördüğü 
hususların tam karşısında uygulamalarda bulun
maktadır. Plândaki şu satırlar önemlidir : 

«Sıhhatli ve sağlam bir kuşak'yetiştirilmesin-
de spor ana eğitim araçları arasında kabul 
edilecek, spor yapabilecek yaştaki kişileri yalnız 
seyirci olmak durumundan kurtaracak ve aktif 
olarak spor faaliyetlerine katarak beden ve' ruh 
sağlığına yardım edecek imkânlar yaratılacak, 
beden çalışması, fikir çalışması ile ahenkli kı
lınacaktır. 

Devletin seyir sporunu, düzenleyici rolü ge
liştirilecek sporla ilgili faaliyetleri topluma yö
nelten, okul ve halk sporunun öncelik veren bir 
nitelik kazanacaktır. 

Beden eğitimi yanısıra kişilere farklı yetiş
me imkânları veren çeşitli spor dallarının denge
li gelişmesi teşvik edilecek, güreş, atıcılık, ok
çuluk ve binicilik gibi geleneksel spor dalları 
desteklenecektir. 

Spor tesislerinin yurt üzerindeki ve çeşitli 
spor dallarına göre dağılımındaki dengesizlik
leri ortadan kaldıracak önceliklerin tanımlan
masında ağırlığı seyir sporu yerine kütle spo
runa verecek bir yatırım politikası izlenecek
tir. 

Spor kulüplerinin değişik spor dallarında 
amatör faliyet göstermeleri ve çok sayıda kişi
nin spor ve kültür faaliyetlerine aktif olarak 
katılmasına imkân hazırlayıcı kuruluşlar haline 
gelmeleri teşvik edilecektir.» 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bu
güne kadar, plânlamaya uygun ya da o doğrul
tuda bir davranışı görülmemiştir. , 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü halkın 
eğitimini bir amaç saymadığı gibi okullardaki 
haftada 45 dakikalık bir dersi yeter bulmuş, bu
nunda Millî Eğitim Bakanlığınca yürütüldüğü 
inancı içinde gençliğin beden eğitimiyle, sporuy
la ilgilenmemiştir. Hele üniversite gençliğiyle 
ne Millî Eğitim Bakanlığı ne de Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ilgilenmiştir. 

Oysa gençliğin genel eğitiminde gençleri pa
siflikten, münzevilikten, yalnızlıktan ve hare
ketsizlikten korumada; onlara hayatı, yaşama
yı sevdirmede beden ve ruh sağlığı vermede 
sporun büyük etkisinin olduğunu kimse inkâr 
edemez. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü halkla, 
gençlikle ilgilenmemekte, gerekli görevi yerine 
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getirmemekte olduğu meydanda iken, kendisine 
* görev seçtiği kulüplerle olan ilişkilerinde de 

olumlu bir yolda olduğu söylenemez. Tek uğ
raşısı, kulüplerin temaslarını organize etmek, 
yurt içi ve yurt dışı sportif yarışmalara oyuncu 
yetiştirmek olmuştur. 

Elbette kulüpler organize edilecek ve yarış
malarda iyi puvan almak için çalışılacaktır. Ama 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tek gö
revi bu alanda toplanırsa, halkın beden eğiti
miyle sporuyla ilgilenecek yeni bir kurum gere
kecektir. 

3530 sayılı Kanun Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünü, beden eğitimini ve spor konusun
da, ordu içinde Millî Savunma Bakanlığı, ceza 
evleri için Adalet Bakanlığı, okullar için de 
Millî Eğitim Bakanlığiyle ilgi kurmak, müşte
rek çalışmalarda bulunmak göreviyle zorunlu 
tutar. Oysa, her bakanlık biribirinden habersiz 
olarak çalışmalarını yürütmektedir. Ordunun 
ve okulların bu konudaki tutumlarını belirttik. 
Ceza evleri ise, spor konusuyla hiç mi hiç ilgili 
değildir. Adalet Bakanlığı cezalıların beden eği
timiyle, sporuyla asla uğraşmamaktâdır. 

Böylece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bu görevini de yapmamakta, kendi dar bölgesi 
içinde bürokratik bir çalışmadan öteye gideme-
mektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, hele 
işçilerle ilgilendiği, fabrikalarla ilgi kurduğu 
hiç söylenemez. 

Bir zamanlar özellikle Devlet dokuma 
fabrikalarında beden eğitimi ve spor gün
lük zorunluklar arasındaydı. Alanlar, sa
lonlar, havuzlar işçilerin hizmetindeydi. Za
manla bu yerler fabrika müdürünün idareci
lerinin eğlence yerleri haline getirilmiştir. 

Bütün uygar ülkelerde olduğu gibi, fabrika
larda, büyük işyerlerinde beden eğitimine ve 
spora mutlaka yer verilmelidir. Çeşitli kulüp
ler kurulmalı, fabrika sahibî olan Devlet ya da 
özel sektör bu alan için ayrı bir para ayırmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Son yıllarda birtakım spor tesisleri yapıl

makta hele spor - toto dan ayrılan % 40 larla 
milyonlarca liralık yatırımlarda bulunnulmak-
tadır. Ne var ki, burada da Devlet eliyle kişi
ler zengin edilmekte, mütethhitlere bol bol pa
ralar verilmekte, bu yüzden de işler uzamakta, 

işe hile karışmakta ve usulüne tekniğine uygun 
iş çıkamamaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü emrine 
verilen paralar, öbür bütçe giderleri yanında 
çok önemli bir yer tutmaktadır: Bir örnek ver
mek gerekirse: 1963 te 49 milyon 430 bin, 
1964 te 29 milyon 990 bin, 1965 te 25 milyon 
90 bin,. 1966 da 41 milyon 270 bin, 1967 yılın
da ise 49 milyon 915 bin liralık yatırım yapıl
mıştır. öbür harcamalar da ayrıdır. Ne var ki 
bu yatırımların ortalama yüzde 79,5 i seyir spo
runda kullanılacak olan büyük tesislere ayrıl
mıştır. 

Genel Müdürlük bütçesine ayrılan paralar, 
çoğunlukla, çalışmalarını ticari birer anlayış 
içinde yapan profesyonel kulüplere verilmekte, 
amatör kulüpler desteklenememektedir. 

Kulüplerin sporcuyu açık artırmaya koyma
larını insani bulmuyoruz. Sporcu birer müza
yede konusu olmamalıdır. 

Ayrıca futbol oynıyanlar bugün Türkiye'de 
himayesiz durumdadırlar. Koşarak haytmı ka
zanan bu ağır işçilerin iş Kanunu kapsamı dı
şında bırakılmalarım olumsuz karşılamaktayız. 
Ücretleri doğru dürüst ödenmez. Çeşitli meslekî 
hastalıklara mâruz ^alırlar ve üstelik genç yaş
ta işlerini bırakmak zorundadırlar. Futbol oy-
nıyanların hayatlarını emniyete almanın gereği
ne inanmaktayız. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bütçesi
nin büyük kaynağı olan köylere ve kasabalara 
spor hizmetlerini götürmeyi birinci görev bil
melidir. 

Köy ve kasabalarda bölge müdürlüklerine 
bağlı köy ve kasaba spor yuvaları kurulmalı
dır. Sporun bütün branşları mahallî ye coğrafi 
bölgeler göz önünde tutularak en küçük yerleş
me yerlerine dahi götürülmelidir. 

Güreş ve kayak her tarafta uygulanabilecek 
spor çeşitleridir. Hele güreşin halkoyunda se
vimli bir geçmişi vardır. Bundan yararlanmak 
tüm köy gençlerini bu sporla ilgilendirmek 
mümkündür. 

Okul öncesi dönemde yapılan her türlü jim
nastiğin çocukta sinir, kalb ve solumun siste
minin düzenli işlemesine, gelişmesine işaret et
miştik. îîu hususlar bilinince, çocukların her 
türlü beden hareketlerini yapabilmeleri için ço
cuk parklarını kurmayı Devlet, gelişi güzel ve 

— 235 — 
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çokluk büyük şehirlerin zengin mahallelerine 
kuran belediyeye bırakmamalıdır ve bu park
ları, nerede çocuk varsa oraya götürme yolları
nı aramalıdır. 

Bugün, güneş, kum ve deniz suyu üçlüsünün 
insan sağlığmdaki yeri anlaşılmış bulunmakta
dır. Güneş, kum ve deniz suyundan yararlan
manın deniz sporuyla elde edildiği de bilinen 
bir gerçektir. 

Deniz sporu, halkımızın ihtiyaç duyduğu, 
ama deniz kıyılarının bir avuç yerli ve yabancı
nın "eline geçmesiyle bu ihtiyacı yerine getire
mediği Nde bilinen acı gerçeklerden biridir. 

Bu durum karşısında Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne büyük görevler düşmektedir. Ama 
ne var ki, genel müdürlük bu konuyu da gö
revinin dışına itmiştir. 

Devletin önemli görevlerinden biri de denizi 
küçük bir azınlığın tasallutundan kurtarıp ger
çek sahibi olan geniş halk kütlelerine sunmak, 
onlara deniz sporu için de fırsat ve imkânlar 
hazırlamaktır. Gerçek Adalet Türk köylüsünün, 
Türk işçisinin deniz kıyılarım, deniz kamplarını, 
plajları, alanları doldurduğu zaman bağlıyacak
tır. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adnıa, Sayın Bar-
las Küntay. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA BAE-
LAS KÜNTAY (Bursa) — Saym Başkan, muh
terem milletvekilleri, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
nin müzakeresi sebebiyle A. P. Millet Meclisi 
Grupu olarak, Türk Milletinin, bu Umum Mü
dürlüğün çalışma sahasına giren ve girmesi lâ-
zımgelen meseleleri hakkındaki görüşlerimizi su
nacağız. 

Evvelâ şunu ifade edelim : 
Hür ve demokratik bir sistemin işliyebilmesi 

için vatandaşlarımızın seviyeli, karaterli, fazi
letli, ahlâklı, kültürlü ve geniş görüşlü şahsi
yetler olarak yetiştirilmesine yöneltilen bir be
den ve ruh eğitimi sistemine sahibolmak hizmet 
anlayışımızın temelinde vardır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın başlıca un
suru olan insan gücünün beden ve ruh yapısının 
geliştirilmesinde spor önem taşır. 

Sıhhat, ahlâk, moral bakımdan iyi bir nesil 
yetişmedikçe ne siyasi, ne zirai, ne iktisadi ve 
gınayi hayatın güçlükleri yenilebilir. 

18 . 2 . 1968 0 : 3 

Spor, milletlerarası müsabakalar sebebiyle 
dış politika, ekonomi ve turizm yönünden de 
önemli bir olay, iyi bir elçidir. 

Spor, bir de milletleri birbirleriyle anlaştı
ran müşterek lisanlardan birisidir. 

Bütün bu hususiyetlerinden dolayı, bugün 
Batı da spor bir endüstrü haline gelmiştir. 

Bu ehemmiyetine rağmen bugüne kadar Tür
kiye'de gençlik ve spor meselelerimiz çeşitli 
sebeplerle arzu edilen ve olması lâzımgelen is
tikamete sokulamamıştır. 

Herkes gençlikten bir şeyler istemiş, gençli
ğe bir şey vermeğe kimse yanaşmamıştır. 

1964 yılı sonunda Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Türk sporunun durumu ile ilgili bir araştırma 
yapmış ve şu neticeye varmıştır: 

1. Ülke sporu plânsız yürütülmekte, okul 
sporu ihmâl edilmektedir. Spor öğretmenleri 
sayıca ve nitelikçe yetersizdir. 

2. Antrenör, monitör ve sporcu sistemsiz ye
tişmektedir. 

3. Kulüpler denetlenememektedir. Topluma 
faydalı kuruluş niteliklerini yitirmişlerdir. 

4. Spor - Toto gelirleri iyi kullanılamamak
ta, yer yer gereksiz yapı işleri için harcanmak
tadır. 

5. Spor sağlığı ihmal edilmektedir. 
6. Amatör spor gelişmemektedir. 
Bunlardan anlaşılacağı üzere yakın zamana 

kadar yurt sporu plânsız yürütülmüştür. 

Görevli kuruluşların yeterli olmıyan hizmet
lerine rağmen o günden bu yana Türkiye'de spo
ra karşı ilgi ve gençliğin spor yapma gücü daha 
da artmıştır. 

Batı'da olduğu gibi, bizim de kendi bünye
mize, kabiliyetlerimize, .geleneklerimize ve im
kânlarımıza uygun bir spor politikasına olan ih
tiyacımız daima kendisini göstermiştir. 

Bunun ilk ve değerli belirtisi, 1965 yılında 
vasife alan bugünkü Hükümetin programında 
görülmüştür. 

Bilâhara, muhterem, heyetiniz tarafından ka
bul edilen ikinci Beş Yıllık Plânda spor ve 
gençlik mevzuundaki bütün aksaklıklar tam 
mânasiyle teşhis edilmiş ve tedbirleri ile hedef
ler en iyi ve en geniş mânada ifade edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü çalışma-, 
larınnı plân ve programı istikbale giden nesli 
yetiştirme politikamızın ağırlığını teşkil edecek-
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tir. Bu programın ana hedeflerinden birisi : 
«Gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerinin top
lumun yararına geliştirilmesi amaciyle sporun 
geniş kütlelere yayılmasını temindir.» Diğeri 
de: «Bu gayenin tahakkuku için eğitici ve 
öğretici kadronun yetiştirilmesi zaruretidir.» 

OKUL VE SPOR 
Okul çağındaki gençlerimizin fikir terbiye

leri yanında, fizük ve moral bakımından geliş
meleri ve onların sıhhatli, gürbüz, becerikli, 
işbilir, çalışkan, vatan ve milletine yararlı ve iyi 
vatandaşlar olarak yetişmeleri için okullarımız
da her türlü spor faaliyetine değer vermek lü
zumunu kendisini fazlasiyle hissettirmektedir. 

Bir eğitim konusu olan sporu okulun tabiî 
çalışmaları içinde düzene bağlamanın, Millî 
Eğitim Bakanlığı kadar, Beden Terbiyesi Teş
kilâtının da alâkası ile mümkün olacağı inan
cındayız. (A, P. sıralarından «bravo» sesleri). 

Vatandaşların fizik ve moral eğitimini yö
netecek bir teşkilât olarak kurulan Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü,, bir milletin temeli ve 
istikbali olan gençliğin yüzde doksanını içine 
alan okul çağındaki ve içindeki gençlerle ilgi
lenmelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak mesele
ler, yaşamak azminde olan bir milletin gelece
ği için ciddî etidişe ve tehlikelerin başlangıcı 
olabilecek değerde sosyal bir problem olmaya 
müsaittir. 

Yüksek dereceli okul ve üniversitelere gelin
ce : 

Programlarında Beden Eğitimi ders ve faali
yetlerine maalesef ayrı bir yer verilmemiştir. 
Gençliğin spor bakımından en verimli yaşı olan 
bu devrede, spor faaliyetleri müesseselerdeki 
öğrenci derneklerinin heves ve inisiyatifine terk 
edilmiştir. Bu büyük kütlede hareket olarak gö
rülen bâzı muayyen spor faaliyetleri gereği gibi 
hazırlık çalışmaları yapılmadan, propaganda ve 
gösteriş hevesinden ileri geçmiyen çok mah-
hut ve sembolik müsabakalardan ibarettir. 

Üriiversilte gençliği çağında bulunanlar kuv
vet, kudret, yetenek ve iş başarma arzularını 
tatmin etmek ve denemek isterler. Toplumu
muzda zaman zaman rastlanan gençlik hareket
lerinin alsıl sebebi burada aranmalıdır. Bu yaş 
devresinin tabiî bir icabı olan temayüllerinden 
faydalanarak, iyî plânlanıp yönetilen sportif 
faaliyetler vasıtası ile yüksek tahsil gençliği di
sipline edildiği ve ona sportif alışkanlıklar veril-
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diği takdirde boş zamanlarını değerlendirilmiş, 
enerjileri kanalize edilmiş ve kendileri mutulu-
ğa yöneltilmiş olacaktır. 

Ancak sporun okula tesisle, malzeme ile, bil
gili teknik elemanla, ilmî ve teknik yayınla 
girmesi mümkündür. 

Okul spor tesislerine gelince : 
Vaktiyle okullar yapılırken, gençliğin beden 

ve ruh eğitimi, nesil yetiştirme politikası gibi 
meseleler düşünülmediğinden spor tesisleri kon
mamış. Nitekim bugün bin dörtyüze yakın or
ta dereceli okullarımızın sadce 50 tanesinde ka
palı salon vardır. O da, gayrinizami ve kifayet
siz. Şimdi bu eksikliği bertaraf etmek için bütün 
gücümüzle çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Artık spor tesisi olmıyan okul inşaatı düşü
nülemez. Okullarda spor tesisi eksikliğini elinde 
Spor - Toto gibi «altın yumur'tlıyan» bir tavuğu 
bulunmıyan Millî Eğitim Bakanlığından bekli-
yemeyiız. Gücü kâfi değildir Bu hizmet Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tesisler yapı
mı ile ilgili çalışmaları içerisinde olmalıdır. 

Sayıları beş milyonu bulan ilkokul çağın
dan üniversiteye kadar okul gençliğinin Beden 
Eğitimi, (Jimnastik, oyun ve spor faaliyetleri ile 
yetiştirilmesi bütçe, saha, salon, tesis, malzeme 
ve öğretici elemana ihtiyaç göstermektedir. 

Bunların tahakkuku bugün Spor - Toto hası
latından, yarında hem Toto ve hemde Loto ha
sılatından okul gençliği için spor tesisleri yapıl
ması ile mümkündür. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bu suret
le sağlam karakterli ve sağlam vücutlu bir nes
li yarma aktarmak vazifesini de yapmış olacak
tır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Kısaca, okul sporu Beden Eğitimi dersleri
nin ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapılarını 
geliştirici yönde yeniden düzenlenmeli ve yeni
den ele alınmalıdır. 

Bu görüşün değerli belirtileri vardır. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün çalışma prog
ramından anladığımıza göre, Ankara ve İstan
bul'da «Üniversite Spor Siteleri» yapılması için 
hazırlıklar vardır. Türk gençliğine büyük hiz
met olacak bu teşebbüsün biran evvel tahakku
kunu bekliyoruz. 

Diğer taraftan, Atletizm Federasyonunun 
Başkanı, «ilkokullara kadar atletizmi sokacağız, 
gençleri zıp zıp oynamaktan kurtaracağız» di-
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yor. Bu da. gerçekleşmek şartiyle alkışa değer 
bir niyettir. Diğer federasyonların da aynı isti
kamette çalışmasını dileriz. 

Bu vesile ile bir hususa daha temas etmemiz 
gerekiyor. 

Bugün yurdumuzun her tarafında hayır se
ver iş adamları çıkıyor. Çeşitli faydalı müesse
seler yaptırıyorlar. Hali vakti müsaidolan ha
yır sever vatandaşlarımızın, bundan böyle spor 
tesisleri yaptırmak suretiyle, gençliğimizin istik
bale en değerli adımlarla yürümelerine yardımcı 
olmalarını da bekliyoruz. 

Boş zamanları değerlendirme çalışmaları 
Süratle bir kültürel ve sosyal gelişme veti

resi içinde yetişen Türk gençliğinin, beden, ruh 
ve karakter yapısı bakımından, hem okul içi 
hem de okul dışı yetişme imkânlarına özel ehem
miyet verilmesi gerektiğine kaaniiz. 

Boş zamanlarında kendilerine tahsis edilen 
eğitsel lokaller bulamıyan, bu sebepten langırt 
salonlarına, diskoteklere, kahvelere giden ve 
ibazen de meşguliyetsizlikten, çeşitli aşırı cer-
yanlara kapılan gençlik, kendileri için her za
man açık olacak sportif tesis, sosyal işler ve kül
tür faaliyetlerinden ilgi duyduklarına mahalle 
ve semtlerde kurulacak (Gençlik Lokal ve mer
kezlerinde) iştirak edebilmelidirler. (A. P sıra
larından «bravo» sesleri) 

Gençlerin şahsiyet sahibi olarak yetişmelerin
de önemli rolü olan «Eğitim çalışmalarının» 
başında muhakkak ki (Spor ve boş zamanları 
değerlendirme faaliyetleri) gelir.. 

Eğitim felsefesi içinde önemli bir yer tutan 
boş zamanları değerlendirme faaliyetleri, ikili 
öğretimin çok yerde uygulanması mecburiyeti 
karşısında ve çeşitli zararlı eğlence salonlarının 
çoğalması ile bilhassa büyük şehirlerde önem ka
zanmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bu mevzuda 
çok önemli bir araştırması vardır: 

Boş zamanları değerlendirme tasnifine gö
re, 14 - 24 yaş arasındaki gençler günde bir 
saatlerini boş geçirirlerse bu yılda iki milyon 
saat etmektedir. 

Boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinin 
yeteri kadar teşkilâtlanmamış olması, gençleri 
olumsuz ve verimsiz faaliyetlere yöneltiyor. 

Gençliğin bt>ş zamanlarını değerlendirme hiz
metlerini, kifayetsiz bulduğumuz 3530 sayılı Ka-
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nun bile Beden Terbiye Genel Müdürlüğüne ver
miştir. 

Gençliğin boş zamanlarını değerlendirme ça
lışmalarına, eğitim düzenimizde önem verildiği
ni görmek bizi sevindirecöktir. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri). 

Spor tesisleri 
Memleket sporunun gelişmesi, toplumun ak

tif olarak spor yapabileceği tesislerin varlığına 
ve bu anlayışla işletilmesine bağlıdır. 

Spor yatırımları, seyir sporunun gerektirdi
ği büyük ve masraflı tesislere yönelmiştir. Ge
lir temin etmek bakımından bu tip tesislere 
olan ihtiyaç açıktır. Ancak, bu tesislerin bü
yüklüğü işletme masraflarını artırdığı için ve 
umumiyeitle maç günleri dışında kapalı tutulduk
larından spor yapacak çok sayıda kişinin doğru
dan doğruya faydalanması imkânı ortadan kalk
maktadır. Bu söbeple, gençlik spor faaliyetleri
ne daha çok seyirci olarak katılmakta, mevcut 
imkân ve tesislerden aktif şekilde faydalanama
maktadır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda ifade edildiği gibi, 
seyirci değil sporcu yetiştirebilmek için tesis
lerin seyir sporuna değil, kütle sporuna dönük 
olması lâzımdır. Bunun için de, saha ve tesis 
yatırımlarında semt sahalarına doğru gidilmesi, 

I çok sayıda ucuz, sağlam, sıhhatli spor tesisleri 
I yapılması gerekmektedir. 

Yatırımlarının münhasıran amatör spor faali
yetlerine dönük olmasına dikkat edilmelidir. 

Semt sahaları yapıp, civardaki okullarla, ku
lüplerin müşterek idare ve istifadesine sunul
mak üzere hazırlıklar başlamıştır. 

„ Tesislerin yapımına sürat verilmesine ve ya
tırım programlarının zamanında uygulanmasına 
ehemmiyet verilmelidir. Nitekim, 1967 de fizikî 
yatırım programı % 95 nisbetinde tahakkuk et
miştir. 

Türkiye'de nüfusun yüzde yetmiş beşi köy
lerde yaşıyor. Köye sporu, meselâ güreş, atıcılık, 
binicilik gibi ata sporlarını iyice yerleştirmek ve 
tesis yapma işinde bu istikamette de çalışmak 
lâzımdır. 

Kazalarda binlerce köy genci spor yapmak 
imkânından mahrumdur. Kazalara spor tesisle
rini indirip köy gençlerini spor sahalarına doğ
ru çekmek lüzumludur. Spor tesisleri, bütün 

I spor dallarına dağılmalıdır. Meselâ bugün Tür-
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kiye'de sadece sekiz yüzme havuzu vardır. Bun
lardan altı tanesi nizamidir. Kapalı havuz bir 
tane vardır. Bir tane yapılmakta, ikisi de ihale 
halindedir .Ata sporumuz olan atıcılık tesisleri 
ancak altı ilimizde mevcuttur. Üç tane daha ya
pılacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yurtta ya
pacağı, spor tesisleri ile ilgili bir program hazır
lamıştır. inşallah eksiksiz tamamlanır. Ancak, 
bunun için bâzı öntedbirlerin alınması lâzımdır. 
Meselâ, üniversite şehirlerimizden birisi olan ve 
en fazla gençliği bağrında taşıyan istanbul'da 
pek çok semt saha ve tesislerine ihtiyaç vardır. 
Şimdiden bunlann yeri satmalmmazsa, ilerde 
bunları bulmak imkânı kalmıyacaktır. 

Bugün artık spor tesisi olmıyan bir müessese 
tasavvur edemezsiniz. 

Bir mektep mi açacaksınız? Yanında spor te
sisleri bulunacaktır. 

Bir endüstri sitesi mi kuracaksınız? Sağlık 
ve spor tesisleri içinde olacaktır. 

Yeni bir mahalle mi yaratıyorsunuz? Gencin 
sıhhatini koruyacak, boş zamanlarını değerlen
direcek tesisleri de içinde yapacaksınız. 

Suç işlemeye teşvik edici bir ortamda bulu
nan gençlik için önleyici ve düzeltici çalışmalar, 
bu ortamın etkisini azaltıcı eğitim, spor tesisleri 
içinde olacaktır. 

Spor tesislerinin maksada uygun bir şekilde 
yapımının temini için Millî Eğitim Bakanlığı. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve mahallî 
idareler arasında işbirliği olmalıdır. 

Spor kulüpleri 

Bugün Türkiye'de 1 486 federe kulüp var
dır. Bunlann çoğu ismen mevcuttur. Kulüp lo
kali olarak da ya bir kahvehaneyi veya kulüp 
başkanının evini göstermişlerdir. Pek çoğunun 
üye sayısı ise 100 kadar bile yoktur. Bu kulüp
lere kayıtlı sporcu sayısı 160 bin civarındadır. 
Halbuki Türkiye'de fâal sporcu sayısı 20 - 30 bin 
kadardır. 

Türkiye'de profesyonellik kabul edilirken 
amatör spor dallarının korunması için gerekli 
tedbir alınmamıştır. Amatör spor ihmal edilmiş, 
alâkadan ve tesisden yoksun bırakılmıştır. 

Kongrelerde kulüp yöneticilerinin başarısı
nın, yapılan yatırımlar, sosyal faaliyetler, bun
lardan yararlananların ve aktif olarak spor ya
panların sayısındaki: artışla değil, profesyonel 

futbol takımının maçlarda aldığı sonuçlarla öl
çülmesi alışkanlık haline gelmiştir. 

Gayretlerin üzerinde toplandığı tek gaye, 
profesyonel futbol takımının şampiyonluk ka
zanması olmaktadır. Bu amaca varmak için yük
sek transfer ücretleri ödenerek isim, yapmış fut
bolcular kadroya alınmakta, oyuncu yetiştirme 
yoluna gidilmediği gibi, tesisler için 'yatırım 
gayreti de gösterilmemektedir. 

Spor kulüpleri, futbol kulüpleri durumun
dan' kurtarılmalı, çeşitli spor branşlarında faa
liyet göstermeleri ve çok sayıda yurttaşın spor, 
sosyal ve kültür faaliyetlerindeJbulunmaları sağ
lanmalıdır. 

Profesyonellik bir meslek ve ticaret konusu 
olduğuna göre profesyonel spor faaliyetleri, 
Türk Ticaret kanunlarına göre kurulacak ano
nim şirketler tarafından yürütülmeli ve kontrol-
lan beynelmilel nizamlara göre yapılmalıdır. 

Profesyonel faaliyette bulunacak kulüpler
den Batı'da olduğu gibi spor tesislerine, üyeleri
ne sosyal faaliyet yaptırabilecek çeşitli tesislere 
sahibolmaları gibi şartlar aranmalıdır. 

Türkiye'de profesyonel takım adedi tesisle
rin ve teknik elemanların durumuna ve adedine 
göre yeniden ayarlanmalıdır. 

Federasyonlar 

Türkiye'de bugün 21 federasyon vardır. Ve 
aday üyeleri seçimle değil, tâyinle gelmişlerdir. 
Bu federasyonlar ihtisas kulübü gibi çalışmak
tadırlar. 

Bünyelerinde bulunan kulüplerdeki sayıları 
yüzleri geçmiyen sporcuları toplıyarak çoğu za
man ehliyetsiz, bilgisiz, sözde antrenörlerin di
siplinsiz çalışmalarına bırakarak takımlar seç
mektedirler. 

Federasyonlar kabul edilecek yeni bir mev
zuatla seçimle teşekkül etmelidir. Bilgili teknik 
adamlar nezaretinde çok sporcu ile çalışmalıdır
lar. 

Ehliyetli spor adamları yetiştirmek 
Bugün sportif, faaliyetlerde ileri gitmiş mem

leketlerin yaptıkları müsabakalarda aldıkları 
müspet sonuçlar tesadüflere bırakılmamıştır. Bu 
memleketlerde sporcuları yöneten teknik adam
lar Spor Akademi ve enstitülerinde yüksek spor 
tahsili ve ihtisası yapmış kimselerdir. Bunlar 
aynı zamanda, dünyadaki spor hareketlerini ya
kından takibeden ve ilerlemeleri kendi memle-
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ketlerinin millî bünyelerine adapte eden araştır
macılardır. 
, Bizde bugün maalesef bu tatbikat yoktur. 
Gençlerimiz çoğu ehliyetsiz antrenör, monitör ve 
menej er elinde kabiliyetlerini körletmektedir-
ler. Spor tahsili yerine birkaç haftalık (jet kurs
lardan) geçip spor adamı hüviyetini kazanmak
tadırlar." 

Bugün okullara ve orduya Beden Eğitimi öğ
retmeni yetiştiren Gazi Terbiye Enstitüsünün 
Beden Eğitimi Bölümü vardır. Bunun dışında 
antrenör, monitör, masör ve spor hekimi yetiş
tiren bir okul mevcut değildir. 

Sporla sadece pratik ilgisi bulunan kişiler bu 
görevi yapıyorlar. 

Onları sporcu olarak daima alkışladık, de
ğerlerini kabul ediyoruz, ancak iyi bir sporcu 
olmanın iyi bir antrenör ve monitör olmak için 
kâfi gelmediğine inanıyoruz. 

Bugün üniversite öğrenimi yapan sporcu 
gençliğin, sahadan yetişmiş olmaktan başka for
masyonu olmıyan eski şöhretlere emanet ede
mezsiniz. 

Genç adam psikolojisi, fizyoloji ve anatomi 
bilmiyen birisine genç kabiliyetleri teslim edip 
başarı bekliyemezsiniz. 

Bunun için ehliyetli beden eğitimi öğretme
ni, spor idarecisi, antrenör, monitör ve boş za
manları değerlendirme faaliyetlerinde görev ala
cak liderleri yetiştirmek üzere «spor akademi
leri ve enstitüleri» açılmalıdır. Anadolu Hisarın
da yapılmakta olan Spor Okulu ilk defa bu isti
kamette faaliyet gösterecektir. 

BAŞKAN — Sayın Barlas Küntay, 1 daki
kanız kaldı efendim. 

A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sporda ilmî çalışmaya önem verilmelidir. 
Spor sağlığı ve kontrollüğü kurulmalıdır. Bu 

suretle spor sağlığı ve randıman tesadüflere bı
rakılmamalıdır. 

Meselâ ve bilhassa Anadolu'da spor müsaba
kalarında kulak, boğaz, burun mütehassısları 
veya göz doktorları saha doktorluğu yapmakta
dırlar. Spor - Toto'da 12 tutturmaktan ve maç 
seyretmekten başka sporla alâkası bulunmıyan 
bu kimselerin sakatlanan bir sporcuya yanlış 
bir teşhis koyması, yanlış bir müdahalede veya 
tavsiyede bulunması binbir emekle yetişen bir 
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gencin spor hayatının sonu olur. işte bu sebeple, 
spor sağlığı ve kontrolü kurulacak olan (Spor 
hekimliği kurulu) tarafından ele alınmalı ve dü
zenlenmelidir. Bu ay içerisinde Ankara'da top
lanan doktorları bu istikamete sokmak üzere bir 
çalışma da vardır. 

ilmî spor neşriyatı 
Sporumuzun senelerdir ihmale uğramış bir 

tarafı da budur. -

Arap ve Afrika Devletleri dâhil dünyada 
ilmî spor neşriyatı olmıyan tek devletiz. 

•Bu durum biran evvel çıkarılacak telif ve 
tercüme eserlerle bertaraf edilmelidir. Federas
yonlar bu istikamette çalışmaya teşvik edilmiş
tir. 

Spor - Toto 
Spor - Toto ile devamlı ve daima artan bir 

gelir sağlanmaktadır. Bunun diğer mânası, yur
dumuzun her tarafına yayılması gereken spor 
tesisleri için malî imkânların gittikçe artmakta 
olmasıdır. 

Bu hasılattan muhtelif maksatlara taksimat
lar vardır. Bilhassa Yurtlar ve Krediler Kuru
muna verilen kısmı çok hayırlı hizmetlere vesile 
olmaktadır. Güç şartlarla tahsil yapmaya çalı
şan binlerce gencin barınmasını, rahat çalışma
sını ve burs almasını temin etmektedir. 

Tesislere ayrılan miktarların da yukarda arz 
ettiğimiz istikamette okullara doğru ve semt 
spor tesislerine kadar kullanılmasını dilemek
teyiz. 

Spor - Toto hasılatından spor kulüplerine iyi 
şartlarla tesis yapılmak üzere kredi verilmek 
için çalışmalar yapıldığını duyduk. 

» 
Spor kulüplerine, kendi tesislerini, kendileri

ne yaptırtacak bu teşebbüsü de takdirle karşılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Barlas Küntay devam et
mek istiyorsanız Yüce Heyetini oyunu alayım 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Devamla) — Yarım dakika sürmez efendim. 

Temennilerimiz 
ikinci Beş Yıllık Plânda gençlik ve spor me

selelerimiz en olumlu şekilde ele alınmıştır. He
defler gösterilmiştir. Bu istikamette çalışmak 
lâzımdır. 
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Maçlar, müsabakalar ve bunları kazanmak 
spor ve beden eğitiminin gayesi değil vasıtası
dır. 

Gaye, topyekûn Türk Milletinin spor eğiti
mini temin edebilmek, istikbale bedenen ve ru
hen zinde bir gençlik devredebilmektir. 

Biz spor dünyamızdaki eksiklikleri tesbit 
edip, bâzı tavsiyelerde bulunmakla yetinmiyo
ruz. Tedbirlerini de beraber getiriyoruz : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hazır
layıp Hükümete tevdi ettiği (Beden Eğitimi ve 
Spor Genel Müdürlüğü) kanun tasarısından baş
ka milletvekili ve senatörlerimizin ayrı ayrı ha
zırladıkları (Gençlik ve Spor Bakanlığı) kurul
ması hakkında kanun teklifleri vardır. 

Bu tasan ve tekliflerden hangisi Türk genç
liğinin sportif, sosyal ve kültürel meselelerini 
halledebilecek ve üstün karakterli, beden ve ru
hen sağlam, üstün vasıflı, Türk Milletinin yarını 
olan bir gençlik yetiştirebilecek kudretteyse biz 
A. P. Grupu olarak onun biran evvel kanunlaş
masında üstümüze düşen gayreti göstereceğiz. 

Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin Türk sporuna ve milletine hayırlı olmasını 
diler, bu vesile ile de A, P. Millet Meclisi Gru-
punun saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel
miştir. Yalnız, henüz beş arkadaş konuştu. Sayın 
Bakan bir dakika efendim, beş arkadaş görüş
tü, bir grup görüşmediği için diğer arkadaşları 
da çağıracağım, mecburum. C. H. P. Grupu adı
na Sayın Mustafa Kemal Yılmaz?..Yok. G. P. 
Grupu adına Sayın irfan Solmazer?.. Yok. Şa
hısları adına söz istiyenlerden Sayın Süleyman 
Onan?.. Yok. Hasan Tahsin Uzun?. Yok. Mu
rat Öner?. Yok. İlyas Kılıç?. Yok. Nermin Neft
çi?. Yok. Aodülbari Akdoğan?. Yok. Kasım 
Gülek?. Yok. Himmet Erdoğmuş?. Yok. ismail 
Boyacıoğlu?. Yok. Necati Güven?. Yok. Mus
tafa Akalın?.. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Adnan Akın?. Yok. 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu?. Yok. Tevfik KoraV 
tan?. Yok. Hamit Fendoğlu?. Yok. Başka söz 
istiyen yoktur. Sayın Bakan, konuşacaksanız bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜEK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, çok muhterem milletve-
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killeri, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü büt
çesi münasebetiyle sayın grup sözcüleri arkadaş
larım pek kıymetli tenkid ve temennilerde bu
lunmuşlar, bizleri irşat ve ikaz etmişlerdir. Ken
dilerine teşekkür eder, bu görüşlerin yıl içinde
ki çalışmalarımıza rehber olacağını tebarüz et
tirmek isterim. 

icraatımız şüphesiz her yıl değerli arkadaş
larımızın tenkidlerinin ışığı altında değerlendi
rilmektedir. Bu yıl ileri sürülen tenkidlerin yıl 
içindeki çalışmalarımızı aydınlatacağını ve mü-
taakıp senelerde büyük ölçüde tenkid mevzuu 
olan konuların ortadan kaldırılacağını ümidet-
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, gençlik dâvalarının 
halli, hususiyle sosyal ve sportif mahiyetteki ha
reketler, zamanımızda milletlerin hayatında git
tikçe ehemmiyet kazandığından devletler de me
seleye eğilmek zorunda kalmışlar ve dâvanın 
biran önce çözümü için hummalı bir faaliyete 
girmişlerdir, özlenen ileri spor anlayışının mil
letimize maledilmesi ve sportif faaliyetlerin yurt 
sathına yayılması, sporun bilimsel esaslara göre 
tanzimi esas kabul edilmiş ve Türkiye'de de mo
dern telâkkilere uygun bir çalışma sisteminin 
tatbikine geçilmiştir. 

Gayemiz morali yüksek, kültürlü ve fiziki 
yapısı gelişmiş, her bakımdan sağlam ve güveni
lir gençlik ordusunu geliştirme ve onları modern 
mânada tekniğin ve ilmin kabul ettiği esaslar dai
resinde yetiştirmektir. 

ileri Devlet anlayışının hâkim bulunduğu di
ğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sportif 
mahiyetteki faaliyetlerin sosyal hayatımıza yap
tığı tesirler izahtan varestedir. 

Gençlerimize kötü itiyatlar aşılayan kahve 
ve benzeri yerlerden kurtarıp onlara boş za
manlarını değerlendirecek imkânları hazırlamak 
ve bu suretle yarınımızın teminatı olan bu bü
yük kuvveti kazanmak başlıca gayemizdir. Ya
kında huzurlarınıza getirilecek olan Türkiye Be
den Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü kanun 
tasarısının yüksek tetkiklerinizden geçtikten 
sonra mükemmel şeklini alarak kanunlaşması 
halinde yıllardır duyulan bir ihtiyaca cevap ve
receğini ümidetmekteyiz. Bu kanunun tedvini 
sureliyle yine şikâyet konusu yapılmış olan fe
derasyon başkanlarının seçimi suretiyle iş başı
na gelmeleri hususu da temin edilmiş olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl kulüple
rimiz hakkında yapılan tenkid ve temenniler ara
sında bilhassa Futbol Federasyonunun bünyesiy-
le ilgili birçok hususlara temas edilmişti. Husu
siyle «Onbeş futbolcunun bir araya getirilmesiy
le kulüp kurma çabası önlenmelidir» tarzında 
arkadaşlarımız tarafından ifade ve beyan vâki 
olmuştu. Bu hususta çalışmalarımız müspet ne
tice vermiştir, tedbirler alınmıştır ve bu alman 
son karara göre bu tarzda kulüp kurma çabası 
bertaraf edilmiştir. Ancak atletizm, güreş gibi. 
amatör ihtisas kulüplerinin kurulmasına müsaa
de edilmiş ve bu yoldaki teşebbüs ve çalışmalar 
teşvik ve teşci edilmiştir. Tasarıda amatör ku
lüplerimizin de inkişaflarını sağlamak ve tesis
ler kurabilmelerini mümkün kılmak maksadiyle 
Genel Müdürlükçe ikrazda bulunma imkânı da 
sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımın yine geçen yıl 
serd ettikleri iki temennilerine uyularak 
Millî Eğitim Bakanlığıyla Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü arasında daha ziyade işbirliği 
sağalnmış bu meyanda müşterek bir koordinas
yon bürosu kurulmak suret'yle çalışmalar iste
nilen şekilde yürütülmeye başlanmıştır. Bu iş
birliği kısş, zamanda daha da geliştirilecek, 
sportif faaliyetler bakımından her seviyede 
okullarla üniversitelerimiz faaliyetlerin bir nevi 
mihrakı haline gelecektir. Filhakika ilk adım 
atılmış ve şimdiden verimli neticeler alınmaya 
başlanmıştır. 

Nitekim 1967 yılında üniversitelerimizin spor
tif faaliyetleri için 1,5 milyon lira sarf olunmuş 
ve bu arada üniversite ve yüksek okullar arasın
da 9 branşta atletizm, basketbol, eskrim, fut
bol, güreş, kayak, masa tenisi, voleybol yüa-
me ve su topunda müsabakalar düzenlenmiş
tir. Üniversite kayak takımı Üsküp'de ter
tiplenen milletlerarası müsabakaya gönderil
miş ve dünya üniversiteleri arasında serbest 
güreş şampiyonasının memleketimizde yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Gençliğin spor faali
yetlerini istenilen şekilde yapabilmesini temin 
için buralarda lüzumlu saha ve tesisleri yap
ma hususunda da gereken teşebbüslere geçil
miştir. Nitekim istanbul'da Yedikule'de 100 000 
M2 lik sahada kurulacak üniversite spor site
sinin plân ve projeleri hazırlanarak üniver
site spor "Sitesinin plân ve projeleri hazırlan-
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mış, 10 milyon liraya çıkacak olan bu sitenin 
ihale hazırlıkları son safhaya gelmiştir. Aynı 
şekildeki bir sitenin kurulması için Anka
ra'da da arazi satmalmmış ve projelerinin ha
zırlanmasına başlanılmıştır. 

Pek kıymetli arkadaşlarımın hemen hepsi 
geçen yıl yaptıkları konuşmalarda amatör spo
rumuz üzerinde de ısrarla durmuşlardır. Ama
tör spor konusu esasen bir program ve plâna 
bağlanmış bulunmakla beraber maalesef hal
kımızdan arzu ettiğimiz seviyede ilgi göreme-
mişizdir. Şimdi burada faaliyetlerimiz/n geliş
mesinin esasını teşkil eden tesislerimiz hak
kında kısa izahat vermek ' istiyorum. Halen 
yurdumuzda'faal durumda bulunan 48 salonu
muz mevcuttur. 

Bunlardan başka 19 salonumuz inşa duru
munda olup, 11 salonumuzun da ihalesi yapıl
mak üzeredir. Yukarıda 48 faal salondan 21 i 
son iki yıl içerisinde Hitirilmiş ve hizmete^ 
aclımıştır. Halen 81 stadımız faal durumda 
olup, bunlardan 40 ımn inşası devam etmekte
dir, 13 stadın da ihale hazırlıkları yapılmak 
üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıda arz etti
ğim tesislerden başka yurdun birçok yerle
rinde muhtelif il ve ilçelerimizde havuzlar, ka
yıkhaneler, tenis kortları, kış sporları tesis
leri, eskrim salonları, atış poligonları, ışık
landırma, veleybol ve basketbol sahaları, ve-
ledromlar ve diğer tesisler inşa edilmiştir ve 
edilmektedir. 

Burada mühim bir faaliyetimizden bahsetmek 
istiyorum. 1971 Akdeniz Olimpiyatları memle
ketimizde' yapılacaktır ve İzmir'de olacaktır. 

Bu bir organizasyonu icabettirdiğinden, 
tesislerin bir kısmı son iki yıl içerisinde ele alı
narak ikmal edilmekte bulunmaktadır. 

Aynı cümleden olarak 55 bin kişilik stad ve 
müştemilâtı atış poligonu, müstakil a,tletizm 
pisti, veledromla açık sahaların hazırlakları bi
tirilmiş olduğundan ihaleye çıkarılmaktadır. 

Vaziyeti devraldığımız sırada mevcut yüzü 
mütecaviz ihtilaflı işten sadece iki tanesi - ki 
son zamanlarda birisi de halledilmiştir - biri 
hariç diğer tesislerin kâffesi ikmal edilmiştir ve 
bir kısmı da ikmal edilmek üzeredir. Bu meyan
da Cebeci stadı yeniden ihale edilmiş ve inşaa
tına devam edilmektedir. 
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Ankara'da inşa edilmekte olan 7 500 kişilik 
salon pek yakında tamamlanacak duruma gel
miştir. Denizli, Trabzon, Kayseri, Sakarya, An
talya, Çorum'daki spor salonları tamamlanıp 
hizmete açılmış. Kocaeli'nde yapılan salonu
muzun inşası ise, nihai safhaya gelmiştir. 

1967 programımız 100 işi ihtiva eder ve bun
lar malî porte itibariyle 77,5 milyon liradır. 
Fiziki yatırımlar % 92,2 dir. 69 milyon 500 bin 
liralık harcama yapılmıştır. 1968 yılı yatırım 
programında ise 86 iş bulunmaktadır, bunların 
da malî portesi 87 milyon 700 bin liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, sekiz yıllık bir ma
ziye sahibolan Türkiye Spor - Toto Teşkilâtı 
kısa zamanda halka malolmuş milyonlarca lira 
yılda gelir sağlıyan bir müessese haline gel
miştir. Tamamiyle bir intibak müessesesi olan 
Spor - Toto Teşkilâtı iştirakçiler nazarında gü
ven kazandığından büyük bir rağbete mazhar 
olmuşı kuruluş kaidelerine uygun tarzda ve ka
nuni olarak ayırdığı paylarla sportif faaliyet
lerin, spor tesislerinin gelişmesinde ve- inşaa-
sında fevkalâde büyük hizmetler" ifa etmiştir. 
Nitekim 40 haftalık 1960 - 1961 devresinre 11 
milyon 430 bin iştirakçiden 82 660 000 küsur 
lira hasılat temin edilmiş iken, 1966 ve 1967 se
kizinci sezonunda 45 haftada iştirakçi sayısı 28 
milyon 695 bin 193 e çıkarılmış ve bu devre içe
risinde 213 694 626 lira hasılat elde edilmiştir. 
Kaldı ki, 1967 - 1968 devresinde bu miktarın 
da aşılacağı ümidedihnektedir ve yapılan tah
minlere göre bu sezonda hasılat 240 milyon li
raya yaklaşacaktır. Bu durum muvacehesinde 
Beden Terbiyesi payları da artmış olacaktır. 

Eldeki rakamlara göre Spor - Totodan saha 
ve tesis yapımı için her devrede ve ortalama 60 
milyon lira gibi bir , pay ayrılmaktadır. 
31 . 12 . 1967 tarihine kadar yaklaşık olarak 
bu teşebbüsten 340 milyon lira sağlanmıştır. 

Milletlerarası bir benzerlik taşıyan, formü
le uygun olarak yapılan taksimata göre bu 
meblâğın yukarıda arz ettiğimiz gibi 340 mil
yon liraya yakın bir kısmı sportif tesislere ve 
spor faaliyetleri için Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü payı olarak ayrıldıktan sonra 463 
milyon lirası ikramiye olarak iştirakçilere, 40 
milyon lirası isim hakkı olarak klüplere, 46 mil
yon lirası Kredi ve Yurtlar Kurumuna veril
miştir. Ve 102 milyon lirası da Başbayie ve 
bayilere komisyon olarak ödenmiştir. 
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Teşkilât masrafları artan iş hacmine ve sos
yal hizmetlere rağmen % 5 civarında tutulmuş 
ve işletmenin iktisadi ve ticari hüviyet içinde 
çalışması imkânları muhafaza edilmiştir. Spor -
Totonun bir benzeri olan yıllardan beri birçok 
ülkelerde uygulanan Spor - Lotonun Türkiye'
de de oynatılması için hazırlanan kanun tasa
rısı hükümete verilmiştir, takipçisiyiz, ümidedi-
yoruz ki, yakın bir zamanda Yüce Meclislerin 
tetkiklerine arz olunacaktır. f 

Muhterem arkadaşlarım, memnuniyetle ifa
de etmeliyim ki, bugün Beden Terbiyesi Teş
kilâtı bir bütün olarak vazife görmekte ve ma
zide mevcudiyeti ifade olunan birtakım anlaşa-
mamazlık konuları tamamiyle bertaraf edilmiş 
bulunmaktadır. ' 

Federasyonlar hakkında yapılan tenkidler 
dikkate alınmış ve bunların yeniden teşkilât
lanmaları yoluna gidilmiştir. Bu arada ilk defa 
olarak Güreş ve Atletizm federasyonları yeni
den kurulup, yeni esaslara göre teşkilâtlandı
rılmış, diğerlerinin üzerindeki çalışmalar da ni
hai safhaya gelmiştir. Yeni bir esasa göre teş
kilâtlanan federasyonların bu tertiple daha 
çok hizmet imkânlarına kavuşacaklarını zanne
diyorum. 

1967 yılında sporcularımız birçok milletlera
rası müsabakalara katılmışlar, ve herşeyden ön
ce millî şeref ve haysiyetimize yaraşır davra-
nışlariyle cihan mehafiliıide takdir toplamış
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, teferruata kaçma
dan arza çalıştığım Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı, yaptığı tesisler ve diğer 
sportif faaliyetleriyle ilmin ve tekniğin icabet-
tirdiği bir çalışma havası içerisinde bulunmak
ta ve müspet faaliyetleriyle memlekete faydalı 
olmaya gayret etmektedir. Hazırlanan tasarı
nın yüksek irşatlarınızla çok daha mükemmel 
bir şekilde kanunlaşması halinde bu faaliyet
ler cümlesinin yeni bir şekil ve ruh kazanaca
ğına samimî olarak inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın grup sözcü
sü arkadaşlarımın ileri sürdüğü ve teferruata 
taallûk eden hususlara ayrı ayrı cevap arz 
etmek istemiyorum. Ancak, şunu ilâve etmek 
isterim ki, gerek üniversite ve yüksek okullar 
bünyesinde, gerekse ordu bünyesinde daha ge
niş mânasiyle yurt ölçüsünde gençliğin spor 
alanında gelişmesi bedenî bakımdan, ruh ba-
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kınımdan gelişmesi için çok yaygın bir çalış
ma içindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plân da zaten 
bu alanda gereken prensipleri getirmiş bulun
maktadır. 

Bunun yanısıra muhterem arkadaşlarımız 
bâzı sahalardan şikâyet ettiler, salonların 
sportif temaslar dışında başka maksatlara tah
sisi hususu gerektiğine işaret ettiler. 

Sahalarımızın vaziyeti hepimizin müşahede 
ettiği gibi mevsim şartlarına göre gayet kötü, 
yani spor temaslarında seyirciyi rahatsız ede
cek, oyuncuyu rahatsız edecek hale gelmekte
dir, çamur dervası hal ine gelmektedir. Bunun 
üzerinde de dikkatle duruyoruz, bu maçların 
birbirini takibetmesi ve sahaların bozulması 
gibi bir durum yaratmaktadır. 

Birden ziyade sahalar temin edilmek sure
tiyle spor trafiğini azaltmak mümkün olacak
tır. Ankara için Cebeci Stadı ikmal edilirse, 
büvük ölçüde 19 Mâvıs Stadı üzerinde kesîf 
çalışmayı, sportif teması azaltacaktır, istan
bul'da da buna muvazi çalışmalarımız vardır. 

Bu arada muhterem arkadaşlarımız, husu
siyle grup sözcülerinden bir kısmı doktorla
rın vaziyeti üzerinde durdular, mütehassıs 
doktorların sahada bulunması gerektiğine işa
ret ettiler, üzerinde dikkatle duruyoruz, iyi 
bir tesadüftür, yarın 35 doktoru bir araya 
getirmek suretiyle spor temaslarında âcil va
ka1 arda tıbbi müdahalelerden mahrum kalma
mak, ehliyet ve liyakatle müdahale yapabil
mek için onları da özel bir statü içine almak 
için çalışmamız vardır. 

Aziz arkadaşlarım, beden eğitimi meselesi
ni sadece bir eğlence olarak mütalâa etmiyo
ruz, bunu Hükümet programında da ifade et
mişizdir; aslında bir ruhi gelişmedir, bir iç
timai tesanüdün vesilesidir. Gerek yurt içi ve 
gerek milletlerarası temaslarda bu sahada ça
lışmalarımız bilhassa güreş, atçılık, kayak 
ve diğer sahalar da dâhil değişik branşlarda 
yeni bir hamle yapmayı gerektirmiştir. Onun 
için Sayın Umum Müdür ve değerli arkadaşla
rımız mağlûbiyetlerin verdiği tesirleri izale 
etmek için bunun nedenleri üzerinde durarak 
ıslahı için hususiyle Güreş Federasyonunun 
bünyesinde bulunan arkadaşlar yeni bir çalış
ma hamlesi içinde bulunmaktadırlar, önümüz
deki devrelerde bundan müspet neticeler ala
cağımızı ümidediyoruz. 

Kapalı salonlarımız, muayyen müsabakala
rın yapılmadığı günlerde hususiyle kültürel 
alanda yapılacak hareketlere daima açık bu
lunmaktadır. Meselâ bu gece kapalı salonumuz, 
halk oyunları festivaline tahsis edilmiştir, şu 
anda. Bunun gibi okullarımızın gösteriler yap
mak istemesi halinde, halk oyunlarının gelişti
rilmesi ve buna matuf festivallerin yapılması 
halinde o müracaatçıya kültür ve sporla tev'em 
olarak bu salonlar tahsis edilmektedir ve isti
fadeler umumileştirilmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; hakemler mevzuu 
üzerinde de titizlik göstermekteyiz. Bu konu
daki çalışmalar yine yetkililer tarafından ya
kından ıslah edici istikamette takibolunmakta-
dır. 

Aziz arkadaşlarım; sözlerimin sonuna gel
mişken, bir hususu belirtmek istiyorum. T. i. 
P. Grupu adına' konuşan arkadaşım görüşleri
ni arz ettikten sonra sportif faaliyetler gibi 
her noktasında centilmenliği ve bu ruhu hâ
kim kılmak icabeden, lüzum ve zaruret olan 
bir umum müdürlüğün bütçesi vesilesiyle yi
ne kendilerine has bir ithamı bu kürsüden ya
pıp ayrıldılar. 

Aziz arkadaşlarım; bu bir itiyat haline ge
lirse, öyle zannediyorum ki, bundan hiçbir za
man kendileri kârlı çıkamazlar. 

Söyledikleri söz şu : «Yatırımlarda suiisti
mal var, yolsuzluk var.» Bu ne ifade eder ar
kadaşlar? Bu kürsüye geleceksiniz, yatırım
larda yolsuzluk var, suiistimal var. Nerede 
var, kim yaptı? Bu yok.. T. i. P. bütün mües
seselerimizi on parmağında on kara, karala
mak suretiyle onları halk gözünde itibarsız, 
itimadedilmez, kıymetten mahrum bir hale ge
tirmek ve onu arkasından da şeref ve itibar
ları lekeleme yoluyla bir anarşist hava içeri
sinde bakmak yolunda iseler, lütfetsinler de 
bu heveslerini, bu iftiralarını hiç olmazsa eği
timle ilgili olan, centilmenlikle ilgili olan spor 
sahalarına kadar sokmasınlar. 

Kendilerine, mesul bir Devlet adamı ola^ 
rak sorarım : Hangi şahsın, hangi ihalede sui
istimali vardır? Ya bunu söylersiniz, ya âdi 
müfteri olarak bir haysiyet cellâdı olarak bu 
Meclisin zabıtlarına intikal edersiniz. Bunun 
başka yolu yok.. 
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Muhterem arkadaşlar; mütaahhitlik dü
zeni : Biliyorsunuz ihale yapıyoruz, bunun 
usulü var, 2490 sayılı Kanunla meridir. O 
kanuna göre ihaleyi tekabbül eden mütaahhit 
işi yürütmektedir. Takibedilmektedir. Eğer 
usulüne, kanununa, projesine, şartnamesine 
aykırı bir vaziyet olursa feshedilmektedir, ka
nuni muamele yapılmaktadır.. Bunun yolsuz
lukla suiistimalle, müesseseyi itham etmekle 
alâkası yoktur. Ben rica ediyorum genç ar
kadaştan, rica ediyorum bu tarzda netice al
mak huyundan vazgeçsinler, bunlar mesele 
değildir. Çünkü C. H. P. ne mensup arkadaş
larımız bugün cidden üzüntü içindeler, çünkü, 
C. H. P. nin Genel Sekreteri bir başka Devlet 
müessesemizi itham etti, pişman oldu. Bugün 
grupu adına konuşan değerli arkadaşımız 
müessesenin iyi çalıştığını söyledi ve tavzih 
etmeye çalıştı. Bugün söylediğinizin üzüntüsü
nü yarın duyarsınız. Onun için dilinizden çı
kan her sözün vicdan haddesinden geçmesi lâ
zım. Yani konuşurken dilinizi vicdanınıza 
bağlayın, dilinizi siyasi menfaatinize bağlama
yın. Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, bitti mi Sayın Ba
kan? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bitti Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'm soruları var. 
Buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — İstanbul'da 
yapılış sırası ile Mithatpaşa Stadı, Fenerbah
çe Stadı Ali Sami Yen Stadı mevcuttur. Bu 
stadlar İstanbul'un ihtiyacını karşılıyamamak-
tadırlar. Bu durum karşısında hazırlıkları ol
duğunu işittiğimiz Bayrampaşa Stadı hakkın
daki düşünceleri ne merkezdedir, bu büyüNk 
ihtiyacı karşılıyacak olan Bayrampaşa Stadı
nın yapılması ne merkezdedir, bu husustaki 
bilgileri nelerdir? Bu bir. 

İkincisi; bugün İstanbul'da büyük sportif 
faaliyetler yapılmaktadır, kapalı spor salon
ları bu ihtiyaçları karşılıyacak cesamette mi
dir? Bu konuda ihtiyaçları karşılıyacak bir 
kapalı spor salonunun yapılması hususunda 
her hangi bir teşebbüsleri var mıdır? 

üçüncü sorum : Bir #por akademisi projesin
den bahsedilmektedir, bu husustaki çalışma
lar ne safhadadır? 
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Soru dört : Güney - Anadolu'da deniz ve 
su ile sportif konularda meşgul olanlar İstan
bul'da yapılan temaslarda üstün dereceler ihraz 
etmektedirler. Bunda hiç şüphe yofe ki, Gü
neyin avantaj larınm bahşettiği inancındayım. 
Bu hususta çalışan gençlerimiz için aynı va
ziyeti İstanbul kapalı yüzme havuzu yapmak 
suretiyle düşünmekte midirler? Sayın Bakan 
buna lüzum görmekte midir? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım arzı cevap ede
yim : 

Bayrampaşa Stadı ne oldu tarzında ar
kadaşımızın beyanı var. Eski arazi inşaat ba
skınımdan müsait görülmediği bilhassa anacad-
deye uzak olduğu için ıntihabedilen sahadan 
vazgeçilmiştir. Aynı mahalle yakın olan mü
cavir bir başka saha intihabedilmiştir ve bu
nun üzerinde çaşılmalar v yapılmaktadır. Bele
diye tasdikinden geçtikten sonra burada stad 
inşaasına başlanacaktır. 

ikincisi, kapalı salon meselesi : 10 000 
kişilik, Mithatpaşa Stadı yanında olmak üzere 
proje hazırlandı, kapalı salon için keşfi yapıl
mıştır, 13 000 000 lira civarında bir harcama 
yapılacaktır, yeri tesbit edilmiştir, kesifi ya
pılmıştır, bugünlerde zannediyorum meseleyi 
nihai safhaya getirmek yani ihale safhası
na intikal ettirmek mümkün olacaktır. 

Ayrıca Anadolu Hisarı, Spor Akadem/si 
projesi ikmâl edilmiştir, keşfi hazır, 23 500 000 
liraya çıkacaktır, keşif bedeli 23 500 000 lira
dır. İhaleye çıkmak üzeredir. 

Adana'da kapalı bir spor inşaatımız mevcut, 
İstanbul için de sayın arkadaşımızın bu arzusu, 
geçen yıllarda ileri sürdüğü husus yıl içinde 
değerlendirilmiştir, hazırlık yapılmaktadır. 
Ümidediyorum ki, daha belirli, görünür hale 
girecektir. Yıl içindeki çalışmalarla ve ha
zırlıklar ikmal edilince de ihaleye çıkarılacak
tır. Arz ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz olasak C. H. P. Grupu 
adına Sayın Sadrettin Çanga buyurun. Sa
yın Çanga, gruplar adına ikinci defa söz isten
diği takdirde konuşma süresi on dakikadır, * 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN ÇAN
GA (Bursa) — Sayın arkadaşlarım, gecenin bu 
geç saatinde ikinci defa huzurunuzu işgal etti-
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ğim için özür dilerim. Ancak Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde bütün siyas: 
parti grupları adına yapılan konuşmalara Sayın 
Bakanın verdiği cevap bence 'genellikle önceden 
hazırlanmış konulara inhisar etmiştir. Şimdi 
grupumuz adına yaptığımız konuşmada bugün 
halli gereken ve Hükümetin düşüncesini öğren
mek istediğimiz bir iki konu olmuştu, Sayın Ba
kan bunlara cevap vermediler. 

Bunlardan birincisi, spor müsabakalarının 
eğlence olmadığını ve dolayısiyle bunlardan 
belediyelerce alman eğlence resminin kaldırıl
ması hususunda bir teklif vardır, bir teklif ol
masa dahi bu hususta Hükümetin düşüncesi ne
dir? Bunu öğrenmek isterdik. Eğer Türkiye'de 
spor kulüplerinin amatör olsun veya profesyonel 
şubeleri olsun hayatiyetlerini devam ettirmesi 
isteniyorsa önce bu konunun halli gerekir. Yani 
bu konuda bugün Hükümetin düşüncesi nedir? 

Spor müsabakalarından belediyelerce alın
makta olan Eğlence Resmi kaldırılacak mıdır 
veyahut da müessese gerçekten lüzumlu ise bir 
asgari hadde indirilecek midir? Sayın Bakan 
Grup adına yaptığımız konuşmada bunu belirtti
ğimiz halde ve tahmin ediyorum önceden hazır
lanmış bir konuşma içinde bu hususu meşkûk 
geçtiler. 

İkincisi 655 sayılı Kanun çıktıktan sonra böl
geler personeli aylık alamaz hale gelmişti br* 
süre ve belediyelerin özel idarelerin bölgelere 
verdikleri hisseler de ortadan alkmıştı, hem 
personel aylık alamaz ve sıkıntı içindeyken ve 
mahallin spor tesislerinin onarımı da güçleşmi0-
ti. Bunu ortadan kaldırmak için Hükümetin bir 
tasarısı var. Yani tadil ve bâzı maddelerin değiş
tirilmesi hususu ile ilgili bir tasarı var gündem
de demişti. Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu 
hazırlanıyor, önümüzde mahalli seçimler var, 
bunun çıkması mümkün değil. Bu Meclisin son 
yılı olan 1969 da da ele alınır mı alınmaz mı bu da. 
belli değil, tşte bu teşkilât kanununun çıkması
nı beklerken bu 655 sayılı Kanunun ortaya koy
duğu aksaklıklar iki yıl daha devam eder. Bunu 
hatırlatmak istiyorum. 

•Üçüncüsü yine grup adına yaptığımız konuş
mada 3656 sayılı Kanuna tabi olan Beden Terbi
yesi Teşkilâtı memurları bu son çıkan Avans Ka
nunundan faydalandıkları halde Türkiye'de ade-
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di 800 ü geçmiyen - tesbit edebildiğimiz miktar -
memurlar bu Avans Kanunundan faydalanma
maktadırlar. Bu memurların bu avanslardan fay
dalanmaları için Hükümetçe bir tedbir düşünülü
yor mu düşünülmüyor mu? Bunu da konuşma
mızda belirtmiştik. 

Şimdi bunlar bugün müzakere edilen bütçe 
lebebiyle konuşan arkadaşlarımızın ileri sürdük-
!eri fikirler arasında belki spor politikamıza 
lymıyan, ciddi sayılmıyan bâzı teklifler gibi ge
lir ama, aslında Türkiye'de sporu yürütebilecek 
kadrolar ve imkânlara vesile teşkil edeceği için 
her şeyden evvel Hükümetin bu noktadaki fi
kirlerini bu bütçe vesilesi ile burada açıklaması 
gerekirdi. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için tekrar özür di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun mikro
fona efendim. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Çanga'nm ileri sürmüş olduğu 
her üç husus da bizim malûmumuzdur ve taki-
bettiğimiz konulardır. Benim yüksek huzurla
rınızda bu konularda beyanatta bulunmamamın 
tek sebebi, mesele bakanlıklar arasında takibe-
dilmektedir. Meclisin gündemi, Yüce Meclisin 
takdirine mevdudur, bizim üzerinde her hangi 
Mr tasarrufumuz olamaz. Takibettiğimiz ko
nularda muayyen belirli neticeler alınmadıkça 
taahhüdü tazammun edecek bir beyanda bulun
mayı Hükümet anlayışına, eiddî bir Devlet ada
mı anlayışına uygun mütalâa etmediğimiz için 
^eyanda bulunmadım. Arzj ederim. Yalnız taki-
bediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 18 427 223 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 83 700 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 17 324 148 lira ki, top
lam olarak 119 451 371 lira ödenek verilmiştir. 
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(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

8 517 441 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 _Yönetim giderleri 1 255 080 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri * 7 468 502 
"BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 54 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 132 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüd ve proje giderleri 153 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım 
giderleri 83 140 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 407 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmaimalar 4 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 13 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. «* 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

134 148 

25 000 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Made 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 119 451 371 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

Lira 

61.000 Kurumlar hâsılatı ve payları 101 690 000 
62.000 Beden Terbiyesi malları ge

lirleri 830 008 
63.000 Çeşitli gelirler 2 005 000 
72.000 özel gelirler 14 926 363 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan (B) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyornm. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1968 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 asyılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi ekleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler,,, Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanıla-
mas. 

BAŞKAN — Maddeyi ekleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğrammaış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1988 
yılı bütçesinin ilgili hizmet, tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili ter
tibine gelir kaydedilen gelir fazlalarını gerek
tiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri: 12.000, 
12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 

23.000, 32.100, 34.710, 
2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri : 15.921 - 26 
4. Basımevi gelirleri : 16.116. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan 

kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar mütaakip 
yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi ilişik cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin-
dey ürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen? Yok. Bulunmadığına göre tasarı açık 
oylarınıza sunulacak, kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı? 
Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

(Oylar tasnif edildi). 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1968 yılı bütçek anun tasarısı için yapılan 
açık oylama sonucunu arz ediyorum. 

Açık oylamaya 41 sayın üye iştirak etmiş, 
sonuçta 38 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediğinden açık oylama tek
rarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe görüşmeleri ile 
ilgili bugünkü programımızı tamamlamış bulu
nuyoruz. 19 Şubat 1968 Pazartesi günü saat 
10,00 da tekrar toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 0,25 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yık Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 40 

Kabul edenler : 37 

Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 405 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON -KARAHÎS AR 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSAv 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Nuri Eroğan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Abbas Ali Çetija 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Osman Zeki Oktay 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Üstaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Hamdı Mağden 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Saraç 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya katılmıyanlar] 

TRABZON 
Hamdı Orhon 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
âFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner \ 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 

Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pabsüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
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Ahmet Üstün 
c 

M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya özttirk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESlB 
ibrahim Aytaq 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut x 

Mevlüt Yalmaz (t.) 
Adnan Akın 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

. Cemal Yavuz 
BtTLlS 

Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat rBayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir. 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 

I BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

I Cemal Külâhlı 
I ibrahim Öktem 
I ö. Doğan Öztürkmen 

Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkc] (B.) 

I Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
I Ahmet Nihat Akay 
I Cihad Baban 
I Muammer Baykan 
I Şefik inan 

Refet Sezgin (B.) 
ÇA.NKIRI 

I Dursun Akçaoğlu 
I Tahir Akman . 

"Mehmet Ali Arsan 
\ Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

I Hilmi incesulu 
I Hasan Lâtif Sarıyüce 
I Arslan'Topçubaşı 
I Ahmet Uysal 
I Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
I Fuat Avcı 

Mehmet Salih Baydil 
I Muzaffer Karan 
I Hüdai Oral 
I Zafer Nihat özel ' 
I Remzi Şenel 

Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

I Yusuf Azizoğlu 
Mbtin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 

I Reoai Iskenderoğlu 
I Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
I Ahmet Bilgin 

tlhamii Ertem (B.) 
I Nazmi özoğul 
I Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
I Nunettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perine/ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
SeyfiÖzltürk(B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan GÖğüş 
Hüseyin İnci oğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Er'kmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (I.) 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal.oğlu N 

Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (İB.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sdrmen 
Ahmet Tahtakılıç 
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1. Hakkı Tekinel • 
Osman Nuri Ulusay 

* Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu . 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzfoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
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Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

* KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan . 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dincer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mohmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu' 
Soyit Faruk Önder 
Fakih JÖzfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar (1.) 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 

" Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
"Sami Binicioğlu , 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

18 . 2 . 1968 O : 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefi'k P;rinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar» 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca. 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğhı 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğru 
Kemal Şensoy 

RlZB 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa , 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT , 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan -
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
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Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

M. Meclisi B : 44 

Hasan Ünlü 
URFA 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

[Açık ü 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

18 . 2 . 1968 0 : 3 

M. Fahri Uğrasnzoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Nuri Kodamanoğlu 

yelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

Celâl Saıngur (t. Ü.) 
ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

*mm 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NiOÜ BİRLEŞİM 

1.8 . 2 . 1968 Pazar 

Saat : 10.00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yiyapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2.1968[ 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet 
Senatosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
636; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 
[Dağıtma Sarihi : 13 . 2 .. 1968] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Mille? Meclisi 441; 
Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 637; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1059) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu' 
1/852) (Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka-
- nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 

' (Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1052) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Se
natosu 1/846) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet "Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 
1/855) (Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 .1968] 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 vıdı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 .1968) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-

(Devamı arkada) 



\ 

ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S. 
Sayısı 643) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı : 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 .1968] 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) ]Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968[ 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Se
natosu 1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 

2 — 
. Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi 

S. Sayısı : 647; Cumhuriyet Senaotsu S. Sa
yısı : 1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/858) (Millet Medİisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 .2 .1963] 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tarihi : 
13. 2.1968] 

I \ 
X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 ylıı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
| yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
i Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere

leri (Millet Meclisi : 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S. Sayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 .19'68] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 

m ıı 
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Dönem : 2 £ Q £ 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 0 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporoea dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/429; Cumhuriyet Senatosu 1/841) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.2. 1968 

Kem unlar Müdürlüğü 
Sayı : 8820 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 4 . 1 . 1968 gün ve 1/429 - 88 sayanıza ka siliktir : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 .2 .1968 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim/ 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

Acık oy neticesi : (119) 

Kabul : 117 
Ret : 1 

Çekinse r : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 9,2. 1968 
Esas No. : 1/429 C. S. 1/841 

149 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
kabul olunan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




